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Postadress: Uppsala kommun, socialförvaltningen, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: socialforvaltningen@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

  Hedersresursteam Uppsala kommun  

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta  

att godkänna förvaltningens förslag till hedersresursteam  

att för år 2020 finansiera hedersresursteamet med 800 000 kr av socialstyrelsens    
utvecklingsmedel för arbetet mot våld i nära relationer.  

 

 

Ärendet 
I augusti 2019 uppdrog nämnden till förvaltningen att månatligen redovisa antalet 
anmälningar och ärendehandläggningen avseende hedersrelaterat våld och förtryck 
till presidiet eller utskottsberedningen, samt att säkerställa att förvaltningen vidtar 
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att socialsekreterare har nödvändig kunskap 
och använder beprövade metoder för att upptäcka och utreda ärenden som rör 
hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdraget tillföll mottagningsenhetens team för 
våldsutsatta barn (TVB).  

Kommunfullmäktige beslutade i november 2019 (KF 2019-11-04) att det skulle inrättas 
ett team för hedersrelaterat våld och förtryck i syfte att förebygga och bekämpa 
hedersrelaterat våld och förtryck, erbjuda kompetenslyft för medarbetare inom skola, 
socialtjänst och omsorg, samt arbeta konsultativt och stödjande gentemot berörd 
personal som möter barn, unga och vuxna som utsätts/riskerar att utsättas för 
hedersrelaterat våld och förtryck.  

I mars år 2020 (SCN-2020-00268) fattade socialnämnden beslut att godkänna 
överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP) med TRIS - Tjejers Rätt i 
Samhället för perioden 2020-01-01 till och med 2023-12-31. Överenskommelsen syftar 
till att stärka TRIS befintliga roll som förebyggande, stödjande och rådgivande instans 
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gentemot social-, arbetsmarknad- utbildning- och kulturnämnderna, samt att skapa 
utrymme för en öppen ingång för råd- och stöd till barn, unga och kvinnor som lever 
med ett begränsat livsutrymme och som utsätts/riskerar att utsättas för 
hedersrelaterat våld och förtryck, samt att erbjuda inom partnerskapet berörda 
yrkesgrupper kompetenslyft inom området. Socialnämnden finansierar verksamheten 
med 1 725 000 kr år 2020.  

Beredning 
Uppdraget har beretts av enheten för strategiskt stöd tillsammans med barn- och 
ungdom myndighet, Nexus, samt med organisationen TRIS- Tjejers Rätt i Samhället.  

 

Föredragning 
Kommunfullmäktige beslutade i november 2019 (KF 2019-11-04) att det skulle inrättas 
ett team för hedersrelaterat våld och förtryck i syfte att förebygga och bekämpa 
hedersrelaterat våld och förtryck, erbjuda kompetenslyft för medarbetare inom skola, 
socialtjänst och omsorg, samt arbeta konsultativt och stödjande gentemot berörd 
personal som möter barn, unga och vuxna som utsätts/riskerar att utsättas för 
hedersrelaterat våld och förtryck.  

Genomförda insatser  
Kommunfullmäktiges beslut om inrättande av ett hedersresursteam hade föregåtts av 
att socialnämnden uppdragit till förvaltningen att vidta nödvändiga åtgärder för att 
säkerställa att socialsekreterare besitter nödvändig kunskap och använder beprövade 
metoder för att upptäcka och utreda ärenden som rör hedersrelaterat våld och 
förtryck. Nämnden beslutade i samband med detta att alla inrapporterade 
hedersvåldsärenden på barn- och ungdom myndighet månatligen redovisas till 
presidiet eller utskottsberedningen. Förvaltningen beslutade att delegera uppdraget 
till mottagningsenhetens team för våldsutsatta barn (TVB).  

Vidare beslutade nämnden i mars år 2020 (SCN-2020-00268) att godkänna 
överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP) med TRIS - Tjejers Rätt i 
Samhället för perioden 2020-01-01 till och med 2023-12-31. Överenskommelsen syftar 
till att stärka TRIS befintliga roll som förebyggande, stödjande och rådgivande instans 
gentemot social-, arbetsmarknad- utbildning- och kulturnämnderna, samt att skapa 
utrymme för en öppen ingång för råd- och stöd till barn, unga och kvinnor som lever 
med ett begränsat livsutrymme och som utsätts/riskerar att utsättas för 
hedersrelaterat våld och förtryck, samt att erbjuda inom partnerskapet berörda 
yrkesgrupper kompetenslyft inom området.  

