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Motion hedersrelaterat våld
§ 52

Diarienummer 2020/GVN 0049

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för
förslag till kommunfullmäktige
–

Motionen anses besvarad.

Reservation
Fredrik Bergkuist (M) lämnar in en skriftlig reservation för de tjänstgörande moderaternas räkning.

Särskilt yttrande
Ulla Hoffman (V) lämnar in ett ersättaryttrande.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffman (V) hade bifallit motionen om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Moderaterna i Tyresö kommun har inkommit med en motion gällande krafttag mot hedersrelaterat våld
och förtryck. Motionen framhåller skolans ansvar att införa ett systematiskt arbete för att förhindra
hedersrelaterat våld och förtyck. Moderaterna föreslår kommunfullmäktige besluta att ta fram en
handlingsplan med konkreta åtgärder mot hedersrelaterat våld och förtryck för Tyresös grundskolor
samt gymnasiet.

Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat sitt utlåtande i tjänsteskrivelsen.

Ordförandeutlåtande
Vi vill börja med att tacka motionärerna som lyfter en aktuell och viktig frågeställning. Hedersrelaterat
våld och förtryck är ett problem på samhällsnivå och det behöver vi som kommun förhålla oss till.
Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck är en del av arbetet mot våld i nära relationer.

Tillsammans för Tyresö har redan innan motionen lämnades in uppmärksammat problematiken och i
kommunplanen för 2020 står: ” ska ett övergripande arbete göras för att säkerställa att kommunens
verksamheter tidigt hanterar misstankar om våld i nära relationer samt hedersrelaterat förtryck.”
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Samtidigt är hedersrelaterat våld en specifik fråga och skiljer sig från övriga delar av våldet i nära
relationer att dedikerade insatser bör vara aktuella. Även om dessa ska innefattas inom ramen för
arbetet mot våld i nära relationer.

I våra skolor ingår arbetet för att förebygga hedersrelaterat våld i deras redan pågående
likabehandlingsarbete. Så sent som våren 2020 anordnades en utbildningsinsats för att höja
kompetensen i området och belysa frågan i Tyresö. Som alla frågor om normer och värderingar så
behöver det arbetet inkluderas i skolornas dagliga arbete men vi känner oss trygga med att skolorna har
de verktyg och stöd de behöver för att arbeta med frågor om likabehandling och hedersrelaterat våld
även fortsättningsvis.

Det som skiljer sig mellan styrets tankar om hedersrelaterat våld och förtryck och Moderaternas är att
Tillsammans för Tyresö anser att arbetet bör göras kommunövergripande. Det finns ingen anledning
till att snäva in det arbetet att enbart handla om skolor i kommunen, utan även andra verksamheter och
förvaltningar bör inkluderas, inte minst socialförvaltningen som redan i dag leder det arbetet.

Vi har kommit en bit på vägen vad gäller arbetet mot våld i nära relationer, det arbetet kommer även
fortsättningsvis vara en viktig prioritering i kommunen. Vi hoppas att Moderaterna kan hålla med om
att arbetet bör göras kommunövergripande, där visserligen resultatet kan bli att det bryts ner för att få
full effekt i de olika verksamheterna.

Eftersom arbetet är igång, vi kommit en bit på vägen och intentionen är att fortsätta med
kommunövergripande insatser, föreslår vi att motionen anses besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Yrkande
Fredrik Bergkuist (M) yrkar bifall till motionen.
Peter Söderlund (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller Fredrik Bergkuists (M)
yrkande.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Motion om krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck (M) (3).pdf
Svar på motion hedersrelaterat våld GVN.pdf
Svar på motion hedersrelaterat våld GVN.pdf
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Protokoll för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Datum

2020-09-30

Tid

18:30–20:46

Plats

Bollmora, plan 1 kommunhuset

Beslutande

Se närvarolista

Övriga deltagare

Se närvarolista

Justeringens plats och tid

2020-10-02 klockan 12:30 i kommunhuset, plan 6

Paragrafer

48–58

Sekreterare

Yunus Tuncer
Ordförande

Christoffer Holmström
Justerande

Christoffer Holmström

Fredrik Bergkuist

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-09-30

Datum då anslaget sätts upp

2020-10-02

Datum då anslaget tas ned

2020-10-24

Protokollets förvaringsplats

Underskrift

Yunus Tuncer
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Närvarolista
Beslutande
Christoffer Holmström (S)
Agneta Hansson (L)
Fredrik Bergkuist (M)
Kristjan Vaigur (S)
Mandana Mokhtary (S)
Peter Söderlund (MP)
Jan-Åke Svensson (M)
Hampus Degramo (M)
Jan Viderén (SD)

Ersättare
Haralampos Karatzas (L)
Heinz Sjögren (L)
Ulla Hoffmann (V)
Margareta Baxén (M)
Nina Barzey (C)

Övriga
Martin Lundell, Skolchef för gymnasium och vuxenutbildning, Barn- och
utbildningsförvaltningen
Karin Sundström, Utredare, Kommunstyrelseförvaltningen
Yunus Tuncer, Utredare, Kommunstyrelseförvaltningen
Carina Frisk, Rektor, Barn- och utbildningsförvaltningen
Elisabet Schultz, Förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen
Anna Johansson, Controller, Kommunstyrelseförvaltningen, till och med § 49
Annica Bergström, Controller, Kommunstyrelseförvaltningen, till och med § 57
Anne-Charlotte Sundlöf, Studie- och yrkesvägledare, Barn- och utbildningsförvaltningen,
till och med § 48
Kajsa Venström, Studie- och yrkesvägledare, Barn- och utbildningsförvaltningen, till och
med § 48

Frånvarande
Harald Lindkvist (MP)
Johan Ullenius (KD)
Jonathan Fritzdorf (SD)
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