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Redovisning av uppdrag att utreda avtal och 
placering för ett regionalt stödcentrum för 
personer utsatta för hedersrelaterat våld och 
förtryck 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande 
den 20 oktober 2020, reviderat den 10 december 2020 och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar: 

1. Avtal och placering av stödcentrum för personer utsatta för hedersrelaterat våld och 
förtryck, i enlighet med bilaga 4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, 
godkänns. 

2. Stadsdirektören får i uppdrag att underteckna avtalet av stödcentrum för personer 
utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck för Göteborgs Stad. 

3. Kommunfullmäktiges uppdrag 2019-05-23 § 7 till kommunstyrelsen, att tillsammans 
med andra kommuner inom Göteborgsregionen samt aktuella myndigheter utreda 
avtal och placering i syfte att starta ett regionalt stödcentrum för personer utsatta för 
hedersrelaterat våld och förtryck, förklaras fullgjort. 

---- 

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar: 

Karin Pleijel (MP), Marina Johansson (S) och Daniel Bernmar (V) yrkade bifall till 
yrkande från MP och V den 3 februari 2021 och avslag på tilläggsyrkande från SD  
den 3 februari 2021. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkade bifall till tilläggsyrkande från SD den 3 februari 2021. 

Axel Darvik (L) yrkade bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på yrkande 
från MP och V den 3 februari 2021 och tilläggsyrkande från SD den 3 februari 2021. 

Martin Wannholt (D) yrkade bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande 
från SD den 3 februari 2021. 
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Vid omröstning beträffande Axel Darviks m.fl. yrkande om bifall till 
stadsledningskontorets förslag och Karin Pleijels m.fl. yrkande om bifall till yrkande från 
MP och V röstade Axel Darvik (L), Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson (M), 
Jessica Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD), Emmyly Bönfors (C) och ordföranden Axel 
Josefson (M) för bifall till Axel Darviks m.fl. yrkande. 

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Karin Pleijel (MP), Marina Johansson (S), Grith 
Fjeldmose (V) och Jonas Attenius (S) röstade för bifall till Karin Pleijels m.fl. yrkande. 

Kommunstyrelsen beslutade med sju röster mot sex att bifalla Axel Darviks m.fl. yrkande 
om bifall till stadsledningskontorets förslag. 

Vid omröstning beträffande bifall respektive avslag på tilläggsyrkandet från SD röstade 
Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Axel Darvik (L), Karin Pleijel (MP), Hampus 
Magnusson (M), Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Emmyly Bönfors (C), Jonas 
Attenius (S) och ordföranden Axel Josefson (M) för avslag. 

Martin Wannholt (D), Jessica Blixt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) röstade för bifall. 

Kommunstyrelsen beslutade med tio röster mot tre att avslå tilläggsyrkandet från SD. 

Jörgen Fogelklou (SD) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Elisabet Lann (KD) antecknade följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 
hade jag röstat för avslag på tilläggsyrkandet från SD. 

 
 
Göteborg den 10 februari 2021 
Göteborgs kommunstyrelse 
 

 

Axel Josefson 

Mathias Sköld 
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Yrkande angående – Redovisning av uppdrag att 
utreda avtal och placering för ett regionalt 
stödcentrum för personer utsatta för 
hedersrelaterat våld och förtryck 

Förslag till beslut 
I Kommunstyrelsen:  

1. Stadsledningskontoret återkommer inom sex månader med en lägesrapport till 
Kommunstyrelsen om hur arbetet inom stödcentrum, resursteam heder och 
Dialoga utvecklas. 

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Göteborgs stad tillskjuter årligen 750.000 kr extra  till finansieringen av regionalt 
stödcentrum. 

2. I övrigt bifalles tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Yrkandet 
Att ett regionalt stödcentrum kan komma på plats är ett stort steg framåt för kampen mot 
hedersrelaterat våld och förtryck, och viktigt för de invånare som drabbas i alla 
Göteborgsregionens samverkskommuner. Vi rödgrönrosa har länge verkat för att skala 
upp det praktiska arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. 

Vid inrättandet av en ny organisation som stödcentrum är det naturligt att det finns 
oklarheter kring gränssnitt och samarbetsformer, något som Stadsledningskontoret delvis 
har förtydligat efter att ärendet återremitterades. För att säkerställa en bra utveckling av 
arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, önskar vi en lägesrapport om hur inrättandet 
av stödcentret fortskrider och hur samverkan mellan stödcentret, resursteamen och 
Dialoga utvecklas. Vi vill säkerställa att inget hamnar mellan stolarna när en ny 
organisation införs och socialnämnderna är nyinrättade.  

Det är olyckligt att det ursprungliga förslaget till finansiering inte godkändes av 
polismyndigheten och att verksamheten därför får mindre resurser än vad som var tänkt. 
Det är viktigt att stödcentrum får en bra start och att ambitionsnivån från början är hög. 
Därför vill vi rödgrönrosa att Göteborgs stad finansierar stödcentret med ytterligare 
750.000 kronor för att kompensera för den minskning av resurser som föreslås i det 
reviderade förslaget  

Ursprungligt förslag till finansiering Reviderat förslag till finansiering 
Kommuner 50 % (1,5 mnkr)  Kommuner 67 % (1,5 mnkr) 
VGR 25 % (750 tkr)  VGR 33 % (750 tkr) 
Polis 25 % (750 tkr)  Polis bidrar med halvtidstjänst 
Summa: 3 mnkr  Summa 2,25 mnkr  

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
 
2021-02-03 

Miljöpartiet, Vänsterpartiet 
  
2.1.6 
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Den extra finansieringen från Göteborgs stad kan exempelvis tillskjutas från 
kommuncentrala medel avsatta för  trygghetsinsatser eller, de år som så är möjligt, genom 
externt sökta medel. Göteborgs stads extra finansiering bör kvarstå till dess 
finansieringsmodellen ska omförhandlas med övriga parter.  

 

 



 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (1) 
  

   

Tilläggsyrkande angående – Redovisning av 
uppdrag att utreda avtal och placering för ett regionalt 
stödcentrum för personer utsatta för hedersrelaterat våld och 
förtryck 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med förskolenämnden 
samt grundskolenämnden ta fram en kortare utbildning samt ett likvärdigt 
arbetssätt särskilt utformat för yrkesverksamma inom förskola, skol- och 
fritidsverksamhet. Denna målgrupp ska kunna ge rätt stöd och insatser till barn 
och ungdomar vad avser hedersrelaterat våld och förtryck. 

2. I övrigt godkänns förslaget i tjänsteutlåtandet 

Yrkandet 
Skolan är den instans där det allra viktigaste förebyggande arbetet runt 
hedersrelaterat våld och förtryck sker. En stor andel av de elever i årskurs 9 som 
svarat på enkäten i kartläggningen ”Det hedersrelaterade våldets och förtryckets 
uttryck och samhällets utmaningar. En kartläggning i Göteborg, Malmö och 
Stockholm 2017 - 2018 ” uppger att skolan är den aktör de helst skulle vända sig 
till för stöd. Flickor vänder sig därefter helst till ungdomsmottagning; pojkar till 
polisen. Få väljer att vända sig till socialtjänsten. 

Skolan är den instans som dagligen har mest kontakt med de drabbade. Skolan 
är för många unga utsatta den enda trygga punkten i tillvaron. Skolan är en 
mötespunkt med vuxna människor som de utsatta eleverna kan anförtro sig till 
och lita på. Därför är det viktigt att yrkesverksamma inom förskola samt skol- och 
fritidsverksamhet erbjuds en bra utbildning i hedersrelaterat våld och förtryck. 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

 
Tilläggsyrkande 
 
2021-02-03 
 

 
  
Ärende nr 2.1.6 
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Redovisning av uppdrag att utreda avtal och 
placering för ett regionalt stödcentrum för 
personer utsatta för hedersrelaterat våld och 
förtryck  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Avtal och placering av stödcentrum för personer utsatta för hedersrelaterat våld och 
förtryck, i enlighet med bilaga 4 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, 
godkänns.  

2. Stadsdirektören får i uppdrag att underteckna avtalet av stödcentrum för personer 
utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck för Göteborgs Stad.  

3. Kommunfullmäktiges uppdrag 2019-05-23 § 7 till kommunstyrelsen, att tillsammans 
med andra kommuner inom Göteborgsregionen samt aktuella myndigheter utreda 
avtal och placering i syfte att starta ett regionalt stödcentrum för personer utsatta för 
hedersrelaterat våld och förtryck, förklaras fullgjort. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-23 § 7 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
tillsammans med andra kommuner inom Göteborgsregionen samt aktuella myndigheter 
utreda avtal och placering i syfte att starta ett regionalt stödcentrum för personer utsatta 
för hedersrelaterat våld och förtryck. 

Utöver Göteborgs Stad har ytterligare tio kommuner inom Göteborgsregionen (GR) 
tackat ja till att delta i Stödcentrums verksamhet. Västra Götalandsregionen (VGR) och 
Polismyndigheten region Väst har även de fattat beslut om deltagande. 
Stadsledningskontoret har tillsammans med Göteborgsregionen genomfört utredning och 
återkommer med förslag på samverkansavtal i enlighet med bilaga 3. 
Stadsledningskontorets bedömning är att Stödcentrum bör placeras inom nya 
socialnämnd Centrums verksamheter. Starten av verksamheten bör ske under 2021.  

Stadsledningskontoret bedömer att Stödcentrums uppdrag bör vara att: 

1. Ge stöd och vägledning till utsatta. 
2. Ge rådgivning till yrkesverksamma. 
3. Samverka mellan myndigheter i ärenden med hedersproblematik. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-10-20 
Reviderat 2020-12-10 
Diarienummer 0838/19 
 

Handläggare  
Jeanette Stål 
Telefon: 031-368 03 13 
E-post: jeanette.stal@stadshuset.goteborg.se  
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Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen 2020-12-09 § 1027 i enlighet med yrkande 
av M, L, C, D. Ärendet är nu kompletterat med ett tydliggörande av gränssnittet mellan 
regionalt stödcentrum och resursteam heder, se sidorna 8-9. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Stadsledningskontorets ursprungliga förslag om finansieringsmodell, kommunstyrelsen 
2018-05-16, § 460 p. 3, bestående av 50 % från kommunerna, 25 % från 
Polismyndigheten region Väst och 25 % från Västra Götalandsregionen har antagits av 
alla parter förutom Polismyndigheten. Polismyndigheten bidrar med en halvtidstjänst men 
inte övrig finansiering upp till föreslagna 25 %, se nedan tabell. I praktiken innebär det en 
minskning i budget för Stödcentrum på drygt 400 tkr. 

Ursprungligt förslag till finansiering Reviderat förslag till finansiering 
Kommuner 50 % (1,5 mnkr) Kommuner 67 % (1,5 mnkr) 
VGR 25 % (750 tkr) VGR 33 % (750 tkr) 
Polis 25 % (750 tkr) Polis bidrar med halvtidstjänst 
Summa: 3 mnkr Summa 2,25 mnkr 

 

I det reviderade förslaget för finansiering står kommunerna för sammanlagt 67 % av 
budget (1,5 mnkr fördelat utifrån befolkningsunderlag) och VGR för 33 % (750 tkr). Det 
innebär en total budget på 2,25 mnkr per år, exklusive den halvtidstjänst som 
Polismyndigheten bidrar med.   

Av de kommuner som har tackat ja till deltagande, har flera villkorat att budgeten man 
tagit ställning till inte i väsentlig del ökar. GR-kommunerna kan därför inte åläggas en 
högre andel av den totala kostnaden. I budgeten ingår personalkostnader beräknat på två 
kuratorer och en chef för verksamheten fördelat på tre heltidstjänster, samt 
overheadkostnader och kostnad för lokal. När budgeten minskar behöver något förändras 
i det förslag som ligger kring tjänster och stödcentrums uppdrag.  

