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Yrkande redovisning av uppdrag att revidera 
Göteborgs Stads plan för arbetet mot 
hedersrelaterat våld och förtryck utifrån 
Amanda-kommissionens rekommendationer  

 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Under aktivitet 3.4 utveckla arbetet inom myndighetsutövande socialtjänst på 

sida 26 stryks meningen - ”Utredningar och insatser måste utgå från en 

helhetssyn, där olika maktordningar och perspektiv belyses såsom kön, 

könsidentitet, etnicitet, ålder, sexuell läggning och eventuell 

funktionsnedsättning”, i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2019-04-10, 

om att stryka intersektionalitet ur planen. 

 

Yrkandet 
 

Kommunstyrelsen beslutade om att återremittera Göteborgs Stads plan för 
arbetet mot hedersrelaterat våld och förtyck 2019-04-10, med beslut om att 
intersektionalitet helt skulle strykas ur planen.  
 
Det är därför anmärkningsvärt att det intersektionella perspektivet nu har 
återkommit i den föreslagna reviderade planen, och dessutom i planens 
viktigaste och känsligaste del – i socialtjänstens utredningsarbete.  
 
Under aktivitet 3.4 - Utveckla arbetet inom myndighetsutövande socialtjänst:  
 
”Utredningar och insatser måste utgå från en helhetssyn, där olika maktordningar 
och perspektiv belyses såsom kön, könsidentitet, etnicitet, ålder, sexuell läggning 
och eventuella funktionsnedsättning”  
 
Kravet följer direkt efter konstaterandet:  
”Lagen om vård av unga, LVU, är en skyddslag som ska tillämpas likvärdigt i 

staden för att säkerställa att behovet av stöd och skydd blir tillgodosett för barn 

som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck”. 
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När varje socialsekreterare åläggs att göra analyser av så kallade maktordningar 
rörande det utsatta barnet, minskar sannolikheten för att LVU kommer att 
tillämpas likvärdig runt om i staden. Det faller på sin egen orimlighet att krav om 
maktanalyser av det utsatta barnets etnicitet, inte kommer att ge någon likvärdig 
bedömning.  
 
Göteborgs Stads arbete mot hedersförtryck måste bygga på kunskap och på ett 
likvärdigt arbetssätt och inte på ifrågasatta ideologiska teorier. Det finns ingen 
som helst gemensam syn på vad maktordningar alls är, eller vilken analys och 
tolkning som ska göras av dem.  
 
Ett återkommande argument från anhängare av det intersektionella perspektivet 
är att fokuset på olika maktordningars samverkan kan synliggöra fler utsatta. 
Verkligheten är dock den motsatta. När intersektionella teorier om 
maktordningarna ska förklara problematiken för den utsatta, tenderar det så gott 
som alltid att innebära att problematiken förminskas, grumlas och även suddas 
ut.  
 
Samtliga barn och unga som utreds hos socialtjänsten ska bedömas helt och 

hållet efter den enskildas utsatthet och behov. Skyddslagen LVU, ska tillämpas 

likvärdigt i staden för att säkerställa att behovet av stöd och skydd blir tillgodosett 

för barn och unga som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. 

 

 



Ärende 2.1.32 
 
Redovisning av uppdrag att revidera Göteborgs Stads plan för arbetet mot 
hedersrelaterat våld och förtryck utifrån Amanda-kommissionens 
rekommendationer 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 september 2020 behandlades ärendet 
Redovisning av uppdrag att revidera Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och 
förtryck utifrån Amandakommissionens rekommendationer. 
 
Yrkandet från D, M, L och C bifölls. I yrkandet fanns endast förslag till beslut i kommunstyrelsen. 
Enligt stadsledningskontorets förslag ska ärendet slutligen behandlas av kommunfullmäktige. 
 
För att ärendet ska kunna komma upp till fullmäktige måste kommunstyrelsen ta ställning 
till stadsledningskontorets förslag till beslut dels KS för egen del och dels förslag till beslut  
i KS/KF. Alltså de delar som inte hanterades vid kommunstyrelsens sammanträde den  
2 september.  
 
Som stadsledningskontoret förstår yrkandet så innebär det en ändring i planen  
(punkt 2 i SLK:s förslag till beslut i KS/KF). Alltså bifall till stadsledningskontorets  
förslag med ändring i enlighet med yrkande från D, L, M och C avseende  
stadsledningskontorets förslag till beslut i KS och KF punkt 2. 
  
För att ärendet ska kunna komma med till kommunfullmäktige i oktober behöver frågan  
hanteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 30 september.  
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