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Förvaltningens förslag till beslut
Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och
överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Lee Orberson
Tf utbildningsdirektör

Sammanfattning
Utbildningsnämnden har fått motionen ”Nollvision mot mäns
dödliga våld mot kvinnor” av Lisa Palm, mfl (FI), på remiss från
kommunstyrelsen. Skribenterna föreslår att kommunfullmäktige
antar en nollvision för mäns dödliga våld mot kvinnor. För att
uppnå visionen föreslås även att en expertgrupp tillsätts i avsikt att
ta fram en handlingsplan för arbetet.
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Förvaltningen menar att allt arbete för att förebygga och motverka
våld är angeläget och vinner på att genomföras i så organiserad och
konsekvent form som möjligt. Förvaltningen har inga invändningar
mot förslaget om en nollvision, men anser att de stadsgemensamma
och förvaltningsspecifika program och handlingsplaner som finns
torde vara tillräckliga.
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar
på remissen.
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Bakgrund/Ärendet
Utbildningsnämnden har fått motionen ”Nollvision mot mäns
dödliga våld mot kvinnor” av Lisa Palm (FI), Anna Rantala Bonnier
(FI), Maria Jansson (FI), Madeleine Kaharascho Fridh (FI) och
Malin Ericson (FI) på remiss från kommunstyrelsen. Skribenterna
vill införa en nollvision och handlingsplan för att förebygga och
förhindra våld med dödlig utgång i nära relationer. Med en
nollvision följer, menar skribenterna, ett förpliktigande att säkra
handling och tillhandahålla resurser. Staden har sedan tidigare
antagit ett program mot våld i nära relationer. Palm m.fl. menar att
detta program bör kompletteras med en konkret handlingsplan där
bland annat frågor om bostad, arbetslöshet och barns skolgång
inkluderas. Representanter för kvinnojourerna och andra relevanta
aktörer föreslås ingå som experter i framtagandet av
handlingsplanen.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom grundskoleavdelningen i samverkan med
förskoleavdelningen och gymnasieavdelningen.
Ärendet kommer att behandlas i samverkan med de fackliga
organisationerna den 5 oktober 2021. Funktionshinderrådet kommer
att få möjlighet att behandla ärendet vid sammanträdet den 6
oktober 2021.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Med utgångspunkt i stadens program mot våld i nära relationer,
hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för
sexuella tjänster samt sexuellt våld oberoende relationer har
utbildningsförvaltningen tagit fram en förvaltningsspecifik
handlingsplan. Den består av följande tre delar.
•
•
•
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Rutiner för hur man ska agera när man upptäcker signaler
om våld, förtryck och utsatthet.
Ett kunskapsunderlag.
Riktat stöd till förskolor och skolor i arbetet med att
förebygga och motverka våld i nära relationer,
hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution,
människohandel för sexuella ändamål och sexuellt våld
oberoende relation för stadens barn och ungdomar.

Handlingsplanen ska ange riktningen för arbetet och ansvaret varje
rektor och skola har under perioden 2021 - 2025. Det innebär bland
annat att skolpersonal ökar sina kunskaper kring anmälningsplikten
och de i programmet identifierade typerna av våld och förtryck.
Tidig upptäckt ska främjas genom att rutinmässigt ställa frågor om
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våld enligt exempelvis standardiserade metoder som
tryggbassamtal, hälsoenkät och hälsosamtal. Det handlar även om
ansvar att delta i arbetet med att sprida information och kampanjer
till barn, unga och vårdnadshavare inom de områden handlingsplanen omfattar och att säkerställa att skolans undervisning i
sexualitet, samtycke och relationer kopplas till skolans
värdegrundsarbete och följer de nya läroplansändringar som gäller
från höstterminen 2022.
Förvaltningen menar att allt arbete för att förebygga och motverka
våld är angeläget och vinner på att genomföras i så organiserad och
konsekvent form som möjligt. Förvaltningen har inga invändningar
mot förslaget om en nollvision, men anser att de stadsgemensamma
och förvaltningsspecifika program och handlingsplaner som finns
torde vara tillräckliga.
Konsekvenser för barn och barnets rättigheter samt
jämställdhetsanalys
Då ärendet är ett svar på en remiss från kommunstyrelsen, och med
hänsyn till beskrivningen ovan, gör förvaltningen ingen egen analys
av ärendets konsekvenser för jämställdhet eller för barn och barns
rättigheter. Förvaltningen förutsätter att en sådan analys vid behov
görs i den fortsatta hanteringen av ärendet.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar att godkänna
förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämna det till
kommunstyrelsen som svar på remissen.
Bilaga
Motionen ”Nollvision mot mäns dödliga våld mot kvinnor”
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