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Stadskontoret

Remiss av nulägesbild av Malmö stads insatser mot hedersproblematik
STK-2019-76

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ser positivt på arbetsgruppens förslag om en
generell kompetenshöjning inom ramen för skolans demokrati- och värdegrundsuppdrag.
Det är viktigt att fokus för insatser ligger på det främjande och förebyggande arbetet och att
dessa integreras i ordinarie verksamhet samt befintligt arbete inom området. Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden ställer sig även positiv till att ansvaret för samordningen för det
fortsatta arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck även fortsättningsvis ligger på
arbetsmarknads- och socialnämnden.
Yttrande

En arbetsgrupp bestående av representanter från arbetsmarknads- och socialförvaltningen,
förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen, Pedagogisk Inspiration (PI), gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen, fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen och stadskontoret
har utifrån beslut i ärende STK-2018-2 tagit fram ett förslag på hur det fortsatta arbetet mot
hedersrelaterat våld och förtryck kan bedrivas i Malmö stad. Förslaget har sin utgångspunkt i
kartläggningen av det hedersrelaterade våldets omfattning som genomfördes i Stockholm,
Göteborg och Malmö 2017–2018.
Inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen pågår ett arbete med att inventera pågående
insatser och utvecklingsbehov gällande hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet är inte
färdigställt och inventeringen kommer att rapporteras under hösten 2019.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens synpunkter
I ärendet anges att barn och unga med hedersproblematik ofta i första hand vänder sig till
skolan för stöd och hjälp. Det är skolpersonal som har mest kontakt med elever och det är
därför avgörande att personalen har grundläggande kunskap om hedersrelaterat förtryck och
våld så de kan identifiera utsatta och vid behov lotsa vidare till lämplig stödinsats. Gymnasie-
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och vuxenutbildningsnämnden (GVN) ser därav positivt på arbetsgruppens förslag om en
generell kompetenshöjning för skolpersonal, i synnerhet för den skolpersonal elever vänder
sig för stöd och hjälp. Arbetsgruppens förslag är att kompetenshöjningen ska ske genom
utbildningsinsatser eller andra insatser riktade mot lärare och relevant skolpersonal på
samtliga tre skolförvaltningar. I enlighet med förslaget anser GVN att det är rimligt att
stadens befintliga aktörer används för kompetensutvecklingen. Insatserna bör bygga vidare
på befintligt arbete inom området, såsom till exempel arbetet med processtödjarna i
normkritik.
Nämnden anser att insatserna bör utgöra en del av ordinarie arbetet inom ramen för skolans
demokrati- och värdegrundsuppdrag. Skolverket har på uppdrag av regeringen tagit fram
förslag till ändringar i läroplanen gällande kunskapsområdet sex och samlevnad. Förslaget
redovisades i juni 2019 och en viktig ändring är att rektors ansvar förtydligas. I uppdraget har
även frågor om hedersrelaterat våld och förtryck särskilt beaktats och förslaget betonar alla
elevers förutsättningar att göra medvetna och självständiga val, elevernas förståelse för egna
och andras rättigheter samt betydelsen av att sexualitet och relationer präglas av frivillighet
och ömsesidighet. Enligt GVN är det viktigt att fokus ligger på det främjande och
förebyggande arbetet och att dessa insatser integreras i ordinarie verksamhet, utifrån
innehållet i läroplanen.
GVN ser positivt på att ansvaret för samordningen för det fortsatta arbetet mot
hedersrelaterat våld och förtryck även fortsättningsvis ligger på arbetsmarknads- och
socialnämnden. Det är av vikt att det fortsatta arbetet sker i samråd med berörda nämnder
för att skapa samsyn samt för att undvika parallella processer i staden.
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Gemensamt särskilt yttrande från moderaterna och centerpartiet samt skriftlig reservation
från sverigedemokraterna.

