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Yrkande angående redovisning av uppdrag att 
utreda hur och var det fulla ansvaret ska ligga att 
sammanställa antalet barn som förs utomlands från 
Göteborg av hedersrelaterade anledningar 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Stadsdelsnämnderna ges i uppdrag att ta fram rutiner och sammanställa statistik över 
individer som förs ut ur landet på grund av hedersrelaterade anledningar. 

2. Social resursnämnd ges i uppdrag att sammanställa uppgifterna från 
stadsdelsnämnderna samt återrapportera resultatet till kommunstyrelsen. 

3. Redovisning av uppdraget från kommunfullmäktige 2019-12-10 § 5 om att 
tillsammans med grundskoleförvaltningen och social resursförvaltning skyndsamt 
utreda hur och var det fulla ansvaret ska ligga för att sammanställa antalet barn som 
förs utomlands från Göteborg av hedersrelaterade anledningar antecknas och 
förklaras fullgjort. 

Yrkandet 
 
Efter utredning gör Stadsledningskontoret bedömningen att socialtjänsten är den 
verksamhet som har förutsättningar att samla statistik över individer som förs ut ur landet 
på grund av hedersrelaterade anledningar.  
 
I dag utbildas all personal inom skolan, så att de bättre rustas för att förstå och upptäcka 
när en elev är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck. En tydlig signal om barn är 
bortförda är tomma stolar i skolan. Vid misstanke om att barn far illa ska en orosanmälan 
göras till socialtjänsten och skolan är tillsammans med polisen de som gör flest 
anmälningar. Uppgifter från skolor bedöms enligt utredningen inte vara ett tillräckligt 
tillförlitligt underlag för att fastställa hur många barn som förs ut ur landet, men är en 
tydlig varningsklocka. 

Mot den bakgrunden ges stadsdelsnämnderna i uppdrag att ta fram rutiner och 
sammanställa statistik per stadsdel under 2020. Social resursnämnd ges i uppdrag att 
sammanställa uppgifterna från stadsdelsnämnderna. Från 2021 överförs ansvaret till de 
fyra regionala nämnderna med ansvar för individ- och familjeomsorg.  

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
Särskilt yttrande  
 
2020-02-21 
 

(S, D, M, L, C,) 
(KD) 
 



 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (9) 
  

   

Yrkande – Redovisning av uppdrag att utreda 
hur och var det fulla ansvaret ska ligga att 
sammanställa antalet barn som förs 
utomlands från Göteborg av hedersrelaterade 
anledningar 
 

Förslag till beslut:                                                                                             
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Socialtjänsten tar i samarbete med skolförvaltningen fram en tydlig 
handlingsplan i hur man arbetar förbyggande och fångar upp elever som 
befinner sig i riskzonen att föras utomlands av hedersrelaterade 
anledningar. Förslagsvis enligt bifogad bilaga. 

 

Yrkandet 
I det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck saknas en 
arbetsplan för hur skolan ska arbeta. Skolan är den instans där det allra 
viktigaste förebyggande arbetet sker. 240 000 unga lever under hedersförtryck i 
Sverige idag. Om alla skolor skulle börja räkna in, anmäla och följa upp dessa, 
då skulle vi kunna närma oss en nollpunkt.  

Skolan är den instans som dagligen har mest kontakt med de drabbade. Skolan 
är för många unga utsatta den enda trygga punkten i tillvaron. Skolan är en 
mötespunkt med vuxna människor som de utsatta eleverna kan anförtro sig till 
och lita på.  

När flickor lägger en sked i trosan för att uppmärksamma personalen på 
flygplatsen är det för sent. När man räknar in tomma stolar vid terminens början, 
då är det redan för sent. Med tydliga riktlinjer och ett bra arbetssätt i skolan, blir 
det enklare att fånga upp elever i riskzonen. 

 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Tilläggsyrkande 
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Ärende nr 2.1.6 
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Bilaga 1 

 

SKOLANS ARBETE MOT HEDERSRELATERAT VÅLD 

Rektorerna är ytterst ansvariga för att skolan har en beredskap och en 
handlingsplan för att hantera de praktiska och principiella frågeställningar som 
aktualiseras av hedersproblematiken. En hantering på skolan som bygger på 
normala rutiner i elevvårdsärenden kan i vissa fall allvarligt skada den enskilda 
ungdomen – om hon/han är utsatt för hedersrelaterat våld. Därför framstår 
fortbildning av skolpersonalen som en väsentlig uppgift.  

Det kan också vara viktigt att främst göra gymnasieeleverna medvetna om 
problematiken. I den mån skolan förfogar över elevvårdspersonal bör den 
gruppens behov av fortbildning i första hand uppmärksammas eftersom det 
vanligtvis är någon ur den personalgruppen som kopplas in i dessa fall.  

Grundbulten i såväl framtagandet av handlingsplanen som vid tillämpning ligger i 
en tydlig arbetsorganisation. Alla på skolan ska veta vem som gör vad i olika 
skeenden och situationer av hedersproblematik. Detta material kan vara samlat i 
en ”krispärm” som är lättillgänglig för alla. Avsikten med detta dokument är att 
vara ett stöd i skolans uppdrag att motverka kränkningar av mänskliga rättigheter 
samt att ge vägledning i enskilda typfall av hedersrelaterat våld och förtryck.  

Den allmänna mall som presenteras här kan vara till hjälp vid utarbetandet av 
lokala handlingsplaner för detta angelägna område.  

