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Mötesdatum
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Kommunstyrelsen
Plats och tid

Räddningstjänsten, Hyltebruk kl. 08:00-12:30

Beslutande ledamöter

Marie-Louice Lindström (S) (1:e vice ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice
ordförande), Krister Mattsson (S), Bengt-Åke Torhall (L), Andreas Algerbo (C),
Johan Edenholm (KV), Bo-Gunnar Åkesson (M), Jerzy Golowkin (-), Micael
Arnström (S) ersätter Maria Johansson Arnström (S), Gunnel Johansson (S)
ersätter Ronny Löfquist (S) (ordförande), Anders Bertilsson (SPI) ersätter Johan
Fahlen (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Desirée Hultberg (M), Lisa Mogren (V), Stina Isaksson (SD), Alexander Engman
(L)

Övriga närvarande

Per Borg (Kommunchef), Ulrika Hjort (Ekonomichef), Susanne Ohlsson
(Kommunsekreterare)

Utses att justera

Anna Roos (C)
Gunnel Johansson (S)
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§143
Svar på motion Hedersrelaterat våld och förtryck inkl. könsstympning
2017 KS0122
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att andra att-satsen i motionen avslås och att övriga att-satser i
motionen anses besvarade.
Beskrivning av ärendet
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 dom kan vända sig för att få
hjälp, ett särskilt hjälptelefonnummer kan också kännas tryggt för den som söker hjälp.

Kommunstyrelsens arbetsutskott skickade motionen på remiss till arbets- och
näringslivsnämnden, barn- och ungdomsnämnden och omsorgsnämnden.
Kommunledningskontoret har sammanställt följande svar:
Kommunen har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de
behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän enligt 2
kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL). Utifrån socialtjänstlagen har arbets- och näringslivskontoret,
barn- och ungdomskontoret och omsorgskontoret tillsammans arbetat fram en handlingsplan
för våld i nära relationer där hedersrelaterat våld och könsstympning ingår. Handlingsplanen
är antagen av arbets- och näringslivsnämnden och omsorgsnämnden. Barn- och
ungdomskontoret har verksamhetsspecifika handlingsplaner för IFO barn och unga och HVB
EKB Forum och Lotsen.
I den regionala handboken framtagen av Länsstyrelsen och den lokala handlingsplanen
beskrivs arbetet kring våld i nära relationer. I handboken och handlingsplanen finns
information och rutiner för arbetet med personer som är utsatta för hedersrelaterat våld.
Genom handbok, handlingsplan och andra lokalt utarbetade rutiner vill Hylte kommun
utveckla, förstärka och tydliggöra målen för allt arbete med våld i nära relationer. I
handlingsplanen finns det angivet att man skall ta fram en plan för hur samverkan, både
externt och internt ska ske.
Barn- och ungdomsnämnden anser att det är önskvärt att arbeta fram ett utbildnings- och
informationsmaterial för att gemensamt kunna bemöta frågor om våld i nära relationer.
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En av socialnämndens uppgifter är att informera om socialtjänsten i kommunen. I sitt
uppsökande arbete ska nämnden upplysa om socialtjänstens arbete och erbjuda hjälp till
grupper och enskilda. När det är lämpligt ska socialnämnden samverka med andra
samhällsorgan samt med organisationer och andra föreningar (3 kap. 1 och 4 §§ SoL).
Eftersom socialtjänsten i Hylte kommun har en handlingsplan för våld i nära relationer där
hedersrelaterat våld och förtryck inklusive könsstympning ingår, verksamheterna samverkar
vid behov, det finns utbildningsmaterial och information om verksamheten så anser
kommunledningskontoret motionen vara besvarad. Socialtjänsten i Hylte kommun arbetar
aktivt med att utveckla, förstärka och tydliggöra målen för allt arbete mot våld i nära
relationer.
Handlingar i ärendet












§202 KSAU Svar på motion Hedersrelaterat våld och förtryck inkl. könsstympning
Tjänsteskrivelse - Motion hedersrelaterat våld och förtryck inkl. könsstympning
Motion Hedersrelaterat våld och förtryck inkl. könsstympning
§57 KSAU Motion Hedersrelaterat våld och förtryck inkl. könsstympning
Protokollsutdrag §8 KF 2017-02-16 Inkomna motioner
§42 ANN Svar på motion angående hedersrelaterat våld och förtryck inklusive
könsstympning.
Tjänsteskrivelse svar på motion hedersrelaterat våld och förtryck inkl. könsstympning
§40 ON Svar på motion angående hedersrelaterat våld och förtryck inklusive könsstympning
Tjänsteskrivelse-Svar på motion angående hedersrelaterat våld och förtryck inklusive
könsstympning
§77 BUN KSAU Motion Hedersrelaterat våld och förtryck inklusive könsstympning
Ärendebeskrivning svar på Motion Hedersrelaterat våld och förtryck inklusive könsstympning

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.
Yrkande
Micael Arnström (S) yrkar att andra att-satsen ska avslås och motionen i övrigt ska anses
besvarad.
Anna Roos (C) yrkar på att ärendet ska återremitteras för att nämnderna ska svara på hur
kontoren samverkar i frågan.
Beslutsgång
Ordförande frågar först om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Ordförande finner att
ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs och verkställs efter att följande omröstningsordning godkänns:
Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar JA.
Den som vill att ärendet ska återremitteras röstar NEJ
Resultat
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Med röstsiffrorna 6 JA-röster, 4 NEJ-röster och 1 som avstod från att rösta finner ordförande
att kommunstyrelsen har beslutat attt ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer sedan arbetsutskotts förslag mot Micael Arnströms yrkande. Ordförande
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Micael Anströms yrkande.
Ordförande frågar till sist om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till
beslut i övriga delar. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag till beslut i övriga delar.
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Omröstningsslista
Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2017-08-29

Omröstningslista: §143
Ärende: Svar på motion Hedersrelaterat våld och förtryck inkl. könsstympning, 2017 KS0122

Omröstningslista

Avgöras idag eller återremiss?
Ledamot

Ja

Marie-Louice Lindström(S), 1:e vice ordförande
Anna Roos(C), 2:e vice ordförande
Krister Mattsson(S), ledamot
Bengt-Åke Torhall(L), ledamot
Andreas Algerbo(C), ledamot
Johan Edenholm(KV), ledamot
Bo-Gunnar Åkesson(M), ledamot
Jerzy Golowkin(-), ledamot
Micael Arnström(S), ersättare
Gunnel Johansson(S), ersättare
Anders Bertilsson(SPI), ersättare
Resultat

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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