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Yttrande angående – Motion av Jessica Blixt 
(D), Martin Wannholt (D) och Mariette Höij-
Risberg (D) om att ta fram en strategi för 
upplysning och information i syfte att 
motverka kusingifte i Göteborg samt 
säkerställa rutiner för stöd 
 

Vi rödgrönrosa bedömer, liksom socialförvaltningarna, att Göteborg Stads plan 
för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 2020-2023 redan omhändertar mycket av 
det som framgår i motionen gällande arrangerade äktenskap, där berörda utsatts för 
påverkan eller direkt tvång. Det är en mycket viktig kommunal uppgift att motverka 
tvångsäktenskap och se till att de som utsätts får stöd. Det som saknas är dock inte 
strategier för frågan, snarare att arbetet behöver bli ännu bättre resurssatt. 
Informationskampanjer gällande medicinska risker anser vi ska beslutas om, och 
genomföras av, vården.  
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Yrkande angående – Motion av Jessica Blixt (D), Martin Wannholt (D) 
och Mariette Höij-Risberg (D) om att ta fram en strategi för upplysning och 
information i syfte att motverka kusingifte 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Kommunstyrelsen gör en hemställan till Västra Götalandsregionen om en 
gemensam informationssatsning för att motverka kusinäktenskap. 

2. I övrigt bifalles motionen från D. 

 
 

Yrkandet 
Kusinäktenskap är direkt relaterat till den ansvarslösa migration som 
Socialdemokraterna tillsammans med flera partier i Göteborg och Sverige har vurmat 
och arbetat för i decennier. De senaste årens uppmärksammade hedersrelaterade 
tvångsäktenskap och barngiftermål i Sverige har nästan alla rört sig om 
kusinäktenskap. Amandakommissionen är ett typexempel på en aktion som uppstått 
till följderna av ett kusinäktenskap med tragiska följder. 

Sveriges generösa äktenskapsinvandring bidrar till ytterligare press på barn till 
invandrare från klankulturer att gifta sig med sina kusiner. Släkterna anammar 
klankulturen för att behålla egendomar, det egna blodet och kontrollen över klanen. 
Kusingiften är inte bara ett hälsoproblem, i kombination med klaner är det också ett 
demokratiproblem.  

I Danmark och Norge har myndigheterna gett ut en broschyr. 

Här upplyser man tydligt om att kusinäktenskap kan leda till att barnen blir 
handikappade. Man åberopar forskning som visar att risken för medfödda handikapp 
och sjukdomar är dubbelt så hög i kusinäktenskap och ännu högre om medfödda 
sjukdomar finns i familjen eller om ingifte förekommit i flera led dessförinnan. I 
Sverige är det fortfarande en tabubelagd fråga, omgärdad av rädsla.  

 

Skriftlig fråga i riksdagen 2017/18:415 från (SD) till (S) 

”I dag saknas relevant statistik för hur vanligt förekommande det är med äktenskap 
mellan kusiner. Eftersom statistiken saknas är det svårt att bedriva forskning eller 
göra undersökningar på området. Detta har tidigare påtalats av socialdemokratiska 
ledamöter under den tid som regeringsunderlaget bestod av partier från Alliansen. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Tilläggsyrkande 
2020-08-12  

  
Ärende 3.1 
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Man skulle därför kunna tro att statistik skulle börja föras av en ny regering som har 
ett socialistiskt stöd, men så verkar inte vara fallet.  

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi: 

 Avser statsrådet och regeringen att agera för förbättrad statistik om äktenskap 
mellan kusiner och i så fall på vilket sätt?” 

Frågan besvarades av Ardalan Shekarabi i december 2017 

”SD har frågat mig och regeringen om vi har för avsikt att agera för förbättrad statistik 
om äktenskap mellan kusiner och i så fall på vilket sätt?  

Bakgrunden till frågan är att det, enligt frågeställaren, i dagsläget saknas relevant 
statistik för hur vanligt förekommande det är med äktenskap mellan kusiner. 
Eftersom statistiken saknas är det svårt att bedriva forskning eller göra 
undersökningar på området. Bestämmelser om hindersprövning finns i 
äktenskapsbalken. Kusingifte ingår inte bland förhållanden som kan innebära att 
hinder mot äktenskap föreligger. Jag har inte för avsikt att ta något initiativ i den 
riktningen. 

Stockholm den 13 december 2017 Ardalan Shekarabi (S)” 

Socialdemokraterna på riksnivå bekräftar därmed att de inte är intresserade av att 
driva frågan vidare över huvud taget. 

Riksdagsledamoten Mikael Eskilandersson (SD) har också ställt frågor om riskerna 
med kusinäktenskap till Morgan Johansson (S). Även där uppvisade 
Socialdemokraterna ett lika vagt intresse och engagemang i att driva frågan vidare.1  

 
1 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fraga/atgarder-mot-
kusingifte_H512365 
 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fraga/atgarder-mot-kusingifte_H512365
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fraga/atgarder-mot-kusingifte_H512365
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Motion av Jessica Blixt (D), Martin Wannholt 
(D) och Mariette Höij-Risberg (D) om att ta 
fram en strategi för upplysning och 
information i syfte att motverka kusingifte 
Motionen 
Jessica Blixt (D), Martin Wannholt (D) och Mariette Höij-Risberg (D) föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att  

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en strategi för upplysning och information 
i syfte att motverka kusingifte i Göteborg. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa rutiner för stöd och hjälp till personer 
som tvingats in i kusinäktenskap. 

Remissinstanser 
Motionen har remitterats för yttrande till socialnämnd Nordost, socialnämnd Centrum, 
socialnämnd Sydväst och socialnämnd Hisingen. Remissinstansernas svar är 
sammanställda i nedanstående tabell. 

Remissinstans Beslut Kommentar 
Socialnämnd Nordost Nämnden tillstyrker 

motionen 

Översänder 
förvaltningens 
tjänsteutlåtande som eget 
yttrande. 

Yrkande D och S 

Yttrande SD 

M och L avstår från omröstning  

Förvaltningen föreslår att 
nämnden avstyrker motionen. 
Nämnden beslutar i enlighet 
med yrkande från D och S att 
tillstyrka motionen.  

 

Socialnämnd Centrum  Nämnden tillstyrker 
motionen 

Yttrande M och L  

Yrkande D 

Yrkande S 

M och L avstår från omröstning  

Förvaltningen föreslår att 
nämnden avstyrker motionen. 
Nämnden beslutar i enlighet 
med yrkande från Demokraterna 
att tillstyrka motionen.  

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-06-14 
Diarienummer 0214/22 
 
 

Handläggare  
Jeanette Stål 
Telefon: 031-368 03 13 
E-post: jeanette.stal@stadshuset.goteborg.se 
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Yrkande SD  

Socialnämnd Sydväst Nämnden tillstyrker 
motionen 

Yrkande D 

Förvaltningen föreslår att 
nämnden avstyrker motionen. 
Nämnden beslutar i enlighet 
med yrkande från Demokraterna 
att tillstyrka motionen.  

 

Socialnämnd Hisingen  Nämnden tillstyrker 
motionen 

Yrkande S 

Yrkande D 

Förvaltningen föreslår att 
nämnden avstyrker motionen. 
Nämnden beslutar i enlighet 
med yrkande från Demokraterna 
att tillstyrka motionen.  

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Gällande förslaget om framtagande av strategi för upplysning bör det kunna behandlas 
inom ramen för ordinarie personalkostnader. Upplysnings- och informationsinsatser kan 
innebära kostnader för materialkostnader och annonsering beroende av omfattning på och 
typ av informationskampanj.  

Angående att säkerställa rutiner för stöd och hjälp för den som har tvingats till 
kusinäktenskap bedöms det kunna ingå i det redan befintliga stöd som finns för personer 
som lever i en hederskontext. Därför väntas det här förslaget till beslut inte få några nya 
ekonomiska konsekvenser.  

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

Bedömning ur social dimension 
Socialförvaltningarna lyfter i sina svar att frihet från våld och förtryck är en universell 
och grundläggande rättighet. Stöd- och hjälpinsatser för personer som utsatts för 
påtryckningar eller tvång att gifta sig bedöms ha en positiv inverkan för invånarna och 
samhället. Förvaltningarna framhåller att motionen gör gällande att motverka 
fortplantande av hederskultur och att konsekvenser av motionens förslag noga behöver 
övervägas och detta ur ett rättighetsperspektiv.  

Det finns konstaterade medicinska risker med kusingiften. Stadsledningskontoret 
bedömer att en informationskampanj, om den leder till en minskning av antalet 
kusingiften, kan innebära folkhälsomässiga fördelar på befolkningsnivå. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret har med anledning av motionens förslag att informera om 
medicinska risker vid kusingifte belyst den kommunala rådigheten på området, och 
bedömt att det finns stöd för kommunen att hantera frågan.  
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Stadsledningskontoret anser att en sådan informationskampanjs påverkansgrad gällande 
omfattningen av hedersproblematik inte är klarlagd. Omfattning och resurstilldelning 
behöver därför vägas mot eventuell effekt om motionens förslag går igenom. Detta 
särskilt med tanke på att tvångsäktenskap redan är förbjudet och kusingifte är lagligt. I 
staden pågår insatser i staden för att förebygga hedersproblematik och stötta utsatta 
personer, inklusive de som riskerar att utsättas, eller utsatts, för tvångsäktenskap. En 
analys av eventuell informationskampanjs bredd och omfång bör också göras ur ett icke-
diskrimineringsperspektiv för att säkerställa att staden inte stigmatiserar grupper ur 
befolkningen.  

 

Jonas Kinnander Eva Hessman 

Direktör Ärende och utredning Stadsdirektör 

Bilagor: 
1. Motion (D) om att ta fram en strategi för upplysning och information i 

syfte att motverka kusingifte samt säkerställa rutiner för stöd, H 2022 nr 
22 

2. Socialnämnd Nordosts handlingar 2022-05-24 §223 
3. Socialnämnd Centrums handlingar 2022-05-24 §134 
4. Socialnämnd Sydvästs handlingar 2022-05-25 §145 
5. Socialnämnd Hisingens handlingar 2022-05-24 §146 
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Motion av Jessica Blixt (D), Martin Wannholt 
(D) och Mariette Höij-Risberg (D) angående 
folkhälsoupplysande strategier för att 
motverka kusinäktenskap i Göteborg  
 

Kusin- och släktäktenskap är vanligt förekommande i vissa delar av världen. Trots 
en ökad migration från samhällen med utbrett kusin- och släktgifte så är 
okunskapen stor om fenomenets omfattning i Sverige. 

Prestigefulla tidskriften The Lancet, publicerade 2013 en omfattande studie som 
visar att risken för kongenitala avvikelser kraftigt ökar om fadern och modern är 
kusiner. Studien gjordes mot bakgrund av att myndigheter i brittiska Bradford sett 
ett högre antal medfödda missbildningar hos barn till föräldrar med ursprung i 
Pakistan, där kusinäktenskap är relativt vanligt och socialt accepterat. Studien 
omfattade 11 000 nyfödda och visade att risken för missbildningar var dubbelt så 
stor i familjer där föräldrarna var kusiner.   

Även om risken för kongenitala avvikelser är överhängande i släkter med kusin- 
och sysslinggiften i flera led, så har bruket att gifta sig inom sin släkt även starkt 
negativa sociala konsekvenser.  

Kusingifte är ofta arrangerade äktenskap och är en del av hederskulturen, där 
giftermål inom släkten anses gynnsamt för familjens rykte och heder. Att gifta sig 
inom släkten kan vara förväntat och bestämt sedan födseln. 

Frågan om kusinäktenskap är lika aktuell gällande klaner, där arrangerade 
släktäktenskap förekommer för att stärka och utvidga klanen.  