Alla skolor möter inte i sin vardag ungdomar som är utsatta för förtryck i hederns 
namn. Men med hjälp av kunskap är skolans personal förberedd om de framöver 
kommer i kontakt med hedersproblematik. Det yttersta ansvaret ligger på varje 
enskild rektor och skola att utifrån lokala överväganden ta ställning till vilka behov 
som finns av förebyggande och akuta insatser.   

 

 Skolans uppgift och ansvar är att:  

1. Agera förebyggande vilket dels sker i hur skolan i sin undervisning avser 
att förebygga och motverka diskriminering och förtryck av mänskliga 
rättigheter. Enligt skollagen och i för-och grundskolans läroplaner skall skolan 
arbeta för att främja jämställdhet mellan könen. Detta innebär att skolan 
behöver agera för att:  
 
• Ge klara signaler om att skolan bekämpar alla former av förtryck, inklusive 

hedersförtryck 
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• Skolan i sin information och undervisning om demokratiska och mänskliga 
rättigheter även behandlar och motverkar förtryck och brott som sker i 
hederns namn.  

 

• Särskilt påverka pojkarnas attityder om mänskliga rättigheter, jämställdhet 
och kvinnors rättigheter.  
 
 

• Ge flickor konkret information om rätten att bestämma över sina liv och 
samhällets stöd i olika former. Upplys om tystnadsplikten skolan har vid 
förtroendeingivande information från eleven. 

 

• Ge självklar plats i regelbunden fortbildning för kunskap i Sveriges lagar 
mot könsstympning och oskuldskontroller. 

 

• Stärka flickors och unga kvinnors självförtroende och mod till att försvara 
sina mänskliga rättigheter.  

 

• Samverka i det förebyggande arbetet med andra verksamheter och 
föreningar.  

 

• Motverka föreställningar och förväntningar på hur man skall vara som 
flicka respektive pojke. 

 

I samarbetet och kontakt med föräldrarna: bör skolan informera om skolans 
och samhällets syn på brott mot de mänskliga rättigheterna, den inkluderande 
rätten att bestämma över sina liv. Varje skola bör ha en handlingslinje för när och 
hur hedersproblematiken ska tas upp med föräldrarna, till exempel enligt följande 
hållpunkter:  

• Alla föräldrar bör återkommande informeras om skolans och samhällets 
syn på mänskliga rättigheter och jämställdhet, samt om flickors rätt att 
bestämma över sina liv och kroppar.  

 

• Informera skriftligen på modersmålet vilka lagar och konventioner som 
anknyter till förtryck i hederns namn. Den svenska lagen om förbud mot 
könsstympning ska obligatoriskt upplysas om på föräldramöten eller i 
andra sammanhang då föräldrar samlas i skolan. Skolans samverkan 
med andra verksamheter är viktig i stödarbetet för enskilda ungdomar 
som är utsatta för någon form av hedersförtryck. Samverkan över 
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organisationsgränser utgör också en betydelsefull del i det förebyggande 
arbetet. Följande frågeställningar kan exemplifiera vilka uppgifter skolan 
kan behöva klargöra i sitt samarbete med olika verksamheter:  

 

I samarbete med Socialtjänsten: Utveckla direkta personkontakter och samtala 
om olika uppgifter i arbetet för utsatta flickor. Sök modeller för information utan 
anmälan och klargör frågorna runt anmälan. Hur kan flickornas misstänksamhet 
mot kontakter med socialtjänsten brytas? Kan socialtjänsten medverka i skolan? 
Kan skolan tillsammans med tex socialtjänsten utveckla ”anonyma små samråd” 
liknande de som förekommer vid sexuella övergrepp?  

I samarbete med Polisen: Ha kontakter med områdesansvariga poliser. 
Samtala om vad skolan respektive polisen gör. Hur och när kan polisen 
medverka till stöd för utsatta flickor?  

I samarbetet med Ungdomsmottagningarna: Vilket stöd kan 
ungdomsmottagningarna ge de utsatta? Kan de aktivt upplysa om lagar mot 
könsstympning och oskuldskontroller? Kan de upplysa om Vulvamottagningen på 
Angereds Närsjukhus, Sveriges andra mottagning för könsstympade med en 
övergripande vård med medicinsk, kirurgisk och psykologisk hjälp? Kan 
mottagningarna medverka i skolans attitydpåverkan?  

I samarbete med Kvinnojourer: Vad kan jourerna ställa upp med, utöver akuta 
insatser? Utarbeta riktlinjer för när och hur jourerna kan bidra med insatser i 
attitydpåverkan i skolan.   

I samarbete med Sjukvården (inkl BUP): Diskutera mekanismerna i 
hedersförtrycket. Hur kan man gemensamt uppmuntra utsatta att söka stöd och 
hjälp där sådan finns?  

I samarbete med organisationer: Sök aktivt och förebyggande samarbete med 
de organisationer som verkar mot hedersförtrycket i Göteborg. Vilka personer 
kan vara resurspersoner för enskilda utsatta och skapa kontakt med dessa? 
Frivilligorganisationer som skolan kan söka samarbete med är tex Gapf, Elektra, 
Kärleken är fri / Rädda Barnen och BRIS.  

