
  

 
Kallelse 
Föredragningslista 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet 

 

1(1) 

 
 

 

 
 

 

 
Sammanträde Arbetsmarknads- och integrationsutskottet  
  
Plats och tid 2020-10-19 kl 8.30-12.00 

 

Sammanträdesrum Bäve 

 
  
Ordförande Camilla Johansson (C) 
  
Sekreterare Markus Hurtig 

 

 

 1. Upprop och val av justerare 

 

2. Information från nämnder och förvaltningar om aktuella frågor 

 

3. Sammanträdestider 2021, samt ändring av sammanträdestid i 

november 2020 (beslutsärende) 

 

4. Informationsärenden enligt arbetsmarknads- och 

integrationsutskottets årshjul 2020, oktober 
 

 Hedersrelaterat våld och förtryck 

 

                                               Paus för kaffe 

 

  Brottsförebyggande rådet (BRÅ) kl 11.20-12.00 

 

5. Arbetsmarknads- och integrationsutskottets övriga 

informationsärenden 

 Information om arbetet med plan integration 2030 

 Jobb- och utbildningsmässa (arbetsmarknadsavdelningen) 

 Kvalitetsverkstad, Kontinuerlig utbildning, Branchråd, Yrkeshögskola 

och Budgetproposition 2021 (vuxenutbildningen) 

 

6. Uddevalla mot minskad segregation, ändring av aktivitet EFES 

(beslutsärende) 

 

 

8.35-09.00 

 

09.00-09.10 

 

 

 

 

 

09.10-09.50 

 

09.50-10.05 

 

(BRÅ 11.20-12.00) 

 

 

 

10.05-10.15 

10.15-10.25 

 

10.25-11.05 

 

 

11.05-11.20 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2020-10-07 Dnr KS 2020/00588 

  

 

Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

Telefon 0522-69 60 75 
markus.hurtig@uddevalla.se 

 

Sammanträdestider för arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 2021 

Sammanfattning 

Följande sammanträdestider föreslås för utskottet 2021.  

 

2 februari 

9 mars 

6 april 

4 maj 

27 maj 

31 augusti 

5 oktober 

2 november 

30 november 

21 december 

 

Sammanträdestid är kl. 8.00-12.00, förutom 27 maj som är 13.00-17.00 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-07 

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet beslutar 

 

att fastställa ovan sammanträdestider för år 2021.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 
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Handläggare 

Utvecklare Annette Jonasson 

Telefon 0522-69 60 49 
annette.jonasson@uddevalla.se 

 

Informationsärenden enligt arbetsmarknads- och 

integrationsutskottets årshjul 2020, oktober 

Sammanfattning 

Fyra informationer ska lämnas under oktober månad enligt antaget årshjul: 

- Status arbetsmarknadsinsatser 

- BRÅ (Brottsförebyggande rådet) 

- Hedersrelaterat våld och förtryck 

- Ök Idé 

 

Status arbetsmarknadsinsatser 

Arbetsmarknadsavdelningen är kommunens samordnande part gällande 

långtidsarbetslösa som behöver en utvecklande insats och sysselsättning. Alla deltagare 

anvisas via Jobbcentrum. På grund av ansträngt personalläge på arbetsförmedlingen och 

anvisningsstopp av nya beslut sedan 2019, så har nya deltagare från Af varit mycket få 

fram tills hösten 2020. Under tertial 2 har det lossnat. Nu är samtliga tillgängliga platser 

fyllda i kommunen och flera står på kö. Läs mer under rubriken ”Ärendebeskrivning”. 

 

BRÅ 

Uddevalla kommun är sammankallande för kommunens brottsförebyggande råd. 

Brottsförebyggande rådet arbetar på uppdrag av kommundirektörens ledningsgrupp. Brå 

är på uppdrag av kommundirektören det verktyg kommunen använder för hantering och 

drift av brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete. Samtliga större 

samhällsaktörer som har sin bas i Uddevalla och har koppling till brottsförebyggande 

arbete är representerade i Brå. Avsikten är att skapa ett starkt nätverk att kunna bedriva 

praktisk trygghetsskapande verksamhet med ett minimum av ledtid och med minimal 

risk att olika verksamheters arbete motarbetar varandra. Stor vikt läggs vi att de 

ingående samhällsaktörerna skall ha en gemensam lägesuppfattning där denna sedan 

används som en grund att arbeta utifrån oavsett kärnverksamhet. Grundläggande för 

mötesordningen i Brå är att samtliga frågor på mötet skall vara förberedda av någon 

deltagare.  Kommunens säkerhetschef är ordförande i Brå som träffas 6-7 ggr/år, utöver 

de ordinarie mötena finns en mindre beredningsgrupp inför möten. 