Stadsledningskontoret bedömer att det finns några alternativa vägar för att nå upp till full 
finansiering enligt budgetförslag. Alternativ ett genom att söka externa medel från 
exempelvis Länsstyrelsen som har regeringsmedel för ändamålet att stötta dylika 
satsningar. Detta skulle innebära att uppdraget överlämnas delvis ofinansierat och att 
ansvarig nämnd årligen behöver tillse att extra resurssättning tillkommer. Alternativ två 
är att dra ner på Stödcentrums omkostnader. Stadsledningskontoret anser att det bästa i ett 
sådant scenario är att chefen för verksamheten finansieras till 50 % av Stödcentrum, och 
50 % på redan befintligt uppdrag inom nämndens verksamhet. Stödcentrum bedöms vara 
en verksamhet i begränsad omfattning och det bör vara rimligt att addera uppdraget till ett 
redan befintligt chefskap. Att minska kuratorernas tjänster bedömer 
Stadsledningskontoret väsentligen förändra och försvåra Stödcentrums uppdrag, vilket 
också bör föranleda en ny beslutsprocess bland parterna. Detta bedöms inte vara ett 
alternativ. 

För Göteborgs Stads del innebär fördelningen i finansieringsmodellen att tidigare 
beräknad kostnad (900 000 kr) per år förändras till 872 100 kr, med en uppräkning enligt 
Sveriges kommuners och regioners (SKR) Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 
årligen från verksamhetsår 2. 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 3 (10) 
   
   

Finansieringsbehovet är beskrivet i “Förutsättningar för budget 2021-2023" och är 
därmed överlämnat till den politiska budgetberedningen. 

Uppstartskostnader 
I tidigare utredning bedömdes uppstartskostnader föreligga. Digitala lösningar har utretts 
tillsammans med webbstrateger på Konsument och medborgarservice. Det har visat på att 
ingen särskild kostnad uppstår för enhetssidor om Stödcentrum drivs av Göteborgs Stad. 
Stadsledningskontoret bedömer därför att några särskilda uppstartskostnader inte bör 
förekomma.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Att leva med hedersrelaterat våld och förtryck är en stor inskränkning av en individs 
rättigheter och drabbar människor av olika bakgrund, religion och etnicitet.  

Ett antal kommuner i regionen/länet uppger att det finns brister i arbetet med personer 
som har en dubbel utsatthet, i termer av hedersrelaterat våld och förtryck ihop med 
missbruk, psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning. Kartläggningen visar att så många 
som 16 % av de som tillhör gruppen som utsätts för hedersvåld är 
transpersoner/ickebinära.  

Ett stödcentrum kan utifrån det, med personal som har god kompetens om hbtq-personers 
särskilda utsatthet, om pojkars dubbla roll som våldsutövare/våldsutsatt och om 
funktionshindrades särskilda sårbarhet, ihop med kunskap om dubbel utsatthet fungera 
som ett nav i samverkan med övriga stödjande och vårdande instanser för denna 
målgrupp.   

Numerärt är flickor och kvinnor mest utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck på 
grund av starkt patriarkala strukturer och normer som tar sig uttryck i kontroll av flickor 
och kvinnors beteende och sexualitet. Pojkar och unga män tvingas dock inte sällan att 
kontrollera sina systrar, och kan själva straffas om de inte uppfyller de normer som är 
omgärdade en förväntad maskulinitet, eller om de vägrar tvångsgifte eller kontroll av 
syskon och släktingar.  

En stor andel av de som söker stöd är ungdomar, hos Origo är snittåldern 19 år bland de 
utsatta. Stadsledningskontoret bedömer att det är troligt att Stödcentrum kommer att möta 
samma åldersmönster bland målgruppen. Det är i tonåren kontrollen och kraven skärps 
för de som lever i en hederskontext. Stödcentrum bör dock kunna ta emot såväl yngre 
barn som äldre vuxna och stötta samtliga åldersgrupper. Även vuxna behöver samhällets 
stöd vid uppbrott från förtryckande familjestrukturer.  

Bilagor 
1. Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-12-09 § 1027 med yrkande av M, L, C, D 

samt yrkande av MP, V, S 
2. Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-05-23 § 7 
3. Beslut från parter 
4. Samverkansavtal Stödcentrum 
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Ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-23 § 7 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
tillsammans med andra kommuner inom Göteborgsregionen samt aktuella myndigheter 
utreda avtal och placering i syfte att starta ett regionalt stödcentrum för personer utsatta 
för hedersrelaterat våld och förtryck. Föreliggande ärende är en redovisning av denna 
utredning med förslag på samverkansavtal och placering av Stödcentrum för personer 
utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.  

Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen 2020-12-09 § 1027 i enlighet med yrkande 
av M, L, C, D. Ärendet är nu kompletterat med ett tydliggörande av gränssnittet mellan 
regionalt stödcentrum och resursteam heder, se sidorna 8-9. 

Beskrivning av ärendet 
Detta uppdrag har föregåtts av en utredning som redovisats till kommunstyrelsen 
2018-05-16, § 460 p. 3, av förutsättningar för ett regionalt stödcentrum för personer 
utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Utredningens slutsatser var att det finns 
förutsättningar för ett regionalt Stödcentrum och att Stödcentrum bör utformas och driva 
verksamhet genom samverkan med andra myndigheter. Stödcentrum ska erbjuda stöd och 
vägledning till både utsatta och yrkesverksamma samt att de ska fungera mobilt i 
regionen. En finansieringsmodell, i likhet med Origos i Stockholm, låg som grund till 
beslut om finansiering från Göteborgs Stad.  

Utredningen 
En gemensam planering skapades med Göteborgsregionen (GR) kring hur förankring och 
beslutsprocesser skulle genomföras bland GR:s medlemskommuner under hösten 2019. 
Förankringen har skett i flera led, där information givits och dialog förts med GR:s 
styrgrupper för sociala frågor och för utbildningsfrågor samt med GR:s chefsnätverk för 
socialtjänst, utbildning och kommunchefer. En modell för kostnadsfördelning utifrån 
befolkningsunderlag togs fram av GR och innehöll flera scenarion att utgå ifrån, beroende 
på vilka parter som tackar ja respektive nej. Tidplanen för utredningen har justerats vid 
några tillfällen.  Dels med anledning av långa beslutsprocesser hos respektive part, dels 
med anledning av situationen med Covid -19.  

Parallellt med processen inom GR och kommunerna har en dialoggrupp skapats där 
representanter från Polismyndigheten, VGR, GR, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad 
ingått. Dialoggruppen har träffats kontinuerligt under processen och har behandlat frågor 
såsom beslut, avtal, utformning av Stödcentrum, placering, samverkan. Planeringsledare 
från stadsledningskontoret har föredragit och förankrat ärendet hos Hälso- och 
sjukvårdsnämnden Göteborg, i Polismyndighetens ledningsgrupp och hos Västra 
Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV). Länsstyrelsen 
har deltagit i dialogen med anledning av deras uppdrag att samordna regeringssatsningen 
kring resurscentra heder. Länsstyrelsen finansierar de resursteam heder som finns i 
stadsdelsnämndernas verksamheter.  

Stadsledningskontoret har fört dialog kring placering av verksamhet med GR, 
Polismyndigheten och VGR. Representanter från Social resursförvaltnings verksamheter 
inom området har deltagit i dialogen. Dialog har också fört med stadens resursteam heder. 
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Förslag till avtal, inklusive finansieringsmodell, har tagits fram av Stadsledningskontoret. 
Förslaget har under beredningen av ärendet förhandlats i samverkan med samtliga parter, 
inklusive representanter för Social resursförvaltning.  

Beslut från samverkande parter 
Stadsledningskontoret har under ärendets beredning noterat ett stort intresse från samtliga 
berörda parter. Av GR:s 13 kommuner har totalt 11 tackat ja till deltagande i 
Stödcentrum. Ale och Lilla Edet har tackat nej. Lilla Edet är anslutet till Fyrbodals 
resurscentra med anledning av geografisk närhet. GR-kommunerna har accepterat den 
fördelningsmodell som föreslagits, dock har några kommuner signalerat att man godtar 
kostnaden med villkoret att den inte ökar, exempelvis om flera kommuner skulle tacka 
nej. Den situationen har inte uppstått.  

Polismyndigheten region Väst och Västra Götalandsregionen, genom Göteborgs hälso- 
och sjukvårdsnämnd och Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har tackat ja till 
deltagande. Polismyndigheten har beslutat att inte finansiera mer utöver en halvtidstjänst. 
Västra Götalandsregionen accepterar föreslagen finansiering (750 tkr totalt inkl kostnad 
för en halvtidstjänst).  

Placering  
Frågan om verksamhetens placering har varit föremål för dialog med samtliga parter. I 
dialogen har man kommit fram till att Göteborgs Stad bedöms ha de bästa 
förutsättningarna att vara utförare av verksamheten. Det finns flera anledningar till detta; 
Göteborgs stad har flest invånare, det är naturligt att åka till Göteborg för att besöka en 
verksamhet som inte finns i en mindre kommun. I en större stad kan utsatta personer 
lättare vara anonym och det kan vara helt avgörande för om en kan söka hjälp eller inte. 
Frågeställningen om GR skulle kunna driva verksamheten har behandlats med GR. GR 
driver i dagsläget inga verksamheter och skulle behöva ställa om för att driva ett 
Stödcentrum. Det ansågs inte som en framkomlig väg. Inom stadens verksamheter 
påträffas en stor del av utsatta personer och staden når även stora grupper av 
yrkesverksamma inom socialtjänst, förskola och skola som möter utsatta personer,  

Dialoger om placering i Göteborgs Stad har förts i samtliga dialogforum kopplat till 
uppdraget samt med chefer inom Social resursförvaltning då det i förvaltningen finns 
verksamheter som gränsar till stödcentrums uppdrag och det finns även uppdrag inom 
området hedersrelaterat våld och förtryck. Under dessa dialoger har möjligheten att 
integrera Stödcentrum inom någon befintlig verksamhet behandlats. Exempelvis har man 
diskuterat att koppla stödcentrum till Barnahus uppdrag. Det har  till exempel skett inom 
resurscentra i Fyrbodal. På Barnahus sker också samverkan mellan socialtjänst, polis, 
åklagare och hälso- och sjukvård för barn utsatta för våld och övergrepp. Eftersom 
Barnahus målgrupp är barn upp till 18 år skulle dock en stor del av de som kan komma att 
söka stöd från Stödcentrum att exkluderas. Dialogerna har resulterat i att 
Stadsledningskontoret föreslår en placering inom nuvarande Social resursförvaltning, 
kommande Socialnämnd centrum, som en egen verksamhet.  

Föreslagen placering inom socialnämnd Centrum innebär att verksamheten regleras av 
socialtjänstlagen. Det stöd och den service som Stödcentrum ska erbjuda målgruppen är 
en del av det som i socialtjänstlagen kallas icke biståndsbedömda serviceinsatser. 
Insatserna av denna typ är allmänt inriktade och generellt utformade för alla som tillhör 
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målgruppen, i detta fall personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. 
Stödcentrum omfattas av anmälningsplikt enligt 14 kap § 1 SoL.  

Samverkansavtal 
Ett förslag på samverkansavtal, se bilaga 3, som reglerar ansvaret mellan parterna som 
ingår i Stödcentrum har under hösten 2020 förhandlats fram mellan 
Stadsledningskontoret, Polismyndigheten region Väst, Västra Götalandsregionen, GR och 
de kommuner som velat delta i förhandlingarna. Även Social resursförvaltning har ingått 
i förhandlingarna för att lämna synpunkter utifrån deras erfarenhet av liknande 
verksamhet och som möjlig mottagare av Stödcentrum-uppdraget. Avtalet undertecknas 
av medverkande parter efter det att beslut fattats om placering och uppdraget att starta 
verksamhet fördelats till ansvarig nämnd.  

