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2017-08-14
Socialnämnden, Kommunstyrelsen

Dnr Son 2017/99, Kst 2017/75

Gör kampen mot hedersrelaterat våld och förtryck
kommunövergripande, motion från M – yttrande till kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag
1. Socialnämnden beslutar att överlämna yttrandet såsom sitt eget till
kommunstyrelsen för vidare beredning.

Ärendet i korthet

Emma Feldman (M) och Dan Engstrand (M) har till kommunfullmäktige inkommit
med motionen ”Gör kampen mot hedersrelaterat våld och förtryck
kommunövergripande”. I motionen föreslås att det övergripande ansvaret för arbetet
mot hedersrelaterat våld och förtyck ska läggas på kommunstyrelseförvaltningen.
Socialförvaltningen anser att det finns utvecklingsmöjligheter avseende struktur och
samverkan i kommunens arbete med att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.
Socialförvaltningen ställer sig positiv till motionärernas förslag att det övergripande
ansvaret i frågan placeras på kommunstyrelsen, och föreslår att yttrandet överlämnas
som socialnämndens svar till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Handlingar

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-08-14.
2. Motion - Gör kampen mot hedersrelaterat våld och förtryck
kommunövergripande.
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Bakgrund

Emma Feldman (M) och Dan Engstrand (M) har till kommunfullmäktige inkommit
med motionen ”Gör kampen mot hedersrelaterat våld och förtryck
kommunövergripande”.
I motionen framgår att det krävs en tydlig och välfungerande samverkan mellan
förvaltningar för att på bästa sätt bemöta och motverka alla former av hedersrelaterat
våld och förtryck. Förvaltningarna behöver ha en gemensam bild av vad
hedersproblematik innebär, hur det kan ta sig uttryck och hur man arbetar med och
motverkar denna typ av ärenden. Det är även viktigt med ett övergripande perspektiv
för att underlätta samordning och säkerställa att ingen individ faller mellan stolarna.
I motionen påtalas att det idag saknas en övergripande handlingsplan, är kritisk till
det samt anser att förvaltningar och nämnder har misslyckats med att samordna sig i
frågan.
I motionen framhålls att kommunen aldrig ska acceptera att någon utsätts för
hedersrelaterat våld eller förtryck och att förvaltningar och verksamheter tydligt och
strategiskt ska samverka kring det förebyggande arbetet. För detta krävs en
handlingsplan och strategi och uppdraget att ta fram den bör enligt motionen ligga på
kommunstyrelsen.
I motionen yrkas:
 Att det övergripande ansvaret för att förebygga och motverka alla former av
hedersrelaterat våld och förtryck läggs på kommunstyrelsen.
 Att kommunstyrelsen får i uppdrag att omgående ta fram en
kommunövergripande handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck
med en strategi för hur samverkan i dessa ärenden ska ske.

Analys

Arbetet med att motverka hedersrelaterat våld och förtryck är en viktig fråga för
socialförvaltningen som också är av åsikten att ett framgångsrikt sådant kräver en
strukturerad samverkan inom och utom kommunen.
Den kritik som redogörs för i motionen vill socialförvaltningen inledningsvis
nyansera genom att framhålla att det finns ett nätverk mot hedersrelaterat våld och
förtryck inom kommunen vilket utgör en resurs för information och kompetensstöd
till verksamheter. Nätverket består av representanter från ungdomsmottagning,
enheten funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorgen, samt elevhälsan på
grundskole- och gymnasienivå.
Det har även pågått ett arbete med att ta fram en kommungemensam handlingsplan i
frågan. Socialnämnden beslutade i december 2015 att godkänna föreslagen
handlingsplan. Efter att andra berörda nämnder meddelat synpunkter på förändringar
genomfördes revideringar och handlingsplanen gick därefter ut på remiss till
ansvariga nämnder i december 2016. Remissvar har inkommit under våren 2017 och
ställningstagande om att godkänna en handlingsplan för åren 2017 och 2018 kommer
att behandlas på socialnämnden i september 2017. Socialförvaltningen anser att
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föreslagen handlingsplan bör antas av socialnämnden, och övriga nämnder, även om
förslag finns om förändring i frågan om ansvar för samordning.
Även om arbete för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck pågår så anser
socialförvaltningen att det finns utvecklingsmöjligheter avseende struktur och
samverkan. I dagsläget finns inget uttalat uppdrag till socialnämnden att samordna
arbetet i sin helhet men samordnaren mot våld i nära relationer, med sin
organisatoriska tillhörighet till socialförvaltningen, har fått i uppdrag från SAMBU
styrgrupp att samordna nätverket mot hedersrelaterat våld och förtryck. Eftersom
socialnämnden inte kan eller ska påverka andra nämnders arbete så har varken
nätverket eller kommunens arbete mot hedersrelaterat våld och förtyck
förutsättningar för att nå dess fulla potential med denna struktur. Nätverket mot
hedersrelaterat våld och förtryck behöver även ges ett tydligt mandat och
förutsättningarna för medlemmarna i nätverket behöver tydliggöras.
Socialförvaltningen ställer sig positiv till motionärernas förslag att det övergripande
ansvaret i frågan läggs på kommunstyrelsen. Ett uppdrag blir då naturligt att
vidareutveckla den handlingsplan som tagits fram utifrån nu gällande förutsättningar.
Ett övergripande ansvar inom kommunstyrelsen innebär även ett tydligt
ställningstagande avseende att denna fråga är angelägen och berör hela samhället.

Barnkonsekvensanalys

Hedersrelaterat våld och förtryck är något som påverkar barn och ungdomar, både
pojkar och flickor. Det förslag som framgår i detta ärende innebär enligt
förvaltningen att kommunens arbete får förutsättningar att förbättras ytterligare vilket
kommer att gagna de barn och ungdomar som är berörda.

Ekonomiska konsekvenser

Det är i dagsläget inte möjligt att ange exakta ekonomiska konsekvenser om förslaget
i motionen blir verklighet. Socialförvaltningen vill dock påtala att även om ett
övergripande ansvar placeras hos kommunstyrelsen så innebär det inte några
minskade kostnader för socialförvaltningen.
Det samordnande arbete som förvaltningen hittills har ansvarat för har genomförts
inom ramen för ordinarie budget och utan särskilt tilldelade ekonomiska eller
tidsmässiga resurser. Socialförvaltningen kommer även fortsättningsvis arbeta aktivt
med frågorna, både strukturellt och i individärenden, vilket kräver samverkan och
samordning inom och utom förvaltningen/kommunen.
Bedömning görs därför att det inte finns något utrymme att minska
socialförvaltningens ekonomiska ramar för att på så sätt finansiera en samordning
inom kommunstyrelsen helt eller delvis.
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Slutsatser

Socialförvaltningen anser att det finns troliga vinster med att kommunstyrelsen får ett
övergripande ansvar för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och anser att
yttrandet kan överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.
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