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Sammanfattning

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. Miljönämnden ställer sig positiv till förslaget samtidigt som
nämndens arbete inte berörs av de föreslagna åtgärderna. Miljönämnden har tagit anvisningarna
i beaktning i sitt yttrande och har inget ytterligare att tillföra i ärendet.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden svarar på kommunstyrelsens arbetsutskotts remiss enligt förvaltningens
förslag till yttrande.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelsen, daterad 2019-10-01
Stadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-06-04: Nulägesbild av Malmö stads insatser mot
hedersproblematik

Beslutsplanering

Miljönämnden, 2019-10-15
Beslutet skickas till

Stadskontoret
Ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott har översänt förslag till åtgärder över Malmö stads insatser mot
hederproblematik till bland annat miljönämnden för samråd.
De önskar att miljönämnden i sitt yttrande särskilt ska ta ställning till:
- Förslagens genomförbarhet på respektive nämnd
- Hur insatserna bör och kan utgöra del av ordinarie verksamhet
- Om och hur samverkan över staden kan formaliseras
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Svar önskas senast 2019-10-31.
Bakgrund

I ärendet Uppföljning av ärende Ansökan om medel för Kärleken är fri (STK-2018-2) fick stadskontoret i
uppdrag av kommunstyrelsen att i samarbete med en förvaltningsövergripande arbetsgrupp
kring arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck ta fram en nulägesbild över befintliga insatser
i staden samt ett förslag på hur det fortsatta arbetet kan bedrivas. Nulägesbilden samt förslag
skulle redovisas under andra kvartalet 2019. Förslaget skulle ha sin utgångspunkt dels i
nulägesbilden, dels i den kartläggning av det hedersrelaterade våldets omfattning som
genomfördes 2017–2018. 1
Den förvaltningsövergripande arbetsgruppen har bestått av representanter från
förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen, Pedagogisk Inspiration (PI), gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen, fritidsförvaltningen, arbetsmarknads- och socialförvaltningen
och stadskontoret. Även kulturförvaltningen deltog på möten i ett tidigt skede. Arbetsgruppen
har sedan augusti 2018 sammankallats av en utvecklingssamordnare som anställts av
arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
För att förankra förslag på åtgärder över Malmö stads insatser mot hederproblematik har
kommunstyrelsens arbetsutskott skickat ut det på remiss till arbetsmarknads- och
socialnämnden, funktionsstödsnämnden, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, fritidsnämnden,
kulturnämnden, förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, miljönämnden och
servicenämnden.
Förvaltningens förslag till yttrande

Miljönämnden ställer sig positiv till förslaget om Malmö stads insatser mot hederproblematik,
samtidigt som nämndens arbete inte berörs av de föreslagna åtgärderna. Miljönämnden har tagit
anvisningarna i beaktning i sitt yttrande och har inget ytterligare att tillföra i ärendet.
Barnkonventionen

Barnkonventionen har beaktats vid handläggningen av detta ärende då remissen berör insatser
för att förhindra att barn och unga blir utsatta av hederproblematik. Miljönämndens arbete
berörs inte av den handlingsplan som är framtagen.
Förslaget har utarbetats av Ulrica Adelbris, enhetschef, avdelningen för miljö- och hälsoskydd.
Samråd har skett med Jeanette Silow, avdelningschef, avdelningen för miljö- och hälsoskydd.
Ansvariga

Rebecka Persson
Miljödirektör
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Baianstovu R., Strid S., Chintio H., Särnstedt E.& Enelo, J-M. (2018) Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck
och samhällets utmaningar, Del III Redovisning av den kvantitativa delstudien i Malmö. Malmö Stad. För forskningsuppdrag
och forskningsplan, se ärende hos Arbetsmarknads- och socialnämnden med diarienr ASN-2017-3425.
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