Att påverkan eller direkt tvång är förekommande bland kusingifte syns inte minst 
vid en överblick av svenska rättsfall gällande brotten tvångsäktenskap samt 
vilseledande till tvångsäktenskapsresa där just kusingifte förekommer. Dessutom 
är det förenat med extra svårighet och utsatthet att ta sig ur ett tvångsäktenskap 
med sin kusin, eftersom man då vanhedrar hela släkten. 

I den statliga utredningen; ”Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap” 
(SOU 2012:35) lyfts kusin- och släktäktenskap: 

 

 

Kommunfullmäktige   
  
  

Motion  
2022-01-27 

Demokraterna  
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”Det är enligt vår studie vanligt att de utsatta berättar om att bakgrunden till 
påtryckningarna är att familjen inte accepterar äktenskap utanför den egna etniska 
eller religiösa gruppen. I andra fall handlar det om att familjen inte accepterar 
äktenskap utanför släkten, klanen eller liknande. Det sistnämnda kan ses 
tillsammans med omständigheten att det enligt studien synes vara vanligt att det 
finns någon form av släktskap mellan de tilltänkta makarna. Detta var fallet i 29 
procent av de sammanlagda ärendena rörande barnäktenskap och äktenskap mot 
den egna viljan. Motiven till äktenskap inom släkten kan vara att behålla egendom 
inom släkten eller att trygga släktens fortlevnad och trygghet genom att man 
känner varandra. Det kan även finnas andra ekonomiska fördelar för storfamiljen 
med ett äktenskap mellan t.ex. kusiner” 

Idag ges omfattande information om de medicinska riskerna för äldre mödrar, 
information om livsmedel som bör undvikas samt riskerna för fostret vid rökning. 
Däremot förekommer ingen information om riskerna som föreligger när 
föräldrarna är släkt med varandra.  

Det är inte rimligt i ett upplyst samhälle. Särskilt då en väsentlig andel av 
befolkningen har ursprung i länder där kusingifte är vanligt förekommande och 
socialt accepterat.  

Folkhälsoupplysande strategier kring riskerna med kusingifte är direkt 
folkhälsofrämjande, men kan också bidra till att motverka fortplantandet av 
hederskultur i Sverige. Att samhället tydligt signalerar riskerna med sedvänjan 
kan också göra det lättare att säga nej för den som pressas av sin släkt att låta sig 
giftas bort med en släkting.  

Tabun får inte stå i vägen för att använda den kunskap som finns för att förhindra 
att barn föds med sjukdomar och att hederskulturen styr över människors liv.  

Göteborg behöver gå före.    

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 

1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en strategi för upplysning och 
information i syfte att motverka kusingifte i Göteborg. 

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa rutiner för stöd och hjälp till 
personer som tvingats in i kusinäktenskap. 

 

Jessica Blixt (D) Martin Wannholt (D) Mariette Höij-Risberg (D) 
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Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-05-24 

Svar på remiss - motion av Jessica Blixt (D), 
Martin Wannholt (D) och Mariette Höij-Risberg 
(D) angående folkhälsoupplysande strategier 
för att motverka kusinäktenskap i Göteborg 
§ 223, N163-0283/22 

Ärendet  
En remiss har inkommit från kommunstyrelsen för socialnämndens yttrande över 
motion av Jessica Blixt (D), Martin Wannholt (D) och Mariette Höij-Risberg (D) 
om folkhälsoupplysande strategier för att motverka kusingifte i Göteborg. 
Remissen har skickats till samtliga socialnämnder och ska besvaras senast den 27 
maj 2022 till stadsledningskontoret. I motionen föreslås kommunfullmäktige 
besluta om (1) ta fram strategi för upplysning och information i syfte att motverka 
kusingifte i Göteborg och (2) säkerställa rutiner för stöd och hjälp till personer 
som tvingats in i kusinäktenskap. 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-03-11. 
Demokraternas och Socialdemokraternas yrkande daterat 2022-05-24. 
Sverigedemokraternas yttrande daterat 2022-05-24. 
 
Notering 
Peter Mattiasson (M) meddelar att Moderaterna och Liberalerna avstår från att 
delta i beslutet. 
 
Yrkanden 
Gunnar Barrvik (D) och Lena Landén-Ohlsson (S) yrkar bifall till det 
gemensamma yrkandet att tillstyrka motionen. 

Yvonne Palm (V) och Joel Abrahamsson (MP) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på förvaltningens förslag och 
finner att Socialnämnden beslutat att bifall förvaltningens förslag. 
 
 

Socialnämnd Nordost 
 

  



Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-05-24 

 

Socialnämnd Nordost 
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Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. 
 
Följande omröstningsproposition uppläses och godkänns: 
Ja-röst för bifall till förvaltningens förslag. 
Nej-röst för avslag till förvaltningens förslag. 
 
Joel Abrahamsson (MP), Yvonne Palm (V) och Hannah Klang (V) röstar ja (3). 

Lena Landén-Ohlsson (S), Gunnar Barrvik (D), Anneli Eriksson (S), Ing-Marie 
Fredér (D), och Per-Eric Trulsson (SD) röstar nej (5). 

Peter Mattiasson (M), Cengiz Savran (M) och Kojo Ansah-Pewudie (L) avstår (3). 
 
Socialnämnden har med detta beslutat avslå förvaltningens förslag och tillstyrka 
motionen. 
 
Beslut 

1. Socialnämnden Nordost tillstyrker motion om att ta fram en strategi för 
upplysning och information i syfte att motverka kusingifte i Göteborg samt 
säkerställa rutiner för stöd och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande 
som eget yttrande till stadsledningskontoret. 

2. Socialnämnden Nordost förklarar paragrafen omedelbart justerad.  

___________ 

Expedieras 
Stadsledningskontoret 
 

 

 

Dag för justering 
2022-05-24 

 

Vid protokollet 
Sekreterare 
Annika Funkqvist 

 



Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-05-24 

 

Socialnämnd Nordost 
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Ordförande 
Kojo Ansah-Pewudie 

 

Justerande 
Lena Landén-Ohlsson 
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Svar på remiss - motion angående 
folkhälsoupplysande strategier för att 
motverka kusinäktenskap i Göteborg  

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden Nordost avstyrker motion om att ta fram en strategi för 

upplysning och information i syfte att motverka kusingifte i Göteborg samt 
säkerställa rutiner för stöd  

2. Socialnämnden Nordost översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 
yttrande till stadsledningskontoret.  

3. Socialnämnden Nordost förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
En remiss har inkommit från kommunstyrelsen för socialnämndens yttrande över motion 
av Jessica Blixt (D), Martin Wannholt (D) och Mariette Höij-Risberg (D) om 
folkhälsoupplysande strategier för att motverka kusingifte i Göteborg. Remissen har 
skickats till samtliga socialnämnder och ska besvaras senast den 27 maj 2022 till 
stadsledningskontoret. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta om (1) ta fram 
strategi för upplysning och information i syfte att motverka kusingifte i Göteborg och (2) 
säkerställa rutiner för stöd och hjälp till personer som tvingats in i kusinäktenskap. 

Förvaltningen bedömer att Göteborg Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och 
förtryck 2020-2023 redan omhändertar mycket av det som framgår i motionen gällande 
arrangerade äktenskap, där berörda utsatts för påverkan eller direkt tvång. Förvaltningen 
menar att det redan finns en strategi för upplysande insatser för att motverka 
tvångsäktenskap. Vidare anser förvaltningen att behov av upplysning om medicinska 
risker för kongenitala (medfödda) avvikelser när föräldrarna är kusiner bör definieras av 
hälso- och sjukvården. Förvaltningen bedömer att verksamheter som arbetar med råd och 
stöd för målgruppen finns genom Resursteam heder och Regionalt stödcentrum heder. 
Slutligen lyfter förvaltningen att hälso- och sjukvården har en riktlinje om hedersrelaterat 
våld och förtryck.  

Förvaltningen föreslår att socialnämnden avstyrker motion om att ta fram en strategi för 
upplysning och information i syfte att motverka kusingifte i Göteborg samt säkerställa 
rutiner för stöd. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Gällande framtagande av strategi för upplysning ser inte förvaltningen några ekonomiska 
konsekvenser för invånarna. Däremot skulle upplysning- och informationsinsatser kunna 

Socialförvaltningen Nordost 
 

  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-03-11 
Diarienummer N163-0283/22 
 

Handläggare 
Anna Hagström, Ing-Marie Larsson 
Telefon: 031-365 00 00 
E-post: anna.hagström@socialnordost.goteborg.se 
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innebära kostnader för stadens verksamheter genom bland annat arbetstid, 
materialkostnader och annonsering.  

Angående att säkerställa rutiner för stöd och hjälp för den som har tvingats till 
kusinäktenskap bedömer förvaltningen att det ingår i det redan befintliga stöd som finns 
för personer i hedersrelaterat våld och förtryck. Därför väntas det här förslaget till beslut 
inte ha några nya ekonomiska konsekvenser.  

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

Bedömning ur social dimension 
Frihet från våld och förtryck är en universell och grundläggande rättighet och motionen 
gör gällande att motverka fortplantande av hederskultur. Utifrån ett socialt perspektiv 
berör motionen många olika delar så som jämställdhet, demografi, barn, sociala 
relationer, hälsa, integration, etnicitet, trosuppfattning, kultur och kön. Därför behöver ett 
resonemang om motionens förslag föras med ett rättighetsperspektiv där konsekvenser av 
förslagen noga övervägs. 

Informationsinsatser för att motverka tvångsäktenskap görs redan då detta strider mot de 
mänskliga rättigheterna och svensk lagstiftning. Här har informationsinsatsers inverkan 
på invånare och verksamheter övervägts vara till nytta för befolkningen.  

Förutom att ta fram strategier för upplysning och information som motverkar kusingifte 
föreslår motionen även att säkerställa rutiner för stöd och hjälp för personer som tvingats 
in i kusinäktenskap. Stöd- och hjälpinsatser för personer som utsatts för påtryckningar 
eller tvång att gifta sig bedöms ha en positiv inverkan för invånarna och samhället.  

Samverkan 
Samverkan har skett i förvaltningens samverkansgrupp, FSG, 2021-05-17.  

Bilagor 
1. Motion av Jessica Blixt (D), Martin Wannholt (D) och Mariette Höij-Risberg 

(D) angående folkhälsoupplysande strategier för att motverka 
kusinäktenskap i Göteborg 
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Ärendet  
En remiss har inkommit från kommunstyrelsen för socialnämndens yttrande över motion 
av Jessica Blixt (D), Martin Wannholt (D) och Mariette Höij-Risberg (D) om att ta fram 
en strategi för upplysning och information i syfte att motverka kusingifte i Göteborg samt 
säkerställa rutiner för stöd. Remissen har skickats till samtliga socialnämnder och ska 
besvaras senast den 27 maj 2022 till stadsledningskontoret, märkt med diarienummer 
0214/22. 

Beskrivning av ärendet 
Motionen beskriver att kusin- och släktäktenskap är vanligt förekommande i vissa delar 
av världen och att okunskapen är stor om fenomenets omfattning i Sverige, trots en ökad 
migration från samhällen med utbrett kusin- och släktgifte.  

I motionen beskrivs risken för kongenitala avvikelser vara överhängande i släkter med 
kusin- och sysslinggiften i flera led. Att gifta sig inom sin släkt anges även ha starkt 
negativa sociala konsekvenser med hänvisning till att kusingifte ofta är arrangerade 
äktenskap och en del av hederskulturen. Motionen hänvisar till att en överblick av 
svenska rättsfall gällande brotten tvångsäktenskap samt vilseledande till 
tvångsäktenskapsresa visar att påverkan eller direkt tvång är förekommande bland 
kusingifte.  

Förslagsställarna skriver i motionen att det inte förekommer någon information om 
riskerna som föreligger när föräldrar är släkt med varandra. De gör jämförelser med att 
det ges omfattande information om de medicinska riskerna för äldre mödrar, information 
om livsmedel som bör undvikas samt riskerna för fostret vid rökning. 