 

Hedersrelaterat våld och förtryck 

Till detta möte ges en påminnelse om tidigare informationer som getts i ämnet: 

 Förstudie/Rapport HVF 2019-03-22 

 RESURSCENTRUM mot hedersrelaterat våld och förtryck Barnahus Fyrbodal 
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 Hälsokällan Fyrbodals kommunalförbund 

Läs mer under rubriken ”Ärendebeskrivning”. 

 

ÖK Idé 

Eftersom detta ämne nyligen behandlats som ett beslutsärende, så utgår information om 

ämnet vid detta möte. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-27 

Förstudie/rapport HVF 2019-03-22 

Hedersrelaterat våld och förtryck – en vägledning 

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslutar 

 

att notera informationen till protokollet 

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Status arbetsmarknadsinsatser 

Arbetsmarknadsavdelningen är kommunens samordnande part gällande 

långtidsarbetslösa som behöver en utvecklande insats och sysselsättning. Alla deltagare 

anvisas via Jobbcentrum. På grund av ansträngt personalläge på arbetsförmedlingen och 

anvisningsstopp av nya beslut sedan 2019, så har nya deltagare från Af varit mycket få 

fram tills hösten 2020. Under tertial 2 har det lossnat. Nu är samtliga tillgängliga platser 

fyllda i kommunen och flera står på kö. Under tiden vi väntat på att Af ska bli aktiva i 

samverkan igen, så har vi arbetat mer aktivt med försörjningsstödstagare. Dels genom 

vägledning i vår Drop In, dels genom sysselsättningsplatser. Deltagare från 

försörjningsstöd brukar utgöra ca 20 % av de nyinskrivna deltagarna. Nu utgör de 

merparten av deltagarna (268 av 487 som hittills är eller varit i insats under året). Vi har 

också skapat ett nytt arbetssätt där vi delat in deltagarna i tre grupper; ”Nya och nära”, 

”Mera och länge” och ”Etableringen”. Modellen skapar en synergi mellan flödena i 

försörjningsstöd och personer som anvisas från Arbetsförmedlingen. Vi har efter 

Coronas utbrott startat upp en digital introduktion som ett komplement till den fysiska 

introduktionen. 

Resultat Tertial 2: Av de som avslutat sin insats under de första åtta månaderna, så har 

30,4 % (51 av 168) gått vidare till arbete eller studier. Samma period förra året var det 

29,9 % (109 av 365).  
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Vi gör en del riktade satsningar med hjälp av statliga medel. Genom projekt Uddevalla 

mot minskad segregation, kan vi bland annat genomföra riktade och uppsökande 

insatser för ungdomar. Genom aktiviteten Bovärdar/Miljövärdar har deltagare fått en 

ordinarie anställning hos Uddevallahem efter avslutad projektinsats. Jobbcafét i 

områdena Dalaberg och Tureborg är mycket välbesökta. Årets sommarlovspraktik blev 

mycket lyckad. Trots rådande Corona-pandemin skapades det över 277 platser (politiskt 

beslut om 275) och till slut tackade 262 ungdomar ja till sin plats (55 % flickor och 45% 

pojkar). Några exempel på arbetsområden som varit aktuella i sommar: Barnomsorg, 

arbete vid ridläger och seglarskola, grönyteskötsel, strandstädning och hjälpa till vid 

Kulturskolans sommaraktiviteter. 94 tilltänkta sommarlovspraktikplatser drogs tillbaka 

pga. Corona, till exempel alla platser inom äldreomsorgen försvann. Genom extra medel 

från regeringens Sommarjobb-satsning kunde arbetsmarknadsavdelningen anställa sex 

handledare under sommaren som såg till att extra platser kunde tas fram och att 

folkhälsomyndighetens rekommendationer kunde följas samt att antalet ungdomar per 

arbetslag kunde hållas lägre än vanligt.  

Försörjningsstöd övergick till kommunstyrelsen från socialnämnden den 15 februari. 