  

Skolans uppgift och ansvar är att: 

2. Reagera vid upptäckt av hedersrelaterat våld.  

En förutsättning för att skolan ska kunna gå in och hjälpa ungdomar som utsätts 
för hedersrelaterat förtryck är att någon på skolan ser och förstår vad som 
händer. Att upptäcka ungdomar utsatta för hedersförtryck är därför en viktig 
uppgift för skolan. Det är här nödvändigt att skolans personal har en 
grundkunskap om hederskulturens mekanismer, dess patriarkala bakgrund och 
dess kollektiva och kompromisslösa krav på flickors kyskhet. Skolan behöver 
även en särskild kunskap inom vilka etniska grupper som hedersförtryck 
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förekommer. Skolans personal behöver över tid uppmärksamma ungdomar och 
unga kvinnor/män från hederspåverkade grupper.  

 Viktiga observationspunkter kan vara:  

• Får eleven delta i all undervisning, inklusive idrott och sex & samlevnad?  

 

• Får eleven vara med på skolresor och lägerskolor?  

 

• Måste eleven ljuga om flickvän/pojkvän, vilka eleven umgås med, 
fritidsvanor och dylikt?  

 

• Hur ser elevens studiemotivation och koncentration ut över tid?  

 

• Är eleven och oförklarligt ledsen eller orolig?  

 

• Uppvisar eleven symtom som tex huvudvärk eller magont?  

 

• Har eleven sömnsvårigheter? 

 

• Talar eleven om att hon blivit utsatt för oskuldskontroller hemifrån? 

 

• Är eleven utsatt för någon form av bevakning, till exempel från en bror på 
skolan?  
 

• Verkar eleven oförklarligt rädd för något/någon?  

 

• Talar eleven om problem hemma eller sin ofrihet i termer som ”vår kultur 
kräver”?  
 

• Talar eleven om att förlova sig eller gifta sig trots att hon/han är ung och 
inte är klar med skolan? Är partnern någon som eleven rimligen inte kan 
känna särskilt väl?  

Om personalen ser några av dessa tecken måste skolans personal, lärare eller 
elevvårdspersonal våga samtala med ungdomen om elevens allmänna situation. 
Våga fråga om vilka krav som riktas mot eleven från föräldrarna. Vad tycker 
föräldrarna om flickans fortsatta skolgång och framtida äktenskap? Vad är det 
som kommer att hända om hon bryter mot dessa krav?  
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Även här bör pojkarnas situation uppmärksammas då pojkar också kan vara 
utsatta för tvångsäktenskap. Anser föräldrarna att familjens heder skulle skadas 
om hon/han går sin egen väg? Det är också viktigt att ta hänsyn till elevens 
sexuella läggning eftersom homosexualitet kan innebära att hedersproblematiken 
förstärks ytterligare.   

För att kunna värdera risker och möjligheter i olika alternativ är det till hjälp att 
göra en analys och bedömning av elevens kontaktnät samt hennes/hans förmåga 
att på ett realistiskt sätt bedöma konsekvenserna av olika alternativ. 
 

Handläggningsrutiner vid olika former av förtryck i hederns namn.  

Om ungdomen bedöms vara utsatt för ett starkt hedersrelaterat förtryck eller brott 
i hederns namn måste skolan reagera. Följande situationer och handlingslinjer 
kan vara till stöd för berörd personal. Inledningen och förslagen på insatser 
grundar sig på om ungdomen är myndig eller ej och om brott har begåtts eller 
inte.  

 

Omyndig ungdom utsatt för olaga tvång, hot eller våld 

Märker skolan att den omyndiga ungdomen är utsatt för olaga tvång, hot eller 
våld måste berörd lärare berätta om att hjälp finns och uppmuntra ungdomen att 
ta kontakt med elevhälsovården. Berörd lärare måste även informera 
elevvårdspersonal, som i sin tur måste söka kontakt med ungdomen och erbjuda 
hjälp enligt en utarbetad stödmetod.  

• Ta ungdomens information på stort allvar.  
 

• Kontakta socialtjänsten för en preliminär bedömning av situationen. Tänk 
på att en anonym konsultation kan ske utan att en utredning öppnas. Om 
den som lämnar uppgifterna är osäker och otrygg kan en initial anonym 
konsultation underlätta en bedömning av anmälningssituationen.  

 

Anmäl till socialtjänsten och eventuellt polisen.  

Tänk på att anmälan till socialtjänsten bör göras skriftligt. Detta är ett bra sätt att 
själv bli medveten om vilka uppgifter som lämnas. Dokumentera det som 
framkommit under arbetets gång som information för de som övertar 
stödansvaret och vid en eventuell rättegång. Varje skolas uppgift: att ange 
ansvars- och uppgiftsfördelning  

 

• Vilka personer på skolan skall engageras när ungdomen eller den unga 
kvinnan/pojken saknas eller bedöms vara utsatt för brott?  
 

• Vilka är kontaktpersoner inom socialtjänsten?  
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• Vilka poliser skall kontaktas i dessa ärenden?  
 

• Hur skall samarbete se ut mellan skola, socialtjänst och polis? Hur följs 
samarbetet upp?  

 

Omyndig flicka/pojke inte utsatt för brott- men barn i riskzon  

När brott inte skett finns tid för förändring och utveckling. Avgör om det rör sig om 
tonårsproblem eller hedersförtryck genom att ställa bland annat följande frågor till 
ungdomen:  

• Hur begränsas elevens livsrum?  
 

• Vilka regler och krav gäller för eleven i hemmet?  
 

• Vilka bestraffningar sker vid regelbrott?  
 

• Är eleven utsatt för bevakning?  

