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Stadskontoret

Remiss - Nulägesbild av Malmö stads insatser mot hedersproblematik,
STK-2019-76, Svar senast 31 oktober 2019
Sammanfattning

Kulturnämnden har beretts möjlighet att yttra sig gällande remiss - Nulägesbild av Malmö
stads insatser mot hedersproblematik. Kulturnämnden instämmer i att det finns ett behov av
att samordna och formalisera insatserna mot olika former av hedersförtryck. Vidare anser
kulturnämnden att ansvaret för samordningen bör även fortsättningsvis ligga på
arbetsmarknads- och socialnämnden. En insats kring kunskap- och kompetenshöjning i
kulturnämndens verksamheter är genomförbar och önskvärd. Barns delaktighet och
inflytande bör säkerställas i det kommande arbetet med insatserna.
Yttrande

En arbetsgrupp bestående av representanter från arbetsmarknads- och socialförvaltningen,
förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen, 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. Kulturnämnden har beretts möjlighet att yttra sig i
ärendet.
Kulturnämnden har särskilt tagit ställning till:
Förslagens genomförbarhet på respektive nämnd
Kunskap- och kompetenshöjning riktad mot medarbetare inom övriga nämnder – främjande, förebyggande
En insats kring kunskap- och kompetenshöjning i kulturnämndens verksamheter är
genomförbar och önskvärd. Detta ska ske genom dialog med samordnande förvaltning. En
kompetenshöjande insats bör ges till den personal som ofta träffar Malmöbor för att höja
kunskapen om problematiken och vilket stöd som finns att tillgå.
Om och hur samverkan över staden kan formaliseras
Ansvaret för samordningen av det fortsatta arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck bör
i kulturnämndens bedömning även fortsättningsvis ligga på arbetsmarknads- och
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socialnämnden. Vidare anser kulturnämnden att det finns ett behov av att samordna
insatserna mot olika former av hedersförtryck. Kulturnämnden menar att en samverkan bör
vara mer systematisk och involvera fler förvaltningar men även det civila samhället bör ingå i
samverkan för att säkerställa förebyggande och främjande insatser. Samverkans syfte är att
höja kunskap, arbeta med att ta fram gemensamma rutiner för att bemöta och erbjuda
åtgärder för de berörda Malmöborna.
De verksamheter som berörs inom kulturnämndens verksamhetsområde är exempelvis
kulturskolan, biblioteken, institutionernas pedagogiska verksamheter och allaktivitetshusen.
Dessa verksamheter skapar tillitsfulla relationer med barn och vuxna, där samhällsfrågor och
mänskliga rättigheter är ett viktigt inslag i det dagliga arbetet. I dessa verksamheter kan barn
och unga få vägledning kring vilka stödformer som finns i samhället.
Övriga synpunkter av relevans för ärendet i sina remissvar.
Malmöbornas frihet från våld och förtryck är avgörande för att kulturnämnden ska på ett
likvärdigt sätt erbjuda, och tillsammans med Malmöborna skapa kultur. Utifrån barnrätten
beskrivs detta: "Att förebygga alla former av våld, och därigenom säkerställa och främja
barnets grundläggande rätt till respekt för sin mänskliga värdighet och fysiska och psykiska
integritet, är avgörande för att främja barnets samtliga rättigheter i konventionen.". Barn och
unga är en prioriterad målgrupp för kulturnämnden, men den grundläggande rätten till
respekt för var och ens mänskliga värdighet och fysiska och psykiska integritet.
Kulturnämnden implementerar FN:s konvention om barnets rättigheter och arbetar med att
säkerställa barn och ungas inflytande och delaktighet i frågor som rör dem. Kulturnämnden
anser att barns delaktighet och inflytande ska säkerställas i det kommande arbetet med
insatser mot hedersproblematik i Malmö stad och ser fram emot en dialog med samordnade
nämnd kring hur detta kan ske i de kommande insatserna.
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