Med tanke på förra årets ökning av hushåll och kostnader, tillsammans med en 

nedåtgående konjunktur, så sattes vår prognos till att öka ytterligare med 10–15 mkr 

under 2020 (från 65 mkr).  Så kommer det att bli. Under perioden jan-aug 2019, så 

ökade antal hushåll med 10 % (låg på ca 840 hushåll vid årsskiftet 2019/2020). Under 

samma period i år 2020 har i stället antalet hushåll minskat med 3 %. Anledningen till 

att vi kunnat ”hålla nere” ökningen av hushåll beror till största delen på att vi lyckats 

skriva ut fler från försörjningsstöd, samt kunnat göra fler utredningar med avslag som 

beslut. Vi är dock fortfarande på en mycket hög nivå med ett snitt på drygt 830 hushåll 

per månad. Osäkerheten är stor hur de sista månaderna kommer att utveckla sig. Nästa 

år 2021 spåddes först kunna visa en större sänkning av kostnaderna för försörjningsstöd, 

men med effekterna efter Corona pandemin tillsammans med nedåtgående konjunktur, 

så blir det en svår uppgift och en stor utmaning för kommunen. 

 

Hedersrelaterat våld och förtryck 

Förstudie/Rapport HVF 2019-03-22 (se bilaga) 

Kommunledningskontoret och socialtjänsten lät samfinansiera en förstudie i ämnet. 

Syftet med förstudien:  

- Inventera vilka insatser och vilken kompetens som i nuläget redan finns i kommunens 

förvaltningar, framför allt inom skolan och socialtjänsten.  

- Beskriva hur nya insatser kan integreras och/eller komplettera det befintliga.  

- Att genom omvärldsbevakning beskriva de lagar och beslut som vi i kommunen har att 

rätta oss efter inom detta ämne. 

- Att beskriva andra framgångsrika arbeten inom området i andra kommuner, som vi 

sedan kan ta efter och anpassa till vår kommun.  

- Kartlägga hur ett framtida förbättringsarbete skulle kunna genomföras och finansieras 

i befintlig verksamhet.  

Förväntat resultat:  
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- Arbetet skall leda fram till ett förslag på arbetssätt av insatser som har en 

förebyggande karaktär.  

- Insatserna skall vara långsiktiga.   

 

RESURSCENTRUM mot hedersrelaterat våld och förtryck Barnahus Fyrbodal 

Resurscentrum är en del av en nationell satsning (inom ramen för arbetet inom området 

mäns våld mot kvinnor) för att stötta utsatta barn och ungdomar. Resurscentrum är en 

förstärkt del av Barnahus Fyrbodal.  

Syftet är ett förbättrat stöd, hjälp och bemötande för de som är utsatta för hedersrelaterat 

våld och förtryck eller ligger i riskzonen för det. Det finns behov av ökad kompetens 

och samordning inom området och Resurscentrum anordnar konferenser och 

utbildningsinsatser för att öka kunskapen. Resurscentrum är ett stöd för 

yrkesverksamma via konsultationer och samråd samt medverkar i olika nätverk och 

samverkansgrupper. En arbetsgrupp är tillsatt där ungdomsmottagningen, elevhälsan, 

socialtjänsten, polisen och Hälsokällan ingår. De som ingår i arbetsgruppen har också 

en del av sina tjänster avsatta i projektet för att vara ambassadörer inom respektive 

verksamhet och vara med och utveckla metoder och arbetsformer som skall utmynna i 

en rutin för de olika verksamheterna. En samordnare är projektanställd för att samordna 

insatserna (Pernilla Martinsson 0520-49 67 08 eller 49 68 08, 

pernilla.martinsson@trollhattan.se) 

En vägledning för skola/elevhälsa, ungdomsmottagning, socialtjänst och polis är 

framtagen, se bilaga. 

 

Hälsokällan Fyrbodals kommunalförbund 

Hälsokällan är en verksamhet som drivs av Fyrbodals Kommunalförbund med 

finansiering av hälso- och sjukvårdsnämnd Norr samt 13 kommuner i Fyrbodal. 

Verksamheten syftar till att främja barn och ungdomars hälsa (fysiskt, psykiskt och 

socialt) samt verkar för att alla barn och ungdomar ska ha tillgång till hälsofrämjande 

levnadsvillkor under hela uppväxttiden. 