Sammanfattningsvis menar förslagsställarna i motionen att folkhälsoupplysande strategier 
kring risker med kusingifte är folkhälsofrämjande och att det kan bidra till att motverka 
fortplantandet av hederskultur i Sverige. Om samhället tydligt signalerar riskerna med 
sedvänjan kan det underlätta att säga nej för den som pressas av sin släkt att låta sig giftas 
bort med en släkting. 

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att: 

1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en strategi för upplysning och 
information i syfte att motverka kusingifte i Göteborg. 

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa rutiner för stöd och hjälp till 
personer som tvingats in i kusinäktenskap. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen föreslår att avstyrka motionens förslag om att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att ta fram en strategi för upplysning och information i syfte att motverka 
kusingifte i Göteborg.  

Förvaltningen bedömer att  

 Göteborg Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 2020-2023 
redan omhändertar mycket av det som framgår i motionen gällande arrangerade 
äktenskap, där berörda utsatts för påverkan eller direkt tvång. En aktivitet i 
planen är att genomföra informationsinsatser. 
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 Till skillnad från tvångsäktenskap finns det ingen lag mot kusinäktenskap. När 
det kommer till insatser för att främja goda matvanor, fysisk aktivitet, bruk av 
tobak och så vidare har forskning visat att informationsinsatser haft större effekt 
om de genomförts i kombination med förändringar i lagstiftning vad gäller utbud 
och tillgänglighet eller så kallade multikomponentinterventioner.  

 Det redan finns en strategi för upplysande insatser för att motverka 
tvångsäktenskap. Exempel på upplysande insatser är Höj din uppmärksamhet! 
inför lov och semestrar då det finns risk att barn och unga blir bortförda för 
tvångsgifte. Där ingår även samarbete med gränspolis och Swedavia på 
Landvetter flygplats. Ett annat exempel är information genom Rädda Barnens 
material Kärleken är fri. Materialet upplyser både barn och vuxna om och fri- 
och rättigheter att själv välja sitt eget liv. Sådan upplysning och information utgör 
en skyddsfaktor för att motverka tvång inom hedersrelaterat våld och förtryck. 
Det finns även utbildningar, möjlighet till konsultation, metodmaterial, affischer, 
broschyrer med mera via Länsstyrelsen, Dialoga1 och VKV2.  

 Behov av upplysning om medicinska risker för kongenitala (medfödda) 
avvikelser när föräldrarna är kusiner bör definieras av hälso- och sjukvården.   

Förvaltningen föreslår att avstryka motionens förslag om att ge förslaget om att 
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa rutiner för stöd och hjälp till personer som 
tvingats in i kusinäktenskap. 

Förvaltningen bedömer att  

 Råd och stöd för personer som tvingats in i äktenskap finns omhändertaget i 
Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 2020-
2023. Verksamheter som specifikt arbetar med råd och stöd för målgruppen finns 
genom Resursteam heder och Regionalt stödcentrum heder. Dessa verksamheter 
erbjuder råd och stöd till personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och 
förtryck. Utöver dessa verksamheter omfattar planen även andra stödinsatser 
exempelvis tillgång till lämpligt skyddat boende och långsiktiga psykosociala 
insatser.  

 Råd och stöd även finns genom hälso- och sjukvården. Sedan 2019 finns en 
regional medicinsk riktlinje (RMR) om hedersrelaterat våld och förtryck. 
Riktlinjens syfte är att; standardisera och förbättra rutinerna så att personer som 
riskerar att utsättas, utsätts eller har varit utsatta för hedersrelaterat våld och 
förtryck inklusive kvinnlig könsstympning, barnäktenskap och tvångsäktenskap 
ska identifieras och erbjudas information, skydd, stöd och behandling. 

Sammantaget föreslår förvaltningen att motionen avstyrks i sin helhet. 

 
1 Dialoga är Göteborgs stads kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.  
2 VKV är Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer 
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Socialnämnd Nordost 

YRKANDE  

Datum: 2022-05-24 

Demokraterna och Socialdemokraterna 

Ärende: 17 

Yrkande angående motion av Jessica Blixt (D), Martin Wannholt 
(D) och Mariette Höij Risberg (D) angående folkhälsoupplysande
strategier för att motverka kusinäktenskap i Göteborg

Förslag till beslut 

I Socialnämnd Nordost: 

1. Socialnämnd Nordost tillstyrker motion om att ta fram en strategi för upplysning och
information i syfte att motverka kusingifte i Göteborg samt säkerställa rutiner för stöd och
översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till stadsledningskontoret.

2. Socialnämnd Nordost förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Yrkandet 

Det finns en klar och tydlig koppling mellan kusingifte, hederskultur och arrangerade äktenskap. I 
vissa delar av världen, bl.a. Mellanöstern, Nordafrika och delar av Sydasien – är kusingifte dock 
fortfarande en vanligt förekommande tradition.  

Folkhälsoupplysande strategier kring riskerna med kusingifte är direkt folkhälsofrämjande men kan 
också bidra till att motverka fortplantandet av hederskultur i Sverige. Risken för kongenitala 
(medfödda) avvikelser är överhängande i släkter med kusin- och sysslinggiften i flera led. En stor 
studie visar att risken för missbildningar hos barn, där föräldrarna är kusiner, är dubbelt så hög som 
när föräldrarna inte är släkt. 

Det ges omfattande information om de medicinska riskerna för äldre mödrar, information om vilka 
livsmedel som bör undvikas samt riskerna för fostret vid rökning men det ges ingen information om 
riskerna för missbildningar hos barnen när föräldrarna är släkt. 

Genom utbildning och rådgivning kan man sänka dessa risker, vilket medför en rad fördelar. Individer 
och familjer får bättre underlag om vem man gifter sig och skaffar barn med. Alla kvinnor och män i 
Sverige har rätt att välja sin egen partner och leva sitt liv som man vill utefter lagens ramar. 
Tvångsgifte och hederskultur kan vi aldrig acceptera i Sverige. 

Förvaltningen anför i tjänsteutlåtandet att vissa delar av problematiken är omhändertagen i planer, 
strategier, riktlinjer och arbetssätt och att detta motiverar att motionen avstyrks. Vi bedömer att denna 
ofullständiga och fragmenterade hantering av problematiken inte är tillräcklig och att det saknas en 
sammanhållen strategi för systematiska och verksamma åtgärder. 



2022-05-24 

Socialnämnd Nordost 

Socialnämnd Nordost 
Yttrande 
 

Ärende 17 
Svar på remiss – motion av Jessica Blixt (D), Martin Wannholt (D) ochj 
Mariette Höij-Risberg (D) angående folkhälsoupplysande strategier för att 
motverka kusinäktenskap i Göteborg 
 
 
Sverigedemokraterna ställer sig bakom motionen och ser stor potential i att kunna utveckla 
och förbättra arbetet i staden med att uppmärksamma, förebygga och motverka 
kusinäktenskap. I västvärlden har vi länge känt till de skador som kan uppstå när släktingar 
gifter sig och skaffar barn. Redan i grundskolan får vi lära oss hur genetiken fungerar, att det 
finns dominanta och recessiva gener. Den habsburgska hakan är ett välkänt exempel på 
giftermål inom familjen som blivit en typ av negativ symbol för just släktnära äktenskap 
(utöver hakan led många familjemedlemmar även av andra genetiska sjukdomar som de 
kanske inte behövt utså om de gift sig utanför familjen då många av dessa genetiska 
sjukdomar är recessiva). Kunskapen om de negativa sidorna av att reproducera sig med nära 
släkt är fortfarande låg på många platser i världen och den kulturella traditionen håller sig 
stark.  
 
Dagens politiker har ett stort arbete i att omhänderta de negativa konsekvenser som uppstått 
efter den stora okontrollerade invandringen vi haft hittills och till stor del fortfarande har. 
Hade vi haft en lägre nivå av invandring hade vi kanske haft tid att informera och utbilda de 
som kom i vad som är rätt och fel, till exempel att kusinäktenskap är fel då det kan uppstå 
inavelsdepression.  
 
Sverigedemokraterna är positiva till att fler partier lyfter ämnet och kommer i nämnden yrka 
för att motionen styrks. 
 
 
 
Sverigedemokraterna 
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Utdrag ur protokoll nr 6 
Sammanträdesdatum: 2022-05-24 

§ 134 Motion av Jessica Blixt (D), Martin 
Wannholt (D) och Mariette Höij-Risberg (D) 
angående folkhälsoupplysande strategier för 
att motverka kusinäktenskap i Göteborg   
N164-0243/22 
Socialförvaltningen Centrum har 2022-04-25 upprättat ett tjänsteutlåtande i rubricerat 
ärende. 

Yrkanden 
Ulf Carlsson (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Jennifer Merelaid Hankins (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Masoud Vatankhah (FI) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stefan Persson (M) meddelar att (M) och (L) inte deltar i beslutet och hänvisar till 
yttrande från (M) och (L). Se bilaga 1 till protokollet. 

Per Holm (D) yrkar på att tillstyrka motionen och avslå förvaltningens förslag. Se bilaga 
2 till protokollet. 

Claes Söderling (S) yrkar på att tillstyrka motionen och avslå förvaltningens förslag. Se 
bilaga 3 till protokollet. 

Agneta Kjaerbeck (SD) vill i första hand yrka på att ärendet ska återremitteras i enlighet 
med yrkandet från (SD) och i andra hand att tillstyrka motionen. Se bilaga 4 till 
protokollet. 

Propositionsordning  
Ordförande Nina Miskovsky (M) ställer proposition på återremissyrkandet från (SD) och 
finner att nämnden beslutar att avslå återremissyrkandet.   

Ordförande Nina Miskovsky (M) ställer därefter yrkande om bifall till förvaltningens 
förslag mot yrkande om att tillstyrka motionen och finner att nämnden beslutar att 
tillstyrka motionen.   

Beslut 
Socialnämnden Centrum tillstyrker motion om att ta fram en strategi för upplysning och 
information i syfte att motverka kusingifte i Göteborg samt säkerställa rutiner för stöd. 

Socialnämnden Centrum förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Socialnämnden Centrum 
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Sammanträdesdatum: 2022-05-24 

 

 Socialnämnden Centrum  
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Protokollsanteckning 
Yttrande från (M) och (L), se bilaga 1 till protokollet. 

 

 

Dag för justering 
2022-05-24 

 

Vid protokollet 
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Svar på remiss - motion angående 
folkhälsoupplysande strategier för att 
motverka kusinäktenskap i Göteborg  
Förslag till beslut 
Socialnämnden Centrum avstyrker motion om att ta fram en strategi för upplysning och 
information i syfte att motverka kusingifte i Göteborg samt säkerställa rutiner för stöd 
och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 
stadsledningskontoret. 

Socialnämnden Centrum förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
En remiss har inkommit från kommunstyrelsen för socialnämndens yttrande över motion 
av Jessica Blixt (D), Martin Wannholt (D) och Mariette Höij-Risberg (D) om 
folkhälsoupplysande strategier för att motverka kusingifte i Göteborg. Remissen har 
skickats till samtliga socialnämnder och ska besvaras senast den 27 maj 2022 till 
stadsledningskontoret. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta om (1) ta fram 
strategi för upplysning och information i syfte att motverka kusingifte i Göteborg och (2) 
säkerställa rutiner för stöd och hjälp till personer som tvingats in i kusinäktenskap. 

