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Utses att justera

John Eklöf (M)

Justeringen

2019-10-30

Protokollet omfattar

§158
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§

158

Remiss Nulägesbild av Malmö stads insatser mot hedersproblematik

GRF-2019-17224
Sammanfattning

Grundskolenämnden har mottagit ett förslag på hur det fortsatta arbetet mot hedersrelaterat
våld och förtryck kan bedrivas i Malmö stad. Den övergripande målsättningen med
remissförslagen är att ”förbättra situationen för de malmöbor som utsätts genom att arbeta
förebyggande mot våld och förtryck samt att utveckla och ge adekvat stöd till de som
utsätts”. Förslaget utgår även från Studien Örebro universitet genomfört.
Grundskolenämnden är ombedd att yttra sig gällande förslaget och särskilt ta ställning till
förslagens genomförbarhet, hur insatserna bör och kan utgöra del av ordinarie verksamhet,
samt om och hur samverkan över staden kan formaliseras. I förslaget framkommer det att
verksamheterna behöver både fördjupad och grundläggande kunskap för att ha beredskap
och kompetens för att kunna uppmärksamma hedersproblematiken, främjande och
förebyggande. Skolnämnderna föreslås ansvara för planering och genomförande för den
insatsen.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner grundskolenämndens arbetsutskotts förslag till
yttrande och skickar det till kommunstyrelsen.
Särskilda yttranden, reservationer

John Eklöf (M), Robert Lenir (M), Cecilia Barwén (M) och Joacim Ahlqvist (C) anmäler
reservation och avser inkomma med en gemensam skriftlig reservation.
Nima Gholam Ali Pour (SD) och Ulf Blomström (SD) anmäler reservation och avser
inkomma med en skriftlig reservation.
Lisa Stolpe (V) avser inkomma med ett särskilt yttrande.
Johanna Öfverbeck (MP) avser inkomma med ett särskilt yttrande.
Yrkanden

Nima Gholam Ali Pour (SD) yrkar, med instämmande av John Eklöf (M), avslag till
grundskoleförvaltningens förslag till yttrande.
Ordförande yrkar bifall till grundskoleförvaltningens förslag till yttrande.
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Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels Nima Gholam Ali Pours (SD)
förslag att avslå förvaltningens förslag till beslut. Dels ordförandes förslag att bifalla liggande
förslag till beslut.
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att grundskolenämnden bifaller
grundskoleförvaltningens förslag till yttrande.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag









G-Tjänsteskrivelse GRNAU 191011 Nulägesbild av Malmö stads insatser mot
hedersproblematik
Förslag till yttrande GRN 191023 Nulägesbild av Malmö stads insatser mot
hedersproblematik
Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar
2018 Malmö stad
Protokollsutdrag KS AU § 392 Nulägesbild av Malmö stads insatser mot
hedersproblematik
Tjänsteskrivelse KSAU 190610 § 392 Nulägesbild av Malmö stads insatser mot
hedersproblematik
Remissbrev, nämnder Nulägesbild av Malmö stads insatser mot hedersproblematik
Förslag till beslut §109 GRNAU Remiss Nulägesbild av Malmö stads insatser mot
hedersproblematik
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Reservation
Grundskolenämnden 2019-10-23
Ärende: GRF-2019-17224

Remiss Nulägesbild av Malmö stads insatser mot hedersproblematik
I rapporten ”Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets
utmaningar” framkommer det att ungdomar som är utsatta för hedersrelaterat våld
och förtryck söker i första hand stöd och hjälp från någon vuxen i skolan.
Grundskolenämnden hade i sitt yttrande möjligheten att höja ambitionen när det
gäller stöd och hjälp till alla dem som söker sig till skolan när de utsätts för
hedersvåld. Grundskolenämnden väljer att inte höja ambitionsnivån. Även de
föreslagna kompetenshöjande insatserna ska enligt grundskolenämndens yttrande
vara webbaserade.
Sverigedemokraterna kan inte stödja ett yttrande som inte ser allvaret i att var femte
elev i årskurs nio i Malmö lever med oskuldsnormen, vilket innebär att var femte elev
i årskurs nio anser att ens sexualitet är kontrollerad av familjen.
Dessutom är det bedrövligt att grundskolenämnden fortfarande vägrar acceptera att
hedersvåldet finns. Begreppet ”hedersrelaterat våld och förtryck” beskrivs i yttrandet
som ”omdiskuterat”. Dessutom menar man i yttrandet att begreppet kan leda till att
grupper ställs mot varandra. Det är sådana resonemang som i decennier har sett till
att de som utsätts för hedersvåld inte får stöd från samhället.
Vi yrkar avslag på förslaget till yttrande.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.
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_____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

