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Dnr KS 2020/151

§ 93

Svar på motion från Sedat Dogru (M) och
Alexandra Anstrell (M) om kartläggning av
hedersrelaterat våld

Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Sedat Dogru och Alexandra Anstrell, båda (M), föreslår i
rubricerad motion att socialnämnden tillsammans med grund- och
förskolenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
får i uppdrag att bland elever i högstadiet och gymnasiet göra en
kartläggning av det hedersrelaterade våldets omfattning i Haninge.
Motionen har remitterats till de tre berörda nämnderna som i sina
yttranden beskriver förvaltningarnas arbete mot hedersrelaterat
våld. Nämnderna har på uppdrag av kommunfullmäktige 2017-1106, § 319, kartlagt det hedersrelaterade våldets karaktär och
omfattning i Haninge. Uppdraget redovisades i kommunens
årsredovisning 2019.
De berörda förvaltningarna har även konsulterat forskare om behov
av kartläggning av hedersrelaterat våld. Bedömningen är att
resultaten i de befintliga kartläggningarna och rapporterna är
relevanta för Haninge kommun. En ytterligare lokal kartläggning
bedöms inte tillföra ny kunskap angående omfattning och
karaktären av hedersförtrycket.
Socialnämnden, grund- och förskolenämnden, gymnasie- och
vuxenutbildingsnämnden, idrotts- och fritidsnämnden samt kulturoch demokratinämnden har gemensamt antagit en handlingsplan
mot hedersrelaterat våld och förtryck som reviderats våren 2021. I
handlingsplanen anges vad det finns för varningssignaler, hur våld
och förtryck kan upptäckas samt vilka insatser förvaltningarna kan
erbjuda för att skydda de utsatta. Planen anger även
ansvarsfördelningen mellan berörda förvaltningar och hur dessa ska
samverka.
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Kommunen samarbetar också med Origo, ett länsövergripande
resurscentrum för hedersrelaterat våld och förtryck, gällande
senaste forskning och relevanta insatser.
De tre nämnderna är samstämmiga i sin bedömning att en
kartläggning enligt motionärernas förslag inte bedöms ge
kommunen ny kunskap i frågan om det hedersrelaterade våldets
omfattning i Haninge.
Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av nämndernas
yttranden och föreslår att motionen anses besvarad.
Underlag för beslut

- Motionen
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 2020-09-22,
§ 69
- Grund- och förskolenämndens beslut 2020-09-23, § 70
- Socialnämndens beslut inklusive tjänsteskrivelse 2021-02-16,
§ 12
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Åsa Bååth (V) yrkarmed instämmande av Sven Gustafsson (M) och
Christian Lindefjärd (SD) bifall till motionen samt till
tilläggsförslag från Vänsterpartiet (bilaga).
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut,
kommunalrådsberedningens förslag, Vänsterpartiets, Moderaternas
och Sverigedemokraternas yrkande om bifall till motionen samt
Vänsterpartiets tilläggsförslag med instämmande av Moderaterna
och Sverigedemokraterna.
Ordföranden ställer först kommunalrådsberedningens förslag mot
yrkandet om bifall till motionen och konstaterar att
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kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Sven Gustafsson (M) begär votering.
Voteringsproposition: Den som vill bifalla
kommunalrådsberedningens förslag röstar JA. Den det ej vill röstar
NEJ. Vinner NEJ har kommunstyrelsen bifallit yrkandet om bifall
till motionen.
Upprop:
Tobias Hammarberg (L) JA
Göran Svensson (S) JA
Carl Melin (S) JA
Annett Haaf (S) JA
Ann-Christine Erlandsson (S) JA
Petri Salonen (C) JA
Martin Strömvall (KD) JA
Åsa Bååth (V) NEJ
Sven Gustafsson (M) NEJ
Linus Björkman (M) NEJ
Michael Fridebäck (M) NEJ
Alexandra Anstrell (M) NEJ
Christian Lindefjärd (SD) NEJ
Lage Öhlund (-) JA
Meeri Wasberg (S) JA
9 JA, 6 NEJ.
Med 9 JA och 6 NEJ finner ordföranden att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med kommunalrådsberedningens förslag.
Sven Gustafsson, Linus Björkman, Michael Fridebäck och
Alexandra Anstrell - samtliga (M), Christian Lindefjärd (SD) och
Åsa Bååth (V) reserverar sig mot beslutet.
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Ordföranden ställer därefter proposition på om tilläggsförslaget
från Vänsterpartiet med instämmande av Moderaterna och
Sverigedemokraterna ska avslås eller bifallas och finner att
kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsförslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad.
Reservationer

Sven Gustafsson, Linus Björkman, Michael Fridebäck och
Alexandra Anstrell - samtliga (M), Christian Lindefjärd (SD) och
Åsa Bååth (V) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet:
För kännedom: motionärerna, SN, GFN och GVN
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