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TJÄNSTESKRIVELSE 

Barn- och utbildningsnämnden 

Remiss angående Motion (L) avseende handlingsplan mot hedersrelaterat våld och 
förtryck 

Inledning 
Liberalerna (Sandra Pilemalm) har inkommit med motion med önskemål om att en handlingsplan 
mot hedersrelaterat våld och förtryck tas fram (Bilaga). 

Liberalerna anför följande: 
Hösten 2022 ska ändringar i läroplanerna börja tillämpas. Hedersrelaterat våld och förtryck är 
tydligare framskrivet i läroplanerna. Undervisningen ska: omfatta kunskaper om maktstrukturer 
kopplade till kön och hedersrelaterat våld och förtryck. Skolan ansvarar för att varje elev har fått 
kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck. Samtliga läroplaner, med undantag från 
vuxenutbildningens, anger att rektorn har ansvar för att hedersrelaterat våld och förtryck behandlas 
återkommande i utbildningen. 

Lomma kommun har i dagsläget ingen handlingsplan för hur man arbetar mot hedersrelaterat våld 
och förtryck. 

Det är därför angeläget att det utarbetas en handlingsplan där det tydligt framgår att samarbete och 
samverkan mellan förvaltningar sker, av särskild vikt är utbildnings och kultur och 
fritidsförvaltningen, socialförvaltningen och samverkan med sjukvården t.ex. vårdcentralerna i 
kommunen samt polisen.  

Områden som handlingsplanen bör innefatta är: 
• Kompetensutveckling av personal
• Plattformar för förebyggande arbete och hur det ska bedrivas; MVC, BVC, förskola, skola,

vuxenutbildning, polis
• Var stöd och hjälp finns
• Agerande vid brott eller vid misstanke om att brott kan komma att begås
• Systematiskt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck där det ingår kartläggning hur

situationen ser ut i Lomma kommun

Liberalerna yrkar därmed att: Lomma kommun tar fram en handlingsplan mot hedersrelaterat våld 
och förtryck. 

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID 2021-06-14 
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Handläggning 
Barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden beredes tillfälle att till 
kommunstyrelsen, senast 2021-10-07, inkomma med yttrande över Motion (L) avseende 
handlingsplan hedersrelaterat våld och förtryck. 
 
 
Bakgrund/analys 
 
Bakgrund 
Skolverket har aktualiserat hedersrelaterat våld och förtryck. Verket anger att ingen ska fara illa, vare 
sig i hemmet eller i skolan. Trygghet är en förutsättning för att elever ska kunna lära sig och därför 
behöver personalen i skolan kunskap om hur man kan motverka hedersrelaterat våld och förtryck. 
 
Skolverket pekar på betydelsen av att nå alla elever genom utbildning. Skolan ska vara en plats där 
alla barn och ungdomar kan utvecklas, lära och känna omsorg och omtanke. Skolverket menar vidare 
att arbetet med att motverka hedersrelaterat våld och förtryck behöver ske systematiskt och vara en 
del av skolans jämställdhetsuppdrag. För att skolpersonal ska både kunna upptäcka utsatthet hos 
eleverna och behandla frågorna i undervisningen behöver de ha kunskaper inom området. 
 
Arbetet i Lomma kommun 
Det sker generellt uppföljning av förändringar i den lagstiftning och de styrdokument som omfattar 
nämndens verksamheter. Uppföljningen syftar till att alla som arbetar med barn och elever ska ha 
adekvat kunskap när det gäller de frågor lagstiftaren och planförfattaren anger. 
 
Förvaltningen bedömer att arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck ligger inom ramen för 
läroplanens uppdrag. De kommande anpassningarna i läroplanen, 2022, innebär att 
kommunikations- och fortbildningsinsatser genomförs för personalen med syfte att säkerställa 
förstärkning av arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Ytterligare samverkan mellan UKF och 
socialförvaltningen kommer även att behövas kopplat till samtlig personals skyldighet, enligt 
Socialtjänstlagen, att göra anmäla vid misstanke om att ett barn far illa. 
 
Om kommunen beslutar om en handlingsplan för att förstärka arbetet mot hedersrelaterat våld och 
förtryck är det relevant att ställa frågan varför just detta område behöver en handlingsplan och inte 
andra områden där författningsändringar genomförs så som jämställdhet och hållbarhetsfrågor. 
 
Förvaltningen ser därför inte att särskild handlingsplan för Lomma kommun behöver tillskapas och 
föreslår att avslå motionen. 