Avtalet sträcker sig till en början under en period av 3 år för att sedan gemensamt 
utvärderas. Om utvärderingen faller ut positivt för samverkande parter och behovet av 
verksamheten kvarstår förlängs avtalet med femårsperioder.   

Styrgrupp 
En styrgrupp vars uppdrag är att föra dialog om verksamhetens mål, inriktning och 
kvalitet. är under tillsättning. Styrgruppen ska bestå av en tjänsteperson från vardera 
samverkanspart och utses av parterna. VGR representeras av två nämnder och därmed två 
personer. De medverkande kommunerna har möjlighet att välja att antingen representeras 
av GR eller att välja en representant för samtliga GR-kommuner, eller både och. GR-
kommunerna har anmält intresse att ha en representant. Stödcentrums ansvariga chef 
ingår också i styrgruppen.  

Organisation Funktion 

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Ansvarig tjänsteperson 

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden Ansvarig tjänsteperson 
Polismyndigheten region Väst Chef sektion Brott i nära relation  

Göteborgsregionen Under process 

GR-kommunerna Socialchef utsedd av socialchefsnätverket 

Göteborgs Stad Chef för Stödcentrum 

 

Ett stödcentrums roll 
Tilliten till myndigheter är låg bland målgruppen och det finns behov av en verksamhet 
som inte uppfattas som myndighetsutövande. Därför ska stödcentrum vara en 
lågtröskelverksamhet dit man kan vända sig anonymt, utan journalföring, och personal 
med specialistkompetens på området kan, förutom att ge stöd i form av samtal med 
kurator, informera och stötta kring hur en process med socialtjänst, polis och andra 
myndigheter går till och på så sätt skapa tillit och förtroende för dessa så att den utsatta 
vågar anmäla när så behövs, samt ge information om individens rättigheter och 
samhällets stöd och skydd.  

Gällande regler kring sekretess för respektive part gäller även i Stödcentrum.  

Statistik på sökande bör samlas in utan att identitet för de sökande röjs. Att följa antal, 
könsfördelning, vilken typ av utsatthet det handlar om, ålder etc är av vikt för att kunna 
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bygga ytterligare kunskap om målgruppen. Exempel på att föra den typen av statistik 
finns hos Origo och utvecklas inom resurscentrasatsningen nationellt.  

Stödcentrums roll är bland annat att fungera stöttande och vägledande gentemot utsatta 
personer. Det har lyfts en farhåga från Resursteam heder om att unga personer vänder sig 
till Stödcentrum anonymt och berättar om en allvarlig utsatthet för våld och övergrepp 
som samhället sedan inte kan ta hand om på grund av anonymiteten. Stödcentrums roll 
ska alltid vara att motivera den utsatta att ta emot den hjälp som samhället erbjuder, via 
socialtjänst, polis och rättsväsende. Vid kontakt med Origo, som har lång erfarenhet inom 
området, uppger de att de allra flesta personer som till en början vill vara anonyma, 
avslöjar sin identitet när de känner ett förtroende för personalen. Personalen kan då 
skyndsamt göra en orosanmälan till socialtjänsten när så är behövligt och stötta den 
utsatte vidare i myndighetskontakter. Origos erfarenhet är att risken är liten att 
stödsökande blir utan insatser, kontakt med Origo är oftast ett första steg i att ta sig ur sin 
situation och söka samhällets skydd, stöd och hjälp.  

Samverkan inom Stödcentrum och med andra aktörer 
Stödcentrums verksamhet ska stötta utsatta personer, utgöra stöd för professionen och 
samverka över myndighetsgränserna. Att samla professioner under samma tak ger vinster 
både för utsatta och för deltagande myndigheter. Det är samtidigt viktigt att samverkan 
inte stannar inom Stödcentrums verksamhet utan bedrivs med samhällets övriga instanser 
som kan vara aktuella i den utsattes personens liv, till exempel hälso- och sjukvård 
inklusive psykiatri och Vulvamottagningen, ungdomsmottagningar, fritidsverksamhet. 
Amanda-kommissionens rapport lyfter vikten av en utvidgad samverkan för ökat skydd. 
Civilsamhället kan ingå som samverkanspart och är en viktig del i målgruppen för 
Stödcentrums rådgivande och stöttande arbete. 

Från Storstadskartläggningen vet vi att flest unga utsatta vänder sig till skolan för stöd. 
Stödcentrum bör därför särskilt utveckla samverkan med grundskola och gymnasium runt 
om i regionen för att säkerställa kännedom om verksamheten bland såväl 
yrkesverksamma som de utsatta själva.  

Samverkan med Dialoga kompetenscentrum våld i nära relation och hedersrelaterat våld 
och förtryck blir viktig att upprätta. Ny kunskap kommer att produceras inom 
Stödcentrum och bred kompetens om sakområdet finns sedan tidigare inom Dialoga. 
Utbyte av kunskap och erfarenhet bedöms berika och fördjupa arbetet hos respektive 
verksamhet och i förlängningen säkerställa att insatserna till utsatta är adekvata och av 
hög kvalitet. 

Det finns utifrån denna utredning upparbetade kontakter med Länsstyrelsen i Västra 
Götaland och med Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck i 
Östergötland som samordnar den nationella satsningen kring resurscentra heder. En 
samverkan med dessa parter bör inledas så fort en styrgrupp finns etablerad. Inom 
regeringssatsningen pågår följeforskning och en vägledning kring att starta och driva 
denna typ av verksamhet är under framtagande.  

Närliggande insatser 
Inom Göteborgs Stad bedrivs idag sex resursteam med uppdrag att arbeta rådgivande 
kring hedersproblematik. Teamen är organiserade inom Stadsdelsnämnderna. Teamen 
finansieras via externa medel från Länsstyrelsen. I kommunfullmäktiges budget för 2021 
finns medel för att driva verksamheten i de nya socialnämnderna. Teamen delas upp 
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mellan dessa nämnder och behåller samma antal tjänster (6,70 heltider). Teamen fungerar 
mobilt och ger rådgivning till yrkesverksamma och utsatta. Behovet av stödjande insatser 
har visat sig vara stort, resursteamen har hittills haft cirkaa 200 kontakter med 
yrkesverksamma/utsatta. Den övervägande delen av dessa kontakter har varit med 
yrkesverksamma där det finns en utsatt bakom ärendet. Att nå de utsatta direkt uppges 
vara svårt och något teamen försöker utveckla. I 85 % av dessa 200 ärenden är den utsatta 
en flicka. Den största gruppen, 48 %, är mellan 13 och 18 år, 27 % är över 21 år. Av den 
yrkesverksamma gruppen består hälften av socialtjänst.   

Gränssnitt regionalt Stödcentrum och resursteam heder Göteborg 
Stödcentrum och Resursteamen heders uppdrag överlappar varandra avseende de delar 
som berör stöd och rådgivning till enskilda och yrkesverksamma. I dessa delar fungerar 
verksamheterna kompletterande i förhållande till varandra. Men även i denna del finns 
vissa olikheter.   

Resursteam heder Göteborg ger ett lokalt stöd i Göteborg och uppdraget är att bistå 
yrkesverksamma i individärenden och ge vissa kompetenshöjande aktiviteter för 
professionen inom Göteborgs Stads verksamheter. I individärenden kan teamen till 
exempel ge stöd inför och under samtal med utsatta personer, samt vid risk- och 
skyddsbedömningar. Uppdraget i förhållande till enskilda individer är att ge rådgivning 
och stöd, till exempel vid eller inför möten med socialtjänsten.   

Stödcentrum i sin tur står för ett samverkande och regionalt stöd. Stödcentrum ger på 
samma sätt som teamen rådgivning och stöd till både enskilda och professionella. 
Stödcentrums uppdrag möjliggör dock ett mer långsiktigt stöd genom kuratorsfunktionen 
och kan även ge rådgivning till enskilda och professionella i sjukvård- och polisiära 
frågor genom de samverkande myndigheterna. Något som de lokala hedersteamen inte 
har möjlighet till. Teamen ska hänvisa den utsatte till Stödcentrum om behov finns av 
samtalsstöd av kuratorer eller rådgivning av polis eller sjukvård.   

Tabell gränssnitt mellan regionalt stödcentrum och Göteborgs stads resursteam heder: 

  Stödcentrum  Resursteam 
heder  

Regionalt 
upptagningsområde      

Lokalt 
upptagningsområde  

    

Samtalsstöd hos 
kurator      

Rådgivning 
sjukvård och polis      

Fysisk plats att 
besöka      

Mobila      
Rådgivning utsatta      
Rådgivning 
yrkesverksamma      

Samverkan mellan 
myndigheter      
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Stadsledningskontorets bedömning 
Utifrån utredningens slutsatser bedömer stadsledningskontoret att lämplig placering och 
etablering av Stödcentrum är nya socialnämnden Centrum. I den nya nämnden kommer 
verksamheter att föras över från nuvarande social resursnämnd. Där finns erfarenheter av 
både kunskapsområdet hedersrelaterat våld och förtryck, som verksamheten Dialoga och 
samordningsuppdraget, och uppdrag att bedriva service i samverkan med andra aktörer 
riktat till en utsatt målgrupp. En etablering av Stödcentrum i ett sammanhang där det 
bedrivs verksamheter med liknande uppdrag och kompetens menar Stadsledningskontoret 
kan innebära vinster för spridning av kunskap och erfarenheter, och därmed en bättre och 
mer effektiv service till de som behöver den.  

Stadsledningskontoret bedömer att ett stödcentrum bör vara såväl en fysisk plats att 
besöka, som en verksamhet med digitala möjligheter till kontakt och stödtelefon. Lokalen 
bör vara lokaliserad så att anonymiteten bevaras hos besökare, exempelvis inhyst i en 
fastighet med andra verksamheter och fönster som inte avslöjar personerna innanför. 
Upptagningsområdet omfattar 11 kommuner i regionen och berör flera myndigheters 
verksamhetsområden samt civilsamhället. Stödcentrums personal bör därför agera mobilt 
vid behov och möta de utsatta personer där de befinner sig. Många utsatta personer har 
begränsade möjligheter att ta sig till en plats bortom skola och hem. Därför behöver det 
finnas möjlighet att mötas till exempel på den utsatta personens skola. Det finns en 
särskild utsatthet bland hbtq-personer och personer med intellektuell funktionsnedsättning 
som lever i en hederskontext. Personalen behöver därför ha särskild kunskap om vad den 
utsattheten innebär och vilket stöd dessa individer är i särskilt behov av.  

Stadsledningskontoret bedömer att resursteamen och Stödcentrum kan fungera 
kompletterande till varandra, där teamen står för ett nära stöd i Göteborg och kan 
hänvisa utsatta till Stödcentrum som i sin tur står för ett samverkande och direkt 
stöd till utsatta inom hela regionen, samt rådgivande till yrkesverksamma inom 
samtliga samverkande myndigheter och civilsamhället.  

Inom ramen för Stödcentrum ligger uppdrag att fortsätta utveckla samverkan med 
resursteam heder Göteborg, och andra liknande verksamheter i de kommuner som 
tecknat avtal med Stödcentrum. 

