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Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens
tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.
2. Omedelbar justering.

Lisa Kinnari
tf stadsdelsdirektör
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Sammanfattning
Södermalms stadsdelsnämnd har av kommunstyrelsen fått en remiss
gällande en motion av Lotta Edholm (L) om sommarlovsberedskap
mot tvångsäktenskap. Lotta Edholm vill att staden söker ett
samarbete med Swedavia/Arlanda flygplats för att sätta upp och
ansvara för information om vart man kan ringa eller vad man kan
göra för att slå larm om en förestående resa till ett påtvingat
äktenskap. Vidare vill Lotta Edholm att staden ser över sin
organisation vad gäller till exempel skyddat boende för att se till att
de ungdomar som i sommar slår larm möts av ett adekvat stöd och
skydd från dag ett.
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Förvaltningen ser positivt på förslaget att staden söker ett samarbete
med Swedavia/Arlanda flygplats för att se till att information finns
tillgänglig på flygplatsen. Södermalms stadsdelsförvaltning har
egna skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor. På dessa boenden
finns en beredskap att med kort varsel ta emot bland annat den
målgrupp som avses i motionen.
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Bakgrund
Stadsdelsnämnden har på remiss från kommunstyrelsen fått en
motion som handlar om sommarlovsberedskap mot
tvångsäktenskap. Motionen är skriven av Lotta Edholm (L).
Motionen har förutom till Södermalms stadsdelsnämnd remitterats
till Skarpnäcks och Spånga-Tenstas stadsdelsnämnder,
socialnämnden, stadsledningskontoret med flera. Remissvaret ska
vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 25 november 2016.
Nämndens beslut måste därför justeras omedelbart. Motionen finns
som bilaga till tjänsteutlåtandet.
Ärendet
I motionen lyfts problematiken med tvångsäktenskap och att det
finns metoder för att kunna rädda flickor som mot sin vilja ska föras
utomlands för att giftas bort. Liberalerna vill att de kommuner som
har internationella flygplatser ser till att information om hur man
går tillväga för att slå larm finns tillgänglig. Det måste också finnas
en beredskap för att hjälpa de flickor som larmar. Stockholms stad
måste se till att ha beredskap för att ta emot dessa ungdomar, se till
att det finns skyddat boende och adekvat stöd, i många fall inte bara
under sommaren utan också lång tid därefter. Samhället behöver ge
skydd åt de flickor som riskerar att skickas iväg på sommarlovet till
ett påtvingat äktenskap.
I motionen föreslås följande:
 Att Stockholms stad söker ett samarbete med
Swedavia/Arlanda flygplats för att sätta upp och ansvara för
information om vart man kan ringa eller vad man kan göra
för att slå larm om en förestående resa till ett påtvingat
äktenskap.
 Att Stockholms stad ser över sin organisation vad gäller till
exempel skyddat boende för att se till att de ungdomar som i
sommar slår larm möts av ett adekvat stöd och skydd från
dag ett.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom stadsdelsdirektörens stab i samarbete med
sociala avdelningen. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen
den 8 november, pensionärsrådet den 7 november och rådet för
funktionshindersfrågor 8 november.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen ser positivt på förslaget att staden söker ett samarbete
med Swedavia/Arlanda flygplats för att se till att information finns
tillgänglig på flygplatsen. Förvaltningen anser att informationen bör
hänvisa till stadsgemensamma funktioner, såsom Origo, och även
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andra organisationer som staden samarbetar med, exempelvis
kvinno- och tjejjourer. Av informationen bör också framgå var
ungdomar kan vända sig i respektive stadsdelsnämnd för att få
hjälp.
Södermalms stadsdelsförvaltning har egna skyddade boenden för
våldsutsatta kvinnor. På dessa boenden finns en beredskap att med
kort varsel ta emot bland annat den målgrupp som avses i motionen.
Personalen på boendena är utbildade för att kunna ge pedagogiskt
och adekvat stöd. Förvaltningen delar motionärens uppfattning att
det är viktigt att staden även har en plan för hur dessa flickor ska
stödjas långsiktigt.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden överlämnar
förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på
remissen.
Bilagor
Motion (2016:86) av Lotta Edholm (L) om sommarlovsberedskap
mot tvångsäktenskap.
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