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Till
Socialtjänstnämnden

Uppdrag från kommunfullmäktige om hedersrelaterat våld
Förslag till beslut
Socialtjänstnämnden beslutar att en styrgrupp ska tillsättas för den utredning om hedersrelaterat våld som genomförs på uppdrag av kommunfullmäktige.
Dag Helin
Fredrik Jurdell

Ärendets beredning
Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom socialtjänstförvaltningens stab för utredning
och projekt.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslöt den 16 april 2007 i samband med behandlingen av Stockholms stads reviderade program för kvinnofrid följande.
1. Socialtjänstnämnden ges i uppdrag att göra en stadsövergripande kartläggning av det
hedersrelaterade våldets omfattning och karaktär i Stockholm, samt av sådana hedersrelaterade inskränkningar som begränsar barns, ungdomars och kvinnors personliga
rörelsefrihet. Denna kartläggning ska återrapporteras till fullmäktige.
2. Socialtjänstnämnden ska samtidigt återkomma till fullmäktige med förslag om former
för hur kunskap om barns, ungdomars och kvinnors rättigheter enligt svensk lagstiftning effektivast ska överföras till människor som har flyttat till Sverige, men som kan
antas ha bristande kunskaper och erfarenheter av sådan rättighetslagstiftning.

106 64 Stockholm. Telefon 08-508 25 000. Fax 08-508 25 099
pia.modin@sot.stockholm.se
Besöksadress Swedenborgsgatan 20
www.stockholm.se/socialtjansforvaltningen

s

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 105-0332/2007
SOTN 2007-06-14
SID 2 (2)

Förvaltningens förslag
Det har gjorts flera försök att kartlägga omfattningen av hedersrelaterat förtryck/våld i
Sverige, men det har inte varit möjligt att få fram en exakt siffra på hur många barn, ungdomar och kvinnor som drabbas av detta.. Problematiken är svår att kartlägga vilket bland
annat beror på ett stort mörkertal, låg svarsfrekvens i enkätundersökningar och avsaknad
av en enhetlig definition av hedersrelaterat förtryck/våld. Socialtjänstförvaltningens uppdrag består inte att bedriva ny forskning i ämnet, utan att göra en saklig kartläggning som
på ett så korrekt sätt som möjligt beskriver förekomsten av problemet i Stockholms stad.
Kartläggningens resultat kommer att utgöra underlag för dimensionering av stadens resurser för förebyggande insatser, råd och stöd samt skyddat boende.
Svensk lagstiftning gäller för alla som vistas i Sverige. Socialtjänstförvaltningens andra
uppdrag består i att sprida kunskap om framför allt den lagstiftning som gäller barns rättigheter, jämställdhet mellan män och kvinnor samt rättigheter för homo- och bisexuella
ungdomar samt transpersoner.
Socialtjänstförvaltningen har anställt en projektledare/utredare för att arbeta med kommunfullmäktiges uppdrag under i första hand år 2007. Förvaltningen föreslår att det även
tillsätts en styrgrupp under ledning av socialtjänstnämndens ordförande. Styrgruppen ska
fortlöpande få information om hur utredningsarbetet bedrivs samt under utredningens
gång ta ställning till principiellt viktiga frågor som rör t.ex. avgränsningar, metoder och
tillvägagångssätt.
För utredningens genomförande avsätts 100 tkr för utbildning, material, omkostnader i
samband med kartläggning m.m. Finansiering sker inom ramen för nämndens budget för
forskning och utveckling.
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