Sedan 2006 har Hälsokällan drivit ett arbete för att stärka Fyrbodals kommuners och 

regionala verksamheters arbete mot hedersproblematik i syfte att barn och ungdomar 

ska växa upp i ett samhälle med goda relationer och en vardag fri från våld. Alla barn 

och ungdomar oavsett bakgrund, funktion, etnicitet, kön och familjekonstellation har 

rätt att växa upp under goda uppväxtvillkor. 

Hälsokällan arrangerar grundutbildningar och nätverksträffar mellan olika aktörer som 

arbetar mot att förebygga och/eller kunna förstå hedersförtryckets mekanismer och 

uttryck. Dessutom fördjupas kunskaperna genom olika seminarium om kvinnlig 

könsstympning, tvångsäktenskap och barnäktenskap, heder och hbtq-frågor. 

 

 

 

 

 

mailto:pernilla.martinsson@trollhattan.se
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Peter Larsson Annette Jonasson 

Kommundirektör Utvecklare 

Skickas till Markus Hurtig 
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Hedersrelaterat våld och förtryck  
- en vägledning för skola/elevhälsa, ungdomsmottagning, socialtjänst och polis  

 

1. En vägledning  

Denna vägledning är framtagen av Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck 
Barnahus Fyrbodal. Förhoppningen är att den kan utgöra ett underlag i respektive 
verksamhet och kommun för att ta fram lokala rutiner och ge ett mer jämlikt stöd för de som 
är utsatta och eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Hedersrelaterat 
våld och förtryck är en komplex problematik och mycket händer inom området i form av 
kunskap, metodstöd och framtagande av rutiner. Vägledningen bör därför ses som ett 
dokument som revideras efter hand. I litteraturlistan finns tips att för att hämta ytterligare 
kunskap. 

 

2. En mänsklig rättighet   
Hedersrelaterat våld och förtryck strider mot mänskliga rättigheter. Alla har samma rätt och 
lika värde.  
I FN:s generalförsamlings resolution om avskaffande av brott mot kvinnor i hederns namn 
(Resolution 55/66) fastställs att stater har en skyldighet att förebygga, utreda och åtala brott 
och erbjuda skydd till de som utsätts. Att inte göra detta utgör enligt resolutionen ett brott 
mot mänskliga rättigheter.  
 
I regeringens handlingsplan 2007/08:39 fastslås att mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat 
våld och förtryck samt våld i samkönade relationer är oacceptabelt och strävan är att våldet 
ska upphöra. 

Barnkonventionen blev lag 1 januari 2020. Denna stärker barns mänskliga rättigheter i 
praktiken. Barnkonventionen syftar till att ge alla barn oavsett bakgrund rätt att bli 
behandlas med respekt och att få komma till tals. Det ska det i alla åtgärder som rör barn i 
första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa och det skall vidtas alla lämpliga 
åtgärder för att säkerställa att barnet skyddas mot alla former av diskriminering eller 
bestraffning.  

 

3. Hedersrelaterat våld och förtryck  
Hedersrelaterat våld och förtryck inklusive barnäktenskap, tvångsäktenskap, könsstympning 
av flickor och kvinnor bygger på starkt patriarkala och heteronormativa föreställningar. 
Kontroll av flickors och kvinnors sexualitet är central och knuten till kollektivet. Familjens 
rykte och anseende ses som avhängigt flickors och kvinnors faktiska eller påstådda 
beteende. Våldets kollektiva karaktär innebär att det kan finnas flera förövare av båda könen 
och att offren kan vara både kvinnor och män, flickor och pojkar och HBTQ-personer. 
 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/skrivelse/2007/11/skr.-20070839/
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Hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) drabbar framför allt flickor och unga kvinnor, men 
även pojkar och män. Det hedersrelaterade våldets kollektiva karaktär gör att gränserna 
mellan offer och förövare blir otydliga. De som medverkar till förtrycket kan själva vara 
utsatta. Det kan till exempel vara mödrar och unga män som känner sig pressade att sätta 
familjen före individen. 
 
För flickor kan det handla om att vara tvungen att gå direkt hem efter skolan, att inte få vara 
med på lektionerna i alla skolämnen, inte få delta i fritidsaktiviteter, inte få välja sina vänner 
eller framtida partner. Det kan handla om könsstympning eller att bli bortförd mot sin vilja.  
 
Förtrycket av pojkar och unga män kan ta sig andra uttryck än det som drabbar flickor och 
kvinnor. Pojkar och unga män kan till exempel bli tvungna att bevaka till exempel sina systrar 
eller sin mamma. De riskerar även att bli bortförda och bortgifta.  
 
