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Motion av Abdullahi Mohammed (MP) och 
Hanna Bernholdsson (MP) om 
utbildningsinsatser för att motverka kvinnlig 
könsstympning 
 

Kvinnlig könsstympning är förbjudet sedan 1982, ändå kan närmare 38 000 flickor och 

kvinnor i Sverige ha varit utsatta för någon typ av könsstympning, varav cirka 7 000 är 

flickor under 18 år. Många av dessa har blivit utsatta i andra länder och sedan kommit till 

Sverige, men även flickor och kvinnor födda i Sverige har blivit, eller riskerar att bli, 

utsatta. Sedan den 1 januari 2017 arbetar regeringen med en tioårig nationell strategi för 

att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, där bland annat arbete mot 

könsstympning ingår. För de flickor och kvinnor som blivit utsatta för könsstympning 

kan det krävas vård, och rättssystemet ska hantera den som utsatt någon kvinna eller 

flicka för detta övergrepp. Kommunen har dock en mycket viktig roll i att arbeta 

förebyggande övergreppen och hitta dem som riskerar att bli utsatta eller som skulle 

behöva få vård. Jämställdhetsmyndigheten, som är en av de myndigheter som ansvarar 

för den nationella strategin, har identifierat föreningsledare som en viktig funktion för att 

kunna upptäcka flickor och unga kvinnor i riskzonen för att utsättas för könsstympning, 

samt bidra till att bryta tabut kring ämnet. Kommunen kan göra stor skillnad genom att 

erbjuda utbildning till aktiva föreningsledare om frågan för att de ska kunna nyttja sin roll 

på ett konstruktivt sätt.  

Satsningen skulle ge kommunen en bättre bild av problemet och möjlighet att kunna 

hjälpa fler flickor och kvinnor. Den ger också föreningsledare kunskap och trygghet i att 

våga närma sig frågan. Insatsen bör ske i samverkan mellan idrotts- och 

föreningsnämnden och socialnämnd centrum men samverkan kan också ske med övriga 

socialnämnder samt västra götalandsregionen.  

Kommunfullmäktige föreslås besluta att:  

 

Idrotts- och föreningsnämnden och Socialnämnd centrum uppdras att ta fram och sprida 

information och utbildningsinsatser riktade till föreningsledare för att motverka kvinnlig 

könsstympning.  

 

Abdullahi Mohammed (MP) Hanna Bernholdsson (MP) 
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