Har föräldrarna bestämt hennes/hans framtid vad gäller utbildning, boende och 
äktenskap? Det handlar ofta om att familjen förtrycker ungdomens rättigheter. 
Familjen ska i sin tur underordna sig släktens regler, normer, kultur och vad som 
anses vara passande. Det är inte alltid släkten befinner sig i Sverige utan de kan 
få information via andra kanaler av samma etniska ursprung.   

 

Lyssna av ungdomens krav och syn på sina rättigheter. Överensstämmer 
ungdomens krav med de regler och krav som familjen riktar mot henne/honom? 
Vilka alternativ ser eleven i sin framtid? Hjälp ungdomen förstå innebörd och 
konsekvenser av olika alternativ som att:  

• Underordna sig och godta föräldrarnas krav och regler.  
 

• Godta en del krav, men slåss för sina rättigheter på andra områden.  
 

• Helt ta avstånd från föräldrarnas krav och regler.  
 

• Fly från familjen innan ungdomen fyllt 18 år, utan att lagbrott skett, utan 
att hon/han försökt förändra förhållandena och utan avslutade studier. 

 
 
 
Hjälp ungdomen att belysa olika aspekter av förekommande alternativ och 
ge ungdomen därefter stöd för det val hon/han gör. Det är elevens 
ställningstagande som hon/han själv måste besluta om. Stöd ungdomens egna 
val, hennes/hans medvetenhet och egen kraft genom att:  
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• Samtala om varför eleven vill gå sin egen väg, lär eleven att se sin 
frigörelsekamp som ett försvar för mänskliga rättigheter och jämställdhet 
mellan kvinnor och män.  
 

• Belysa fördelarna med att inte bryta med familjen före 18-årsdagen och 
att avsluta studierna med så bra resultat som möjligt.  
 

• Gör ungdomen medveten om vad som händer med familjen om hon/han 
bryter sig ur systemet. Hur drabbas mamma? Syskon? Vilka knep 
kommer att användas för att få henne/honom tillbaka?   
 

• Gör ungdomen medveten om riskerna som kan finnas under lång tid. 
Vilka skyddsåtgärder finns och vilket skydd behöver hon/han?  
 

• Samtala ingående om hur den nya, fria situationen kan gestalta sig med 
ensamhet, nytt nätverk, ny bostadsort. Problematisera hennes möjligheter 
att klara sig ensam, särskilt om hon hänger upp mycket till relationen av 
en pojkvän.  
 

• Samtala om hur föräldrarnas inställning till ungdomens frihet skulle kunna 
förändras. Diskutera taktik för detta förändringsarbete: Vilka argument är 
bra att använda? Vilken tidpunkt är lämplig? Hur ska det läggas upp? 
Vilka personer är viktiga att påverka först? Vilka kan hjälpa eleven med att 
påverka föräldrarna?  
 

• Vara ungdomens återkommande stöd och hjälpa eleven hitta andra som 
kan stödja henne/honom: socialtjänst, polis, kvinnojour, 
ungdomsmottagning, sjukvård, personer och föreningar.  
 

• Hjälpa till aktivt och konkret med praktiska förberedelser inför en eventuell 
flykt – om inte annan myndighet gör detta.  
 

• Dokumentera vad som framkommit under arbetets gång. 
Dokumentationen kan vara viktig kunskap vid rättegångar och för de som 
tar över stödansvaret.  

 

 
Myndig ung kvinna/man utsatt för brott (olaga, tvång, hot eller våld)  

Tyder skolans iakttagelser på att den unga eleven är utsatt för olaga tvång, 
hot eller våld, måste berörd lärare berätta om att hjälp finns och uppmuntra 
den unga eleven att ta kontakt med elevhälsovården. Berörd lärare måste 
även informera elevvårdspersonalen, som i sin tur måste söka kontakt med 
den unga eleven och erbjuda hjälp enligt lokalt utarbetad stödmetod. Ta den 
unga kvinnans/mannens information på stort allvar! 
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• Stöd eleven att anmäla till polisen. 
 

• Informera eleven om vilket stöd och skydd hon/han kan få.  
 

• Följ upp att den unga eleven får det skydd hon/han önskar och har rätt till.  
 

• Hjälp eleven att få kontakt med polis, socialtjänst, med flera.  

 

Myndig ung kvinna/man inte utsatt för brott  

Lyssna av den unga elevens krav och syn på sina rättigheter. Vilka alternativ ser 
eleven i sin framtid? Hjälp eleven förstå innebörd och konsekvenser av olika 
alternativ som att:  

• Underordna sig och godta föräldrarnas krav och regler.  
 

• Godta en del krav men slåss för sina rättigheter på andra områden.  
 

• Helt ta avstånd från föräldrarnas krav och regler.  
 

• Fly från familjen utan att hon/han försökt förändra förhållandena och utan 
avslutade studier.  

Hjälp ungdomen att belysa olika aspekter av förekommande alternativ och ge 
henne/honom därefter stöd för det val hon/han gör. Det är elevens 
ställningstagande som hon/han själv måste besluta om.  

 

Gör en nätverksanalys  

För att kunna värdera risker och möjligheter i olika alternativ är det till hjälp att 
göra en analys och bedömning av ungdomens kontaktnät:  

• Vilka är de hotande, hedersförsvarande personerna som förtrycker 
ungdomens rättigheter? Är det nära släkt i eller utanför Sverige eller andra 
personer eller grupper?  
 

