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Barn- och ungdomsnämnden

Tjänsteskrivelse svar på remiss handlingsplan mot våld i
nära relationer och förtryck 2022-2026
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner remissvaret och överlämnar svar till Kultur- och
folkhälsokontoret.

Beskrivning av ärendet
Kultur- och folkhälsokontoret har utarbetat ett förslag till handlingsplan mot våld i nära relationer och
hedersrelaterat våld och förtryck. Förslaget har tagits fram i dialog med tjänstepersoner inom
socialtjänsten i syfte att inventera och kartlägga olika behovs- och utvecklingsområden.
Utifrån de nationella målsättningarna, samt lokala behov och prioriteringar har följande fokusområden
identifierats för att utveckla och förbättra arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld
och förtryck i Hylte kommun: 1) Våldsförebyggande arbete, 2) Skydd och stöd, 3) Insatser riktade till
våldsutövare, 4) Kunskap och kompetens och 5) Samverkan. Med varje fokusområde följer ett antal
åtgärdsförslag.
Förslaget är att handlingsplanen beslutas av kommunfullmäktige, att den gäller under perioden 20222026 och att en årlig uppföljning av handlingsplanen görs. Förslaget har skickats till Barn- och
ungdomsnämnden för remiss och svar ska vara inlämnat till Kultur- och folkhälsokontoret senast den
25 september 2021.
Barn- och ungdomsnämnden anser att förslaget till handlingsplan är bra, den skapar samsyn inom hela
Hylte Kommun och skapar även samverkan inom området. Det är bra att handlingsplanen har
fokusområden med åtgärder och vem som ska utföra dem.
Det är bra att det tydligt framgår att förskola och skola har ett ansvar för att både prata om normer och
värderingar runt makt och våld kopplat till maskulinitet och övriga maktstrukturer men också att
utveckla det förebyggande arbetet för att uppmärksamma våld i nära relationer samt hedersrelaterat
våld och förtryck inom förskola/skola. Det är viktigt med utbildningsinsatserna bland personal och att
de är kontinuerliga eftersom det finns en personalomsättning och kunskap behöver uppdateras och
personal behöver påminnas. Det är viktigt att det framgår att man ser alla inblandade individer i varje
ärende, så att man inte glömmer bort barnen då huvudärendet rör/behandlar vuxna.
För att kunna arbeta med frågorna ute i våra verksamheter behövs som vi nämnt ovan,
kompetensutveckling/utbildning inom området men det är även viktigt att det avsätts resurser för
arbetet, både inom skola men även inom socialtjänst. Inom förskola och grundskola behöver man
arbeta med det förebyggande värdegrundsarbetet för att barn och elever ska veta vad som är rätt och
fel, hur det ska kännas när det är rätt och fel. Det behövs även resurser för att kunna ta hand om dessa
ärenden när de uppstår, vi behöver ha vuxna som finns, har kompetens och tid att se och lyssna på våra
barn och elever.
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Ekonomisk konsekvens av beslutet
Beslutet har ingen ekonomisk påverkan

Handlingar i ärendet
Handlingsplan våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2022-2026
§53 KFN Handlingsplan våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2022-2026

Beslutet skickas till
Barn- och ungdomskontoret
Kultur- och folkhälsokontoret
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