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Yrkande angående – Redovisning av uppdrag att ge en samlad bild 
av det våldspreventiva arbetet i staden 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Socialnämnderna får i uppdrag att inom ramarna för samverkansavtalet med 
Västra Götalandsregionen utreda möjligheten att i ett tidigt och preventivt 
skede hjälpa familjer med insatser mot hedersrelaterat våld och kuvande 
destruktiva mönster.  
 

2. Socialnämnderna får i uppdrag att säkerställa att orosanmälningar görs vid 
misstanke om hedersvåld och kuvade familjesituationer. En uppföljning ska 
utföras i preventivt syfte förslagsvis redan efter möten med föräldrar inom 
mödravården, barnavårdscentralen och förskolan. 
 

3. Förskolenämnden, grundskolenämnden och socialnämnderna får i uppdrag 
att ta fram ett arbetssätt, inkluderande en kortare utbildning, särskilt utformat 
för yrkesverksamma inom förskola, skol- och fritidsverksamhet. Syftet är att 
verksamheterna ska kunna ge rätt information, stöd och insatser riktat till 
föräldrar vad avser hedersrelaterat våld och förtryck. 
 

4. Grundskolenämnden får i samverkan med Göteborgs räddningstjänst i 
uppdrag att ta fram en kortare utbildning som riktar sig till grundskolans 
elever för att förbygga framtida våld och hot mot blåljuspersonal. 

Yrkandet 
I tjänsteutlåtandet från SLK läser vi: ”Att upptäcka våldsutsatthet och 
våldsutövande är avgörande för att bryta pågående våld, men än viktigare är 
det att stärka det förebyggande arbetet så att våldet aldrig sker.”  

Göteborg har idag goda rutiner av insatser som vidtas av socialtjänsten vid 
aktualiseringar gällande tvångsgifte och övriga hedersrelaterade ärenden. Dessvärre 
räcker det inte att skilja våldsutsatta från sina föräldrar och anhöriga när brott och 
övergrepp redan begåtts. Staden måste även arbeta för att i god tid upplysa och 
utbilda föräldrar och anhöriga om att hedersvåld tillhör en svunnen era och är 
oacceptabelt om man vill bli en fungerande del av ett samhälle.  

Socialnämnderna behöver tillsammans med regionen utveckla långsiktiga och 
förebyggande åtgärder mot det alltmer utbredda hedersrelaterade våldet och 
kontrollerandet av kvinnor och barn. Insatser på individnivå för att stärka 
motståndskraften hos människor, framför allt barn och unga, som befinner sig i 
riskzon behöver förstärkas med ökade insatser. Tyvärr är insatser riktade till 
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medborgare bara 4–5 % av de inventerade insatserna. Dagens låga siffror duger 
inte. En kvalitativ upplysning riktad till föräldrarna ger större preventiv effekt. 

 

Arbetet mot hedersrelaterat är en för många av stadens medarbetare, helt ny 
och outforskad värld och i mångt och mycket handlar det om att öppna denna 
värld och ge kollegorna de rätta verktygen. 

Sverigedemokraterna har länge påtalat just vikten om att bygga upp en solid 
plattform och en gemensam arbetsplan för socialtjänst, skola, polis och 
ungdomsmottagningar samt mödravård och barnavårdscentraler. Aktiv förebyggande 
upplysning riktat till föräldrarna är avgörande. 

Göteborg kan bättre.  

Fler vuxna måste jobba förebyggande med kommande generationer. Staden måste 
vara en motvikt till de patriarkala strukturerna och gå i bräschen genom att fånga upp 
dessa familjer i ett mycket tidigare skede. Noteras tendenser redan i ett första stadie, 
leder det till att hela familjer i god tid kan få hjälp och stöd i att finna rätt väg ut ur 
destruktiva mönster och kulturer.  

Vi måste ha en tro på att det går att få dessa föräldrar att ändra inriktning med rätt 
hjälp i ett tidigt skede. Mannen som oftast styr i dessa familjer behöver lyssna in och 
lära hur svensk lag fungerar, hur vi behandlar barn från födseln och genom 
uppväxten till att bli självständiga människor med en fri vilja. Det arbetet kan börja 
redan innan barnet är fött. Det kan leda till att familjer inte behöver göra fel och 
söndras på grund av destruktiva kulturer. 
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