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Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar följande:
Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på
skrivelsen.
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Sammanfattning
I skrivelse från Lotta Edholm (FP), Christoffer Järkeborn (M), Erika Svanström
(KD) och Helen Törnqvist (C) ges förvaltningen i uppdrag att återkomma med ett
ärende om hur Stockholms skolor ska arbeta för att upptäcka och förebygga
hedersförtryck.
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Den skyldighet som alla som arbetar i skolan har att anmäla om de får kännedom
om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns behov
av skydd omfattar även skydd som kan uppstå då eleven utsätts för hedersförtryck.
I de gemensamma riktlinjerna för samverkan mellan skola och socialtjänst finns
förtydliganden om hur skolan ska agera när det gäller frågor om hedersförtryck.
Under hösten 2012 sju samverkanskonferenser genomförts, där grundskolerektorer i de kommunala skolorna och representanter för de kommunala
gymnasieskolorna haft möten med representanter från stadsdelsnämndernas
verksamheter för att fördjupa samarbetet.
Förvaltningen rekryterar för närvarande en lärare som ska undervisa elever som
bor på ett av stadens skyddade boenden. Planeringen när det gäller elever som bor
på övriga skyddade boenden fortsätter.
Ärendets beredning
Ärendet är berett på grundskoleavdelningen i samråd med gymnasieavdelningen.
Bakgrund
Utbildningsnämnden har genom en skrivelse den 14 juni 2012 uppdragit till
förvaltningen att återkomma till nämnden med ett ärende om hur Stockholms
skolor ska arbeta för att upptäcka och förebygga hedersförtryck.
Förvaltningens synpunkter och förslag
I skollagen och i socialtjänstlagen regleras skyldigheten för alla som arbetar i
skolan att genast anmäla om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan
innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Denna skyldighet
omfattar även behov av skydd som kan uppstå då eleven utsätts för hedersförtryck.
I ”Riktlinjer och stödmaterial för samverkan och ansvarfördelning mellan
stadsdelsnämndernas verksamhet och skolan” från april 2012 finns som nämns i
skrivelsen ett kapitel om ”Hederskontext”. Där finns förtydligat vad skolan och
rektor har för ansvar och vilket förhållningssätt skolan ska ha för att förebygga och
överbrygga skilda uppfattningar mellan skola och hem.
Under hösten 2012 har sju samverkanskonferenser genomförts där samtliga
grundskolerektorer i de kommunala skolorna och representanter för de kommunala
gymnasieskolorna deltagit i möten med representanter för stadsdelnämndernas
verksamheter, där riktlinjerna gåtts igenom och delats ut. Mötena har arrangerats i
stadsdelsnämndsområden. Programmet har innehållit en föreläsning om
samverkan mellan skola och socialtjänst, information om stadens gemensamma
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riktlinjer samt diskussioner mellan rektorer och tjänstemän inom
socialförvaltningarna hur det konkreta samarbetet ska förbättras.
För att säkerställa att de elever som drabbas av hedersförtryck får det nödvändiga
stöd och det skydd de behöver måsta alla som arbetar i skolan ha kunskap om de
strukturer som ligger bakom och utveckla sin förmåga att se de signaler som kan
tänkas vara tecken på att eleven utsätts på ett otillbörligt sätt. Skola och
socialtjänst har genom det fördjupade samarbetet skapat ännu bättre rutiner för
anmälningar, vilket gör att skolorna i allt högre grad anmäler även vid tidiga och
kanske otydliga signaler om att en elev riskerar att fara illa.
Som stöd för skolans personal i det ibland svåra uppdraget att se signaler om
hedersförtryck finns flera olika stöddokument. På pedagogstockholm.se finns
material och länkar, där skolans personal kan få konkret stöd i sitt uppdrag när det
gäller att förebygga, upptäcka och agera när det gäller hedersförtryck.
Alla skolor har inbjudits till en seminarieserie om arbetet mot hedersrelaterat våld
och förtryck, som under hösten genomförs i samarbete mellan socialförvaltningen
och utbildningsförvaltningen. Syftet med seminarieserien är att öka intresset och
höja medvetenheten i dessa frågor.
Förvaltningen ska se över vilka andra myndigheter och institutioner som har
kunskaper och erfarenheter i denna fråga och där samarbete kan bli ett stöd i
utvecklingsarbetet.
Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden att godkänna förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.
Bilagor
Skrivelse från utbildningsnämnden om att förebygga hedersförtryck som drabbar
elever på Stockholms stads skolor från Lotta Edholm (FP), Christoffer Järkeborn
(M), Erika Svanström (KD) och Helen Törnqvist (C)
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