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Utbildningsförvaltningen  Till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Datum  2019-08-13 
Dnr  GVN 2019/0061 

 
Återrapportering av uppdrag 28 i Kommunfullmäktiges budget 2019 – 
Gymnasie – och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att i samråd med 
socialförvaltningen kartlägga det pågående arbetet i kommunen rörande 
hedersrelaterad problematik i syfte att motverka psykisk och fysisk ohälsa 
hos unga  
 

Sammanfattning 
Underlaget från det kartläggningsarbete som genomförts omfattar enkätundersökning till 
skolledare och förskolechefer, dialogmöten och samtal med representanter från olika verksamheter 
i kommunen samt enkätsvar från ungdomsenkäten LUPP. Förutom kartläggningen av det 
pågående arbetet rörande hedersrelaterad problematik har utredningen fångat upp de 
yrkesverksammas upplevelse av problematikens omfattning. Skola och Ungdomsmottagning är de 
verksamheter som idag arbetar både förebyggande och åtgärdande med problematiken. I andra 
verksamheter finns en grundläggande kunskap men inget uttalat systematiskt arbete.  
 
Beslutsförslag 
1. Godkänna utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-08-13 som återrapportering 

av Kommunfullmäktiges uppdrag nr 28 i Budget 2019.   
2. Överlämna återrapportering av uppdrag 28 i budget 2019 till Kommunfullmäktige 

 
Bakgrund 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått i uppdrag att i samråd med socialförvaltningen 
kartlägga det pågående arbetet i kommunen rörande hedersrelaterad problematik i syfte att 
motverka psykisk och fysisk ohälsa hos unga.  

 
 

 
Förvaltningens slutsatser 
Efter genomfört kartläggningsarbete är förvaltningens slutsats att hedersrelaterad problematik 
förekommer, om än inte i någon omfattande utsträckning, och att ett visst förebyggande och 
åtgärdande arbete sker inom delar av kommunens verksamheter. I majoriteten av kommunens 
verksamheter som ingår i kartläggningen är man medveten om problematiken men bedriver inget 
systematiskt arbete med frågan. Flera av instanserna lyfter vinsterna med det länsgemensamma 
samarbetet Origo som erbjuder stöd och rådgivning till både yrkesverksamma och utsatta 
ungdomar. Samtliga instanser efterfrågar ökad kunskap om problematiken kopplat till den 
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målgrupp man arbetar med och ställer sig positiva till förvaltningsöverskridande samverkan i 
frågan.  

 

Bilagor 
1. Kartläggning av pågående arbete i Österåkers kommun rörande hedersrelaterad problematik,  
2019-08-13 
2. LUPP-tabeller,  2019-08-13 
3. Frågeformulär till skolledare och förskolechefer, 2019-08-13 

 

 

 

Kerstin Johansen  Linn Sandegård 
Tf Utbildningsdirektör  Utvecklingsledare 

    Pia Jonason 
    Enhetschef Ungdomsmottagningen 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Expedieras:  
Kommunfullmäktige 