I kommunfullmäktiges beslut 2019-05-23 § 7 lyftes fram att det planerade stödcentrets 
uppgifter även bör vara att utbilda yrkesverksamma i ärenden kring hedersproblematik, i 
likhet med stödcentret Origo i Stockholm. Stadsledningskontoret bedömer att 
utbildningar kring hedersproblematik fortsatt bör vara en del av Dialogas uppdrag. I 
samtal med Origo uppger de att utbildningsdelen tar en stor del av deras kapacitet då 
behovet av kompetenshöjande insatser är stort. Denna tid tas från direkt stödjande och 
vägledande arbete till utsatta och yrkesverksamma. Behoven av kompetenshöjande 
insatser är stort även i Göteborg, men då staden redan har ett fungerande 
kompetenscentrum på området, bedömer stadsledningskontoret att det inte finns 
anledning att flytta över detta uppdrag till annan verksamhet. Att i presentationer av sin 
verksamhet göra kortare introduktioner till vad hedersrelaterat våld och förryck innebär 
och att sprida den kunskap som produceras inom Stödcentrum är dock en given uppgift.  
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Detta sammantaget gör att stadsledningskontoret bedömer att Stödcentrums uppdrag bör 
vara att;  

1. Ge stöd och vägledning till utsatta. 
2. Ge rådgivning till yrkesverksamma. 
3. Samverka mellan myndigheter i ärenden med hedersproblematik. 

 

 

 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Redovisning av uppdrag att utreda avtal och 
placering för ett regionalt stödcentrum för 
personer utsatta för hedersrelaterat våld och 
förtryck  

§ 1027, 0838/19 

Beslut 
Ärendet återremitteras enligt yrkande från M, L, C och D: 

Ärendet återremitteras för att tydliggöra gränssnittet mellan regionalt stödcentrum och 

resursteam heder.  

Tidigare behandling 
Bordlagt den 25 november 2020, § 962. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 20 oktober 2020.  

Återremissyrkande från MP, V och S den 17 november 2020.  

Återremissyrkande från M, L, C och D samt särskilt yttrande från KD den 9 december 2020. 

Tilläggsyrkande från SD den 20 november 2020. 

Yttrande från MP och V den 8 december 2020. 

Yttrande från D den 8 december 2020. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till tilläggsyrkande från SD den 20 november 2020. 

Karin Pleijel (MP), Marina Johansson (S) och Daniel Bernmar (V) yrkar att ärendet ska 

återremitteras enligt yrkande från MP, V och S den 17 november 2020 och avslag på 

återremissyrkande från M, L, C och D den 9 december 2020 och tilläggsyrkande från SD 

den 20 november 2020. 

Martin Wannholt (D) och Helene Odenjung (L) yrkar att ärendet ska återremitteras enligt 

yrkande från M, L, C och D den 9 december 2020. Vidare yrkar Helene Odenjung (L) 

avslag på återremissyrkande från MP, V och S den 17 november 2020 och 

tilläggsyrkande från SD den 20 november 2020. 

Propositionsordning  
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på yrkandena med undantag av 

tilläggsyrkandet från SD och finner att Martin Wannholts och Helene Odenjungs yrkande 

om återremiss enligt yrkande M, L, C och D bifallits. Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-12-09 



 

 

Kommunstyrelsen 

 
  

  
 

 

 

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen, protokollsutdrag 2 (3) 

   

   

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till Martin Wannholts och Helene Odenjungs 

yrkande om återremiss enligt yrkande från M, L, C och D och Nej för bifall till Karin 

Pleijels m.fl. yrkande om återremiss enligt yrkande från MP, V och S.” 

Helene Odenjung (L), Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson (M), Jessica Blixt (D), 

Emmyly Bönfors (C) och ordföranden Axel Josefson (M) röstar Ja (6). 

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Karin Pleijel (MP), Marina Johansson (S), Grith 

Fjeldmose (V) och Jonas Attenius (S) röstar Nej (6). 

Jörgen Fogelklou (SD) avstår från att rösta (1). 

Kommunstyrelsen beslutar med ordförandens utslagsröst att bifalla Martin Wannholts 

och Helene Odenjungs yrkande och därmed att återremittera ärendet enligt yrkande från 

M, L, C och D. 

Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 

hade jag röstat Ja. 

Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 9 december 2020. 

Representanterna från MP och V antecknar som yttrande en skrivelse från  

den 8 december 2020. 

Representanterna från D antecknar som yttrande en skrivelse från D  

den 8 december 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret - Återremiss 

 

Dag för justering 

2020-12-21 

 



 

 

Kommunstyrelsen 
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Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Mathias Sköld  

 

 

Ordförande 

Axel Josefson 

 

Justerande 

Daniel Bernmar 
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Yrkande angående - Redovisning av uppdrag 
att utreda avtal och placering för ett regionalt 
stödcentrum för personer utsatta för 
hedersrelaterat våld och förtryck 
 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 
 

1. Bifalla beslutsats 1 i Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna 
återremissyrkande. 

 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

 
2. Avslå beslutsats 2 i Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraternas 

återremissyrkande. 

Yrkande 
Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna har inkommit med ett 
återremissyrkande angående redovisning av uppdrag att utreda avtal och placering för ett 
regionalt stödcentrum för personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Vi håller 
med om att det är eftersträvansvärt och nödvändigt att förtydliga gränssnittet mellan 
regionalt stödcentrum och resursteam heder. Framförallt därför att ansvarsfördelningen 
måste förtydligas så att arbetet med dessa viktiga frågor kan ske så effektivt som möjligt 
för att nå så stor nytta som möjligt. Problematiken med hedersrelaterat våld och förtryck 
är alldeles för viktig för att tillåta otydligheter dra ned verksamheten och i slutändan leda 
till att problematiken får fortgå eller till och med förvärras.  

Finansieringen för resursteam heder är redan säkerställd i och med budgeten antagen av 
kommunfullmäktige och skall fastställas i de nya socialnämndernas budgetar. Med 
anledning av detta kommer vi att yrka avslag på beslutsats 2.  

 

  

Kommunstyrelsen 
 
 

 

  
  

Yrkande 
Särskilt Yttrande 
 
2020-12-09 
 

M, L, C, D 
KD 
 
2.1.12 
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Återremissyrkande angående – Redovisning 
av uppdrag att utreda avtal och placering för 
ett regionalt stödcentrum för personer utsatta 
för hedersrelaterat våld och förtryck 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen:  

1. Ärendet återremitteras för att tydliggöra gränssnittet mellan regionalt stödcentrum 
och resursteam heder. 

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Kommunstyrelsen i samverkan med berörda nämnder säkerställer finansieringen för 
resursteam heder för 2021.  

Yrkandet 
Inom stadsdelsnämnderna bedrivs idag sex resursteam med uppdrag att arbeta rådgivande 
kring hedersproblematik. Teamen möter både yrkesverksamma och utsatta över hela 
Göteborg och har i uppdrag att ge stöd till barn och vuxna som till exempel riskerar att 
giftas bort, könsstympas, utsättas för våld eller begränsas i sin vardag. 
Teamen finansieras idag via externa medel från Länsstyrelsen. Finansiering är klar till 
och med 2020, men efter detta är det oklart hur verksamheten ska finansieras. Oro har 
lyfts bland både politiker och tjänstepersoner om att teamen kan komma att läggas ner. 
Detta vore mycket olyckligt och vi vill att kommunstyrelsen gemensamt säkerställer att 
verksamheten finns kvar i övergången till den nya nämndorganisationen. Mycket 
utveckling pågår inom arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och vi bör inte backa 
tillbaka. Det råder även osäkerhet i tjänsteutlåtandet om hur resursteam heder och det 
regionala stödcentret relaterar till varandra. Man skriver bland annat: 
 
”Om Resursteam heder finns kvar efter kommande omorganisation bedömer 
stadsledningskontoret att teamen och Stödcentrum kan fungera kompletterande till 
varandra, där teamen står för ett nära stöd i Göteborg och kan hänvisa utsatta till 
Stödcentrum som i sin tur står för ett samverkande och direkt stöd till utsatta inom hela 
regionen, samt rådgivande till yrkesverksamma inom samtliga samverkande myndigheter 
och civilsamhället.”  
 
Detta förhållande behöver klargöras för att undvika att arbete sker parallellt, och för att 
från början skapa tydlighet för både utsatta och yrkesverksamma vart de ska vända sig för 
stöd och hjälp. Dessutom måste finansiering av resursteamen för 2021 säkerställas för att 
inte riskera en oönskad nedläggning som skulle kunna påverka förutsättningarna och 
omfattningen av uppdraget för det regionala stödcentret. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Återremissyrkande  
 
2020-11-17 
 

Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna 
  
2.1.12 
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Redovisning av uppdrag att utreda 
förutsättningar för ett lokalt/regionalt 
stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat 
våld och förtryck  

§ 7, 0395/19 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningar för ett lokalt/regionalt stödcentrum 

för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck i enlighet med vad som framgår av 

stadsledningskontorets tjänsteutlåtande antecknas. 

2. Uppdraget från kommunfullmäktige givet i budget 2019 samt kommunstyrelsen 

2018-05-16, § 460 p. 3 att utreda förutsättningar för ett lokalt/regionalt stödcentrum 

för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck förklaras fullgjort. 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med andra kommuner inom 

Göteborgsregionen samt aktuella myndigheter utreda avtal och placering i syfte att 

starta ett regionalt stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 25 april 2019, § 32. 

Handling 
2019 nr 75. 

Yrkanden 
Helene Odenjung (L), Marina Johansson (S), Sofie Gyllenwaldt (M), Bosse Parbring 

(MP), Maria Berntsson (KD), Stina Svensson (FI) och Bettan Andersson (V) yrkar bifall 

till kommunstyrelsens förslag. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till förslaget från SD i kommunstyrelsen. 

Jessica Blixt (D) yrkar bifall till förslaget från D i kommunstyrelsen. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att kommunstyrelsens förslag 

bifallits. Omröstning begärs.  

Ordföranden antecknar kommunstyrelsens förslag som Ja-proposition i huvudvoteringen. 

Återstående yrkanden ställs under proposition. Ordföranden finner att förslaget från 

Jessica Blixt antagits som motförslag i huvudvoteringen. 

Kommunfullmäktige 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2019-05-23 



 

 

Kommunfullmäktige 

 
  

  
 

 

 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokollsutdrag 2 (6) 

   

   

Omröstning - huvudvotering 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej för bifall 

till yrkandet från Jessica Blixt.” 

Omröstningen utfaller med 60 Ja mot 21 Nej. Hur var och en röstar framgår av Bilaga 3. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

Dag för justering 

2019-06-03 

 

Vid protokollet 

 

  

Sekreterare 

Christina Hofmann 

 

 

Ordförande 

Anneli Rhedin 

 

 

Justerande 

Stina Svensson 

 

Justerande 

Ann Catrine Fogelgren 

 



 

 

Kommunfullmäktige 
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BILAGA 3 

Ärende: 7  

Ärendemening: Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningar för ett lokalt/regionalt 

stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck  

Ja: 60 Nej: 21 Avstår: 0 Frånvarande: 0 

 

Ledamot Parti Plats Funktion Resultat 

Aslan  Akbas S 61 Ledamot Ja 

Bettan  Andersson V 8 Ledamot Ja 

Ingrid  Andreae S 62 Ledamot Ja 

Jonas  Attenius S 57 Ledamot Ja 

Mariah  Ben Salem Dynehäll L 16 Ersättare Ja 

Alexander Berggren SD 76 Ersättare Nej 

Daniel  Bernmar V 10 Ledamot Ja 

Maria  Berntsson KD 35 Ledamot Ja 

Jessica  Blixt D 54 Ledamot Nej 

Ulf  Boström D 48 Ledamot Nej 

Jenny  Broman V 9 Ledamot Ja 

Kalle  Bäck KD 34 Ledamot Ja 

Emmyly  Bönfors C 31 Ledamot Ja 

Ulf  Carlsson MP 41 Ersättare Ja 

Sara  Carlsson Hägglund V 23 Ersättare Ja 

Peter Danielsson D 65 Ledamot Nej 

Axel  Darvik L 33 Ledamot Ja 
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Jan-Olof  Ekelund D 66 Ledamot Nej 