Förvaltningen bedömer att Göteborg Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och 
förtryck 2020-2023 redan omhändertar mycket av det som framgår i motionen gällande 
arrangerade äktenskap, där berörda utsatts för påverkan eller direkt tvång. Till skillnad 
från tvångsäktenskap finns det ingen lag mot kusinäktenskap. Förvaltningen menar att det 
redan finns en strategi för upplysande insatser för att motverka tvångsäktenskap. Vidare 
anser förvaltningen att behov av upplysning om medicinska risker för kongenitala 
(medfödda) avvikelser när föräldrarna är kusiner bör definieras av hälso- och sjukvården. 
Förvaltningen bedömer att verksamheter som arbetar med råd och stöd för målgruppen 
finns genom Resursteam heder och Regionalt stödcentrum heder. Slutligen lyfter 
förvaltningen att hälso- och sjukvården har en riktlinje om hedersrelaterat våld och 
förtryck.  

Förvaltningen föreslår att socialnämnden avstyrker motion om att ta fram en strategi för 
upplysning och information i syfte att motverka kusingifte i Göteborg samt säkerställa 
rutiner för stöd. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Gällande framtagande av strategi för upplysning ser inte förvaltningen några ekonomiska 
konsekvenser för invånarna. Däremot skulle upplysning- och informationsinsatser kunna 

Socialförvaltningen Centrum 
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innebära kostnader för stadens verksamheter genom bland annat arbetstid, 
materialkostnader och annonsering.  

Angående att säkerställa rutiner för stöd och hjälp för den som har tvingats till 
kusinäktenskap bedömer förvaltningen att det ingår i det redan befintliga stöd som finns 
för personer i hedersrelaterat våld och förtryck. Därför väntas det här förslaget till beslut 
inte ha några nya ekonomiska konsekvenser.  

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

Bedömning ur social dimension 
Frihet från våld och förtryck är en universell och grundläggande rättighet och motionen 
gör gällande att motverka fortplantande av hederskultur. Utifrån ett socialt perspektiv 
berör motionen många olika delar så som jämställdhet, demografi, barn, sociala 
relationer, hälsa, integration, etnicitet, trosuppfattning, kultur och kön. Därför behöver ett 
resonemang om motionens förslag föras med ett rättighetsperspektiv där konsekvenser av 
förslagen noga övervägs. 

Informationsinsatser för att motverka tvångsäktenskap görs redan då detta strider mot de 
mänskliga rättigheterna och svensk lagstiftning. Här har informationsinsatsers inverkan 
på invånare och verksamheter övervägts vara till nytta för befolkningen.  

Förutom att ta fram strategier för upplysning och information som motverkar kusingifte 
föreslår motionen även att säkerställa rutiner för stöd och hjälp för personer som tvingats 
in i kusinäktenskap. Stöd- och hjälpinsatser för personer som utsatts för påtryckningar 
eller tvång att gifta sig bedöms ha en positiv inverkan för invånarna och samhället.  

Samverkan 
Samverkan har skett i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2021-05-17.  

Bilagor 
1. Motion av Jessica Blixt (D), Martin Wannholt (D) och Mariette Höij-Risberg 

(D) angående folkhälsoupplysande strategier för att motverka 
kusinäktenskap i Göteborg 
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Ärendet  
Nämnden har att yttra sig över en motion om att ta fram en strategi för upplysning och 
information i syfte att motverka kusingifte i Göteborg samt säkerställa rutiner för stöd. 
Remissen har skickats till samtliga socialnämnder och ska besvaras senast den 27 maj 
2022. 

Beskrivning av ärendet 
Jessica Blixt (D), Martin Wannholt (D) och Mariette Höij-Risberg (D) beskriver i sin 
motion att kusin- och släktäktenskap är vanligt förekommande i vissa delar av världen 
och att okunskapen är stor om fenomenets omfattning i Sverige, trots en ökad migration 
från samhällen med utbrett kusin- och släktgifte.  

I motionen beskrivs risken för kongenitala avvikelser vara överhängande i släkter med 
kusin- och sysslinggiften i flera led. Att gifta sig inom sin släkt anges även ha starkt 
negativa sociala konsekvenser med hänvisning till att kusingifte ofta är arrangerade 
äktenskap och en del av hederskulturen. Motionen hänvisar till att en överblick av 
svenska rättsfall gällande brotten tvångsäktenskap samt vilseledande till 
tvångsäktenskapsresa visar att påverkan eller direkt tvång är förekommande bland 
kusingifte.  

Förslagsställarna skriver i motionen att det inte förekommer någon information om 
riskerna som föreligger när föräldrar är släkt med varandra. De gör jämförelser med att 
det ges omfattande information om de medicinska riskerna för äldre mödrar, information 
om livsmedel som bör undvikas samt riskerna för fostret vid rökning. 

Sammanfattningsvis menar förslagsställarna i motionen att folkhälsoupplysande strategier 
kring risker med kusingifte är folkhälsofrämjande och att det kan bidra till att motverka 
fortplantandet av hederskultur i Sverige. Om samhället tydligt signalerar riskerna med 
sedvänjan kan det underlätta att säga nej för den som pressas av sin släkt att låta sig giftas 
bort med en släkting. 

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att: 

1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en strategi för upplysning och 
information i syfte att motverka kusingifte i Göteborg. 

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa rutiner för stöd och hjälp till 
personer som tvingats in i kusinäktenskap. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen föreslår att avstyrka motionens förslag om att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att ta fram en strategi för upplysning och information i syfte att motverka 
kusingifte i Göteborg.  

Förvaltningen bedömer att:  

• Till skillnad från tvångsäktenskap finns det ingen lag mot kusinäktenskap. När 
det kommer till insatser för att främja goda matvanor, fysisk aktivitet, bruk av 
tobak och så vidare har forskning visat att informationsinsatser haft större effekt 
om de genomförts i kombination med förändringar i lagstiftning vad gäller utbud 
och tillgänglighet eller så kallade multikomponentinterventioner.  
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• Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 2020-2023 
redan omhändertar mycket av det som framgår i motionen gällande arrangerade 
äktenskap, där berörda utsatts för påverkan eller direkt tvång. En aktivitet i 
planen är att genomföra informationsinsatser. 

• Det redan finns en strategi för upplysande insatser för att motverka 
tvångsäktenskap. Exempel på upplysande insatser är Höj din uppmärksamhet! 
inför lov och semestrar då det finns risk att barn och unga blir bortförda för 
tvångsgifte. Där ingår även samarbete med gränspolis och Swedavia på 
Landvetter flygplats. Ett annat exempel är information genom Rädda Barnens 
material Kärleken är fri. Materialet upplyser både barn och vuxna om och fri- 
och rättigheter att själv välja sitt eget liv. Sådan upplysning och information utgör 
en skyddsfaktor för att motverka tvång inom hedersrelaterat våld och förtryck. 
Det finns även utbildningar, möjlighet till konsultation, metodmaterial, affischer, 
broschyrer med mera via Länsstyrelsen, Dialoga1 och VKV2.  

• Behov av upplysning om medicinska risker för kongenitala (medfödda) 
avvikelser när föräldrarna är kusiner bör definieras av hälso- och sjukvården.  
 

Förvaltningen föreslår att avstryka motionens förslag om att ge förslaget om att 
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa rutiner för stöd och hjälp till personer som 
tvingats in i kusinäktenskap. 

Förvaltningen bedömer att: 

• Råd och stöd för personer som tvingats in i äktenskap finns omhändertaget i 
Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 2020-
2023. Verksamheter som specifikt arbetar med råd och stöd för målgruppen finns 
genom Resursteam heder och Regionalt stödcentrum heder. Dessa verksamheter 
erbjuder råd och stöd till personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och 
förtryck. Utöver dessa verksamheter omfattar planen även andra stödinsatser 
exempelvis tillgång till lämpligt skyddat boende och långsiktiga psykosociala 
insatser.  

• Råd och stöd även finns genom hälso- och sjukvården. Sedan 2019 finns en 
regional medicinsk riktlinje (RMR) om hedersrelaterat våld och förtryck. 
Riktlinjens syfte är att; standardisera och förbättra rutinerna så att personer som 
riskerar att utsättas, utsätts eller har varit utsatta för hedersrelaterat våld och 
förtryck inklusive kvinnlig könsstympning, barnäktenskap och tvångsäktenskap 
ska identifieras och erbjudas information, skydd, stöd och behandling. 

Sammantaget föreslår förvaltningen att motionen avstyrks i sin helhet. 

Socialförvaltningen Centrum 
 

Michael Ivarson 
Förvaltningsdirektör 

 
1 Dialoga är Göteborgs stads kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.  
2 VKV är Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer 



  
 

 

Göteborg 24 maj 2022 

Yttrande (M) (L) 

Socialnämnden Centrum 

               

Ärende  7 

 

 

 

Yttrande över motion angående folkhälsoupply-

sande strategier för att motverka kusinäktenskap 

i Göteborg 
 
 

Det är ett viktigt ämne som har varit lågt prioriterat under många år. Precis som lyfts i motionen finns 

det starka kopplingar till hederskultur när det gäller kusinäktenskap. Utöver att varje individ själv ska 

kunna välja vem man har en relation med, skaffar barn ihop och gifter sig med så är det viktigt med 

information. Det finns, som motionen lyfter fram, allvarliga risker med att få barn ihop med personer 

som har för lika genuppsättning.  

 

Alliansen för samtal kring ärendet men har inte landat ännu. Då det inte finns tidsmässig möjlighet till 

bordläggning kommer vi att avstå från att delta i beslutet.  

  



Socialnämnd Centrum 

 

                                                                                                                                                   
YRKANDE   Demokraterna 
 

Datum: 2022-05-24  Ärende: 7  

 

 

Yrkande angående motion av Jessica Blixt (D), Martin Wannholt 

(D) och Mariette Höij Risberg (D) angående folkhälsoupplysande 

strategier för att motverka kusinäktenskap i Göteborg 
 

Förslag till beslut  
 

I Socialnämnd Centrum: 

 

1. Socialnämnd Centrum tillstyrker motion om att ta fram en strategi för upplysning och 

information i syfte att motverka kusingifte i Göteborg samt säkerställa rutiner för stöd och 

översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till stadsledningskontoret. 

  

2. Socialnämnd Centrum förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

 

Yrkandet 
 

Det finns en klar och tydlig koppling mellan kusingifte, hederskultur och arrangerade äktenskap. I 

vissa delar av världen, bl.a. Mellanöstern, Nordafrika och delar av Sydasien – är kusingifte dock 

fortfarande en vanligt förekommande tradition.  

 

Folkhälsoupplysande strategier kring riskerna med kusingifte är direkt folkhälsofrämjande men kan 

också bidra till att motverka fortplantandet av hederskultur i Sverige. Risken för kongenitala 

(medfödda) avvikelser är överhängande i släkter med kusin- och sysslinggiften i flera led. En stor 

studie visar att risken för missbildningar hos barn, där föräldrarna är kusiner, är dubbelt så hög som 

när föräldrarna inte är släkt. 

 

Det ges omfattande information om de medicinska riskerna för äldre mödrar, information om vilka 

livsmedel som bör undvikas samt riskerna för fostret vid rökning men det ges ingen information om 

riskerna för missbildningar hos barnen när föräldrarna är släkt. 

 

Genom utbildning och rådgivning kan man sänka dessa risker, vilket medför en rad fördelar. Individer 

och familjer får bättre underlag om vem man gifter sig och skaffar barn med. Alla kvinnor och män i 

Sverige har rätt att välja sin egen partner och leva sitt liv som man vill utefter lagens ramar. 
Tvångsgifte och hederskultur kan vi aldrig acceptera i Sverige. 

 

Förvaltningen anför i tjänsteutlåtandet att vissa delar av problematiken är omhändertagen i planer, 

strategier, riktlinjer och arbetssätt och att detta motiverar att motionen avstyrks. Vi bedömer att denna 

ofullständiga och fragmenterade hantering av problematiken inte är tillräcklig och att det saknas en 

sammanhållen strategi för systematiska och verksamma åtgärder. 
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Socialnämnd Centrum  

  

  

Yrkande 

 
2022-05-20 

Socialdemokraterna 

  
 

Yrkande angående Motion av Jessica Blixt 
(D), Martin Wannholt (D) och Mariette Höij-
Risberg (D) angående folkhälsoupplysande 
strategier för att motverka kusinäktenskap i 
Göteborg 
Förslag till beslut 
 
I socialnämnd Centrum: 
 

1. Socialnämnd Centrum tillstyrker motion om att ta fram en strategi för upplysning 
och information i syfte att motverka kusingifte i Göteborg samt säkerställa rutiner 
för stöd och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till  
stadsledningskontoret.  

