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Interpellationssvar
Stefan Krstic (L) har till kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) ställt en
interpellation angående hedersförtryck.
I kommunens årsplan och i plan för jämställdhet har vi en tydlig nolltolerans mot
hedersförtryck. Organisationen ska motarbeta det i alla sina delar.
Det ska inte råda några tvivel om att så är fallet och det skulle inte bli tydligare med en
ytterligare och särskild kommunövergripande handlingsplan. Ny plan mot mäns våld mot
kvinnor kommer att revideras under 2019, tanken är att det blir ett mycket tydligare fokus på
hedersrelaterat våld och förtryck i den.
Hedersförtrycket är en social problematik. Socialtjänstlagen är tydlig: Utsätts någon för
hedersrelaterat förtryck och det kommer till samhällets kännedom träder SoL och LVU in på
samma sätt som om någon blir slagen, har missbruksproblematik och så vidare.
Däremot ska skolor och kommunens socialtjänst och andra parter som är i kontakt med
medborgare och brukare dagligdags ha rutiner för hur man möter upp hedersförtryck. Det
kommer det lokala brottsförebyggande rådet följa och säkerställa att så är eller blir fallet.
Majoriteten har också avsatt resurser för en permanent samordnare som aktivt jobbar med att
stötta förvaltningarnas arbete med att ta fram och revidera relevanta rutiner för skolor,
socialtjänst med flera. Samordnarens uppdrag är kommunövergripande och innebär bl.a. att
vara konsulterande i enskilda ärenden, utbilda, utveckla samverkansformer internt och externt
som håller över tid samt analysera utvecklingsområden och bidra till kvalitetsutveckling av
arbetet mot hedersrelaterat våld.
Det lokala brottsförebyggande rådet har till kommunledningskontoret gett i uppdrag att ta
fram förslag på hur en rimlig kartläggning kan göras. Jag har som ordförande i BRÅ primärt
lyft två kanaler att hämta in en bild ifrån: Regionens undersökning av hur skolungdomen mår,
Liv och hälsa ung, samt SCB:s medborgarundersökning under kategorin trygghet. Samlat
borde vi kunna få ett bra underlag för analys och problemets storlek. Även om vi måste förstå
att det alltid kommer att finnas ett mörkertal då stigmat och problematiken i sig med hot och i
värsta fall mord leder till svårigheter i att få fram uppgifter.
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