Håkan  Eriksson V 3 2:e v Ordf Ja 

Eva  Flyborg L 32 Ledamot Ja 

Ann Catrine  Fogelgren L 17 Ledamot Ja 

Jörgen  Fogelklou SD 73 Ledamot Nej 

Patrick  Gladh S 46 Ledamot Ja 

Pär  Gustafsson L 2 1:e v Ordf Ja 

Sofie  Gyllenwaldt M 27 Ledamot Ja 

Naod  Habtemichael C 30 Ledamot Ja 

Håkan  Hallengren S 64 Ledamot Ja 

Anna Karin  Hammarstrand D 51 Ledamot Nej 

Robert  Hammarstrand S 80 Ersättare Ja 

Bengt-Åke   Harrysson D 68 Ledamot Nej 

Shadiye  Heydari S 77 Ledamot Ja 

Christer  Holmgren M 13 Ledamot Ja 

Gertrud  Ingelman V 22 Ledamot Ja 

Emmali  Jansson MP 38 Ledamot Ja 

Marina  Johansson S 56 Ledamot Ja 

Urban  Junevik V 20 Ersättare Ja 

Agneta  Kjaerbeck SD 75 Ledamot Nej 

Jörgen  Knudtzon KD 36 Ersättare Ja 

Lena  Landén Ohlsson S 79 Ledamot Ja 

Birgitta  Lindgren Karlsson D 69 Ersättare Nej 
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Hampus  Magnusson M 6 Ledamot Ja 

Nina  Miskovsky M 7 Ledamot Ja 

Ali  Moeeni  S 60 Ledamot Ja 

Abdullahi  Mohamed MP 39 Ledamot Ja 

Henrik Munck D 53 Ledamot Nej 

Sabina  Music C 29 Ledamot Ja 

Erik  Norén V 24 Ledamot Ja 

Helene  Odenjung L 18 Ledamot Ja 

Toni  Orsulic M 11 Ledamot Ja 

Bosse  Parbring MP 40 Ledamot Ja 

Karin  Pleijel MP 37 Ledamot Ja 

Rasmus  Ragnarsson SD 71 Ersättare Nej 

Admir  Ramadanovic S 63 Ledamot Ja 

Jonas  Ransgård M 15 Ledamot Ja 

Anneli  Rhedin M 1 Ordförande Ja 

Mariette  Risberg D 50 Ledamot Nej 

Amalia  Rud Pedersén S 81 Ledamot Ja 

Ahmed  Salih M 5 Ersättare Ja 

Reger  Shafik S 78 Ledamot Ja 

Iréne  Sjöberg-Lundin D 47 Ledamot Nej 

Yvonne  Stafrén SD 74 Ledamot Nej 

Teysir  Subhi FI 43 Ledamot Ja 

Anders  Sundberg M 12 Ledamot Ja 
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Anders Svensson M 26 Ledamot Ja 

Stina  Svensson FI 42 Ledamot Ja 

Pernilla  Taxén Börjesson SD 70 Ledamot Nej 

Kristina  Tharing M 14 Ledamot Ja 

Björn  Tidland SD 72 Ledamot Nej 

Viktoria  Tryggvadottir Rolka S 58 Ledamot Ja 

Mattias  Tykesson M 28 Ledamot Ja 

Frida  Tånghag V 25 Ledamot Ja 

Åse-Lill  Törnqvist MP 4 Ledamot Ja 

Åse  Victorin D 67 Ledamot Nej 

Mariya  Voyvodova S 59 Ledamot Ja 

Mikael  Wallgren V 21 Ledamot Ja 

Martin  Wannholt D 55 Ledamot Nej 

Camilla  Widman S 45 Ledamot Ja 

Roshan  Yigit S 44 Ledamot Ja 

Johan  Zandin V 19 Ledamot Ja 

Jahja  Zeqiraj D 52 Ledamot Nej 

Veronica  Öjeskär D 49 Ledamot Nej 
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18 (102) 

§ 277 

Stödcentrum för personer utsatta för hedersvåld 

Diarienummer HSNG 2020-00044 

Beslut 

1. Göteborg hälso- och sjukvårdsnämnd ger ansvarig tjänsteperson i uppdrag att 

tillsammans med de medverkande parterna ta fram ett samverkansavtal om 

Stödcentrum för personer utsatta för hedersvåld. 

2. Nämnden kommer att beakta kostnaden i budget 2021. 

3. Beslutet gäller under förutsättning att västra hälso- och sjukvårdsnämnden för 

sin del beslutar enligt punkt 1. 

4. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd förklarar uppdraget att fortsätta 

beredning av ärendet tillsammans med de medverkande parterna och 

återkomma med förslag på verksamhetens utformning fullgjort. 

Protokollsanteckning 

SD meddelar att de lämnar en protokollsanteckning, vid tidpunkt för justering har 

anteckningen inte kommit. 

Sammanfattning av ärendet 

Det har inkommit en förfrågan från Göteborgs Stad om medverkan i ett stödcentrum för 

personer utsatta för hedersvåld. Förfrågan är riktad till Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 

samt västra hälso- och sjukvårdsnämnden. Ärendet berör västra hälso- och sjukvårdsnämnden 

eftersom kranskommunerna inkluderas i förfrågan från Göteborgs Stad. Ett av syftena med ett 

stödcentrum är att utsatta ska kunna vända sig till ett kontaktställe för att kunna träffa olika 

professioner och få ett samlat stöd där.  

 

På sitt sammanträde 24 april 2020 gav Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd ansvarig 

tjänsteperson i uppdrag att ta fram en bedömning av behovet av ett stödcentrum med placering 

i Göteborgsområdet, uppdraget förklarades fullgjort på nämndens sammanträde 17 juni 2020. 

Västra Götalandsregionens kompetenscenter om våld i nära relationer (Regionhälsan) bedömde 

behovet och återkopplade till Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd på sammanträdet. 

Nämnden beslutade då att ställa sig positiv till att medverka i ett regionalt stödcentrum för 

personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, det bedömdes viktigt med en samlad 

kompetens på området. 

 

På sitt sammanträde 17 juni 2020 gav Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd ansvarig 

tjänsteperson i uppdrag att fortsätta beredning av ärendet tillsammans med de medverkande 

parterna och återkomma med förslag på verksamhetens utformning.  
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Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 

 

19 (102) 

 

Det förslag till samverkansavtal om Stödcentrum för personer utsatta för hedersrelaterat våld 

samlar olika myndigheters kompetens i Göteborgsregionen och samverkar för ökad 

tillgänglighet för utsatta och innebär ett förslag till utformning. 

 

Syftet med verksamheten är att: 

• erbjuda stöd och rådgivning till personer som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld, 

 

• erbjuda konsultativt stöd och vägledning till yrkesverksamma inom myndigheter och 

frivilliga organisationer, 

 

• sprida den kunskap som skapas inom Stödcentrum till avtalsparternas organisationer. 

 

Primär målgrupp: 

• Personer som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld, oavsett kön eller ålder 

 

Sekundär målgrupp: 

• yrkesverksamma inom polis, socialtjänst, förskola, skol- och fritidsverksamhet, hälso-och 

sjukvård samt frivilliga aktörer som möter och arbetar med utsatta som lever i en 

hederskontext. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande daterat 2020-09-16 

 

Skickas till 

• Göteborgs Stad 

• Västra hälso- och sjukvårdsnämnden 

• Göteborgs Stad, Jeanette.stal@stadshuset.goteborg.se 

• Västra Götalandsregionens kompetenscenter om våld i nära relationer, 

carina.eliason@vgregion.se 

 



  

 

 

Protokoll från västra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2020-09-25 
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§ 202 

Stödcentrum för personer utsatta för hedersvåld 

Diarienummer HSNV 2020-00176 

Beslut 

1. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden ger ansvarig tjänsteperson i uppdrag att 

tillsammans med de medverkande parterna ta fram ett samverkansavtal om 

Stödcentrum för personer utsatta för hedersvåld. 

2. Finansiering sker inom ramen för västra hälso- och sjukvårdsnämndens 

budget för 2021. 

3. Ovan förutsätter att även Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnden för sin 

del beslutar enligt punkt 1 och 2. 

4. Västra hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag 2020-06-18, § 146 att fortsätta 

beredning av ärendet tillsammans med de medverkande parterna och 

återkomma med förslag på verksamhetens utformning anses fullgjort. 

Sammanfattning av ärendet 

Det har inkommit en förfrågan från Göteborgs Stad om medverkan i ett 

stödcentrum för personer utsatta för hedersvåld. Förfrågan är riktad till Göteborgs 

hälso- och sjukvårdsnämnd samt Västra hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Kranskommunerna och Polisen inkluderas i förfrågan från Göteborgs Stad. Ett av 

syftena med ett stödcentrum är att utsatta ska kunna vända sig till ett kontaktställe 

för att kunna träffa olika professioner och få ett samlat stöd.  

Västra Götalandsregionens kompetenscenter om våld i nära relationer 

(Regionhälsan) bedömde behovet och återkopplade till nämnden på sammanträdet 

18 juni 2020. Nämnden beslutade då att ställa sig positiv till att medverka i ett 

regionalt stödcentrum för personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, 

det bedömdes viktigt med en samlad kompetens på området.  

På sitt sammanträde 18 juni 2020 gav Västra hälso- och sjukvårdsnämnden 

ansvarig tjänsteperson i uppdrag att fortsätta beredning av ärendet tillsammans 

med de medverkande parterna och återkomma med förslag på verksamhetens 

utformning.   

Det förslag till samverkansavtal om Stödcentrum för personer utsatta för 

hedersrelaterat våld samlar olika myndigheters kompetens i Göteborgsregionen 

och samverkar för ökad tillgänglighet för utsatta och innebär ett förslag till 

utformning. 



  

 

 

Protokoll från västra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2020-09-25 

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 
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Syftet med verksamheten är att: 

• erbjuda stöd och rådgivning till personer som utsätts för hedersrelaterat 

förtryck och våld, 

• erbjuda konsultativt stöd och vägledning till yrkesverksamma inom 

myndigheter och frivilliga organisationer, 

• sprida den kunskap som skapas inom Stödcentrum till avtalsparternas 

organisationer. 

Primär målgrupp: 

• Personer som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld, oavsett kön eller 

ålder 

Sekundär målgrupp: 

• yrkesverksamma inom polis, socialtjänst, förskola, skol- och 

fritidsverksamhet, hälso-och sjukvård samt frivilliga aktörer som möter 

och arbetar med utsatta som lever i en hederskontext. 

•  

• Vid sammanträdet enades västra hälso- och sjukvårdsnämnden, på ett initiativ 

från Socialdemokraterna, om att göra följande anteckning till protokollet:  

• Västra hälso- och sjukvårdsnämnden stöttar framtagandet av ett stödcentrum 

för personer för hedersvåld. Det är bra att flera grupper ingår i den sekundära 

målgruppen för att kunna öka kunskapen inom området. Att politiker får 

möjlighet att delta på kunskapsseminarium är viktigt då många politiker 

saknar tillräcklig kunskap i området och kunskapshöjande insatser är 

nödvändigt. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande daterat 2020-09-08 

Skickas till 

• Göteborgs Stad, stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se 

• Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, hsn.goteborg@vgregion.se  

• Göteborgs Stad, Jeanette.stal@stadshuset.goteborg.se  

• Västra Götalandsregionens kompetenscenter om våld i nära relationer, 

• carina.eliason@vgregion.se  

 

mailto:stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se
mailto:hsn.goteborg@vgregion.se
mailto:Jeanette.stal@stadshuset.goteborg.se
mailto:carina.eliason@vgregion.se






Kommunstyrelsen
Protokoll

2020-05-11

Utdragsbestyrkande

§ 78  2020.206 KS  

Etablerandet av ett regionalt stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat 
våld och förtryck med placering i Göteborgs stad 

Ärendebeskrivning
 
Göteborgs Stads fullmäktige beslöt den 23 maj 2019 att uppdra åt kommunstyrelsen att 
tillsammans med andra kommuner inom Göteborgsregionen (GR) samt aktuella myndigheter 
utreda avtal och placering i syfte att starta ett regionalt stödcentrum för utsatta för 
hedersrelaterat våld och förtryck.