2. Socialnämnd Centrum förklarar paragrafen omedelbart justerad 

Yrkandet 
  
Vi socialdemokrater ställer oss bakom motionens intention om att informationsinsatser 
bör ske för att motverka kusingifte. Det tycks finnas en klar och tydlig koppling mellan 
kusingifte, hederskultur och arrangerade äktenskap. Tvångsgifte och hederskultur är 
företeelser som vi på inga villkor kan acceptera i vårt samhälle – alla kvinnor och män i 
Sverige ska vara fria att göra sina egna val, välja sin egen partner och leva sitt liv, inom 
lagens ramar, på det sätt man själv vill.  Hederskulturen syftar till att åstadkomma det 
motsatta; den begränsar, förtrycker och beskär individens frihet och rätten till att forma 
sitt eget liv. För oss socialdemokrater är det självklart att hedersförtrycket inte har någon 
som helst plats i vår stad. Den står i direkt motsats till de grundläggande pelarna i det 
svenska välfärdssamhället.  
 
Kusingifte är en relativt ovanlig företeelse i Sverige. Fram till år 1844 krävdes kunglig 
dispens för att få genomgå ett kusingifte, och fenomenet blev därmed framförallt 
koncentrerat till de svenska adelsätterna. Nu finns dock skäl att tro att kusingiften blivit 
något mer vanligt förekommande igen, även om det bör konstateras att det allra mesta 
tyder på att antalet kusingiften i Sverige fortsatt är mycket få. Med kusingifte kommer 
dessutom ökade medicinska risker för eventuella gemensamma barn. Det finns belägg för 
att de genetiska riskerna med att avla barn med släktingar är stora, vilket motionärerna 
belyser på ett förtjänstfullt sätt – risken för psykiska sjukdomar, hämmad fysisk 
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utveckling, medfödda missbildningar och dödfödsel ökar väsentligt om föräldrarna delar 
genetiska arvsanlag Här har staden ett ansvar att, i samverkan med regionen och 
civilsamhället, se till att denna kunskap når alla göteborgare.  
 
Stärkta konkreta insatser krävs för att komma åt denna problematik på djupet. 
Socialdemokraterna föreslår därför att nämnden tillstyrker motionen, med förbehållet att 
vi avser att mer djuplodat och ingående bereda motionen i samband med att den når 
kommunstyrelsen. I samband med detta behöver vissa viktiga detaljer, inte minst gällande 
informationsinsatsernas utformning och den tillhörande finansieringen, klargöras.  



 

Socialnämnd Centrum 1 (3) 

  

   

Yrkande angående – Svar på remiss - motion angående 

folkhälsoupplysande strategier för att motverka kusinäktenskap i Göteborg 

Förslag till beslut 
I nämnden:  

1. Socialnämnden Centrum tillstyrker motion om att ta fram en strategi för 

upplysning och information i syfte att motverka kusingifte i Göteborg. 

 

2. Socialnämnd Centrum föreslår i sitt tjänsteutlåtande att kommunstyrelsen 

gör en hemställan till Socialstyrelsen om att utreda hur utbrett kusingifte 

är i Sverige och Göteborg. 

 

3. Socialnämnd Centrum föreslår i sitt tjänsteutlåtande att kommunstyrelsen 

gör en hemställan till regionen om en gemensam informationssatsning för 

att motverka kusinäktenskap och därigenom förebygga risken för 

medfödda funktionsnedsättningar och sjukdomar. 

 

4. Socialnämnd Centrum föreslår i sitt tjänsteutlåtande att ärendet 

återremitteras till stadsledningskontoret som tar fram en kostnadskalkyl 

för en kommunal informationsfolder på olika språk, med upplysning om att 

kusinäktenskap kan leda till att barn blir funktionsnedsatta. 

 

Yrkandet 
Kusinäktenskap är direkt relaterat till den ansvarslösa migration som Socialdemokraterna 

tillsammans med flera partier i Göteborg och Sverige har vurmat och arbetat för i 

decennier. De senaste årens uppmärksammade hedersrelaterade tvångsäktenskap och 

barngiftermål i Sverige har nästan alla rört sig om kusinäktenskap. 

Amandakommissionen är ett typexempel på en aktion som uppstått till följderna av ett 

kusinäktenskap med tragiska följder. 

Sveriges generösa äktenskapsinvandring bidrar till ytterligare press på barn till invandrare 

från klankulturer att gifta sig med sina kusiner. Släkterna anammar klankulturen för att 

behålla egendomar, det egna blodet och kontrollen över klanen. I Mellanöstern är 

förekomsten av kusinäktenskap mycket vanligt. I Pakistan och Saudiarabien är fler än 

50% av äktenskapen kusingiften. Mer än hälften av äktenskapen är kusingiften. Parens 

föräldrar har även de gift sig med sina kusiner. Kusingifte i flera led ökar de medicinska 

riskerna ytterligare. 

I en brittisk studie av kusinäktenskap, undersöktes 11 396 barn. Studien visade att 

risken för födelsedefekter är 200% större än hos barn födda av föräldrar som inte 

är nära besläktade. 

Socialnämnd Centrum  
  

  

Återremissyrkande 

2020-05-23 
 

  

Ärende 7 
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Kusingifte som skapar genetiska problem kallas inavelsdepression.  

Barn blir till genom att genkopior från pappans spermie kombineras med genkopior i 

mammans ägg. Det befruktade ägget får två kopior av varje gen, ett slags garanti för att 

allt ska gå bra – om den ena är skadad så fungerar den andra. Denna garanti gäller inte 

fullt ut vid kusingifte eller annan inavel, risken ökar för att ingen av barnets två genkopior 

är frisk. Kusingiften är inte bara ett hälsoproblem. I kombination med klaner är det också 

ett demokratiproblem. En gång bekämpade kyrkan klankulturen i Europa med förbud – 

något som banade väg för demokrati och välstånd.  

I Danmark och Norge har myndigheterna gett ut en broschyr  

Här upplyser man tydligt om att kusinäktenskap kan leda till att barnen blir handikappade. 

Man åberopar forskning som visar att risken för medfödda handikapp och sjukdomar är 

dubbelt så hög i kusinäktenskap och ännu högre om medfödda sjukdomar finns i familjen 

eller om ingifte förekommit i flera led dessförinnan. I Sverige är det fortfarande en 

tabubelagd fråga, omgärdad av rädsla.  

 

Skriftlig fråga i riksdagen 2017/18:415 från (SD) till (S) 

”I dag saknas relevant statistik för hur vanligt förekommande det är med äktenskap 

mellan kusiner. Eftersom statistiken saknas är det svårt att bedriva forskning eller göra 

undersökningar på området. Detta har tidigare påtalats av socialdemokratiska ledamöter 

under den tid som regeringsunderlaget bestod av partier från Alliansen. Man skulle därför 

kunna tro att statistik skulle börja föras av en ny regering som har ett socialistiskt stöd, 

men så verkar inte vara fallet.  

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi: 

 Avser statsrådet och regeringen att agera för förbättrad statistik om äktenskap mellan 

kusiner och i så fall på vilket sätt?” 

Frågan besvarades av Ardalan Shekarabi i december 2017 

”SD har frågat mig och regeringen om vi har för avsikt att agera för förbättrad statistik om 

äktenskap mellan kusiner och i så fall på vilket sätt?  

Bakgrunden till frågan är att det, enligt frågeställaren, i dagsläget saknas relevant statistik 

för hur vanligt förekommande det är med äktenskap mellan kusiner. Eftersom statistiken 

saknas är det svårt att bedriva forskning eller göra undersökningar på området. 

Bestämmelser om hindersprövning finns i äktenskapsbalken. Kusingifte ingår inte bland 

förhållanden som kan innebära att hinder mot äktenskap föreligger.  

Jag har inte för avsikt att ta något initiativ i den riktningen. 

Stockholm den 13 december 2017 Ardalan Shekarabi (S)” 

Socialdemokraterna på riksnivå bekräftar därmed att de inte är intresserade av att 

driva frågan vidare över huvud taget. 
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Riksdagsledamoten Mikael Eskilandersson (SD) har också ställt frågor om riskerna med 

kusinäktenskap till Morgan Johansson (S). Även där uppvisade Socialdemokraterna ett 

lika vagt intresse och engagemang att driva frågan vidare1  

 
1 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fraga/atgarder-mot-

kusingifte_H512365 

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fraga/atgarder-mot-kusingifte_H512365
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svar-pa-skriftlig-fraga/atgarder-mot-kusingifte_H512365
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Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-05-25 

Svar på remiss - Motion av Jessica Blixt (D), 
Martin Wannholt (D) och Mariette Höij-Risberg 
(D) angående folkhälsoupplysande strategier 
för att motverka kusinäktenskap i Göteborg 
§ 145, N165-0142/22 
Beslut 

1. Socialnämnd Sydväst beslutar i enlighet med yrkande från D och tillstyrker 
motion om att ta fram en strategi för upplysning och information i syfte att 
motverka kusingifte i Göteborg samt säkerställa rutiner för stöd och översänder 
förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till stadsledningskontoret.  

Sammanfattning av ärendet 
En remiss har inkommit från kommunstyrelsen för socialnämndens yttrande över motion 
av Jessica Blixt (D), Martin Wannholt (D) och Mariette Höij-Risberg (D) om 
folkhälsoupplysande strategier för att motverka kusingifte i Göteborg. Remissen har 
skickats till samtliga socialnämnder. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta om 
(1) ta fram strategi för upplysning och information i syfte att motverka kusingifte i 
Göteborg och (2) säkerställa rutiner för stöd och hjälp till personer som tvingats in i 
kusinäktenskap. 

Förvaltningen bedömer att Göteborg Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och 
förtryck 2020-2023 redan omhändertar mycket av det som framgår i motionen gällande 
arrangerade äktenskap, där berörda utsatts för påverkan eller direkt tvång. Förvaltningen 
menar att det redan finns en strategi för upplysande insatser för att motverka 
tvångsäktenskap. Vidare anser förvaltningen att behov av upplysning om medicinska 
risker för kongenitala (medfödda) avvikelser när föräldrarna är kusiner bör definieras av 
hälso- och sjukvården. Förvaltningen bedömer att verksamheter som arbetar med råd och 
stöd för målgruppen finns genom Resursteam heder och Regionalt stödcentrum heder. 
Slutligen lyfter förvaltningen att hälso- och sjukvården har en riktlinje om hedersrelaterat 
våld och förtryck.  

Förvaltningen föreslår att nämnden avstyrker motionen. Nämnden beslutar i enlighet med 
yrkande från Demokraterna och tillstyrker motionen.  

Handling 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 28 april 2022. 
Yrkande från D daterat den 25 maj 2022. 

Yrkanden 
Kjell Larsson (D) och Camilla Widman (S) yrkar bifall till yrkandet från D, att 
socialnämnd Sydväst tillstyrker motionen.  

Socialnämnd Sydväst 
 

  



Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-05-25 

 

 

Socialnämnd Sydväst 
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Christian Larsson (V) och Lena Ferm (SD) yrkar att nämnden ska bifalla förvaltningens 
tjänsteutlåtande.  

Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att förslaget från Larsson (D) 
och Widman (S) bifallits.  

Omröstning begärs.  

Omröstning 
Godkänd propositionsordning: "Ja-röst för bifall till yrkandet från Larsson (V) och Ferm 
(SD). Nej-röst för bifall till yrkandet från Larsson (D) och Widman (S)." 

