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Remiss om Nulägesbild av Malmö stads insatser mot hedersproblematik

HVO-2019-2790
Sammanfattning

Stadskontoret har gett hälsa-, vård- och omsorgsnämnden möjlighet att svara på remissen om
Nulägesbild av Malmö stads insatser mot hedersproblematik. Remissen innehåller ett förslag på hur
det fortsatta arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck kan bedrivas i Malmö stad.
Förlaget bygger på Kartläggning om det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets
utmaningar som genomfördes mellan 2017-2018.
Förslaget innefattar, för hälsa-, vård- och omsorgsnämndens del, en kunskapshöjning hos
yrkesgrupper som indirekt eller direkt möter eller arbetar med hedersrelaterad problematik.
Nämnden föreslås därför se över och skapa en planering över sina yrkesgruppers
kompetenshöjningsbehov. Förslaget innefattar även att arbetsmarknads- och socialnämnden
får ansvar att samordna kommunens insatser gällande hedersrelaterat våld och förtryck, där
övriga nämnder föreslås medverka utifrån sina uppdrag och ansvarsområden.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till förslagen i remissen.
Beslut

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden besluta:
1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
Malmö stads övergripande insatser mot hedersproblematik och ställer sig därmed i
huvudsak positiv till förslagen i remissen.
Beslutet skickas till

Stadskontoret
Beslutsunderlag
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