Förslag till ny modell hedersresursteam  
Förvaltningen bedömer att flera steg i att inrätta ett hedersresursteam redan har 
genomförts. Det finns ett specialistteam (TVB) som har fått ett utökat uppdrag att 
ansvara för alla ärenden som inrapporteras som hedersärenden. Enheten har inlett ett 
välfungerande arbete med TRIS- tjejers rätt i samhället och tillsammans bedöms 
enheten vara en stabil bas i det fortsatta arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.  

Teamet för våldsutsatta barn föreslås:  

• Ha ett fortsatt ansvar för alla ärenden som rapporteras in som 
hedersrelaterade  

• Fortsatt fungera som ett expertteam och ha ett fortsatt nära samarbete med 
TRIS och förvaltningens för området ansvariga strateg  
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• Ingå i det av förvaltningen ledda strategiska HRV-nätverket.   

Vidare har nämnden beslutat att ge TRIS ett förstärkt och utökat idéburet offentligt 
partnerskap som bland annat innehåller kompetenslyft, råd och stöd, handledning, 
samt arbetet mot skolpersonal i form av den digitala plattformen ”årshjulet”. 
Tillsammans med ansvarig strategisk funktion på socialförvaltningen ska arbetet med 
detta fortskrida, följas upp och regelbundet utvärderas.  Insatser som ligger utom de 
förvaltningar som omfattas av IOP:et ska omhändertas och ledas av förvaltningens 
ansvariga strateg i samverkan med utsedda tjänstepersoner på respektive berörd 
förvaltning. Förvaltningen bedömer att de tillsammans med TRIS därmed uppföljer 
den del av det kommunfullmäktige önskade teamet som ska ombesörja den stödjande 
och rådande delen i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.  

TRIS och socialförvaltningen föreslås:  

• Ansvara för och säkerställa att IOP:ets intentioner efterlevs  

• Genomföra utbildningsinsatser/kompetenslyft/råd och stöd samt handledning 
till berörd personal 

• Anordna årlig temadag där för ämnet relevanta frågor lyfts så som exempelvis 
könsstympning, relevant lagstiftning, särskilt sårbara grupper, utbildning för 
att ge en grundläggande förståelse och kunskap om vad som särskilt 
kännetecknar hedersvåld, det senaste inom forskning med mera.  

 

Förvaltningen ser ett behov av att komplettera dessa två delar med en tredje del, det 
strategiska nätverket. Det strategiska nätverket föreslås:  

• Ledas och samordnas av för området ansvarig strateg  

• Inbegriper nyckelpersoner inom och utom förvaltningen  

• Ska fungera som ett stöd för interna och externa frågor som rör hedersrelaterat 
våld och förtryck  

• Ska snabbt kunna samordnas för att kunna möta upp frågor som uppstår  

• Ska ses vid behov men utöver det mötas åtminstone 2 gånger årligen  

• Ansvarar för framtagandet och implementering av handlingsplaner och 
program på HRV-området.  

Förvaltningens förslag till organisering av hedersresursteam Uppsala  

 

Ekonomiska konsekvenser 

För år 2020 föreslås hedersresursteamet finansieras med 800 000 kr ur socialstyrelsens 
utvecklingsmedel för våld i nära relationer. Medlen avser resurser i form av 

TVB- teamet för våldsutsatta 
barn  

Bedömer och utreder samtliga 
inrapporterade HRV- ärenden. 
Håller i ett ärende från början 

till slut.  

TRIS och 
Socialförvaltningen  

Genomför utbildning och 
kompetenslyft samt bistår 

med råd och stöd till 
berörd personal 

Strategiskt nätverk 
Inbegriper nyckelpersoner från 

förvaltningar, organisationer 
och myndigheter med expertis 
kring hedersrelaterat våld och 

förtryck 
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handläggare på teamet för våldsutsatta barn som ansvarar för inrapporterade 
hedersvåldsärenden. Socialnämnden finansierar idag IOP:et med TRIS med 1 725 000 
kr för år 2020. Det strategiska nätverkets arbete genomförs inom befintlig ekonomisk 
ram.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse 2020-05-11 

 

 

 

 

 

Socialförvaltningen 

 

 

Ola Jeremiasen 
Tf. Direktör 
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