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Motion av Charlotte Bossen (C) om att anställa en samordnare för att hjälpa
och stödja HBTQ personer som blir utsatta för våld eller trakasserier i hederns
namn
STK-2019-769
Sammanfattning

Charlotte Bossen (C) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att arbetsmarknadsoch socialnämnden inrättar en tjänst där en heltidsanställd ska arbeta och stödja HBTQ-personer som blir utsatta för våld eller förtryck i hederns namn.
Motionen har skickats på remiss till arbetsmarknads- och socialnämnden, fritidsnämnden,
grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden har inte yttrat sig över motionen. Övriga nämnder avslår motionens
yrkande om att anställa en samordnare för att hjälpa och stödja HBTQ-personer som blir utsatta
för våld eller trakasserier i hederns namn. Nämnderna menar att det är nödvändigt att det finns
adekvata insatser för alla människor oavsett sexuell läggning och könsidentitet. Att ge uppdraget
att stödja hedersutsatta HBTQ-personer till en särskild samordnare riskerar att bli sårbart.
Förslaget är att avslå motionen med hänsyn tagen till remissinstansernas yttranden.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Charlotte Bossens (C) motion om att anställa en samordnare för
att hjälpa och stödja HBTQ-personer som blir utsatta för våld eller trakasserier i hederns
namn.
Beslutsunderlag
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Motion av Charlotte Bossen (C) om att anställa en samordnare för att hjälpa och stödja
HBTQ personer som blir utsatta för våld eller trakasserier i hederns namn
Fritidsnämnden beslut 191017 §149
Remissvar från fritidsnämnden
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Grundskolenämnden beslut 191023 § 159 med Reservation (MP) och (M+C)
Remissvar från grundskolenämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 191030 § 370 med muntlig Reservation (M+C)
och Särskilt yttrande (MP)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200217 Motion av Charlotte Bossen (C) om att anställa en
samordnare för att hjälpa och stödja HBTQ personer som blir utsatta för våld eller
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trakasserier i hederns namn
Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-17
Kommunstyrelsen 2020-03-04
Kommunfullmäktige 2020-03-19
Beslutet skickas till

Motionären
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Fritidsnämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Ärendet

Charlotte Bossen (C) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att arbetsmarknadsoch socialnämnden inrättar en tjänst där en heltidsanställd ska arbeta och stödja HBTQ –
personer som blir utsatta för våld eller förtryck i hederns namn. Motionären menar att Malmö
stad har utvecklat och förstärkt arbetet i staden med att stödja de som utsätts för hedersrelaterat
våld och förtryck men att insatserna inte är tillräckliga. Bland annat saknas åtgärder inom
arbetsmarknads- och socialnämnden för att ytterligare stödja HBTQ personer som blir utsatta
för brott i hederns namn.
Motionen har skickats på remiss till arbetsmarknads- och socialnämnden, fritidsnämnden,
grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Remissinstansernas yttranden
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden instämmer i att det finns skäl att stärka stödet till HBTQpersoner utsatta för hedersrelaterat våld och trakasserier ytterligare. Men HBTQ-personer kan
precis som andra våldsutsatta ha flera olika problem parallellt och kan behöva vända sig till flera
olika verksamheter. Nämnden bedömer därför att det är viktigt att alla verksamheterna har
kunskap och kompetens att hantera och agera vid risk för hedersrelaterat våld och förtryck. Att
ge uppdraget att stödja hedersutsatta HBTQ-personer till en särskild samordnare riskerar att bli
sårbart. Arbetsmarknads- och socialnämnden menar att HBTQ-personers rätt till likvärdigt stöd
och skydd behöver uppmärksammas i det fortsatta utvecklingsarbetet kring att stärka arbetet
mot hedersrelaterat våld och förtryck. Nämnden betonar att det är nödvändigt att det finns
adekvata insatser för alla människor oavsett sexuell läggning och könsidentitet. Arbetsmarknadsoch socialnämndens bedömning är att motionen med detta ska avslås.
Moderaterna (M) och Centerpartiet (C), muntlig reservation.
Miljöpartiet (MP), särskilt yttrande.
Fritidsnämnden
Fritidsnämnden menar att det är en viktig del i kommunens arbete att medborgarna känner sig
trygga, i det ingår det att arbeta våldsförbyggande och hjälpa individer som blivit utsatta för olika
former av våld. Fritidsnämndens verksamheter samt stadens föreningsliv bidrar till trygghet i det
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offentliga rummet. Fritidsnämndens medarbetare på besöksanläggningarna har HBTQdiplomerats och nämnden stödjer föreningar såsom Habitat Q så att de kan fortsätta vara en
mötesplats för HBTQ-personer. Fritidsnämnden har inte identifierat ett ökat behov av stöd för
HBTQ-personer som blivit utsatta för våld i nämndens verksamheter. Det ingår inte det i
fritidsnämndens uppdrag och därmed känner inte nämnden till om det finns ett utökat behov i
kommunen. Uppdraget finns framförallt på arbetsmarknads- och socialnämnden och därför är
de mer lämpade att svara på om det finns ett behov för ett nytt samordningsuppdrag inkluderat
en heltidstjänst. Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Grundskolenämnden
Det finns svårigheter med att avgränsa insatser då det kan vara flera diskrimineringsgrunder som
gör att personer kan känna sig utsatta och är i behov av stöd eller hjälp. Skolan arbetar med alla
diskrimineringsgrunder, värdegrundsuppdraget och barnkonventionen. Skolans personal har
kompetens och beredskap för att hantera det. Skolan har även andra aktörer att vid behov av
stöd, konsultation eller åtgärd kontakta. Det finns Resurstema Heder, Plattform Malmö och
RFSL. Grundskolenämnden ställer sig inte bakom förslaget att anställa en samordnare för att
hjälpa och stödja HBTQ-personer som blir utsatta för våld eller trakasserier i hederns namn då
de anser att det redan finns ett bra stöd inom Resursteam heder och inom skolan. Mot bakgrund
av ovanstående föreslår grundskolenämnden att motionen ska avslås.
Moderaterna (M) och Centerpartiet (C), gemensam skriftlig reservation.
Miljöpartiet (MP), skriftlig reservation.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har inte yttrat sig över motionen. Efter kontakt med
nämndens sekreterare fick stadskontoret information om att motionen aldrig kommit till
nämndens kännedom då den ej blivit registrerad i nämndens diarium.
Stadskontorets bedömning

Förslaget är att avslå motionen med hänsyn tagen till remissinstansernas yttranden.
Ansvariga

Heléne Norberg Direktör
Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare
Andreas Norbrant Stadsdirektör