När våldsutsatta söker hjälp så blir många involverade. Ju bättre samverkan fungerar desto 
större möjligheter att den utsatta får rätt stöd. Vid behov kan socialtjänsten, Resurscentrum 
och andra instanser som finns med i kontaktlista konsulteras. 

 

5. Bemötande  

Ett gott professionellt bemötande kan bidra till att personen vågar berätta om sin situation.  
Genom att se till att hen blir trygg i relationen kan vi få dem att våga berätta mer.  
 

En tillitsfull relation är avgörande vid svåra samtal. Många kommer från kulturer där det är 
tabu att prata om hälsa, sexualitet och könsorgan. Vid samtalet behöver hen få veta att det 
finns hjälp att få och att livskvalitén kan förbättras. Det är inte ovanligt att den utsatta vill ha 
med sig en stödperson på möten. Det är viktigt att säkerställa att det är den utsattas egen 
vilja och inte något som påtvingats hen.  

 

6. Säkerhet för den utsatta 
Säkerhetsaspekten är oerhört viktig när en person är utsatt för hedersrelaterat våld och 
förtryck. Det är viktigt att vara flexibel och att säkerhetsåtgärderna anpassas efter den 
utsattas individuella behov och var i processen hen befinner sig. För en person som är hårt 
kontrollerad kan flexibla lösningar, exempelvis när det gäller val av mötesplats, vara den 
enda möjligheten att kunna få en första fysisk kontakt och initial hjälp. 
 
Behovet kan se olika ut och därför ska även åtgärderna kring den utsattas säkerhet anpassas 
efter omständigheterna.  Läs mer under socialtjänsten och kontakta vid behov 
Länsstyrelsens nationella stödtelefon 010-223 57 60 eller Resurscentrum Barnahus Fyrbodal 
0520 – 49 67 08 för råd. 
 
  
  

http://www.hedersfortryck.se/hedersfortryck/vad-ar-hedersrelaterat-vald-och-fortryck/utsatta-och-forovare
http://www.hedersfortryck.se/hedersfortryck/vad-ar-hedersrelaterat-vald-och-fortryck/utsatta-och-forovare
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6.1. Att tänka på vid kontakt med vårdnadshavare 
Att etablera ett gott samarbete med vårdnadshavare får aldrig gå före arbetet med att 
skydda och stödja personer som kan vara utsatta. Det är viktigt att den utsatte känner till 
sina rättigheter och vet att skola och socialtjänst inte kompromissar till förmån för 
föräldrarnas eller släktens värderingar. I ett professionellt bemötande måste det framgå 
tydligt att lagstiftningen följs och den unges rättigheter bevakas.  Det går det inte att 
förvänta sig att hen klarar av att stå på sig i alla lägen gentemot vårdnadshavare, släkt och 
vänner.  

 
7. Anlita tolk  

I vissa fall kan en tolk behövas för att göra en muntlig tolkning eller en skriftlig översättning. 
En myndighet bör anlita tolk när man har att göra med någon som inte behärskar svenska. 
Utöver ordinarie rutiner för tolkanvändning behöver en ta hänsyn till följande:  

 

• Efterfråga i första hand en auktoriserad tolk. Det går att söka tolkar via 
Kammarkollegiets webbplats om den upphandlade tolkförmedlingen har svårt att 
erbjuda tolk med rätt kompetens. https://www.kammarkollegiet.se/vara-
tjanster/tolk/hitta-tolk-i-vart-register  

• I första hand bör telefontolk användas, detta gör mötet mer anonymt. Lyssna in vad 
den utsatta är mest bekväm med. Fråga om önskemål om tolken skall närvara, vara 
med på telefonen och om tolkens kön. Ur en säkerhetsaspekt är det den 
yrkesverksamma som gör bedömningen av tolkningen.  

 

• Om möjligt, meddela namnet på tolken i förväg. Detta gör att den utsatta har 
möjlighet att säga ifrån om det är en tolk som inte kan användas. Det kan, exempelvis 
vara så att tolken är bekant med den utsattas sociala nätverk -familj, släkt eller andra 
i området. Det är mycket viktigt att tolken är neutral och professionell. Tolken får inte 
vara ett hot genom att sprida rykten eller ta kontakt med den utsattas familj, släkt 
eller bekantskapskrets.  

