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Svar på motion om utbildning inom 
hedersförtryck från Lisen Burmeister (SD)  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet. 

Ärendet 
Lisen Burmeister (SD) föreslår i en motion väckt 28 februari 2022  

• att anställda inom kommunen som möter barn får en grundläggande 
utbildning om hedersförtryck, 

• att anställda inom skola och förskoleverksamhet regelbundet får 
vidareutbildning och föreläsningar om tecken och varningssignaler att vara 
uppmärksam på vad gäller hedersförtryck, 

• att Uppsala kommun genomför en riktad informationskampanj i samtliga 
grundskolor och gymnasieskolor om hedersförtryck, 

• att information om hedersförtryck löpande ska finnas tillgängligt på skolor så 
att unga kan se ifall de själva utsätts för oacceptabla krav från familj/släkt, 
samt 

• att Uppsala kommun efter genomförd informationskampanj gör en anonym 
undersökning bland eleverna för att kartlägga hur många det är som lever 
under hedersförtryck. 

Beredning 

Ärendet har beretts av utbildningsförvaltningen och kommunledningskontoret. 

Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 29 september 2022 och föreslagit att 
motionen besvaras med föredragningen i ärendet. 

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2022-10-12 KSN-2022-00676 
  
Handläggare:  
Magdalena Eriksson 
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Föredragning 

Inom den IOP (Idéburet offentligt partnerskap) som Uppsala kommun överenskommit 
med TRIS (Tjejers rätt i samhället) så sker utbildning inom hedersrelaterat våld och 
förtryck för personal inom flera förvaltningar.  

Under våren 2022 har cirka 400 lärare deltagit i TRIS digitala utbildningar om 
hedersrelaterat våld och förtryck. Föreläsningen innehöll både teoretisk kunskap om 
ämnet och praktisk information om hur man som skolpersonal ska agera vid misstanke 
om att elev är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck. Utbildningen var uppskattad 
och inför nästa läsår planeras utbildning särskilt inriktad mot personal i grundsärskola 
och gymnasiesärskola. 

Förutom utbildning för skolans personal så informerar TRIS om hedersrelaterat våld 
och förtryck på alla skolor i kommunen via affischer och ställer ut jourkort med 
information om TRIS jourtelefon som utsatta barn och ungdomar eller skolans 
personal kan ringa till vid behov. 

I samarbete med Uppsala kommun har TRIS tagit fram ett metodstöd till skolorna i 
form av ett årshjul. Metodstödet kan skolan använda som ett vägledande stöd i ett 
kontinuerligt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Metodstödet finns 
tillgängligt för alla på TRIS hemsida.  

En stor kartläggning gällande hedersrelaterat våld och förtryck, UNG 018, har gjorts i 
Uppsala 2018. Ytterligare kartläggning är inte nödvändig för att fastställa antalet som 
är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Fokus bör stället ligga på skolornas 
kontinuerliga arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck samt att fortsätta att 
fortbilda skolans personal i ämnet. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 12 oktober 2022 
• Bilaga 1, Motion om utbildning inom hedersförtryck från Lisen Burmeister (SD) 
• Bilaga 2, Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 29 september 2022 
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Motion om utbildning inom 

hedersförtryck 
 

Hedersförtryck är en fruktansvärd företeelse som barn riskerar att utsättas för. Hedersrelaterat våld och 

förtryck kännetecknas av kontroll och begränsningar av unga, framförallt flickors, livsutrymme och 

självbestämmande. De unga begränsas av sina föräldrar och äldre släktingar när det kommer till hur de ska 

leva sitt liv. Hedersrelaterade normer kretsar i stor del kring kvinnor/flickors sexualitet och att de är 

tillräcklig respektabla och blyga/oskuldsfulla för att inte dra skam över familjen. De som lever med 

hedersförtryck blir kontrollerade och är inte fria att göra egna val, vad gäller till exempel klädval, 

fritidsaktiviteter, skolarbete utanför skoltid, val av studieinriktning och val av partner (om de ens får ha 

någon). Det är mycket vanligt att de unga vuxnas sexualitet begränsas och en så kallad oskuldsnorm är 

rådande.  

Då detta är en komplex och svår fråga och barnen växer upp med denna kontroll från hela sin 

släkt och nära omgivning är det mycket svårt för de drabbade att själva be om hjälp. Därför blir 

vuxna som lever utanför hederskontext i barnens liv ytterst viktiga. Det är endast dessa som kan 

larma och på så vis synliggöra det skadliga som pågår.  

Det är förskolepersonal och skolpersonal som möter de unga på neutrala premisser som kan se 

tecken på hedersförtryck, det är därför viktigt att dessa är kunniga och kan läsa varningssignaler.  

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: 

• Att anställda inom kommunen som möter barn får en grundläggande utbildning om 

hedersförtryck.  

• Att anställda inom skola och förskoleverksamhet regelbundet får vidareutbildning och 

föreläsningar om tecken och varningssignaler att vara uppmärksam på vad gäller hedersförtryck 

• Att Uppsala kommun genomför en riktad informationskampanj i samtliga grundskolor och 

gymnasieskolor om hedersförtryck. 

• Att information om hedersförtryck löpande ska finnas tillgängligt på skolor så unga kan se ifall 

de själva utsätts för oacceptabla krav från familj/släkt.  

• Att Uppsala kommun efter genomförd informationskampanj gör en anonym undersökning bland 

eleverna för att kartlägga hur många det är som lever under hedersförtryck. 

 

Uppsala den 22 februari 2022   

Lisen Burmeister  Kent Kumpula 

Ledamot, SD   Gruppldare, SD 
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Utbildningsnämnden Datum:
Protokollsutdrag 2022-09-29

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 90

Svar på mot ion om utbildning inom
hedersfört ryck från Lisen Burmeister (SD)

UBN-2022-03974

Beslut

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

1. att besvara motionen med föredragningen i ärendet.

Sammanfattning

Lisen Burmeister (SD) föreslår i en motion väckt 28 februari 2022
att anställda inom kommunen som möter barn får en grundläggande
utbildning om hedersförtryck,
att anställda inom skola och förskoleverksamhet regelbundet får
vidareutbildning och föreläsningar om tecken och varningssignaler att vara
uppmärksam på vad gäller hedersförtryck,
att Uppsala kommun genomför en riktad informationskampanj i samtliga
grundskolor och gymnasieskolor om hedersförtryck,
att information om hedersförtryck löpande ska finnas tillgängligt på skolor så
att unga kan se ifall de själva utsätts för oacceptabla krav från familj/släkt,
samt
att Uppsala kommun efter genomförd informationskampanj gör en anonym
undersökning bland eleverna för att kartlägga hur många det är som lever
under hedersförtryck.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 12 maj 2022
Bilaga, Motion om utbildning inom hedersförtryck från Lisen Burmeister (SD)
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