• Vilka närstående är neutrala eller positiva till hennes/hans krav på 
förändring?  
 

• Vilka kamrater kan hon/han lita på ställer upp?  
 

• Har hon/han en pojkvän/flickvän? Är han ett stöd eller en belastning i 
frigörelsen?  
 

• Vilka andra vuxna i eller utanför den egna etniska gruppen litar hon/han på 
som kan bli ett framtida stöd? 
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Yrkande – Redovisning av uppdrag att utreda hur och var det fulla 

ansvaret ska ligga att sammanställa antalet barn som förs utomlands från 
Göteborg av hedersrelaterade anledningar 

 

I kommunfullmäktige och kommunstyrelsen: 

1. Redovisning av uppdraget från kommunfullmäktige 2019-12-10 § 5 om att 

tillsammans med grundskoleförvaltningen och social resursförvaltning 

skyndsamt utreda hur och var det fulla ansvaret ska ligga för att 

sammanställa antalet barn som förs utomlands från Göteborg av 

hedersrelaterade anledningar antecknas och förklaras fullgjort. 

2. Ansvaret för att sammanställa antalet barn som förs utomlands ges till 

stadsdelsnämnderna i samverkan med social resursnämnd. 

 

Problematiken med hedersrelaterat våld och förtryck är en stor fråga och stadens 

arbete är avgörande om Göteborg ska kunna bli en jämställd och jämlik stad. 

Detta är självklart för oss rödgrönrosa, och för att ge barn jämlika uppväxtvillkor 

måste vi stärka all personal i Göteborg som arbetar mot detta förtryck. 

Kommunfullmäktige antog nyligen en stadenövergripande plan mot 

hedersrelaterat våld och förtryck som i detta nu implementeras. 

I dagsläget är det stadsdelsförvaltningarna som har mest information om de barn 

som utsätts hedersrelaterat våld och förtryck och de tar även emot anmälningar 

från andra aktörer som misstänker eller vet att barn och unga utsätts, vilket också 

lyfts fram i tjänsteutlåtandet. Det är viktigt att stadsdelarna får kännedom om 

varje barn som far illa, och vidtar åtgärder för att säkerställa barnets rättigheter. 

Stadsdelarna har stor frihet att samverka, dela uppgifter och sammanställa 

uppgifter och gör så inom många olika frågor. Stadsdelarna är avgörande aktörer 

för att göra verklighet av stadens plan mot hedersrelaterat våld och förtryck, och 

bör samverka med varandra och social resursnämnd i den mån de anser det 

stärkande för uppfyllelsen av planen. Andra viktiga aktörer är förskola, 

fritidshem, grundskola och gymnasieskola, som regelbundet kommer i kontakt 

med utsatta barn. Där behöver lärare, elevhälsa och annan personal ha en 

grundkunskap för att tidigt fånga upp och anmäla oro utifrån det som barnet/den 

unga signalerar, och information om frånvaro behöver snabbt leda till agerande.  

 

 

Kommunstyrelsen  
  

  

Yrkande  

 

2020-02-20 

(Miljöpartiet, Vänsterpartiet) 
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En stor omorganisation av socialtjänsten är på väg att genomföras, vilken kommer 

att tvinga staden att samordna vilka verktyg som socialtjänsten behöver för att 

uppnå målen i planen mot hedersrelaterat våld och förtryck, samt var ansvaret för 

dessa ska ligga. Dessutom pågår arbetet med Amandakommissionen, vars 

slutsatser ska användas för att bland annat förbättra rutiner och intensifiera 

stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Kommissionens slutsatser 

ska införlivas i planen mot hedersrelaterat våld och förtryck enligt tidigare beslut i 

kommunfullmäktige. Tills dessa ändringar är på plats och omorganisationen 

genomförd föreslår vi att ansvaret för statistiken läggs på stadsdelarna, vilka har 

tillgång till dessa uppgifter redan idag, samt att social resursnämnd sammanställer 

uppgifterna. Efter omorganisationen får ny bedömning göras.  

 Vi rödgrönrosa bedömer att stadsdelarna redan har mandatet att sammanställa 

statistik. Enligt tjänsteutlåtandet krävs manuell genomgång av ärendena för att 

kunna koda dem rätt. Vi hoppas att sammanställningen av statistik kan fungera 

som ett stöd för att bättre kunna förstå problematiken kring bortförda barn, och i 

förlängningen även bidra till att förhindra att barn drabbas, genom att berörd 

personal bättre kan uppfylla planen mot hedersrelaterat våld och förtryck. Vi ser 

en risk med att dessa formaliserade krav från kommunledningen kan ta resurser 

från det direkta arbetet med barnen. Om så är fallet vill vi rödgrönrosa att det 

kommer kommunstyrelsen till kännedom.  
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Redovisning av uppdrag att utreda hur och 
var det fulla ansvaret ska ligga att 
sammanställa antalet barn som förs 
utomlands från Göteborg av hedersrelaterade 
anledningar  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Redovisning av uppdraget från kommunfullmäktige 2019-12-10 § 5 om att tillsammans 
med grundskoleförvaltningen och social resursförvaltning skyndsamt utreda hur och var 
det fulla ansvaret ska ligga för att sammanställa antalet barn som förs utomlands från 
Göteborg av hedersrelaterade anledningar antecknas och förklaras fullgjort. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen/stadsledningskontoret fick 2019-12-10 § 5 i uppdrag av 
kommunfullmäktige att tillsammans med grundskoleförvaltningen och social 
resursförvaltning skyndsamt utreda hur och var det fulla ansvaret ska ligga för att 
sammanställa antalet barn som förs utomlands från Göteborg av hedersrelaterade 
anledningar. 