För Ja-propositionen röstar Christian Larsson (V), Helena Johansson (V), Annica Sjögren 
(V) samt Lena Ferm (SD).  

För Nej-propositionen röstar Camilla Widman (S), Kjell Larsson (D), Birgitta Jakosjin 
(L), Eshag Kia (S), Robin Lynch (D) och ordförande Lena Olinder (M). 

Sabina Music (C) anmäler att hon ej deltar i beslutet.  

Med sex röster för yrkandet från Larsson (D) och Widman (S) och fyra röster för 
yrkandet från Larsson (V) och Ferm (SD) beslutar socialnämnden att bifalla yrkandet från 
Larsson (D) och Widman (S), dvs att tillstyrka motionen i enlighet med yrkandet från D.  

 

Justering 
Socialnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

Dag för justering 
2022-05-25 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 
Niklas Hall 

 

 

Ordförande 
Lena Lindström Olinder (M) 

 

Justerande 
Christian Larsson (V) 
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Svar på remiss – Motion av Jessica Blixt (D), 
Martin Wannholt (D) och Mariette Höij-Risberg 
angående folkhälsoupplysande strategier för 
att motverka kusinäktenskap i Göteborg  
Förslag till beslut 

1. Socialnämnd Sydväst avstyrker motion om att ta fram en strategi för upplysning 
och information i syfte att motverka kusingifte i Göteborg samt säkerställa rutiner 
för stöd och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 
kommunstyrelsen. 

2. Socialnämnd Sydväst förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
En remiss har inkommit från kommunstyrelsen för socialnämndens yttrande över motion 
av Jessica Blixt (D), Martin Wannholt (D) och Mariette Höij-Risberg (D) om 
folkhälsoupplysande strategier för att motverka kusingifte i Göteborg. Remissen har 
skickats till samtliga socialnämnder. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta om 
(1) ta fram strategi för upplysning och information i syfte att motverka kusingifte i 
Göteborg och (2) säkerställa rutiner för stöd och hjälp till personer som tvingats in i 
kusinäktenskap. 

Förvaltningen bedömer att Göteborg Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och 
förtryck 2020-2023 redan omhändertar mycket av det som framgår i motionen gällande 
arrangerade äktenskap, där berörda utsatts för påverkan eller direkt tvång. Förvaltningen 
menar att det redan finns en strategi för upplysande insatser för att motverka 
tvångsäktenskap. Vidare anser förvaltningen att behov av upplysning om medicinska 
risker för kongenitala (medfödda) avvikelser när föräldrarna är kusiner bör definieras av 
hälso- och sjukvården. Förvaltningen bedömer att verksamheter som arbetar med råd och 
stöd för målgruppen finns genom Resursteam heder och Regionalt stödcentrum heder. 
Slutligen lyfter förvaltningen att hälso- och sjukvården har en riktlinje om hedersrelaterat 
våld och förtryck.  

Förvaltningen föreslår att socialnämnden avstyrker motion om att ta fram en strategi för 
upplysning och information i syfte att motverka kusingifte i Göteborg samt säkerställa 
rutiner för stöd. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Gällande framtagande av strategi för upplysning ser inte förvaltningen några ekonomiska 
konsekvenser för invånarna. Däremot skulle upplysning- och informationsinsatser kunna 

Socialförvaltningen Sydväst 
 

  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-04-28 
Diarienummer N165-0142/22 
 

Handläggare 
Allan Dale 
Telefon: 031-366 20 42 
E-post: allan.dale@socialsydvast.goteborg.se 
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innebära kostnader för stadens verksamheter genom bland annat arbetstid, 
materialkostnader och annonsering.  

Angående att säkerställa rutiner för stöd och hjälp för den som har tvingats till 
kusinäktenskap bedömer förvaltningen att det ingår i det redan befintliga stöd som finns 
för personer i hedersrelaterat våld och förtryck. Därför väntas det här förslaget till beslut 
inte ha några nya ekonomiska konsekvenser.  

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

Bedömning ur social dimension 
Frihet från våld och förtryck är en universell och grundläggande rättighet och motionen 
gör gällande att motverka fortplantande av hederskultur. Utifrån ett socialt perspektiv 
berör motionen många olika delar så som jämställdhet, demografi, barn, sociala 
relationer, hälsa, integration, etnicitet, trosuppfattning, kultur och kön. Därför behöver ett 
resonemang om motionens förslag föras med ett rättighetsperspektiv där konsekvenser av 
förslagen noga övervägs. 

Informationsinsatser för att motverka tvångsäktenskap görs redan då detta strider mot de 
mänskliga rättigheterna och svensk lagstiftning. Här har informationsinsatsers inverkan 
på invånare och verksamheter övervägts vara till nytta för befolkningen.  

Förutom att ta fram strategier för upplysning och information som motverkar kusingifte 
föreslår motionen även att säkerställa rutiner för stöd och hjälp för personer som tvingats 
in i kusinäktenskap. Stöd- och hjälpinsatser för personer som utsatts för påtryckningar 
eller tvång att gifta sig bedöms ha en positiv inverkan för invånarna och samhället.  

Samverkan 
För information i  förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2022-05-18.  

Bilagor 
1. Motion av Jessica Blixt (D), Martin Wannholt (D) och Mariette Höij-Risberg 

(D) angående folkhälsoupplysande strategier för att motverka 
kusinäktenskap i Göteborg 
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Ärendet  
En remiss har inkommit från kommunstyrelsen för socialnämndens yttrande över motion 
av Jessica Blixt (D), Martin Wannholt (D) och Mariette Höij-Risberg (D) om att ta fram 
en strategi för upplysning och information i syfte att motverka kusingifte i Göteborg samt 
säkerställa rutiner för stöd. Remissen har skickats till samtliga socialnämnder och ska 
besvaras senast den 27 maj 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Motionen beskriver att kusin- och släktäktenskap är vanligt förekommande i vissa delar 
av världen och att okunskapen är stor om fenomenets omfattning i Sverige, trots en ökad 
migration från samhällen med utbrett kusin- och släktgifte.  

I motionen beskrivs risken för kongenitala avvikelser vara överhängande i släkter med 
kusin- och sysslinggiften i flera led. Att gifta sig inom sin släkt anges även ha starkt 
negativa sociala konsekvenser med hänvisning till att kusingifte ofta är arrangerade 
äktenskap och en del av hederskulturen. Motionen hänvisar till att en överblick av 
svenska rättsfall gällande brotten tvångsäktenskap samt vilseledande till 
tvångsäktenskapsresa visar att påverkan eller direkt tvång är förekommande bland 
kusingifte.  

Förslagsställarna skriver i motionen att det inte förekommer någon information om 
riskerna som föreligger när föräldrar är släkt med varandra. De gör jämförelser med att 
det ges omfattande information om de medicinska riskerna för äldre mödrar, information 
om livsmedel som bör undvikas samt riskerna för fostret vid rökning. 

Sammanfattningsvis menar förslagsställarna i motionen att folkhälsoupplysande strategier 
kring risker med kusingifte är folkhälsofrämjande och att det kan bidra till att motverka 
fortplantandet av hederskultur i Sverige. Om samhället tydligt signalerar riskerna med 
sedvänjan kan det underlätta att säga nej för den som pressas av sin släkt att låta sig giftas 
bort med en släkting. 

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att: 

1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en strategi för upplysning och 
information i syfte att motverka kusingifte i Göteborg. 

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa rutiner för stöd och hjälp till 
personer som tvingats in i kusinäktenskap. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen föreslår att avstyrka motionens förslag om att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att ta fram en strategi för upplysning och information i syfte att motverka 
kusingifte i Göteborg.  

Förvaltningen bedömer att  

• Göteborg Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 2020-2023 
redan omhändertar mycket av det som framgår i motionen gällande arrangerade 
äktenskap, där berörda utsatts för påverkan eller direkt tvång. En aktivitet i 
planen är att genomföra informationsinsatser. 

• Det redan finns en strategi för upplysande insatser för att motverka 
tvångsäktenskap. Exempel på upplysande insatser är Höj din uppmärksamhet! 
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inför lov och semestrar då det finns risk att barn och unga blir bortförda för 
tvångsgifte. Där ingår även samarbete med gränspolis och Swedavia på 
Landvetter flygplats. Ett annat exempel är information genom Rädda Barnens 
material Kärleken är fri. Materialet upplyser både barn och vuxna om och fri- 
och rättigheter att själv välja sitt eget liv. Sådan upplysning och information utgör 
en skyddsfaktor för att motverka tvång inom hedersrelaterat våld och förtryck. 
Det finns även utbildningar, möjlighet till konsultation, metodmaterial, affischer, 
broschyrer med mera via Länsstyrelsen, Dialoga1 och VKV2.  

• Behov av upplysning om medicinska risker för kongenitala (medfödda) 
avvikelser när föräldrarna är kusiner bör definieras av hälso- och sjukvården. Om 
de bedömer att det finns behov av befolkningsinriktad information ser 
förvaltningen att en sådan insats behöver utformas så att den inte skapar eller 
förstärker stigmatisering av befolkningsgrupper. Till skillnad från 
tvångsäktenskap finns det ingen lag mot kusinäktenskap. När det kommer till 
insatser för att främja goda matvanor, fysisk aktivitet, bruk av tobak och så vidare 
har forskning visat att informationsinsatser haft större effekt om de genomförts i 
kombination med förändringar i lagstiftning vad gäller utbud och tillgänglighet 
eller så kallade multikomponentinterventioner.  

Förvaltningen föreslår att avstryka motionens förslag om att ge förslaget om att 
kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa rutiner för stöd och hjälp till personer som 
tvingats in i kusinäktenskap. 

Förvaltningen bedömer att  

• Råd och stöd för personer som tvingats in i äktenskap finns omhändertaget i 
Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 2020-
2023. Verksamheter som specifikt arbetar med råd och stöd för målgruppen finns 
genom Resursteam heder och Regionalt stödcentrum heder. Dessa verksamheter 
erbjuder råd och stöd till personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och 
förtryck. Utöver dessa verksamheter omfattar planen även andra stödinsatser 
exempelvis tillgång till lämpligt skyddat boende och långsiktiga psykosociala 
insatser.  

• Råd och stöd även finns genom hälso- och sjukvården. Sedan 2019 finns en 
regional medicinsk riktlinje (RMR) om hedersrelaterat våld och förtryck. 
Riktlinjens syfte är att; standardisera och förbättra rutinerna så att personer som 
riskerar att utsättas, utsätts eller har varit utsatta för hedersrelaterat våld och 
förtryck inklusive kvinnlig könsstympning, barnäktenskap och tvångsäktenskap 
ska identifieras och erbjudas information, skydd, stöd och behandling. 

Sammantaget föreslår förvaltningen att motionen avstyrks i sin helhet. 

  

 
1 Dialoga är Göteborgs stads kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.  
2 VKV är Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer 
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Socialförvaltningen Sydväst 
 

 

Lotta Wikström   Annika Ljungh 
Avdelningschef    Förvaltningsdirektör 
 

 



Socialnämnd Sydväst 

_______________________________________________________________________________ 

YRKANDE     Demokraterna 

Datum: 2022-05-25    Ärende: 16 

 

 

Yrkande angående motion av Jessica Blixt (D), Martin Wannholt (D) och 
Mariette Höij Risberg (D) angående folkhälsoupplysande strategier för att 
motverka kusinäktenskap i Göteborg 

Förslag till beslut 

I Socialnämnd Sydväst: 

1. Socialnämnd Sydväst tillstyrker motion om att ta fram en strategi för upplysning och 
information i syfte att motverka kusingifte i Göteborg samt säkerställa rutiner för stöd och 
översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till stadsledningskontoret. 

