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Sammanfattning

Tekniska nämnden har av kommunstyrelsen ombetts yttra sig över en remiss angående
Nulägesbild av Malmö stads insatser mot hedersproblematik. Remissinstanserna ombeds ta ställning till
ett antal förslag på insatser i Malmö stads fortsatta arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.
Förvaltningen lyfter särskilt frågan om att säkerställa tillgången till bostäder för personer som
behöver lämna hedersproblematik som kopplar till förslaget att säkra att det finns adekvata
skyddsinsatser.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta
att till kommunstyrelsen avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag







Missiv till remiss - Nulägesbild av Malmö stads insatser mot hedersproblematik
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190610 Nulägesbild av Malmö stads insatser mot
hedersproblematik
§392 KSAU 190610 Remiss - Nulägesbild av Malmö stads insatser mot hedersproblematik
(STK-2019-76)
§392 KS AU 190610 Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets
utmaningar 2018 Malmö stad (STK-2019-76)
G-Tjänsteskrivelse TN 191023 Nulägesbild av Malmö stads insatser mot hedersproblematik

Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2019-10-23
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ärendet

SIGNERAD

2019-10-11

Tekniska nämnden har av kommunstyrelsen ombetts inkomma med synpunkter på en remiss
angående Nulägesbild av Malmö stads insatser mot hedersproblematik. En arbetsgrupp bestående av
representanter från arbetsmarknads- och socialförvaltningen, förskoleförvaltningen,
grundskoleförvaltningen, Pedagogisk Inspiration (PI), gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen, fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen och stadskontoret har
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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.
Arbetsgruppens förslag innefattar fyra förslag på insatser varav endast de två sista berör
fastighets- och gatukontoret:
- Kunskaps- och kompetenshöjning riktad mot skolnämnderna
- Kunskaps- och kompetenshöjning riktad mot arbetsmarknads- och socialnämnden
- Kunskaps- och kompetenshöjning riktad mot medarbetare inom övriga nämnden
- Samordning, samverkan med relevanta aktörer och metodutveckling
Kommunstyrelsen vill att remissinstanserna i sina yttranden särskilt tar hänsyn till tre
frågeställningar:
- Förslagens genomförbarhet på respektive nämnd
- Hur insatserna bör och kan utgöra del av ordinarie verksamhet
- Om och hur samverkan över staden kan formaliseras
När det gäller kunskaps- och kompetenshöjning riktad mot medarbetare i övriga nämnder
föreslås nämnderna se över respektive nämnds kompetenshöjningsbehov och skapa en planering
för detta. Förvaltningen bedömer att detta är rimligt.
Ansvaret för samordningen av det fortsatta arbetet mot hedersrelaterat våld föreslås i
arbetsgruppens förslag även fortsättningsvis ligga på arbetsmarknads- och socialnämnden och
övriga nämnder föreslås ansvara för att medverka utifrån sina uppdrag och ansvarsområden.
Fem förslag på insatser listas inom ramen för samordningen. Två av dessa förslag bedöms
beröra fastighets- och gatukontoret.
Det ena förslaget är att samverka med relevanta aktörer från civilsamhälle, myndigheter etc. för
att utöver vad som finns inom skola och socialtjänst kunna erbjuda kompletterande verksamhet
genom mötesplatser, ungdomsgrupper. Fastighets- och gatukontoret erbjuder redan idag ett
brett utbud av gratis aktiviteter för barn och ungdomar runt om i staden. En genomlysning av
detta utifrån ett hedersproblematiksperspektiv skulle kunna genomföras för att få kunskap om
eventuella förbättringar.
Det andra förslaget innebär att säkra att det finns adekvata skyddsinsatser. Här berörs fastighetsoch gatukontoret när det gäller frågan om att säkerställa tillgången till bostäder för personer som
behöver lämna hedersproblematik. Frågan lyfts på s. 69 i kartläggningen Det hedersrelaterade våldets
och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar 2018 Malmö stad.
I tekniska nämndens uppdrag ingår att samverka och förhandla med fastighetsägare utifrån
beställningar från arbetsmarknads-och socialförvaltningen. Inom ramen för denna roll arbetar
förvaltningen idag med att informera fastighetsägare om behovet av lägenheter för personer som
behöver lämna hedersproblematik samt med att knyta kontakter med fastighetsägare som är
intresserade att upplåta lägenheter för målgruppen. Det finns exempel på fastighetsägare som
upplåter lägenheter specifikt för målgruppen men efterfrågan är betydligt större.
Frågan om att säkerställa tillgången till bostäder för personer som behöver lämna
hedersproblematik är ständigt aktuell. Tekniska nämnden och arbetsmarknads- och
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socialnämnden kan undersöka om det finns ytterligare insatser som kan underlätta för fler
fastighetsägare att upplåta lägenheter specifikt för målgruppen och därmed öka stadens förmåga
att än bättre möta frågan.
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