Stadsledningskontoret redogör i tjänsteutlåtandet för skolväsendet respektive 
socialtjänstens förutsättningar för att samla och sammanställa sådan statistik. 
Socialtjänsten tar emot anmälningar från samtliga berörda skolformer men också 
anmälningar från till exempel hälso- och sjukvården och polisen vilka kan ha 
uppmärksammat hedersproblematik som kan vara okänd för skolan. Socialtjänsten 
bedöms vara den verksamhet som har bäst förutsättningar för att ha kännedom om de 
barn som förs ut ur landet av hedersrelaterade anledningar och därmed samla den statisk 
som efterfrågas i uppdraget. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Ett arbete kring inhämtning, sammanställning och analys av statistik kring barn som förs 
utomlands av hedersrelaterade anledningar bedöms innebära ett delvis förändrat arbetssätt 
och utökat uppdrag för stadsdelsnämnderna och social resursförvaltning. Kostnaderna 
uppskattas som relativt små och bedöms rymmas inom budget. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-01-13 
Diarienummer 1140/19 
 

Handläggare  
Britta Timan, Lena Hasselgren 
Telefon: 031-368 04 56, 031-368 03 18  
E-post: britta.timan@stadshuset.goteborg.se, 
lena.hasselgren@stadshuset.goteborg.se 

mailto:britta.timan@stadshuset.goteborg.se
mailto:britta.timan@stadshuset.goteborg.se
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Hedersrelaterat våld och andra typer av våld är brott mot den svenska lagstiftningen och 
kränker den våldsutsatta personens mänskliga rättigheter. FN:s konventioner om de 
mänskliga rättigheterna, samt kvinnokonventionen och barnkonventionen ger också ett 
tydligt stöd i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Stöd för arbetet finns även i 
Europarådets Istanbulkonvention samt EU:s brottsofferdirektiv. 

För att kunna uppmärksamma dem som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat 
våld och förtryck och för att kunna utreda och ge insatser åt dem som drabbas behöver 
personal inom socialtjänsten och skolväsendet ha kunskap om hedersrelaterat våld. Brist 
på kunskap kan leda till osäkerhet i bemötandet och handläggningen. 

Homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner kan vara särskilt utsatta i ett 
hedersrelaterat sammanhang. Det kan råda ett tabu kring hbtq-frågor i familjer och 
sammanhang som präglas av hedersnormer. 

Personer med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts för hedersrelaterat förtryck 
och våld är en sårbar och svårupptäckt målgrupp. De är ofta i beroendeställning till 
den/dem som utövar våldet samt har en annan referensram kring vad som är en önskvärd 
eller acceptabel behandling. Till skillnad från ungdomar utan funktionsnedsättning som 
ofta blir tvingade eller övertalade till att ingå ett äktenskap, vilseleds ungdomar med 
intellektuell funktionsnedsättning in i äktenskap. Vilseledande till äktenskap innebär att 
den unge tackar ja till att ingå äktenskap utan att egentligen veta vad det innebär. 

Bilaga 
Protokollsutdrag från KF 2019-12-10 § 5 
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Ärendet  
Kommunfullmäktige fattade 2019-12-10 §5 beslut om att ge 
kommunstyrelsen/stadsledningskontoret i uppdrag att tillsammans med 
grundskoleförvaltningen och social resursförvaltning skyndsamt utreda hur och var det 
fulla ansvaret ska ligga för att sammanställa antalet barn som förs utomlands från 
Göteborg av hedersrelaterade anledningar. 

Beskrivning av ärendet 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av en arbetsgrupp bestående av representanter för 
stadsledningskontoret, social resursförvaltning, grundskoleförvaltningen och 
utbildningsförvaltningen. Information om arbetet med uppdraget har också lämnats till 
representanter från förskoleförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna. 

Kontakt har tagits med länsstyrelsen i Östergötland, nationella kompetensteamet heder, 
som arbetar på uppdrag av regeringen mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess 
olika uttrycksformer för att inhämta information kring hur myndigheten bland annat 
arbetar med statistikinhämtning från kommunerna. Norrköpings kommun har också 
kontaktats och tillfrågats om kommunens arbetssätt kring hedersrelaterade frågor. 

Hedersrelaterat våld och förtryck 
Hedersrelaterat våld och förtryck har sin grund i kön, makt, sexualitet och kulturella 
föreställningar och utövas eller sanktioneras oftast kollektivt. Hedersrelaterat våld och 
förtryck kan ta sig uttryck i olika handlingar som tar ifrån den som drabbas möjligheten 
till ett självständigt liv. Såväl flickor och kvinnor som pojkar och män kan utsättas och 
vara förövare. Det handlar t.ex. om kontroll, hot, fysiskt och psykiskt våld, 
könsstympning, barn- och tvångsäktenskap. Det finns olika hedersrelaterade anledningar 
till att barn och unga vilseleds eller mot sin vilja förs ut ur landet så som till exempel 
könsstympning, tvångsäktenskap eller så kallad uppfostringsresa. 