2. Socialnämnd Sydväst förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

 

Yrkandet 

Det finns en klar och tydlig koppling mellan kusingifte, hederskultur och arrangerade äktenskap. I 
vissa delar av världen, bl.a. Mellanöstern, Nordafrika och delar av Sydasien – är kusingifte dock 
fortfarande en vanligt förekommande tradition. 

Folkhälsoupplysande strategier kring riskerna med kusingifte är direkt folkhälsofrämjande men kan 
också bidra till att motverka fortplantandet av hederskultur i Sverige. Risken för kongenitala 
(medfödda) avvikelser är överhängande i släkter med kusin- och sysslinggiften i flera led. En stor 
studie visar att risken för missbildningar hos barn, där föräldrarna är kusiner, är dubbelt så hög som 
när föräldrarna inte är släkt. 

Det ges omfattande information om de medicinska riskerna för äldre mödrar, information om vilka 
livsmedel som bör undvikas samt riskerna för fostret vid rökning men det ges ingen information om 
riskerna för missbildningar hos barnen när föräldrarna är släkt. 

Genom utbildning och rådgivning kan man sänka dessa risker, vilket medför en rad fördelar. Individer 
och familjer får bättre underlag om vem man gifter sig och skaffar barn med. Alla kvinnor och män i 
Sverige har rätt att välja sin egen partner och leva sitt liv som man vill utefter lagens ramar. 
Tvångsgifte och hederskultur kan vi aldrig acceptera i Sverige. 

Förvaltningen anför i tjänsteutlåtandet att vissa delar av problematiken är omhändertagen i planer, 
strategier, riktlinjer och arbetssätt och att detta motiverar att motionen avstyrks. Vi bedömer att denna 
ofullständiga och fragmenterade hantering av problematiken inte är tillräcklig och att det saknas en 
sammanhållen strategi för systematiska och verksamma åtgärder. 
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Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-05-24 

§146 N166-0184/22 
Svar på motion angående folkhälsoupplysande strategier för 
att motverka kusinäktenskap i Göteborg, SLK dnr 0214/22 

Beslut 
1. Socialnämnd Hisingen tillstyrker motion om att ta fram en strategi för upplysning 

och information i syfte att motverka kusingifte i Göteborg samt säkerställa rutiner 
för stöd och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 
stadsledningskontoret.  
 

2. Socialnämnd Hisingen förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Ärende 
Det finns en klar och tydlig koppling mellan kusingifte, hederskultur och arrangerade 
äktenskap. I vissa delar av världen, bl.a. Mellanöstern, Nordafrika och delar av Sydasien 
– är kusingifte dock fortfarande en vanligt förekommande tradition.  
 
Folkhälsoupplysande strategier kring riskerna med kusingifte är direkt 
folkhälsofrämjande men kan också bidra till att motverka fortplantandet av hederskultur i 
Sverige. Risken för kongenitala (medfödda) avvikelser är överhängande i släkter med 
kusin- och sysslinggiften i flera led. En stor studie visar att risken för missbildningar hos 
barn, där föräldrarna är kusiner, är dubbelt så hög som när föräldrarna inte är släkt.  

Det ges omfattande information om de medicinska riskerna för äldre mödrar, information 
om vilka livsmedel som bör undvikas samt riskerna för fostret vid rökning men det ges 
ingen information om riskerna för missbildningar hos barnen när föräldrarna är släkt. 
Genom utbildning och rådgivning kan man sänka dessa risker, vilket medför en rad 
fördelar. Individer och familjer får bättre underlag om vem man gifter sig och skaffar 
barn med. Alla kvinnor och män i Sverige har rätt att välja sin egen partner och leva sitt 
liv som man vill utefter lagens ramar. Tvångsgifte och hederskultur kan vi aldrig 
acceptera i Sverige. 
 

Handlingar 
1. Motion av Jessica Blixt (D), Martin Wannholt (D) och Mariette Höij-Risberg (D) 

angående folkhälsoupplysande strategier för att motverka kusinäktenskap i 
Göteborg. 

2. Yrkande från D, daterat 2022-05-24 
3. Yrkande från S, daterat 2022-05-24 

Socialnämnd Hisingen 
 

  



Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-05-24 

 

Socialnämnd Hisingen 
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Yrkanden 
Peter Svanberg (D) yrkar bifall till motionen.  

Marie Brynolfsson (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag och yrkar avslag på övriga 
yrkanden.  

Anders Moberg (S) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 1 
Ordförande Simona Mohamsson (L) ställer först proposition på förvaltningens förslag 
mot bifall till motionen och finner att nämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag.  
Omröstning begärs.  

Propositionsordning 2 
Ordförande Simona Mohamsson (L) ställer därefter proposition på yrkandet från D mot 
yrkandet från S och finner att nämnden beslutar att bifalla yrkandet från D. Omröstning 
begärs.  

Omröstning 1 
Godkänd voteringsproposition: Ja för bifall till förvaltningens förslag och Nej för bifall 
till motionen. 

Sara Carlsson Hägglund (V), Johannes Olsson (MP), Marie Brynolfsson (V) och  
Simona Mohamsson (L) röstar Ja.  

Åke Björk (M), Gladys Velarde Fernandes (S), Peter Svanberg (D), Anders Moberg (S), 
Mait Hjertkvist (M), Kristina Carlsson (D) och Birgitta Thörn (SD) röstar Nej.  

Socialnämnd Hisingen beslutar med 7 röster Nej mot 4 röster Ja att bifalla motionen. 

Omröstning 2 
Godkänd voteringsproposition: Ja för bifall till yrkandet från D och Nej för bifall till 
yrkandet från S. 

Åke Björk (M), Peter Svanberg (D), Mait Hjertkvist (M), Kristina Carlsson (D) och 
Birgitta Thörn (SD) röstar Ja.  

Gladys Velarde Fernandes (S) och Anders Moberg (S) röstar Nej.  

Sara Carlsson Hägglund (V), Johannes Olsson (MP), Marie Brynolfsson (V) och Simona 
Mohamsson (L) Avstår.  

Socialnämnd Hisingen beslutar med 5 röster Ja mot 2 röster Nej att bifalla yrkandet från 
D.  

 



Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-05-24 

 

Socialnämnd Hisingen 
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Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret, dnr 0214/22 

 

 

Dag för justering 
2022-05-24 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 
Tea Aracic 

 

 

Ordförande 
Simona Mohamsson (L) 

 

Justerande 
Sara Carlsson Hägglund (V) 
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Svar på motion angående folkhälsoupplysande 
strategier för att motverka kusinäktenskap i 
Göteborg, SLK dnr 0214/22 
Förslag till beslut 

1. Socialnämnd Hisingen avstyrker motion om att ta fram en strategi för upplysning 
och information i syfte att motverka kusingifte i Göteborg samt säkerställa rutiner 
för stöd och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 
kommunstyrelsen.  

2. Socialnämnd Hisingen förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
En remiss har inkommit från kommunstyrelsen för socialnämndens yttrande över motion 
av Jessica Blixt (D), Martin Wannholt (D) och Mariette Höij-Risberg (D) om 
folkhälsoupplysande strategier för att motverka kusingifte i Göteborg. Remissen har 
skickats till samtliga socialnämnder och ska besvaras senast den 27 maj 2022 till 
stadsledningskontoret. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta om (1) ta fram 
strategi för upplysning och information i syfte att motverka kusingifte i Göteborg och (2) 
säkerställa rutiner för stöd och hjälp till personer som tvingats in i kusinäktenskap. 

Förvaltningen bedömer att Göteborg Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och 
förtryck 2020-2023 redan omhändertar mycket av det som framgår i motionen gällande 
arrangerade äktenskap, där berörda utsatts för påverkan eller direkt tvång.  
Förvaltningen menar att det redan finns en strategi för upplysande insatser för att 
motverka tvångsäktenskap. Vidare anser förvaltningen att behov av upplysning om 
medicinska risker för kongenitala (medfödda) avvikelser när föräldrarna är kusiner bör 
definieras av hälso- och sjukvården. Förvaltningen bedömer att verksamheter som arbetar 
med råd och stöd för målgruppen finns genom Resursteam heder och Regionalt 
stödcentrum heder. Slutligen lyfter förvaltningen att hälso- och sjukvården har en riktlinje 
om hedersrelaterat våld och förtryck.  

Förvaltningen föreslår att socialnämnd Hisingen avstyrker motion om att ta fram en 
strategi för upplysning och information i syfte att motverka kusingifte i Göteborg samt 
säkerställa rutiner för stöd. 

  

Socialförvaltningen Hisingen 
 

  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-04-25 
Diarienummer N166-0184/22 
 

Handläggare 
Charlotte Nöidh 
Telefon: 031-366 94 12  
E-post: charlotte.noidh@socialhisingen.goteborg.se 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Gällande framtagande av strategi för upplysning ser inte förvaltningen några ekonomiska 
konsekvenser för invånarna. Däremot skulle upplysning- och informationsinsatser kunna 
innebära kostnader för stadens verksamheter genom bland annat arbetstid, 
materialkostnader och annonsering.  

Angående att säkerställa rutiner för stöd och hjälp för den som har tvingats till 
kusinäktenskap bedömer förvaltningen att det ingår i det redan befintliga stöd som finns 
för personer i hedersrelaterat våld och förtryck. Därför väntas det här förslaget till beslut 
inte ha några nya ekonomiska konsekvenser.  

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

Bedömning ur social dimension 
Frihet från våld och förtryck är en universell och grundläggande rättighet och motionen 
gör gällande att motverka fortplantande av hederskultur. Utifrån ett socialt perspektiv 
berör motionen många olika delar så som jämställdhet, demografi, barn, sociala 
relationer, hälsa, integration, etnicitet, trosuppfattning, kultur och kön. Därför behöver ett 
resonemang om motionens förslag föras med ett rättighetsperspektiv där konsekvenser av 
förslagen noga övervägs. 

Informationsinsatser för att motverka tvångsäktenskap görs redan då detta strider mot de 
mänskliga rättigheterna och svensk lagstiftning. Här har informationsinsatsers inverkan 
på invånare och verksamheter övervägts vara till nytta för befolkningen.  

Förutom att ta fram strategier för upplysning och information som motverkar kusingifte 
föreslår motionen även att säkerställa rutiner för stöd och hjälp för personer som tvingats 
in i kusinäktenskap. Stöd- och hjälpinsatser för personer som utsatts för påtryckningar 
eller tvång att gifta sig bedöms ha en positiv inverkan för invånarna och samhället.  

Samverkan 
Information har skett i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) 2022-05-17.  

Bilagor 
1. Motion av Jessica Blixt (D), Martin Wannholt (D) och Mariette Höij-Risberg 

(D) angående folkhälsoupplysande strategier för att motverka 
kusinäktenskap i Göteborg.  
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Ärendet  
En remiss har inkommit från kommunstyrelsen för socialnämnd Hisingens yttrande över 
motion av Jessica Blixt (D), Martin Wannholt (D) och Mariette Höij-Risberg (D) om att 
ta fram en strategi för upplysning och information i syfte att motverka kusingifte i 
Göteborg samt säkerställa rutiner för stöd. Remissen har skickats till samtliga 
socialnämnder och ska besvaras senast den 27 maj 2022 till stadsledningskontoret, märkt 
med diarienummer 0214/22. 

Beskrivning av ärendet 
Motionen beskriver att kusin- och släktäktenskap är vanligt förekommande i vissa delar 
av världen och att okunskapen är stor om fenomenets omfattning i Sverige, trots en ökad 
migration från samhällen med utbrett kusin- och släktgifte.  

I motionen beskrivs risken för kongenitala avvikelser vara överhängande i släkter med 
kusin- och sysslinggiften i flera led. Att gifta sig inom sin släkt anges även ha starkt 
negativa sociala konsekvenser med hänvisning till att kusingifte ofta är arrangerade 
äktenskap och en del av hederskulturen. Motionen hänvisar till att en överblick av 
svenska rättsfall gällande brotten tvångsäktenskap samt vilseledande till 
tvångsäktenskapsresa visar att påverkan eller direkt tvång är förekommande bland 
kusingifte.  

