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Näringsliv- och utvecklingsavdelningen   Till Kommunstyrelsen 

 

Datum  2021-02-18 

Dnr  KS 2019/0095       

 

 

Svar på motion nr 4/2019 - Upprätta en handlingsplan för att bekämpa 

och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck av Francisco Contreras 

(V) 

Sammanfattning  

2019-03-18 inkom en motion till Österåkers kommun från Vänsterpartiet i Österåker. Motionen 
yrkade på att Österåkers kommun upprättar en handlingsplan för att bekämpa och förebygga 
hedersrelaterat våld och förtryck.  
I motionen står bland annat att hedersrelaterat våld och förtryck har, liksom mäns våld mot kvinnor 
i övrigt, generellt sin grund i kön, sexualitet, makt och kulturella föreställningar om dessa. Det 
hedersrelaterade systemet är komplext och innehåller en rad förtryckande former. Hedersvåld kan 
bland annat ta sig uttryck i form av ett kontrollerat liv, barnäktenskap, tvångsäktenskap och 
könsstympning. Det specifika med hedersvåldet är att det utövas med hjälp av kollektiva 
kontrollmekanismer och många gånger sanktioneras av släkt och omgivning.  
I motionen ges förslag på både generella insatser och tidiga insatser i arbetet mot hedersrelaterat våld 
och förtryck.   
 

Beslutsförslag 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta 

 

Anse motion nr 4/2019 besvarad med hänvisning till det arbete som bedrivs i kommunen sedan 

2013 samt med anledning av antagen strategi och handlingsplan mot våld i nära relationer och 

hedersrelaterat våld och förtryck.  

 

 

Bakgrund 

Motionären anför i motionen att hedersrelaterat våld och förtryck har, liksom mäns våld mot 

kvinnor i övrigt, generellt sin grund i kön, sexualitet, makt och kulturella föreställningar om dessa. 

Motionären anför vidare att det hedersrelaterade systemet är komplext och innehåller en rad 

förtryckande former. Hedersvåld kan bland annat ta sig uttryck i form av ett kontrollerat liv, 

barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning. Det specifika med hedersvåldet är att det 

utövas med hjälp av kollektiva kontrollmekanismer och många gånger sanktioneras av släkt och 

omgivning.  
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Förvaltningens slutsatser 
Österåkers kommun utgör sedan 2013 del av samarbetet som Origo-mottagningen, det 

länsgemensamma resurscentrum placerat i Täby, bedriver. Tillsammans med länets kommuner, 

Region Stockholm och polismyndigheten bedrivs ett aktivt arbete mot hedersrelaterat våld och 

förtryck. Ungdomar i Österåkers kommun har genom Origo-mottagningen fått stöd i samband med 

hedersrelaterat våld och förtryck.  

 

Personal på kommunens ungdomsmottagning utbildas kontinuerligt i ämnet och har god kontakt 

med Origo-mottagningen. Ungdomsmottagningen har i samband med individärenden som rört 

hedersrelaterad problematik samverkat med socialförvaltningen, elevhälsan, skolpersonal, BUP, 

Unga Vuxna, Vuxenpsykiatrin och Origo-mottagningen. Origo har då hjälpt till med fakta, konkreta 

råd, informationsmaterial, utbildningar samt stöd och vägledning i enskilda ärenden. 

 

En strategi och handlingsplan för kommunens övergripande arbete mot våld i nära relationer och 

hedersrelaterat våld och förtryck är också antagen vilket gör att behovet av ytterligare ett 

styrdokument för att bekämpa och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck inte anses nödvändig. 

Antagna styrdokument täcker behovet av stöd och vägledning för kommunens övergripande arbete 

med frågorna som rör våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.   

Bilaga 

Motion nr 4/2019 - Upprätta en handlingsplan för att bekämpa och förebygga hedersrelaterat våld 

och förtryck av Francisco Contreras 

 

 

Staffan Erlandsson   Kristina Eineborg  

Kommundirektör   Näringsliv- och utvecklingsdirektör 

 

 

Daniela Balladares 

Trygghetssamordnare 

 

 

Expedieras 
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Socialnämnden 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Produktionsförvaltningen 
Förskole- och grundskolenämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Näringslivs- och utvecklingsavdelningen 
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