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Barn- och ungdomsnämnden

Tjänsteskrivelse svar på Motion Hedersrelaterat våld och
förtryck inkl. könsstympning
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden överlämnar förslag på svar till motion till KSAU.

Beskrivning av ärendet
Arbetsutskottet ger barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att lämna förslag på svar till
motionen. Kommunledningskontoret får i uppdrag att samordna motionssvaren.
Svaret ska vara inlämnat till kommunledningskontoret 10 augusti 2017.
Finn Dahl (-) har lämnat in en motion om hedersrelaterat våld och förtryck. I motionen finns
följande förslag:
 Att Hylte kommun utreder och utarbetar en handlingsplan och tydliga instruktioner i frågan
hur berörda myndigheter och dess personal ska arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck
samt förebygga det.
 Att Hylte kommun inrättar en samverkansgrupp bestående av berörda myndigheter och
organisationer som kan tänkas medverka.
 Att utbildningsinsatser riktade mot frågan vari t.ex. ingår upplysning på skola, sfi,
ungdomsgård, vård och omsorg, m.m. där det klart framgår vart de kan vända sig för att få
hjälp, ett särskilt hjälptelefon nr. kan också kännas tryggt för den som söker hjälp.
Barn – och ungdomskontoret anser att en gemensam handlingsplan för hur frågan ska hanteras
och arbetas med i våra olika verksamheter vore önskvärd. Är den arbetad fram gemensamt
från berörda kontor skapar det bra och tydliga direktiv hur man hanterar frågan
kommungemensamt.
När det gäller utbildningsinsatser är åsikten den samma där, om vi har en utarbetad
utbildningsplan och utarbetat informationsmaterial som är förankrat i alla verksamheter kan vi
enat hantera frågan på bästa sätt.
Rutiner från våra verksamheter gällande hedersrelaterat våld bifogas.
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