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§ 61
Motion - Handlingsplan mot hedersförtryck
(KSKF/2016:345)
Beslut
1. Motionens förslag om att inrätta en handlingsplan mot hedersförtryck avslås
med hänvisning till att det ingår i Eskilstuna – en FriStad för kvinnor 2015-2017.
2. Motionens förslag om att kommunfullmäktige ska ge uppdrag åt barn- och
utbildningsnämnden att genomföra en kartläggning bland skolor för att se hur
utbredd hederskulturen är bland unga avslås.
3. Socialnämnden får i uppdrag att samordna arbetet mot hedersrelaterat våld
och förtryck i en kommunövergripande samverkansgrupp, utifrån
intentionerna i motionens tredje förslag.
4. Motionens förslag om att medarbetare inom berörda förvaltningar ska utbildas
för att öka kunskapen och skapa samsyn i arbetet mot hedersrelaterat våld
bifalls.
5. Motionens förslag om att Eskilstuna kommun ska ta initiativ till att inleda ett
samarbete med andra aktörer för att inrätta en hjälptelefon för unga som
utsätts för hedersrelaterat förtryck avslås.
6. Ekonomiska resurser för utbildningsinsatser om hedersvåld och förtryck
avsätts i budgeten för 2018 i samband med att årsplan och kompletterande
årsplan antas.

Reservation
Erika Rydja Sandvik (L), Jan Svensson (L), Stefan Krstic (L), Helene Wretling (L) samt
Aza Safari (-) reserverar sig emot beslutet till förmån för bifall till motionen i sin
helhet. Skriftlig reseration lämnas (bilaga).
Lotta Jonsson (KD) reserverar sig muntligt emot beslutet till förmån för bifall till
motionen i sin helhet.
Kim Fredriksson (SD) samt Marielle Lahti (MP) reserverar sig muntligt mot beslutet
till förmån för bifall till motionens förslag i punkten två.
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Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 25
oktober 2016. Av skrivelsen framgår att Stefan Krstic (L) och Helen Wretling (L) har
den 9 maj 2016 lämnat in en motion – Handlingsplan mot hedersförtryck. Ärendet
remitterades den 26 maj 2016, § 140 från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen
för beredning. Kommunstyrelsen remitterade i sin tur den 22 juni 2016 motionen till
arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, barn- och utbildningsnämnden,
kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, Torshälla stads nämnd, samt vård- och
omsorgsnämnden för yttrande senast 26 oktober 2016. Samtliga nämnder har lämnat
yttranden.
Motionärerna yrkar på följande:
- Att Eskilstuna kommun inrättar en handlingsplan mot hedersförtryck.
- Att kommunfullmäktige ger uppdrag åt barn- och utbildningsnämnden att
genomföra en kartläggning bland skolor för att se hur utbredd hederskulturen
är bland unga.
- Att kommunen inrättar en samverkansgrupp med representanter från berörda
myndigheter och organisationer som ska verka mot hedersförtryck.
- Att medarbetare inom berörda förvaltningar utbildas för att öka kunskapen
och skapa samsyn.
- Att Eskilstuna kommun tar initiativ till att inleda ett samarbete med andra
aktörer för att inrätta en hjälptelefon för unga som utsätts för hedersrelaterat
förtryck.
Kultur- och fritidsnämnden har inkommit med ett yttrande, nämndens beslut den 7
oktober 2016, § 53 (KFN/2016:139).
Vård- och omsorgsnämnden har inkommit med ett yttrande, nämndens beslut den 10
oktober 2016, § 113(VON/2016:86).
Torshälla stads nämnd har inkommit med ett yttrande, nämndens beslut den 12
oktober 2016, § 77 (TSN/2016:118).
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens har inkommit med ett yttrande,
nämndens beslut den 12 oktober 2016, § 74 (AVN/2016:58).
Socialnämndens har inkommit med ett yttrande, nämndens beslut den 13 oktober
2016, § 100 (SOCN/2016:52).
Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med ett yttrande, nämndens beslut den
13 oktober 2016, § 68 (BUN/2016:338).
Ärendet bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2016,
§ 309 samt den 9 februari 2017, § 23.
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut från den 29 november 2016, § 262, att
kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunstyrelsens förslag.
Mot beslutet har Niklas Frykman (L) anmält och lämnat skriftlig reservation.
Kim Fredriksson (SD) samt Anton Berglund (SD) har anmält reservation.

Yrkanden
Stefan Krstic (L), Helene Wretling (L), Erika Rydja Sandvik (L), Lotta Jonsson (KD)
samt Aza Safari (-) yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Nina Tuncer (S), Lisa Friberg (S), Jimmy Jansson (S), Maria Chergui (V) samt Lillemor
Nordh (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kim Fredriksson (SD) samt Marielle Lahti (MP) yrkar bifall till punkterna 1, 3-6 i
kommunstyrelsens förslag. Därefter yrkar Kim Fredriksson (SD) samt Marielle Lahti
(MP) bifall till motionens förslag i punkten 2, enligt följande;
 Motionens förslag om att kommunfullmäktige ska ge uppdrag åt barn- och
utbildningsnämnden att genomföra en kartläggning bland skolor för att se hur utbredd
hederskulturen är bland unga bifalles.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut:


Nina Tuncers (S) med fleras yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag i
sin helhet.



Stefan Krstics (L) med fleras yrkande om bifall till motionen i sin helhet.



Kim Fredrikssons (SD) med fleras yrkande om bifall till punkterna 1, 3-6 i
kommunstyrelsens förslag samt bifall till motionens förslag i punkten 2.

Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att hon ställer proposition
på vardera beslutspunkt var för sig. Kommunfullmäktige godkänner
propositionsordningen.
Ordföranden inleder med att ställa bifall till kommunstyrelsens förslag mot bifall till
motionens förslag i beslutspunkten 1. Ordförande finner att kommunfullmäktige har
beslutat enligt Nina Tuncers (S) med fleras yrkande om bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Ordföranden ställer vidare bifall till kommunstyrelsens förslag mot bifall till
motionens förslag i beslutspunkten 2. Ordförande finner att kommunfullmäktige har
beslutat enligt Nina Tuncers (S) med fleras yrkande om bifall till kommunstyrelsens
förslag.
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Därefter finner ordföranden att kommunfullmäktige har beslutat att bifalla
beslutspunkterna 3, 4 och 6.
Slutligen ställer ordföranden bifall till kommunstyrelsens förslag mot bifall till
motionens förslag i beslutspunkten 5. Ordförande finner att kommunfullmäktige har
beslutat enligt Nina Tuncers (S) med fleras yrkande om bifall till kommunstyrelsens
förslag.
______
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens, kommunledningskontoret, demokrati och välfärd
Kultur- och fritidsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Torshälla stads nämnd
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
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