 

• Nämn aldrig namn eller platser vid tolksamtalet. Använd gärna papper och penna. 
Rita och skriv det som inte går att benämna med ord. En kan även använda 
Pictobilder eller trädockor. Inled tolksamtalet med att informera om hur samtalet 
skall genomföras. Kom överens om ett tecken som den utsatta kan göra om tolken 
frågar olämpliga saker och om samtalet behöver avslutas. Ta därefter kontakt med 
tolkförmedlaren och framför klagomål. 

https://www.kammarkollegiet.se/vara-tjanster/tolk/hitta-tolk-i-vart-register
https://www.kammarkollegiet.se/vara-tjanster/tolk/hitta-tolk-i-vart-register
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8. Skolans roll i arbetet   
Hur kan skolan arbeta med frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck? Skolverket ser 
det som ett arbete på tre nivåer, där skolpersonalen ofta behöver arbeta parallellt.  
1.  Att nå alla flickor och pojkar i skolan och deras föräldrar  
2.  Att upptäcka utsatthet hos flickor och pojkar  
3.  Att ge stöd och skydd i akuta situationer 
(Skolverket 2010 ). 
 
De två första nivåerna, som handlar om det främjande och förebyggande arbetet, är i högsta 
grad centrala för skolan. När det gäller akut skydd och stöd kan det handla om samtalsstöd 
anmälan till socialtjänsten och att inte ta kontakt md vårdnadshavare.  Se mer 8.2 och 8.3. 

 

8.1. Att tänka på  
Skolan som träffar alla elever har en viktig roll att dels arbeta förebyggande och 
hälsofrämjande och dels att upptäcka de elever som lever i utsatthet. När det gäller 
förebyggande och främjande insatser följer här några tips i det arbetet. 
 

• Informera eleverna och vårdnadshavare om att skolan är till för barnen. Den enskilda 
eleven ska inte kontrolleras i skolan, varken av syskon eller av släktingar.  

• I skolplikten ingår obligatoriskt deltagande i samtliga skolämnen. Det gäller oavsett 
vårdnadshavares önskemål eller krav om befrielse från till exempel undervisning om 
sex och samlevnad, simning, hemkunskap och bild. 

• Skolan skall stärka eleverna till att välja sina egna liv och utbilda om bland annat 
mänskliga rättigheter, flickor och kvinnors rättigheter, barnkonventionen, delaktighet 
och lika värde.  

• Skolsköterskans hälsosamtal är viktig för att uppmärksamma utsatta flickor och 
informera om att det finns stöd och hjälp att få för dem som blivit utsatt för eller 
riskerar att utsättas för könsstympning. I ett förebyggande arbete ska flickan få veta 
vilka rättigheter hon har och att könsstympning är förbjudet enligt svensk lag (Lag 
1982:216 1 §). 

• Skolan skall förmedla kunskap om flickors och pojkars sexualitet och rätt till sin egen 
kropp. 

• Elevhälsan ska ha goda kunskaper om hedersrelaterat våld och jobba aktivt för att 

förebygga och hjälpa elever som är i riskzonen och tidigt upptäcka mönster. 

• För många barn och unga innebär lovet en härlig ledighet. Tyvärr gäller detta inte för 
alla. Det finns de som riskerar att bli bortförda för eventuellt tvångsgifte, kvinnlig 
könsstympning eller i uppfostringssyfte. De som möter barn och unga behöver vara 
extra lyhörda inför de längre skolloven. 
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• Samarbeta inom elevhälsan och konsultera gärna, socialtjänsten, Resurscentrum, 
eller annan instans i kontaktlistan. 

• Kom ihåg skyldigheten att vid misstanke eller kännedom om att ett barn far illa 
genast göra en anmälan till socialtjänsten. (Socialtjänstlagen 14 kap. 1 §) När du gör 
en anmälan kontakta socialtjänsten i din kommun. Konsultera gärna Resurscentrum 
inför anmälan.  

• Av säkerhetsskäl ska skolan inte informera vårdnadshavarna om att en anmälan är 
gjord. 

• Dokumentera för att lättare kunna skapa en helhetsbild av elevens hela livssituation. 

• I ärenden där hot och våld förekommer är det en risk i sig att söka hjälp och berätta 
om sin situation för utomstående. Detta bör särskilt tas i beaktande när det gäller 
ärenden i en hederskontext. 

