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 Kommunfullmäktige 
 

Motion av Malena Ranch och Maria Gardfjell (båda MP) om ökade 
kunskaper och förebyggande arbete mot hedersvåld 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att  besvara motionen i enlighet med föredragningen i ärendet. 
 
Ärendet 
I motion av Malena Ranch och Maria Gardfjell (båda MP), väckt den 27 augusti 2012, 
föreslås kommunfullmäktige uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en handlingsplan mot 
hedersrelaterat våld. Vidare föreslås att nämnden för hälsa och omsorg får uppdrag att tillsätta 
en samordnare med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck samt att utreda och utveckla 
stöd runt personer som söker skydd för att möjliggöra ett bra nätverk runt individen. Samma 
nämnd samt barn- och ungdomsnämnden och socialnämnden för barn och unga föreslås också 
ges uppdraget att utreda vilka behov av utbildning som finns hos myndighetspersonal som 
möter barn, ungdomar och unga vuxna som är utsatta för extrem social kontroll samt se över 
möjligheterna till ökad samverkan med ideella organisationer som arbetar med att stödja 
ungdomar som utsätts för hedersrelaterat våld (bilaga 1). 
 
Remissbehandling 
Remissvar har lämnats av barn- och ungdomsnämnden (BUN) (bilaga 2), utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden(UAN) (bilaga 3), socialnämnden för barn och unga (SBN) (bilaga 
4) samt nämnden för hälsa och omsorg (NHO) (bilaga 5).  
 
I BUN har avgivits reservation från (MP) och (S). I UAN har avgivits reservationer från (S) 
och (V) resp (MP). I SBN reserverar sig (S), (MP) och (V). I NHO reserverar sig (MP). 
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BUN, UAN och SBN anger alla att kunskaper och förebyggande arbete mot hedersvåld är 
mycket angelägna områden men att det pågående arbetet som sker i kommunen är tillräckligt i 
nuläget.  
 
UAN nämner också sitt samarbete och stöd till flera projekt som gäller våld i nära relation, 
exempelvis har organisationen TRIS(Tjejers rätt i samhället) som arbetar med hedersrelaterat 
våld fått ekonomiskt stöd 2012. 
 
NHO beslutade hösten 2012 att revidera kommunens plan mot hot, våld och förtryck och 
inkludera arbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld. De har också tillsatt en 
samordningsfunktion som har ansvar för det övergripande arbetet med frågor som rör våld i 
nära relationer. 
 
I februari 2012 startade Resurscentrumet Nexus sin verksamhet för personer som utsätts för 
våld i nära relationer. Målgruppen är personer över 13 år av båda könen. SBN ansvarar för 
resursteamet Famnens verksamhet för ungdomar som utsätts för hedersrelaterat förtryck och 
våld och den har numer inkluderats i Nexus verksamhet. På så sätt kan personer som utsätts 
för våld få ett sammanhållet stöd, ungdomar slipper hamna i skarven mellan att betraktas som 
unga eller vuxna och även vuxna som utsätts för hedersrelaterat våld kan få stöd. 
 
Samordnaren, tillsammans med en arbetsgrupp bestående av representanter från verksamheter 
inom NHOs och SBNs ansvarsområden ser över behovet av grundutbildning i området våld i 
nära relationer inklusive hedersrelaterat förtryck och våld. Avsikten är att utbildningen ska 
ske kontinuerligt och arrangeras utifrån ett brett perspektiv och rikta sig till såväl 
myndighetsenheter som skola och fritid.  
 
För att utveckla stödet runt personer som söker skydd och för att möjliggöra ett bra nätverk 
runt individen ska NHO låta utreda förutsättningarna för om kommunen ska ansluta sig till 
kommunsamverkan Kompotten. Kompotten består av 25 kommuner som hjälper varandra att 
ta emot skyddsbehövande som inte kan bo kvar i sin hemkommun och som kan erbjuda 
adekvat stöd. I dagsläget finns redan ett lekmannanätverk knuten till Nexus och ungdomar 
över 18 år som bor kvar i Uppsala kan få en stödperson därifrån via Nexus. De under 18 år 
erbjuds stöd inom ramen för kommunens IFO-verksamhet för barn och unga. 
 
NHO anger slutligen att i arbetet mot våld i nära relationer är samverkan med ideell 
verksamhet viktig och dialog med intresserade föreningar har hållits. Avsikten är att hitta en 
form för samverkan som kan bli en del av det pågående arbetet med lokal överenskommelse 
med idéburna organisationer (LÖK).  
 
Reservationer har avgivits i UAN och SBN av (S),(V) och (MP), i NHO av (MP) samt i 
BUN av (S) och (MP). 
 
Föredragning 
IVE 2013-2016 har inriktningsmålen ”Uppsala är ledande i frågor som gäller kvinnofrid”, 
”Människor som är utsatta för våld och hot får adekvat stöd” och ”Personer som brukar våld 
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och hot får behandling”. Målen avser våld, hot och förtryck och inkluderar således även det 
hedersrelaterade.  

2007 fick Socialstyrelsen inom ramen för Regeringens handlingsplan (Skr. 2007/08:39) i 
uppdrag att effektivisera kommunernas arbete mot könsrelaterat våld. Målet var bland annat 
att arbetet ska bli mer målinriktat, strukturerat och samordnat. Socialstyrelsens tillsynsrapport 
kom i slutet av april och den visar att kommunen har behov av mer utbildning bland personal 
och väl implementerade rutiner. Rapporten kommer att vara vägledande i arbetet med NHOs 
arbete med handlingsplanen som planeras vara klar i slutet av året. Handlingsplanen ska 
inkludera hedersrelaterat våld i enlighet med NHOs beslut om att inkludera dessa frågor i 
planen för hot, våld och förtryck. 

 
I likhet med de nämnder som yttrat sig finner kommunstyrelsen att frågan är angelägen och att 
det idag pågår ett omfattande arbete med att utveckla kommunens arbete mot våld i nära 
relationer. Flera av aktiviteterna har nyligen påbörjats.  
 
Arbetet utgår från IVEs mål och stöds av Socialstyrelsens arbete. Därför behövs i dagsläget 
inte något särskilt kommunalt program för området. Frågan om en särskild samordnare 
behövs ska avgöras på nämndnivå. De särskilda uppdrag motionen vidare framför får också 
prövas i det pågående arbetet. 
 
Något särskilt uppdrag från kommunfullmäktige bedöms därför inte erforderligt.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut  
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Joachim Danielsson 
Stadsdirektör 
 
















