____________________________
Ulf Blomström (SD)

___________________________
Nichodemus Nilsson (SD)

____________________________
Oliver Limachi (SD)
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Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Grundskolenämnden 20191023
Ärende nr 5 “Remiss Nulägesbild av Malmö stads insatser mot
hedersproblematik”
Vänsterpartiet ser mycket allvarligt på att ca 30 % av Malmös niondeklassare
idag lever med någon form av hedersrelaterat våld och/eller förtryck. Att så
många unga människor lever med begränsningar av sina fri- och rättigheter är
mycket oroväckande.
Vänsterpartiet vill betona vikten av att kunskaps- och kompetenshöjande
insatser erbjuds grundskolans personal. Vi menar att personalen behöver
grundläggande och fördjupad kunskap inom området för att kunna
uppmärksamma hedersproblematik och arbeta både främjande och
förebyggande.
Vi anser att det är bra att Arbetsmarknads- och socialnämnden har ett fortsatt
samordningsansvar för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och att
arbetet sker i samråd med PI.
Dock tror vi inte att det är en framkomlig väg att lägga ansvaret för att kunskapen
implementeras på skolorna på de sk processtödjarna. Dessa pedagoger har redan
idag svårt att få tiden att räcka till för sitt ordinarie uppdrag; att undervisa elever.
Istället menar vi att grundskolan bör ta in professionell kompetens på området
som idag finns både inom Malmö stad och inom civilsamhället (diverse
organisationer) för att ge kompetenshöjande insatser till grundskolans personal.
Malmö 20191023
Lisa Stolpe, ledamot i grundskolenämnden
Med instämmande av
Helena Olsson, ersättare i grundskolenämnden
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Särskilt yttrande
Grundskolenämnden, 2019-10-23
Remiss Nulägesbild av Malmö stads insatser mot hedersproblematik
Diarienr: GRF-2019-17224
I ett jämställt Malmö är det fullständigt oacceptabelt att delar av Malmös
befolkning dagligen får sina mänskliga rättigheter kränkta och sina liv
begränsade. Hederskartläggningen som gjordes 2017-2018, på intiativ av
Miljöpartiet, visar tydligt att allt för många barn och unga i Malmö drabbas av
hedersstrukturer, såsom kontroll, begränsninga, hot och våld. Barn som
behöver hjäp och stöd väljer oftare att anförtro sig till skolans personal. Det är
därför mycket viktigt att all personal i skolan har utbildning i att upptäcka
misstänkt hedersförtryck och möta barnets behov av stöd och skydd.
Det är glädjande att se att insatser som Miljöpartiet tog initiativ till föregående
mandatperiod fortfarande är relevanta och skalas upp. Medvetandet i Malmö
stads verksamheter har höjts efter kartläggningen, vilket är bra. Det finns mer
arbete kvar att göra, och politiker likväl som förvaltningar måste fortsätta sätta
fokus på problematiken. Vi i Miljöpartiet kommer fortsätta att bevaka frågan.

För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Johanna Öfverbeck, ledamot grundskolenämnden
Med instämmande av
_____________________________
Malte Roos, ersättare grundskolenämnden

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Reservation
Grundskolenämnden 2019-10-23
Ärende GRF-2019-17224: Remiss Nulägesbild av Malmö stads
insatser mot hedersproblematik
Grundskolenämnden har att ta ställning kring förslag för hur det fortsatta arbetet mot
hedersrelaterat våld och förtryck ska bedrivas i Malmö Stad. Utgångspunkten är att staden ska
arbeta förebyggande och skapa förutsättningar för att ge stöd åt personer som drabbas av
hederskultur. Moderaterna och Centerpartiet välkomnar att alla insatser som syftar till att
bekämpa denna allvarliga inskränkning i grundläggande fri- och rättigheter. Men vi ser allvarligt
på att grundskoleförvaltningen och Malmö stad inte tar frågan på ett tillräckligt stort allvar. De
förslag som grundskolenämnden har att ta ställning till grundar sig delvis i en studie från Örebros
universitet. Även om vi anser att studien lyfter ett antal viktiga slutsatser så kommer den alldeles
försent. Bakgrunden är tidigare konflikter och avhopp inom forskningsgruppen som har sin
grund i hur hederproblematiken ska definieras och vad det egentligen innebär.
Ett resultat av den kvantitativa delstudien visar att 20% av Malmös niondeklassare lever med
oskuldsnormen, samt att 9% lever med en våldsnorm. Vidare påvisar studien att 30% av pojkarna
som lever med en oskuldsnorm har en negativ syn på att Sverige har en lagstiftning som ger män
och kvinnor lika rättigheter. Enligt skolinspektionen har skolan ett dubbelt uppdrag som består i
att förmedla och förankra både kunskaper och demokratiska värden. Det handlar om att utbilda
medvetna och kompetenta samhällsmedlemmar som enligt demokratins ideal kan hantera den
kunskap och värdegrund som det svenska samhället vilar på. Målet med skolans demokrati- och
värdegrundsarbete är att främja demokratin och motverka odemokratiska uttryck. Skolan ska
enligt läroplanen både överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att
förbereda dem för att leva och verka i samhället. Moderaterna och Centerpartiet anser att den
information som framkommer i forskningsrapporten är extremt bekymmersam och visar tydligt
att Malmös skolor har misslyckats med sitt demokratiuppdrag
Med denna bakgrund så är det givetvis en självklarhet att Malmös skolor är i ett stort behov av
fördjupade och grundläggande kunskaper för att ha beredskap och kompetens för att kunna
uppmärksamma hedersproblematiken, främjande och förebyggande. Men att enbart presentera
webbaserade utbildningskurser och förvaltningsövergripande ”grupper” som initialt ska bidra till
samsyn och inhämta befintlig kompetens i staden räcker inte. Istället efterfrågar vi insatser som
arbetar brett och offensivt för att bekämpa hederskulturen. Det åligger skolan att uppmärksamma
varje elev som riskerar att fara illa genom att erbjuda hjälp så fort som möjligt genom
orosanmälan till socialtjänsten. Bara det faktum att grundskoleförvaltningen uppger att det saknas
kompentens inom området och staden inte ens har vetskap om vilka insatser som finns för att
motverka hedersproblematiken är ett tecken på att problemet allt för länge har negligerats. Det är
ofattbart att ingenting har gjorts tidigare och vuxensveket är totalt gentemot de barn som tidigare
har fallit offer för hedersrelaterat våld och förtryck.
John Eklöf (M)

Robert Lenir (M)

Cia Barwén (M)

Med instämmande av
Sofie Andersson (M)

Tina Hill (M)

Joacim Ahlqvist (C)