Att tvinga någon till äktenskap är enligt svensk lag brottsligt. Det gäller även försök eller 
förberedelse till äktenskapstvång. Det är framför allt flickor som utsätts. Homo- och 
bisexuella personer samt transpersoner löper en särskilt hög risk för att giftas bort mot sin 
vilja. Barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning är också en särskilt sårbar 
grupp när det gäller utsatthet för barn- och tvångsäktenskap. 

Alla former av könsstympning för att kontrollera flickors och kvinnors kroppar och 
sexualitet är förbjudna i Sverige. År 1999 skärptes lagen så att en person kan dömas i 
Sverige även om brottet har begåtts utomlands. Svenska myndigheter har ansvar både för 
att ge ett professionellt bemötande, vård och omsorg till flickor och kvinnor som är 
könsstympade, och för att förebygga könsstympning genom att uppmärksamma flickor 
som riskerar att utsättas för detta. Det är oftast flickor i 4 - 14-årsåldern som 
könsstympas, men även spädbarn och ibland även vuxna kvinnor. 

Andra situationer där barn eller unga riskerar föras utomlands mot sin vilja kan vara då 
unga hbtq-personer utsätts för så kallade omvändelseförsök till heterosexualitet genom att 
tvingas genomgå en religiös ritual för att ”botas” och/eller tvingas resa till släktens 
ursprungsland för att träffa en religiös ledare. Pojkar kan även om mot sin vilja sänds till 
släktens ursprungsland för att uppfostras. 

http://www.hedersfortryck.se/hedersfortryck/konsstympning/
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I nuläget saknas underlag och rutiner för regelbundna och för staden samlade 
uppföljningar av barn som förs utomlands av hedersrelaterade anledningar. 

Skolväsendets ansvar för skolpliktsbevakning och 
orosanmälningar 
Skolpliktsbevakning 
Alla elever har rätt att gå i skolan. Skolplikten är ett medel att säkerställa att barn får den 
utbildning de har rätt till. Det är kommunens ansvar att bevaka att alla skolpliktiga elever 
som bor i kommunen går i skolan eller får utbildning på annat sätt. Det gäller såväl elever 
som går i kommunens egna skolor som elever som går i fristående skolor och även i 
andra kommuner. Kommunen ska ingripa om eleven inte bereds sådan utbildning och se 
till att eleven fullgör sin skolgång och deltar i den verksamhet som anordnas för att ge 
den avsedda utbildningen, om eleven inte är sjuk eller har annat giltigt skäl att utebli. 

Kontrollen av skolplaceringen har blivit en alltmer omfattande del av arbetet i många 
kommuner. De barn som finns i kommunen går i olika skolor med olika huvudmän, både 
kommunala och fristående. Samtidigt kan byten av skola ske när som helst under året. 
Kommunens ansvar för skolpliktsbevakning är sammansatt och innebär inte bara att 
bevaka att barnen är skolplacerade utan också att bevaka att barnen faktiskt går i skolan. 

Anmälningsskyldighet 
Att upptäcka elever som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck är en viktig uppgift 
för personalen inom verksamheterna inom förskola, förskoleklass, grund–, gymnasieskola 
samt fritidshem. Personal som arbetar inom skolväsendet och träffar barn dagligen har en 
unik möjlighet när det gäller att upptäcka utsatta barn och hjälpa dem att komma i kontakt 
med ansvariga myndigheter. En förutsättning för att verksamheten ska kunna hjälpa dessa 
elever är att någon ser och förstår elevens livssituation, utsatthet och behov. Det är därför 
nödvändigt att personalen har en grundkunskap om vad hedersrelaterat våld och förtryck 
får för konsekvenser för barn och unga. 

Personalen inom skolväsendet är skyldiga enligt socialtjänstlagen att genast anmäla till 
socialtjänsten om de i sitt arbete får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Att 
ett barn förs ut ur landet för att till exempel giftas bort eller utsättas för könsstympning är 
situationer som ska anmälas till socialtjänsten. Personalen är också skyldiga att lämna de 
uppgifter som kan vara av betydelse för socialnämndens utredning men har ingen 
befogenhet att utreda om oron eller misstanken är befogad. Det finns tydliga rutiner i 
skolan för anmälan. De orosanmälningar skolan gör rörande elever dokumenteras i 
elevhälsans dokumentationssystem. Dokumentationssystemet medger inte statistikuttag 
på orsak till orosanmälan. 

Anmälan görs till den kommun där barnet är bosatt. Det är socialtjänsten i den 
kommunen som ska utreda barnets situation och bedöma om barnet behöver skydd eller 
stöd. 

Socialtjänstens ansvar för utredning av inkomna 
orosanmälningar 
Socialtjänsten har ansvaret för att ta emot och utreda de orosanmälningar som inkommer 
till kommunen från anmälningsskyldiga och andra aktörer. Flest anmälningar inkommer 
från skolväsendet och polismyndigheten. 
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När socialtjänsten får kännedom om att ett barn kan ha utsatts för våld eller andra 
övergrepp av en närstående, eller bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot en 
närstående ska den utan dröjsmål inleda en utredning om barnets behov av stöd och hjälp 
(se 6 kap 1 § SOSFS 2014:4). Skyddsbedömningen ska göras samma dag som anmälan 
kommer in eller senast dagen efter om anmälan kommit in sent den dagen.  

