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Uppdrag budget 2018 - Att fortsätta utveckla arbetet mot våld i nära
relationer och hedersrelaterat förtryck

ASN-2018-1063
Sammanfattning

I Malmö stads budget för 2018 med plan för 2018–2022 gav kommunfullmäktige
arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att fortsätta utveckla arbetet mot våld i nära
relationer och hedersrelaterat förtryck. Föreliggande ärende redovisar de utvecklingsinsatser
som har genomförts inom området under 2018.
Arbetsmarknads- och socialnämndens uppdrag i budget 2018 har medfört ett ökat fokus på
frågor rörande våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck. Under 2018 har arbetet
utvecklats genom bland annat en kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck i Malmö,
en förstärkning av Resursteam heder, kompetensutveckling till yrkesverksamma och genom
informationsinsatser till allmänheten. Vidare har Malmö stad anslutit sig till ett
samverkansnätverk med andra kommuner för att skapa långsiktiga och trygga boenden.
Genom samarbete med grundskoleförvaltningen har förutsättningar till en bra skolgång
stärkts för barn under tiden som de vistas på skyddat boende.
Det är svårt att mäta effekten av insatserna, men den samlade bedömningen är att
utvecklingsarbetet har ökat möjligheterna att minska våldet. Exempelvis vänder sig fler
personer till kommunen för att de lever med våld i familjen, vilket innebär att fler kunnat
erbjudas insatser.
Beslut

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott föreslår arbetsmarknads- och
socialnämnden besluta
1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner redovisning av uppdraget att fortsätta
utveckla arbetet mot våld i nära relation och hedersrelaterat förtryck.
Beslutsunderlag
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