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SOCIALTJÄNSTFÖRVALTN INGEN

Handläggare: Ulla-Britt Fingal
Telefon: 508 25 130
Till
Socialtjänstnämnden

Ansökan till länsstyrelsen i Stockholms län om bidrag för en
stadsövergripande kartläggning av det hedersrelaterade våldets
omfattning och karaktär i Stockholm
( 2 bilagor)

Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden beslutar att hos länsstyrelsen i Stockholms län ansöka om
bidrag för förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck med
2 000 000 kr i enlighet med bilagda ansökan
2. Socialtjänstnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen
Dag Helin
Tina Heinsoo

Sammanfattning
Socialtjänstnämnden har påbörjat en stadsövergripande kartläggning av det
hedersrelaterade våldets omfattning och karaktär i staden och av sådana
hedersrelaterade inskränkningar som begränsar barns, ungdomars och kvinnors
personliga rörelsefrihet.
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Statliga medel har avsatts för olika insatser för arbetet att motverka våld mot
kvinnor. Inom socialtjänstförvaltningen pågår flera olika projekt i detta tema.
Förvaltningen har startat ett projekt med inriktningen att kartlägga det
hedersrelaterade våldet och ansöker om statliga medel för att delfinansiera
projektet.
Förvaltningens ansökan om medel till kartläggningen omfattar olika målgrupper
såsom personal inom socialtjänsten, personer utsatta för hedersrelaterat våld och
ungdomar i årskurs 9 i kommunala skolor och i friskolor. Den grundläggande
kartläggningen är nödvändig för att de efterföljande insatserna skall bli så
välriktade och effektiva som möjligt i den ordinarie verksamheten.
Projektet beräknas fortgå till februari-mars 2009.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Socialtjänstförvaltningen, Stadsövergripande sociala
frågor.
Bakgrund
Länsstyrelsen har för 2008 inbjudit till ansökan om bidrag för förebyggande
insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck. Utgångspunkt för arbetet mot det
hedersrelaterade våldet är respekten för de mänskliga rättigheterna oavsett kön,
ålder, bakgrund, ursprung, religion, sexuell läggning, utseende, förmåga,
utbildning, ekonomiska förhållanden eller något annat. Bidrag kan bl.a. sökas till
utbildningsinsatser, utveckling och integrering av arbetet mot hedersrelaterat våld
och förtryck, insatser för att höja kunskapen om frågorna, insatser som fångar upp
ett aktivt deltagande för dem som riskerar att utsättas för hot och våld och
utveckling av samarbete mellan berörda aktörer på lokal och regional nivå.
Ansökan om bidrag skall vara länsstyrelsen i Stockholms län tillhanda senast den
2 maj 2008.
Förvaltningens förslag
Målet är ökad kunskap om det hedersrelaterade våldets omfattning och karaktär i
staden. Kartläggningen kommer att omfatta olika målgrupper såsom personer som
varit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, ungdomar i årskurs 9 i
kommunala skolor och friskolor, unga som varit föremål för omhändertagande
enligt LVU samt personal inom socialtjänsten. De metoder som kommer att
tillämpas är såväl av kvalitativ som kvantitativ karaktär. Syftet är att höja
kunskapsnivån bland stadens personal och bidra till att ta fram underlag för ett
ökat samarbete mellan olika aktörer i frågan. Syfte är dessutom att projektets
erfarenheter bidrar till strukturerade arbetssätt framöver i frågor som berör det
hedersrelaterade våldet.
Närmare beskrivning av projektet framgår av projektansökan, bilaga 2.
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Förvaltningen föreslår att ansökan godkänns. Det är angeläget att en
grundläggande kartläggning av det hedersrelaterade våldet och förtrycket
genomförs i Stockholms stad. Med kartläggningen som grund kommer
verksamheten inom området att utvecklas.
Bilagor
1. Ansökningsblankett
2. Projektansökan