GR har därefter utrett och kommunicerat frågan med berörda chefsnätverk. GR beslutade 
den 3 april 2020 att GR ser positivt på etablerandet av ett regionalt stödcentrum för utsatta 
för hedersrelaterat våld och förtryck, i enlighet med GR:s tjänsteskrivelse. Till 
medlemskommunerna överlämnas att fatta beslut om den egna kommunens samverkan med 
Göteborgs Stad kring det planerade stödcentrumet för utsatta för hedersrelaterat våld och 
förtryck. Kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 maj 2020.

Beredning
 
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 23 april 2020 lämnat följande yttrande:

GR gör bedömningen att det finns förutsättningar för ett regionalt stödcentrum för personer 
utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Det finns ett mervärde av att samverka i ett 
regionalt stödcentrum för att utveckla stödet till utsatta och till yrkesverksamma som möter 
målgruppen, men också för att använda kommunernas resurser på ett effektivt sätt.

Nuvarande tidsplan för etablerandet av stödcentrum är att samtliga kommuner ska fatta 
beslut om deltagande under våren 2020, för att sedan skriva avtal under hösten 2020. 
Uppstart av ett stödcentrum ska ske 2021.

Vid kontakt med socialförvaltningen framkommer att de i dagsläget har ett fåtal ärenden per 
år och har kompetens inom organisationen att hantera detta. Förvaltningen ser dock ett 
mervärde i att samverka med övriga kommuner inom GR och att utveckla stödet till utsatta 
och till yrkesverksamma som möter målgruppen. Frågor kring hedersrelaterat våld och 
förtryck rör även barn- och ungdomsförvaltningen och kultur- och utbildningsförvaltningen, 
som också är positiva till ett regionalt stödcentrum. Även kommunledningskontoret ser 
möjligheter med ett stödcentrum, bland annat för att säkra det långsiktiga psykosociala 
stödet till personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.
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Kommunstyrelsen
Protokoll

2020-05-11

Utdragsbestyrkande

KS § 78, forts
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 april 2020, § 79 och lämnat följande förslag till 
beslut:

Alingsås kommun inleder samverkan med Göteborgs Stad kring det planerade 
stödcentrumet för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, enligt GR:s förslag daterat den 
21 februari 2020.

Utvärdering av Alingsås kommuns medverkan ska ske efter två år och återrapporteras till 
kommunstyrelsen senast den 31 mars 2023.

Förslag till beslut på sammanträdet
 
Boris Jernskiegg (SD) föreslår att arbetsutskottets förslag avslås.
 
Glenn Pettersson (SD) föreslår att Boris Jernskieggs förslag bifalls.
 
Jens Christian Berlin (L) och Simon Waern (S) föreslår att arbetsutskottets förslag bifalls.
 
 
Beslutsgång
 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Boris Jernskieggs m fl ändringsförslag och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.
 

Beslut
 
Kommunstyrelsens beslut:

1. Alingsås kommun inleder samverkan med Göteborgs Stad kring det planerade 
   stödcentrumet för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, enligt GR:s förslag daterat 
den 21 februari 2020.

2. Utvärdering av Alingsås kommuns medverkan ska ske efter två år och återrapporteras till 
kommunstyrelsen senast den 31 mars 2023.

Sida 2 av 3



Kommunstyrelsen
Protokoll

2020-05-11

Utdragsbestyrkande

 

KS § 78, forts
 
Reservation
 
Boris Jernskiegg (SD) och Glenn Pettersson (SD) lämnar följande skriftliga reservation:
 
Alingsås berörs som andra kommuner i Sverige av oönskade element som inte accepterar 
våra lagar och våra seder.
Att utöva hedersrelarerat våld är oönskat, förnedrande och förödande.
Samhället måste stoppa detta ofog och, om möjligt, utvisa dessa våldsverkare.
Vi får aldrig acceptera hedersvåld som en del av vårt samhälle.
Socialförvaltningen hävdar att de i dagsläget har ett fåtal ärenden per år och har kompetens 
inom organisationen att hantera detta.
 
Kommunens ekonomi är ansträngd och kommunens engagemang i ett otal grupperingar, 
utredningar, centrum för en det ena och än det andra måste reduceras. Många av de 
uppdrag vi medverkar i är behjärtansvärda och det finns ett otal engagemang som man kan 
ansluta sig till. Vi Sverigedemokrater säger stopp. Vi bör inte utöka kommunens åtaganden 
utan minska dem istället.
 
Sverigedemokraterna yrkar avslag på att deltaga i ”Etablerandet av ett regionalt stödcentrum 
för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck med placering i Göteborgs stad.”
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-06-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 114

KS 152/20
Etablering av regionalt stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat 
våld och förtryck med placering i Göteborgs stad

Beslut
Mölndal stad beslutar att delta i samverkan och etablering av ett regionalt stödcentrum för 
utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck med placering i Göteborgs stad. Finansiering sker 
genom social- och arbetsmarknadsnämndens budget.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet
Göteborgs stad har initierat ett arbete med att etablera ett regionalt stödcentrum för utsatta för 
hedersrelaterat våld och förtryck med placering i Göteborgs stad. Övriga tilltänka 
samarbetsparter i detta är kommunerna inom GR, Västra Götalandsregionen och Polisen.

GR har i sin tur utrett uppdrag för centrumet och finansieringsmodell.

Förslaget är att uppdraget för centrumet bör vara:
- Ge långsiktigt psykosocialt stöd till personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck i 
Göteborgs Stad och de GR-kommuner som väljer att
ingå i samverkan.
- Vägledning och stöd till yrkesverksamma som möter personer utsatta för hedersrelaterat 
våld och förtryck i Göteborgs Stad och de GR-kommuner som väljer att ingå i samverkan.

Förslaget är att finansieringen sker genom avtal baserat på antal invånare mellan de
kommuner som ansluter sig, samt de övriga myndigheter som är del av samverkan. För 
Göteborgsregionens kommuners blir det en årlig driftkostnad på 1 500 tkr. Kostnads-
fördelningen mellan GR-kommunerna görs efter befolkningsunderlag.

Stödcentrumet tilltänkta placering är inom Göteborgs Stad med uppstart år 2021.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 27 april 2020.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 maj 2020, § 63.
Social- och arbetsmarknadsnämnden har behandlat ärendet den 13 maj 2020, § 18.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-06-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Mölndal stad beslutar att delta i samverkan och etablering av ett regionalt stödcentrum för 
utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck med placering i Göteborgs stad. Finansiering sker 
genom social- och arbetsmarknadsnämndens budget.

Social- och arbetsmarknadsnämnden bereds möjlighet att yttra sig innan slutlig behandling i 
kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
GR, social- och arbetsmarknadsnämnden, ekonomiavdelningen
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KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
Kommunstyrelsen Datum  

2020-05-26 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 111 Dnr 2020-00324  
Etablering av ett regionalt stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat 
våld och förtryck med placering i Göteborgs stad 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Kungsbacka kommuns samverkan med Göteborgs Stad 
och andra deltagande medlemskommuner inom GR, kring det planerade 
stödcentrumet för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, enligt förslag daterat 
2020-02-21. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 3 april 2020 beslutade Göteborgsregionens förbundsstyrelse att ställa sig bakom 
etablerandet av ett regionalt stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och 
förtryck enligt förslag daterat 2020-02-21. I samband med detta överlämnades till 
medlemskommunerna att fatta beslut om kommunens samverkan med Göteborgs 
Stad kring det planerade stödcentrumet för utsatta för hedersrelaterat våld och 
förtryck, i enlighet med förslaget. 

Tio kommuner (inklusive Göteborg och Kungsbacka) har ställt sig positiva till 
förslaget. Förslaget är att centret finansieras via avtal baserat på antal invånare 
mellan de kommuner som ansluter sig, samt de övriga myndigheter som är del av 
samverkan. 

För Kungsbackas del innebär detta en årlig kostnad av cirka 120 000 kronor. Enligt 
överenskommelse mellan kommunledningskontoret, förvaltningen för Kultur & fritid 
samt förvaltningen för Individ & Familjeomsorg kommer kostnaden under första året 
hanteras inom nämnden för Kultur & Fritids budget. Under 2021 ska berörda 
förvaltningar se över hur kostnaden i Kungsbacka kan fördelas framöver, beroende 
på vilka nämnder berörs mest av centrets dagliga arbete. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-12, § 140 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-04-30 
Göteborgsregionens förbundsstyrelse, 2020-04-03, § 132 
Göteborgsregionens tjänsteskrivelse, 2020-02-21 

Beslutsgång 
Ordförande Fredrik Hansson (C) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Göteborgsregionen, nämnden för Kultur & Fritid, nämnden för Individ & 
Familjeomsorg 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2020-05-27 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 161        Dnr 2020VFN229 

Deltagande i etablerandet av ett regionalt stödcentrum för personer 
utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck  

  
Välfärdsnämnden beslutade den 4 mars 2020 att anta förvaltningsövergripande handlingsplan 
mot hedersrelaterat våld och förtryck. Samtidigt som arbetet med handlingsplanen pågick i 
kommunen bereddes ärendet om ett stödcentrum inom GR och frågan skickades ut till 
socialtjänstchefer i regionen. Härryda kommun lämnade då ett preliminärt intresse om att 
delta. I handlingsplanen står att Härryda kommun ska delta. Sista svarsdatum om deltagande 
är den 30 maj 2020. 
 
Det planerade uppdraget för stödcentrumet är att ge långsiktigt psykosocialt stöd till personer 
utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck samt att ge stöd och vägledning till 
yrkesverksamma som möter personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. I 
utredningen som gjorts av GR anses behovet av ett stödcentrum som stort, bland annat då 
målgruppens tillit till myndigheter bedöms som låg. 
 
Stödcentrumet föreslås att finansieras genom avtal med de kommuner som väljer att samverka 
utifrån kommuninvånarantal. Kommunerna som ansluter sig beräknas finansiera 50 % av 
budgeten, Västra Götalandsregionen finansierar med 25 % och polisen 25 %. Den totala 
summan för Härryda kommun att betala per årsbasis om alla kommuner väljer att ansluta sig 
blir då 60 000 kronor. 
 
Förvaltningen bedömer att Härryda kommun har ett behov av ett stödcentrum. 
 
Från sektorn för socialtjänst föreligger skrivelse daterad 28 april 2020.  
 

Beslut 

Välfärdsnämnden beslutar att Härryda kommun ska delta i samverkan med Göteborgs Stad 
beträffande etablering av ett regionalt stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och 
förtryck i enlighet med föreliggande förslag. 
 

---------------------- 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

 

 

Socialnämnden 2020-05-27  

 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§127 

 

Etablerandet av ett regionalt stödcentrum för utsatta för 

hedersrelaterat våld och förtryck med placering i Göteborgs stad 
 

2020/105 

 

Beslut 

Socialnämnden beslutar:  

 

- Att ställa sig positiva till att ingå i Göteborgs Regionens  

” Etablerandet av ett regionalt stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld 

och förtryck med placering i Göteborgs Stad” 

 

- Att bidra med 30.000 kronor årligen till verksamheten.  

- Uppföljning sker på nämnden i januari 2021 

 

Barnkonventionen 

Barnperspektivet har beaktats i ärendet. Det är av central vikt att barn inom detta 

område får rätt hjälp utifrån målgruppens specifika behov. Framförallt inom 

säkerhetsperspektivet men även utifrån barnens egna utvecklingsperspektiv.  