När en anmälan eller ansökan inkommer till socialtjänsten registreras den och en 
aktualisering görs. Aktualiseringen kopplas till en orsakskod. I detta skede finns liten 
kännedom om situationen och en aktualisering ska därför endast ses som en fingervisning 
om vad behoven hos den enskilde kan bestå av. I stadens verksamhetssystem Treserva 
finns tio orsakskoder som kan innefatta våldssituationer samt koden ”Övrigt”. Den 
vanligast förekommande aktualiseringskoden (förutom ”Övrigt”) är ” Våld inom 
familjen”. Det finns två aktualiseringskoder som specifikt pekar på hedersrelaterat våld 
eller förtryck, ”Risk för giftermål” respektive ”Hedersrelaterat”. Det finns inte någon 
specifik kod för orsaken ”Bortförd utomlands”. Hedersrelaterat våld och förtryck kan 
gömma sig i andra kategorier vilket gör det svårt att uttala sig om förekomst enbart 
utifrån aktualiseringsorsakerna. Aktualiseringarna går att sortera både utifrån orsak och 
utifrån anmälare. 

I samband med att en utredning inleds anges också orsakskod. I detta skede av processen 
finns oftast lite större kännedom om ärendet. En av orsakskoder är brister i omsorg av 
hedersrelaterad karaktär. 

För att kunna bestämma om ett barn förts utomlands av hedersrelaterade anledningar 
krävs manuell genomgång av respektive hederskodat ärende. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret gör bedömningen att socialtjänsten är den verksamhet som har 
förutsättningar att på ett tillräckligt tillförlitligt sätt samla statistik över individer som förs 
ut ur landet på grund av hedersrelaterade anledningar. Socialtjänsten tar emot 
anmälningar från samtliga berörda skolformer men också anmälningar från till exempel 
hälso- och sjukvården och polisen vilka kan ha uppmärksammat hedersproblematik som 
kan vara okänd för skolan. Socialtjänsten i kommunen hanterar också de anmälningar 
som kan komma från fristående skolor eller skolor från andra kommuner. Socialtjänsten 
är därför den myndighet som har bäst förutsättningar för att ha kännedom om de barn 
som förs ut ur landet av hedersrelaterade anledningar. Självfallet finns dock ett mörkertal 
som varken skolan eller socialtjänsten får kännedom om. 

Uppgifter från skolor om så kallade tomma stolar bedöms inte vara ett tillräckligt 
tillförlitligt underlag för att fastställa hur många barn som förs ut ur landet på grund av 
hedersrelaterade anledningar och skolans skolpliktsbevakning bedöms inte heller ge 
tillräcklig information för en liknande statistiksammanställning. I de fall ett barn förs ut 
ur landet under sommarlovet och återvänder till skolan i samband med skolstart finns till 
exempel ingen frånvaro för skolan att reagera utifrån. 

Om skolväsendet ändå skulle tilldelas ett uppdrag att föra statistik över barn som förs ut 
ur landet på grund av hedersrelaterade anledningar torde skolhuvudmannen behöva vidta 
en mer omfattande utredning kring barnets livsförhållanden än vad som görs i samband 
med skolpliktsbevakningen och vid orosanmälningar. Om ett sådant uppdrag till 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-5-7


 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 6 (6) 
   
   

skolförvaltningarna skulle förespråkas behöver det utredas om ett sådant uppdrag är 
förenligt med skolans uppdrag, gällande sekretessbestämmelser och GDPR. 

I Göteborgs Stads nuvarande stadsdelsnämndsorganisation ansvarar varje stadsdelsnämnd 
för individuppgifter kopplat till socialtjänsten varför ett eventuellt uppdrag bör ges 
stadsdelsnämnderna. Respektive nämnd kan, utifrån den aktualiseringsstatistik som finns 
tillgänglig, göra fördjupningar i de ärenden som berör hedersproblematik och identifiera 
antalet barn som förts ut ur landet. I arbetet kan också andra, anslutande frågor kring till 
exempel anledningen till bortförande ställas. Social resursnämnd bör i så fall få uppdraget 
att sammanställa uppgifterna för staden utifrån den roll nämnden har i hedersfrågor. 
Socialtjänstsekretessen förutsätter dock att stadsdelsnämnderna ger social resursnämnd 
uppdraget att sammanställa respektive stadsdelsnämnds uppgifter, oaktat att uppgifterna 
lämnas avidentifierade. Ett sådant samordningsuppdrag krävs inte vid organisering i en 
IFO-nämnd då en och samma nämnd då förfogar över hela statistikmaterialet. 

 

 

Lisbeth Nilsson 

Direktör Välfärd och utbildning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Barn och ungdomar som förs utomlands från 
Göteborg av hedersrelaterade anledningar 
§ 5, 1140/19  

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

Kommunstyrelsen/stadsledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med social 
resursförvaltning och grundskoleförvaltningen skyndsamt utreda hur och var det fulla 
ansvaret ska ligga för att sammanställa antalet barn som förs utomlands från Göteborg av 
hedersrelaterade anledningar. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 21 november 2019, § 30. 

Handling 
2019 nr 198. 

Protokollsanteckningar 
Ledamöterna från V deltar inte i beslutet. 

Ledamöterna från MP deltar inte i beslutet. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
Social resursnämnd 
Grundskolenämnden 

 

Dag för justering 
2019-12-16 

 

Kommunfullmäktige 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2019-12-10 



 

 

Kommunfullmäktige 
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Vid protokollet 

 

Sekreterare 
Lina Isaksson 

 

 

Ordförande 
Anneli Rhedin 

 

 

Justerande 
Jörgen Knudtzon 

 

Justerande 
Lena Landén Olsson 
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