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Dnr SN 2017/69

§ 84

Svar på motion från Suzanne Enman (KD)
om att motverka hedersvåld

Sammanfattning

Suzanne Enman (KD) har inkommit med en motion om att
motverka hedersvåld. Motionären menar att Haninge ska ha ett
aktivt arbete för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck samt
få en ökad kunskap och medvetenhet kring denna fråga. För att
komma åt problematiken bör kommunen därför kartlägga den
aktuella situationen. Förvaltningen delar motionärens åsikter om att
hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt problem och att
kunskap är grundläggande för att kunna motverka detta. En
förvaltningsgemensam handlingsplan mot hedersrelaterat våld och
förtryck har därför tagits fram i syfte att öka kunskapen och lyfta
fram vikten av att personal vågar ställa frågor när det finns
misstanke om att någon är utsatt. Förvaltningen arbetar även
tillsammans med resurscentrumet Origo för att sprida kunskap till
yrkesverksamma och unga. Förvaltningen menar att en
kartläggning inte förväntas medföra några övergripande
förändringar av det arbete som görs idag. Att hedersrelaterat våld
och förtryck förekommer i Haninge är känt och förvaltningen
arbetar ständigt för att uppmärksamma och ge stöd till utsatta.
Fokus bör därför istället ligga på ett fortsatt förebyggande och
kunskapshöjande arbete på förvaltningsövergripande nivå.
Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2017-04-04 – Motion från Suzanne Enman (KD)
om att motverka hedersvåld
- Motion från Suzanne Enman (KD) om att motverka hedersvåld
Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse som
sitt yttrande till kommunfullmäktige.
Överläggningar i arbetsutskottet

Alexandra Anstrell (M) deltar inte i beslutet.
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Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse som
sitt yttrande till kommunfullmäktige.
Alexandra Anstrell (M) deltar inte i beslutet.
Överläggningar i socialnämnden

Alexandra Anstrell (M) yrkar instämmande av Kristina Hallberg
(L) och Birgitta Sandell (KD) bifall till eget förslag från en
Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna.
Petri Salonen (C), Ann-Christine Erlandsson (S) och Sahir
Drammeh (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut:
Förvaltningens förslag och det egna förslaget från Moderaterna,
Liberalerna och Kristdemokraterna.
Ordföranden finner att socialnämnden beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag.
Votering begärs och följande propositionsordning läses upp och
godkänns:
Den som bifaller förvaltningens förslag röstar jag, den det ej vill
röstar nej. Vinner nej beslutar nämnden i enlighet med det egna
förslaget från Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna Trepartialliansen.
Ann-Christine Erlandsson (S): JA
Alexandra Anstrell (M): NEJ
Joakim Spångberg (S): JA
Abdelouahid Sofri (MP): JA
Sahir Drammeh (MP): JA
Kristina Hallberg (L): NEJ
Birgitta Sandell (KD): NEJ
Eva Manners (SD): NEJ
Petri Salonen (C): JA
Ordföranden konstaterar att med 5 JA-röster mot 4 NEJ-röster
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beslutar nämnden i enlighet förvaltningens förslag.
Sverigedemokraterna yrkar bifall till Moderaternas, Liberalernas
och Kristdemokraternas förslag.
Socialnämndens beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse som
sitt yttrande till kommunfullmäktige.
Reservationer

Alexandra Anstrell (M), Kristina Hallberg (L), Birgitta Sandell
(KD) och Eva Manners (SD) reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Kommunstyrelsens förvaltning
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