Kommunstyrelsen

Tilläggsyrkande
2022-01-21

Ärende nr 2.2.3

Tilläggsyrkande till V, Mp, S, D, M, L, C
yrkande – utredning gällande placering av unga som utsatts

för hedersrelaterat våld.
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen:

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda om Göteborgs Stad placerar
unga personer som utsatts för hedersvåld på SiS ungdomshem samt hur staden
arbetar för att säkerställa att dessa personers identitet och gömställe inte röjs.
2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda hur Göteborgs Stad parallellt
och aktivt kan arbeta mer effektivt och aktivt även med de människor som utövar
hedersvåld på sina anhöriga.

Yrkandet

Stadsledningskontoret har fått i uppdrag att redovisa vilken typ av insatser som
vidtas av socialtjänsten vid aktualiseringar gällande tvångsgifte och övriga
hedersrelaterade ärenden, samt i vilken utsträckning och på vilket sätt
socialtjänsten samverkar med tjej- och kvinnojourer i dessa fall. Mot bakgrund av
den nu framkomna informationen anser vi Sverigedemokrater att det även är hög
tid att inte bara behandla symptomen som uppstår ur detta gärningar, utan även
själva sjukdomen – hedersrelaterat våld som begås mot barn och unga.
Det räcker inte att enbart separera de våldsutsatta från sina föräldrar och
anhöriga. De som utför våld och tvång måste delvis både lagföras, dels för all
framtid komma till insikt med att det krävs anpassning sig utefter svenska lagar
och regler.
Vad gör då Göteborgs Stad för att i god tid upplysa och utbilda föräldrar och
anhöriga i vår stad om att hedersvåld tillhör en svunnen era och är oacceptabelt
om man vill bli en fungerande del av ett samhälle?
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Kommunstyrelsen

Reviderat yrkande
Särskilt yttrande

Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna,
Demokraterna, Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet
Kristdemokraterna

2021-01-19

Reviderat yrkande angående – utredning
gällande placering av unga som utsatts för
hedersrelaterat våld.
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen:

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda om Göteborgs Stad placerar unga
personer som utsatts för hedersvåld på SiS ungdomshem samt hur staden arbetar för
att säkerställa att dessa personers identitet och gömställe inte röjs, som komplement
till Stadsledningskontorets uppdrag att redovisa vilken typ av insatser som vidtas av
socialtjänsten vid aktualiseringar gällande tvångsgifte och övriga hedersrelaterade
ärenden.

Yrkandet
Unga personer utsatta för hedersvåld och dödshot placeras på låsta ungdomshem för att
skydda dem från sina familjer- det avslöjar en granskning som utförts av SVT. SVT:s
granskning visar att socialtjänster, vid minst 20 tillfällen, placerat hedersvåldsutsatta
ungdomar på SiS ungdomshem. SVT:s granskning visar också att myndigheter vid
upprepade tillfällen har avslöjat dessa personers identitet och/eller gömställe.
Tilliten till myndigheter är väldigt viktigt för alla samhällets invånare, inte minst för
personer som befinner sig i en utsatt situation. Det är därför särskilt anmärkningsvärt att
samhället som ska skydda människor i utsatta situationer istället behandlar dem som
förövare.
Personer som utsatts för hedersrelaterat våld har ofta varit kontrollerade av sina familjer
under hela sina liv. Att bli placerad på SiS ungdomshem innebär hård kontroll. Att dessa
personer kastas från en kontrollerande miljö till en annan är mycket olämpligt.
Stadsledningskontoret har fått i uppdrag att redovisa vilken typ av insatser som vidtas av
socialtjänsten vid aktualiseringar gällande tvångsgifte och övriga hedersrelaterade
ärenden, samt i vilken utsträckning och på vilket sätt socialtjänsten samverkar med tjejoch kvinnojourer i dessa fall. Mot bakgrund av den nu framkomna informationen anser vi
rödgrönrosa, Socialdemokraterna och Demokraterna att detta uppdrag bör kompletteras
med en utredning gällande huruvida Göteborgs Stad placerar unga personer som utsatts
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för hedersrelaterat våld på SiS ungdomshem samt hur staden arbetar för att säkerställa att
dessa personers identitet och gömställe inte röjs.
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