Motionärerna skriver att det inte förekommer någon information om riskerna som 
föreligger när föräldrar är släkt med varandra. De gör jämförelser med att det ges 
omfattande information om de medicinska riskerna för äldre mödrar, information om 
livsmedel som bör undvikas samt riskerna för fostret vid rökning. 

Sammanfattningsvis menar motionärerna att folkhälsoupplysande strategier kring risker 
med kusingifte är folkhälsofrämjande och att det kan bidra till att motverka fortplantandet 
av hederskultur i Sverige. Om samhället tydligt signalerar riskerna med sedvänjan kan det 
underlätta att säga nej för den som pressas av sin släkt att låta sig giftas bort med en 
släkting. 

I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att: 

1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en strategi för upplysning och 
information i syfte att motverka kusingifte i Göteborg. 

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa rutiner för stöd och hjälp till 
personer som tvingats in i kusinäktenskap. 
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Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen föreslår att avstyrka motionens förslag om att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att ta fram en strategi för upplysning och information i syfte att motverka 
kusingifte i Göteborg.  

Förvaltningen bedömer att  

• Göteborg Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 2020-2023 
redan omhändertar mycket av det som framgår i motionen gällande arrangerade 
äktenskap, där berörda utsatts för påverkan eller direkt tvång. En aktivitet i 
planen är att genomföra informationsinsatser. 

• Det redan finns en strategi för upplysande insatser för att motverka 
tvångsäktenskap. Exempel på upplysande insatser är Höj din uppmärksamhet! 
inför lov och semestrar då det finns risk att barn och unga blir bortförda för 
tvångsgifte. Där ingår även samarbete med gränspolis och Swedavia på 
Landvetter flygplats. Ett annat exempel är information genom Rädda Barnens 
material Kärleken är fri. Materialet upplyser både barn och vuxna om och fri- 
och rättigheter att själv välja sitt eget liv. Sådan upplysning och information utgör 
en skyddsfaktor för att motverka tvång inom hedersrelaterat våld och förtryck. 
Det finns även utbildningar, möjlighet till konsultation, metodmaterial, affischer, 
broschyrer med mera via Länsstyrelsen, Dialoga1 och VKV2.  

• Behov av upplysning om medicinska risker för kongenitala (medfödda) 
avvikelser när föräldrarna är kusiner bör definieras av hälso- och sjukvården. Om 
de bedömer att det finns behov av befolkningsinriktad information ser 
förvaltningen att en sådan insats behöver utformas så att den inte skapar eller 
förstärker stigmatisering av befolkningsgrupper. Till skillnad från 
tvångsäktenskap finns det ingen lag mot kusinäktenskap. När det kommer till 
insatser för att främja goda matvanor, fysisk aktivitet, bruk av tobak och så vidare 
har forskning visat att informationsinsatser haft större effekt om de genomförts i 
kombination med förändringar i lagstiftning vad gäller utbud och tillgänglighet 
eller så kallade multikomponentinterventioner.  

Förvaltningen föreslår att avstryka motionens förslag om att ge förslaget om att 
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa rutiner för stöd och hjälp till personer som 
tvingats in i kusinäktenskap. 

Förvaltningen bedömer att  

• Råd och stöd för personer som tvingats in i äktenskap finns omhändertaget i 
Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 2020-
2023. Verksamheter som specifikt arbetar med råd och stöd för målgruppen finns 
genom Resursteam heder och Regionalt stödcentrum heder. Dessa verksamheter 
erbjuder råd och stöd till personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och 
förtryck. Utöver dessa verksamheter omfattar planen även andra stödinsatser 
exempelvis tillgång till lämpligt skyddat boende och långsiktiga psykosociala 
insatser.  

 
1 Dialoga är Göteborgs stads kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.  
2 VKV är Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer 
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• Råd och stöd även finns genom hälso- och sjukvården. Sedan 2019 finns en 
regional medicinsk riktlinje (RMR) om hedersrelaterat våld och förtryck. 
Riktlinjens syfte är att; standardisera och förbättra rutinerna så att personer som 
riskerar att utsättas, utsätts eller har varit utsatta för hedersrelaterat våld och 
förtryck inklusive kvinnlig könsstympning, barnäktenskap och tvångsäktenskap 
ska identifieras och erbjudas information, skydd, stöd och behandling. 

Sammantaget föreslår förvaltningen att motionen avstyrks i sin helhet. 

 

 

 

Christina Alvelin  

 

Förvaltningsdirektör  

 

Karita Saapunki Björk  

 

Avdelningschef   
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Yrkande angående motion av Jessica Blixt (D), Martin Wannholt 
(D) och Mariette Höij Risberg (D) angående folkhälsoupplysande 
strategier för att motverka kusinäktenskap i Göteborg 
 
Förslag till beslut  
 
I Socialnämnd Hisingen: 
 

1. Socialnämnd Hisingen tillstyrker motion om att ta fram en strategi för upplysning och 
information i syfte att motverka kusingifte i Göteborg samt säkerställa rutiner för stöd och 
översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till stadsledningskontoret. 

  
2. Socialnämnd Hisingen förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

 
Yrkandet 
 
Det finns en klar och tydlig koppling mellan kusingifte, hederskultur och arrangerade äktenskap. I 
vissa delar av världen, bl.a. Mellanöstern, Nordafrika och delar av Sydasien – är kusingifte dock 
fortfarande en vanligt förekommande tradition.  
 
Folkhälsoupplysande strategier kring riskerna med kusingifte är direkt folkhälsofrämjande men kan 
också bidra till att motverka fortplantandet av hederskultur i Sverige. Risken för kongenitala 
(medfödda) avvikelser är överhängande i släkter med kusin- och sysslinggiften i flera led. En stor 
studie visar att risken för missbildningar hos barn, där föräldrarna är kusiner, är dubbelt så hög som 
när föräldrarna inte är släkt. 
 
Det ges omfattande information om de medicinska riskerna för äldre mödrar, information om vilka 
livsmedel som bör undvikas samt riskerna för fostret vid rökning men det ges ingen information om 
riskerna för missbildningar hos barnen när föräldrarna är släkt. 
 
Genom utbildning och rådgivning kan man sänka dessa risker, vilket medför en rad fördelar. Individer 
och familjer får bättre underlag om vem man gifter sig och skaffar barn med. Alla kvinnor och män i 
Sverige har rätt att välja sin egen partner och leva sitt liv som man vill utefter lagens ramar. 
Tvångsgifte och hederskultur kan vi aldrig acceptera i Sverige. 
 
Förvaltningen anför i tjänsteutlåtandet att vissa delar av problematiken är omhändertagen i planer, 
strategier, riktlinjer och arbetssätt och att detta motiverar att motionen avstyrks. Vi bedömer att denna 
ofullständiga och fragmenterade hantering av problematiken inte är tillräcklig och att det saknas en 
sammanhållen strategi för systematiska och verksamma åtgärder. 
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Yrkande angående Motion av Jessica Blixt 
(D), Martin Wannholt (D) och Mariette Höij-
Risberg (D) angående folkhälsoupplysande 
strategier för att motverka kusinäktenskap i 
Göteborg 
Förslag till beslut 
 
I socialnämnd Hisingen: 
 

1. Socialnämnd Hisingen tillstyrker motion om att ta fram en strategi för upplysning 
och  
information i syfte att motverka kusingifte i Göteborg samt säkerställa rutiner för 
stöd och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till  
stadsledningskontoret.  

2. Socialnämnd Hisingen förklarar paragrafen omedelbart justerad 

Yrkandet 
  
Vi socialdemokrater ställer oss bakom motionens intention om att informationsinsatser 
bör ske för att motverka kusingifte. Det tycks finnas en klar och tydlig koppling mellan 
kusingifte, hederskultur och arrangerade äktenskap. Tvångsgifte och hederskultur är 
företeelser som vi på inga villkor kan acceptera i vårt samhälle – alla kvinnor och män i 
Sverige ska vara fria att göra sina egna val, välja sin egen partner och leva sitt liv, inom 
lagens ramar, på det sätt man själv vill.  Hederskulturen syftar till att åstadkomma det 
motsatta; den begränsar, förtrycker och beskär individens frihet och rätten till att forma 
sitt eget liv. För oss socialdemokrater är det självklart att hedersförtrycket inte har någon 
som helst plats i vår stad. Den står i direkt motsats till de grundläggande pelarna i det 
svenska välfärdssamhället.  
 
Kusingifte är en relativt ovanlig företeelse i Sverige. Fram till år 1844 krävdes kunglig 
dispens för att få genomgå ett kusingifte, och fenomenet blev därmed framförallt 
koncentrerat till de svenska adelsätterna. Nu finns dock skäl att tro att kusingiften blivit 
något mer vanligt förekommande igen, även om det bör konstateras att det allra mesta 
tyder på att antalet kusingiften i Sverige fortsatt är mycket få. Med kusingifte kommer 
dessutom ökade medicinska risker för eventuella gemensamma barn. Det finns belägg för 
att de genetiska riskerna med att avla barn med släktingar är stora, vilket motionärerna 
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belyser på ett förtjänstfullt sätt – risken för psykiska sjukdomar, hämmad fysisk 
utveckling, medfödda missbildningar och dödfödsel ökar väsentligt om föräldrarna delar 
genetiska arvsanlag Här har staden ett ansvar att, i samverkan med regionen och 
civilsamhället, se till att denna kunskap når alla göteborgare.  
 
Stärkta konkreta insatser krävs för att komma åt denna problematik på djupet. 
Socialdemokraterna föreslår därför att nämnden tillstyrker motionen, med förbehållet att 
vi avser att mer djuplodat och ingående bereda motionen i samband med att den når 
kommunstyrelsen. I samband med detta behöver vissa viktiga detaljer, inte minst gällande 
informationsinsatsernas utformning och den tillhörande finansieringen, klargöras.  


	Motion av Jessica Blixt (D), Martin Wannholt (D) och Mariette Höij-Risberg (D) om att ta fram en strategi för upplysning och information i syfte att motverka kusingifte
	Motionen
	Remissinstanser
	Bedömning ur ekonomisk dimension
	Bedömning ur ekologisk dimension
	Bedömning ur social dimension
	Stadsledningskontorets bedömning
	Bilagor:

	Bilaga 1-5 Motionen samt handlingar Socialnämnderna Nordost, Centrum, Sydväst, Hisingen.pdf
	Bilaga 1 KF_220127_Motion av Jessica Blixt, Martin Wannholt och Mariette Höij_Risberg Folkhälsoupplysande strategier för att motverka kusinäktenskap i Göteborg
	Bilaga 2-5,
	Bilaga 2 Socialnämnd Nordosts handlingar
	Bilaga 3  Socialnämnd Centrums handlingar
	Bilaga 4 Socialnämnd Sydvästs handlingar
	Bilaga 5 Socialnämnd Hisingens handlingar


	till_yrk_SD_3.1_20220817.pdf
	Yrkande angående – Motion av Jessica Blixt (D), Martin Wannholt (D) och Mariette Höij-Risberg (D) om att ta fram en strategi för upplysning och information i syfte att motverka kusingifte
	Yrkande angående – Motion av Jessica Blixt (D), Martin Wannholt (D) och Mariette Höij-Risberg (D) om att ta fram en strategi för upplysning och information i syfte att motverka kusingifte
	Förslag till beslut
	Yrkandet


	yttr_MPV_3.1_20220817.pdf
	Yttrande angående – Motion av Jessica Blixt (D), Martin Wannholt (D) och Mariette Höij-Risberg (D) om att ta fram en strategi för upplysning och information i syfte att motverka kusingifte i Göteborg samt säkerställa rutiner för stöd




