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Förskolenämnden har beslutat att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Förskolenämnden ställer sig i grunden positiv till förslagen remissen. Nämnden menar att de
övergripande utbildningsinsatsernas genomförbarhet ökar om de är webbaserade och tas
fram av Pedagogisk inspiration, i samarbete med förskoleförvaltningen. Kompetens hos Arbetsmarknads- och socialförvaltningen bör tas till vara i arbetet. Riktade utbildningsinsatser
om förebyggande, främjande och åtgärdande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck i
Förskolenämndens verksamheter kan samtidigt utvecklas för särskilda nyckelfunktioner och
på så sätt utgöra en del av ordinarie verksamhet.
Arbetsmarknads- och socialnämnden besitter hög kompetens när det gäller hedersrelaterat
våld och förtryck. Förskolenämnden ställer sig därför positiv till att de bär ansvar för samordning av det fortsatta arbetet. När det gäller att inom ramen för samordningen utveckla
stödstrukturer för yrkesverksamma i Malmö stad och för malmöbor menar nämnden att det
bör ske inom ramen för redan etablerade strukturer för samverkan. Genom att ta tillvara på
redan etablerade strukturer ökar genomförbarheten av föreslagna insatser.
När det gäller att stärka den systematiska uppföljningen inom ramen för ordinarie verksamhetssystem kan särskild uppföljning av förskolornas arbete med orosanmälan stärkas genom
samverkan med Arbetsmarknads- och socialnämnden.
Yttrande

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”. För Förskolenämndens del sker det förebyggande och främjande arbetet med utgångspunkt i förskolans värdegrund och grunduppdrag
såsom det formuleras i skollag och läroplan.
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Kunskap och kompetenshöjning riktad mot skolnämnderna – främjande och förebyggande
I remissen föreslås en generell kompetenshöjning inom ramen för ”skolans demokrati- och
värdegrundsuppdrag genom utbildningsinsatser eller andra insatser riktade till lärare och relevant skolpersonal”. Utbildningsinsatserna ska enligt förslaget vara anpassade för verksamheten, återkommande och eventuellt webbaserade. Förslaget menar också att det bör även
finnas möjlighet till fördjupning för prioriterade yrkesgrupper.
Förskoleförvaltningen har genomfört riktade utbildningsinsatser om hedersrelaterat våld och
förtryck till samtliga specialpedagogiska- och psykologteam samt till ledningsgrupper på utbildningsområdesnivå. Detta arbete kan utvecklas och riktas till särskilda nyckelfunktioner
däribland till exempel de pedagogiska utvecklingsteamen, anknytningspedagogerna inom ramen för ”Barn blir”, processtödjarna i normkritiskt arbete och medarbetare på familjecentralerna. Förskolenämnden menar också att det finns anledning att utöka utbildningsinsatserna när det gäller förskolornas förmåga att identifiera och hantera situationer där barn utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Dessa mer övergripande utbildningsinsatser bör
vara webbaserade och framtagna med utgångspunkt i skolformens specifika behov och förutsättningar. För att ta tillvara på den kompetens som finns i staden och bygga vidare på tidigare insatser bör nya utbildningsinsatser tas fram av Pedagogisk inspiration. Såväl utveckling av som framtagande av nya utbildningsinsatser bör göras i samarbete mellan skolförvaltningarna där kompetensen hos Arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter, till exempel Resursteam Heder och Kompetenscentrum mot våld i nära relationer, tas tillvara.
Samordning, samverkan med relevanta aktörer och metodutveckling
I remissen föreslås Arbetsmarknads- och socialnämnden ha samordningsansvar för det fortsatta arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Inom ramen för samordningen föreslås
ett antal insatser.
Förskolenämnden ställer sig positiv till att samordningen av det fortsatta arbetet ligger under
Arbetsmarknads- och socialnämnden då stadens kompetens om hedersrelaterat våld och förtryck i hög utsträckning är samlad där. Samordning och utveckling av strukturer för malmöbor och yrkesverksamma i Malmö stad bör i den mån det är möjligt ske inom ramen för redan etablerade strukturer för samverkan. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har genomfört en kartläggning av samverkansformer kring barn och unga i Malmö stad som bör
kunna fungera som underlag i detta sammanhang. Redan etablerade former för samverkan
att utgå från är till exempel Samverkan barn och unga Malmö (S-BUM) och Örat mot marken. Det finns också ett redan existerande nätverk om våld i nära relationer, samordnat av
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, som är av relevans i sammanhanget. Familjecentralerna är i sig ytterligare ett exempel på relevanta, redan etablerade, former för samverkan.
Att använda dessa strukturer ökar förslagets möjlighet att utgöra en del av ordinarie verksamhet.
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När det gäller den systematiska uppföljningen inom ramen för ordinarie verksamhetssystem
så har förskolornas arbete med orosanmälan följts upp genom särskild uppföljning. Sådana
framtida uppföljningar kan stärkas i samverkan men Arbetsmarknads- och socialnämnden.
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