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen i Göteborgs Stad gav stadsledningskontoret i uppdrag att utreda 

förutsättningar för ett lokalt/regionalt stödcentrum för personer utsatta för 

hedersrelaterat våld och förtryck. Stadsledningskontorets bedömning i ärendet var 

att det finns förutsättningar för ett regionalt stödcentrum med säte i Göteborg och 

att framtida avtalsparter i så fall bör omfatta Göteborgsregionens kommuner samt 

samverkande myndigheter. 

 

Göteborgs Stads kommunfullmäktige beslöt att uppdra åt kommunstyrelsen att 

tillsammans med andra kommuner inom Göteborgsregionen samt aktuella 

myndigheter utreda avtal och placering i syfte att starta ett regionalt stödcentrum för 

utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. 

 

GR:s förbundsstyrelse beslutade att ge styrgruppen för social välfärd och 

styrgruppen för utbildning i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett regionalt 

stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. 

Syftet är att skapa ett stödcentrum i samverkan mellan GR-kommunerna, Västra 

Götalandsregionen och Polisen. 

 

 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

 

 

Socialnämnden 2020-05-27  

 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 

Etablerandet av ett regionalt stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och 

förtryck med placering i Göteborgs stad. 

Tjänsteutlåtande 2020-05-19 

 

 

 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Göteborgsregionen 

 

 

 

 

  









 

TJÄNSTESKRIVELSE 2020-04-17  

 
Handläggare  

Elias Ercin 

 
Till 

Kommunfullmäktige  
 Diarienummer 

KS/2020:242  

   

Etablerandet av ett regionalt stödcentrum för utsatta för  
hedersrelaterat våld och förtryck  
 

Sammanfattning 
Göteborgsregionens kommunalförbunds (GR) förbundsstyrelse beslutade 2019-11-22 att 

ge styrgruppen för social välfärd och styrgruppen för utbildning i uppdrag att utreda förut-

sättningarna för ett regionalt stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. 

Kortfattat kan syftet med uppdraget sägas ha varit att skapa ett stödcentrum i samverkan 

mellan GR-kommunerna, Västra Götalandsregionen och Polisen.  

 

I stödcentrumets uppdrag ingår följande. Ge långsiktigt psykosocialt stöd till personer ut-

satta för hedersrelaterat våld och förtryck samt vägledning och stöd till yrkesverksamma 

som möter personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. 

 

Utredningen föreslår att stödcentrumet finansieras via avtal, dels mellan de kommuner som 

ansluter sig och då baserat på antal invånare i respektive kommun, och dels mellan de öv-

riga myndigheter som är del av samverkan. 

 

För Göteborgsregionens kommuner blir det en årlig driftkostnad på 1 500 tkr. 

Kostnadsfördelningen mellan GR-kommunerna görs efter befolkningsunderlag och för 

Partille kommuns del landar kostnaden på ca 60 tkr per år enligt det förslag som nu ligger. 

 

Stödcentrumets tilltänkta placering är inom Göteborgs Stad med uppstart år 2021. 

GR gör utifrån utredningarna som gjorts bedömningen att det finns förutsättningar för ett 

regionalt stödcentrum för personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck och föreslår 

nu att Partille kommun och övriga GR- kommuner beslutar om att ställa sig bakom det av 

GR presenterade förslaget som mer utförligt finns redovisat i det bifogade beslutsunderla-

get. 

 

Utbildningsgruppen och styrgruppen för social välfärd, inom GR, har beslutat att ställa sig 

bakom det bifogade beslutsunderlaget inför beslut i GRs förbundsstyrelse. 

 

Beslutsunderlag  

1. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-16  

2. Förbundsstyrelsen – ärende 10 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund, 2020-02-21, diarienum-

mer: 2019-00368, Etablerandet av ett regionalt stödcentrum för utsatta för hedersre-

laterat våld och förtryck med placering i Göteborgs Stad  

 

 

 



 

   

 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta följande. 

1. Partille kommun beslutar att samverka med medlemskommunerna i Göteborgsreg-

ionens kommunalförbund kring det planerade 

stödcentrumet för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, i enlighet med 

förslag från Göteborgsregionens förbundsstyrelse, daterat 2020-02-21, med diarie-

nummer 2019-00368. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med andra kommuner inom 

Göteborgsregionen samt aktuella myndigheter utreda avtal och placering i syfte att 

starta ett regionalt stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.  

 

Ärendet 
Ett initiativ taget inom Göteborgs Stad har efter utredning av Göteborgs Stads stadsled-

ningskontor utmynnat i slutsatsen att det finns förutsättningar för ett regionalt stödcentrum 

för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Göteborgs Stads kommunfullmäktige be-

slutade 2019-05-23 med grund i utredningen att uppdra åt Göteborgs Stads kommunsty-

relse att tillsammans med andra kommuner inom Göteborgsregionen samt aktuella myn-

digheter utreda avtal och placering i syfte att starta ett regionalt stödcentrum för utsatta för 

hedersrelaterat våld och förtryck. 

 

Göteborgsregionens (GR) förbundsstyrelse beslutade 2019-11-22 att ge styrgruppen för 

social välfärd och styrgruppen för utbildning i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett 

regionalt stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdraget redovisas 

mer utförligt i det bifogade beslutsunderlaget men kan här kortfattat summeras enligt föl-

jande.  

 

Syftet är att skapa ett stödcentrum i samverkan mellan GR-kommunerna, Västra Göta-

landsregionen och Polisen och det planerade stödcentrumet bör ha följande uppdrag: 

 

• Ge långsiktigt psykosocialt stöd till personer utsatta för hedersrelaterat 

våld och förtryck i de GR-kommuner som väljer att ingå i samverkan. 

 

• Vägledning och stöd till yrkesverksamma som möter personer utsatta för 

hedersrelaterat våld och förtryck i de GR-kommuner som väljer att ingå i samverkan. 

 

Utredningen föreslår att stödcentrumet finansieras via avtal, dels mellan de kommuner som 

ansluter sig och då baserat på antal invånare i respektive kommun, dels mellan de övriga 

myndigheter som är del av samverkan. 

 

För Göteborgsregionens kommuner blir det en årlig driftkostnad på 1 500 tkr. 

Kostnadsfördelningen mellan GR-kommunerna görs efter befolkningsunderlag och för 

Partille kommuns del landar kostnaden på ca 60 tkr per år enligt det förslag som nu ligger. 

 

Stödcentrumets tilltänkta placering är inom Göteborgs Stad med uppstart år 2021. 

Förslaget har kommunicerats till berörda chefsnätverk under december 2019: 

kommunchefsgruppen, socialchefsnätverket och utbildningschefsnätverket. I 

dialogen framkom att det finns ett stort intresse för att samverka i enlighet med 

presenterat förslag. GR gör utifrån utredningarna som gjorts bedömningen att det finns 

förutsättningar för ett regionalt stödcentrum för personer utsatta för hedersrelaterat våld 

och förtryck och föreslår nu att Partille kommun och övriga GR- kommuner beslutar om att 

ställa sig bakom det av GR presenterade förslaget som mer utförligt finns redovisat i det 

bifogade beslutsunderlaget. 



 

   

 

 

Utbildningsgruppen och styrgruppen för social välfärd har föreslagits besluta att ställa sig 

bakom det bifogade beslutsunderlaget inför beslut i GRs förbundsstyrelse. Utbildnings-

gruppen beslutade i ärendet 2020-03-07 och styrgruppen för social 

välfärd 2020-03-19. 

                                                                                                                                                                         
Barnkonsekvensanalys 

Barn och ungdomar som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck av familj och släkt är i 

stort behov av samhällets stödinsatser för att säkra ett liv i trygghet, fritt från våld. En stor 

andel av de elever i årskurs 9 som svarat på enkäten i kartläggningen ”Det hedersrelate-

rade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar. En kartläggning i Göte-

borg, Malmö och Stockholm 2017-2018 ” uppger att skolan är den aktör de helst skulle 

vända sig till för stöd. Flickor vänder sig därefter helst till ungdomsmottagning; pojkar till 

polisen. Få väljer att vända sig till socialtjänsten. Av kartläggningen framkommer tydligt 

att tilliten till myndighetsutövande verksamhet är låg. Sammantaget konstateras att Barn-

rättsperspektivet och barnkonventionen är centrala utgångspunkter i allt arbete på området 

hedersrelaterat våld och förtryck och bör så vara även för ett stödcentrums roll och upp-

drag.  

 

Omvärldsanalys 

Av beslutsunderlaget framgår att arbete med stöd till utsatta för hedersrelaterat våld och 

förtryck pågår på flera håll i landet. Regeringen har också beslutat om att bidra med statlig 

finansiering till fyra nationella center mot våld i nära relationer, med särskilt fokus på he-

dersrelaterat våld och förtryck. Dessa fyra center ska fungera som pilotmodeller fram till 

2020 då de ska utvärderas och utifrån resultaten ska fler regionala centrum inrättas i landet. 

 

 

Per Bäckström  

Kommundirektör  

Partille kommun   
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Samverkansavtal för Stödcentrum för personer utsatta 
för hedersrelaterat våld och förtryck i 
Göteborgsregionen  
 

Ingress 
I detta avtal regleras villkor och förutsättningar för samverkan mellan 
Göteborgs Stad, kommuner i Göteborgsregionen (GR), Västra 
Götalandsregionen och Polismyndigheten region Väst avseende drift av 
Stödcentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld i Göteborgsregionen. 
 
Verksamheten drivs inom ramen för Göteborgs Stad och dess organisation. 
Göteborgs Stad är formellt ansvarig för verksamheten och samtliga 
avtalsparter är samverkansansvariga och har möjligheter till insyn i och 
påverkan av verksamheten i enlighet med detta avtal. 
 
Stödcentrums verksamhet är inte individrelaterad annat än genom 
information och rådgivning. Verksamheten ersätter inte ordinarie 
myndigheters lagstadgade myndighetsansvar. Samverkan sker i alla 
situationer inom ramen för vad respektive myndighets (parts) ansvarsområde 
medger. 
 
§ 1 Avtalsparter och kontaktpersoner  
Göteborgs Stad, anslutna kommuner i Göteborgsregionen, Västra 
Götalandsregionen (org.nr. 232100-0131) genom Göteborgs hälso- och 
sjukvårdsnämnd och Västra hälso- och sjukvårdsnämnden (nedan benämnd 
Västra Götalandsregionen) samt Polismyndigheten region Väst är avtalsparter.  

 
Kontaktpersoner  
Varje ansluten kommun ska utse en kontaktperson som ska vara länken mellan 
Stödcentrum och kommunen. 
Kontaktpersonen har kunskap inom problemområdet hedersrelaterat våld och 
förtryck och har i uppgift att följa utvecklingen inom området. Adresser och 
kontaktpersoner till respektive avtalspart rapporteras till Stödcentrum. Anslutna 
parter ansvarar för att meddela Stödcentrum om förändringar i den egna 
organisationen som är relevanta för samarbetet.  
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§ 2 Uppdraget för Göteborgs Stad  
Göteborgs Stad svarar för drift av Stödcentrum i samverkan med övriga 
avtalsparter i detta avtal. 
  
Stödcentrum erbjuder icke biståndsbedömd service enligt socialtjänstlagen 
(SoL) i form av stöd och vägledning till personer som utsätts för 
hedersrelaterat våld och förtryck. Yrkesverksamma från de myndigheter och 
kommuner som ingår avtal med Stödcentrum, samt frivilliga aktörer som arbetar 
med målgruppen kan vända sig till Stödcentrum vid behov av konsultativt stöd 
och vägledning. Stödcentrum består av såväl en fysisk plats, som en virtuell, med 
hemsida som erbjuder elektronisk kontakt samt stödtelefon.  
 
Göteborgs Stad är huvudsaklig arbetsgivare till anställd personal på Stödcentrum 
och har därmed arbetsmiljöansvar på arbetsplatsen. 
 
§ 3 Syfte 
Stödcentrum samlar olika myndigheters kompetens i Göteborgsregionen och 
samverkar för ökad tillgänglighet för utsatta. 
 
Syftet med verksamheten är att: 
 
• erbjuda stöd och rådgivning till personer som utsätts för hedersrelaterat 

förtryck och våld, 
 

• erbjuda konsultativt stöd och vägledning till yrkesverksamma inom 
myndigheter och frivilliga organisationer, 

 
• Sprida den kunskap som skapas inom Stödcentrum till avtalsparternas 

organisationer. 
 
Avtalet innefattar inte insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen, till exempel 
somatiska undersökningar.  

 
§ 4 Målgrupper 
Primär målgrupp: 
 
1. Personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck, oavsett kön eller 

ålder 
 

Sekundär målgrupp: 
 

2. Yrkesverksamma inom polis, socialtjänst, förskola, skol- och 
fritidsverksamhet, hälso-och sjukvård samt frivilliga aktörer som möter 
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och arbetar med utsatta som lever i en hederskontext 
 

§ 5   Mål för verksamheten  
För primär målgrupp  
 
• Får stöd och vägledning i kontakt med Stödcentrum och övriga 

myndigheter  
 

• har kunskap om sina rättigheter 
 

• lever ett liv fritt från våld 
 

För sekundär målgrupp  
 

• får det stöd och den vägledning de behöver i mötet med utsatta  
 

Stödcentrum ersätter inte ordinarie myndigheters lagstadgade myndighetsansvar.  
 
§ 6 Ansluten parts organisatoriska åtaganden 
Anslutna parter ska verka för att sprida information om Stödcentrums verksamhet 
i sin egen organisation och i kontakt med medborgare och det samhälle man 
verkar i. Anslutna parter ska verka för att utveckla samarbete mellan 
myndigheter, mellan myndigheter och frivilligorganisationer samt mellan 
myndigheter, frivilligorganisationer och Stödcentrum i frågor som rör 
hedersrelaterat våld och förtryck.  
 
Polismyndigheten region Väst och Västra Götalandsregionen är arbetsgivare för 
den personal som på del av sin tjänst lånas ut till Stödcentrum i enlighet med 
detta avtal och ansvarar för lönekostnader, kompetensutveckling m.m enligt 
gällande arbetsgivaransvar.  

 
§ 7 Styrgrupp 
En styrgrupp ska inrättas för Stödcentrum. Styrgruppen har löpande dialog om 
verksamhetens mål, inriktning och kvalitet. Styrgruppen består av en representant 
från de anslutna kommunerna och/eller från Göteborgsregionen, Västra 
Götalandsregionen; en från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och/eller en 
från Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, en från Polismyndigheten region Väst 
samt av chef för Stödcentrum. Styrgruppen består av tjänstepersoner och utses av 
vardera part.  
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§ 8 Ansluten parts ekonomiska åtaganden 
Den totala budgeten för Stödcentrums verksamhet uppgår till 2, 25 mnkr/år 
(2 250 000 kr) och fördelas mellan parterna enligt följande: 
 
• Anslutna kommuner svarar för 67 procent av verksamhetens kostnader 

(fördelning mellan kommunerna enligt befolkningsunderlag, se bilaga 1). 
 

• Västra Götalandsregionen svarar för 33 procent av verksamhetens 
kostnader vilket inkluderar en halvtids tjänst för personal i Stödcentrum. 

 
• Polismyndigheten region Väst svarar för kostnad av en halvtidstjänst för 

polis i Stödcentrum, utöver de angivna 2,25 mnkr per år. 
 

Den ersättning parterna är skyldiga enligt finansieringsmodell i avtalet är fast under det 
första verksamhetsåret, därefter ska justering av ersättningarna ske enligt Sveriges 
kommuners och regioners (SKR) Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Vid 
justeringen tillämpas det PKV som SKR årligen publicerar i februari, i samband med 
cirkuläret som omfattar budgetförutsättningar och skatteprognos. Justeringen görs med 
PKV enligt det cirkulär som publiceras året före det år taxebeloppet ska gälla. 

Stödcentrums verksamhet bedrivs inom angiven budgetram och parterna har 
vid varje tidpunkt andel i tillgångar och skulder i förhållande till ovan 
angiven fördelning. Parterna svarar aldrig solidariskt för varandras 
åtaganden.  
 
Ovan angivna fördelningsgrund tillämpas likaså för täckande av eventuellt 
underskott i verksamheten samt vid skifte av Stödcentrums tillgångar som 
föranleds av ett eventuellt upphörande av avtalet.  

 
§ 9 Betalning  
Respektive parts kostnadsbidrag ska erläggas enligt fastställd budget en gång 
per år i förskott. Inbetalningen ska vara Göteborgs Stad tillhanda på av 
Göteborgs Stad anvisat konto senast den första vardagen i januari månad 
respektive år. 
 
Betalning sker enligt de rutiner Göteborgs Stad tillämpar. 
 
§ 10 Inflytande  
Stödcentrum är ett samarbete mellan likvärdiga parter i syfte att stötta utsatta 
och yrkesverksamma.  
Inflytandet bygger på ett aktivt informations- och kunskapsutbyte mellan 
parterna. Den kunskap som produceras inom Stödcentrum bärs in i respektive 
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myndigheter via den personal som är utlånad till Stödcentrum på del av sin 
anställning och de kontaktpersoner som är utsedda i kommunerna, och den 
kunskap/metodutveckling som sker som resultat av detta tas med in i 
Stödcentrum på samma sätt.  
 
Rätt till insyn 

Samtliga avtalsparter har rätt till fullständig insyn i Stödcentrum såvida inte 
hinder uppstår på grund av lagstadgad sekretess. 
 
Det åligger Stödcentrum att regelbundet informera om verksamheten till 
avtalsparterna. Information sker via kontaktperson hos respektive avtalspart. 
 
§ 11 Uppföljning 
Samverkande parter får årligen en årsredovisning med sammanställd statistik per 
kommun/samverkande myndighet och erbjuds uppföljning i dialogform av 
Stödcentrums personal med genomgång av hur verksamheten utvecklas, hur 
myndigheten/kommunen använder sig av de stödjande insatserna och statistik 
kring hur många utsatta som vänt sig till Stödcentrum via 
myndigheten/kommunen.  
 
§ 12 Information från parterna 
Parterna ska lämna information till Stödcentrum och till övriga parter om 
händelser/åtgärder i den egna verksamheten om dessa händelser kan antas ha 
väsentlig betydelse för Stödcentrum och dess verksamhet som omfattas av 
detta avtal.  

 
§ 13 Sekretess m.m. 
Samverkan enligt avtalet innebär ingen förändring i den sekretess som råder 
mellan samverkande parter. Varje part är en egen myndighet. Varje 
tjänsteperson företräder sin myndighet och är bunden av den sekretess som 
gäller där.  
Vardera part ansvarar för den personuppgiftshantering som respektive part utför i 
anledning av samarbetet. 

Verksamheten omfattas av anmälningsskyldighet enligt 14 kap. 1 § 
socialtjänstlagen.  

 
§ 14 Omförhandling 
Om förutsättningarna för verksamheten enligt detta avtal väsentligt ändras 
har respektive part rätt att påkalla omförhandling av avtalet. Om 
omförhandling påkallas enligt denna paragraf är övriga parter skyldiga att 
förhandla. Om parterna inte kommer överens ska avtalet fortlöpa i 
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befintlig lydelse. 
 

§ 15 Ändringar och tillägg 
Ändringar i och tillägg till detta avtal ska för att kunna åberopas mellan 
parterna vara skriftliga och beslutade av behöriga företrädare för parterna. 
Om det förekommer motstridiga uppgifter i avtalen äger senare tillkomna 
överenskommelser företräde framför tidigare. 

 
§ 16 Avtalets giltighet 
Detta avtal gäller fr.o.m. den 1 januari 2021 t.o.m. den 31 december 2023 och 
förlängs med fem år för de parter som inte senast 31 december 2022 säger 
upp avtalet. Efter de första tre åren ska en partsgemensam utvärdering av 
Stödcentrums verksamhet göras innan nästa avtalsperiod inleds.  
Detta avtal har upprättats i 14 likalydande exemplar varav parterna erhållit 
var sitt exemplar.  
 
§ 17 Begäran om utträde 
Om part önskar utträde ur avtalet före avtalstidens utgång ska utträdet ske per den 31 
december. Begäran om utträde ska göras skriftligen 12 månader i förväg, dvs senast den 
31 december året innan utträde genomförs. Begäran skickas till Stödcentrum som 
ansvarar för att sprida informationen till Styrgruppen.  

§ 18 Konsekvenser av parts utträde ur avtalet 
Om en enskild kommun, eller ett antal kommuner, utträder ur avtalet och detta 
inte innebär en väsentlig förändring av kostnaderna för övriga kommuner, 
ska omförhandling av avtalet inte ske. I sådant fall ska enbart 
kostnadsfördelningen korrigeras för de kommuner som fortsatt är parter i avtalet.  
 
Om part i andra fall än som avses i första stycket utträder ur avtalet ska 
övriga parter snarast uppta förhandlingar för att besluta om avtalets 
fortbestånd och göra i avtalet nödvändiga ändringar med anledning av parts 
utträde.  

 
Om parterna, vid förhandling enligt andra stycket, inte kommer överens om 
förutsättningarna för avtalets fortbestånd ska avtalet upphöra den 31 
december innevarande år. Vid avtalets upphörande enligt denna paragraf ska 
vardera part tillse att dess skyldigheter intill upphörandedagen uppfylls.  
 
Om avtalet upphör i förtid är det Göteborgs Stads skyldighet att senast sex 
månader efter avtalets upphörande avlämna en slutredovisning av 
verksamheten till övriga parter. 
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§ 19 Anslutande av ny part 
Om kommun inom Göteborgsregionen vill ansluta sig till avtalet efter det att 
avtalet undertecknats ska detta inte föranleda annan ändring av avtalet än att 
fördelningen av kostnader kommunerna emellan korrigeras enligt gällande 
fördelningsmodell.  Anslutande sker genom ett tilläggsavtal som undertecknas av 
samtliga parter.  
 

Underskrifter 
Göteborgs Stad 
Funktion, Namn 
 

 

…………………………………………………………………………… 

Polismyndigheten region Väst 
Regionpolischef, Klas Johansson 
 

 

…………………………………………………………………………… 

                             Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd,  

Ordförande Johan Feldt 

 

…………………………………………………………………………… 

                     Västra hälso- och sjukvårdsnämnden 

Ordförande Niklas Attefjord 

 

…………………………………………………………………………… 

Härryda Kommun 
Funktion, Namn 
 

 

…………………………………………………………………………… 
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Kungsbacka kommun 
Kommundirektör, Malin Aronsson 
 

 

…………………………………………………………………………… 

Tjörns Kommun 
Funktion, Namn 
 

 

…………………………………………………………………………… 

Stenungsunds kommun 
Funktion, Namn 
 

 

…………………………………………………………………………… 

Partille kommun 
Funktion, Namn 
 

 

…………………………………………………………………………… 

Mölndals Stad 
Funktion, Namn 
 

 

…………………………………………………………………………… 
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Öckerö kommun 
Funktion, Namn 
 

 

…………………………………………………………………………… 

Alingsås kommun 
Funktion, Namn 
 

 

…………………………………………………………………………… 

Lerums kommun 
Kommundirektör Gull-Britt Eide 

 

…………………………………………………………………………… 

Kungälvs kommun 
Funktion, Namn 

 

 

 

…………………………………………………………………………… 
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