• Samverka med övriga myndigheter för ett snabbt och effektivt arbete. Fokus ska ligga 
på att skydda den utsatte. 

• Informera alltid rektor att elev lever i hederskontext. 
 

Var uppmärksam på följande signaler: 

Det är inte alltid så att ungdomar själva signalerar att de mår dåligt. Det är vuxnas ansvar att 
våga fråga och se till den ungas livssituation i sin helhet. Det finns några saker att vara 
särskilt uppmärksam på när det gäller barn och unga som är utsatta, eller riskerar att 
utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.  
 
Nedan följer några exempel där elev:  

•  Inte får delta i aktiviteter eller skolutflykter. 

•  Får försämrad motivation och koncentration. 

•  Har psykosomatiska symtom såsom huvudvärk, magvärk och illamående. 

•  Är utsatt av bevakning av en annan elev. 

•  Upplever rädsla att inte passa tider. 

•  Inte har några eller få kamrater 

•  Inte har fritidsaktiviteter utanför skolan. 

•  Talar i termer av "vår kultur kräver". 

•  Inte får ha mobil eller välja klädsel själv. 

•  Är rädd för att berätta hemma om sin homo- bi- eller transsexualitet. 

•  Är rädd om hemmet får reda på att de haft sexuellt umgänge med någon. 

• inte vågar berätta om pojkvän/flickvän. 

Tänk också på: 

• Om samma okända bil cirkulerar återkommande kring skolan. 

• Ett telefonsamtal från okänd som söker elev för telefonnummer och/eller adress. 

• En ledighetsansökan för att resa till hemlandet. 

• Elev som inte återkommer till skolan efter lov. 

• Planer på äktenskap 
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8.2. Vid misstanke om hedersrelaterat förtryck och våld för omyndig 
elev  

• Ta elevens information på stort allvar, lyssna aktiv och ge stöd. 

• Det är viktigt att tänka på att ge personen möjlighet att själv berätta om sin situation. 

• Konsultera och samverka vid behov med skolans eventuella resursperson eller 
elevhälsoteamet. Konsultera även vid behov Resurscentrum mot hedersrelaterat våld 
och förtryck, Nationella kompetensteamet, TRIS eller GAPF, se info i kontaktlistan.  

• Gör anmälan till socialtjänst och eventuellt polisen. Anmälan ska göras skriftligt. 
Dokumentera allt rörande eleven.  

• Av säkerhetsskäl ska skolan inte informera vårdnadshavarna om att en anmälan är 
gjord.  

• Vid behov komplettera den ungas berättelse med uppgifter från olika professionella, 
som läkare, lärare eller annan skolpersonal, terapeuter och andra. Det är viktigt att 
belysa tidigare våld inklusive våld mot syskon och förälder. Det är viktigt att meddela 
allt som framkommer för att socialtjänsten ska kunna bedöma skyddsbehovet.  

 
8.3. Vid misstanke om hedersrelaterat förtryck och våld för myndig 
elev  

• Ta elevens information på stort allvar, lyssna aktivt och ge stöd. 

• Det är viktigt att tänka på att ge personen möjlighet att själv berätta om sin situation. 

• Informera eleven om den oro som finns angående levnadssituation och ev. 
hotbild/förtryck. 

• Konsultera skolans eventuella resursperson eller elevhälsoteamet. Konsultera och 
samverka även vid behov Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, 
Nationella kompetensteamet, TRIS eller GAPF, se info i kontaktlistan. 

• Informera eleven vilket stöd och skydd han/hon kan få från exempelvis socialtjänst 
och polis. 

• Dokumentera allt rörande eleven Vid behov komplettera den ungas berättelse med 
uppgifter från olika professionella, som läkare, lärare eller annan skolpersonal, 
terapeuter och andra. Det är även angeläget att belysa tidigare våld, inklusive mot 
syskon och förälder. Det är oerhört viktigt att meddela allt som framkommer för att 
socialtjänsten ska kunna bedöma skyddsbehovet.  

• Vid akut situation med risk för elevens liv – agera omedelbart och gör anmälan till 
socialtjänst och/eller polis. 

• Vid behov, ställ upp som stöd vid myndighetskontakt. 

• Följ upp att eleven för det stöd och skydd han/ hon behöver och har rätt till 

• Med stigande ålder begränsas ungdomar som lever i en hederskultur successivt. 
Viktigt att ta hänsyn till flickans eller pojkens sexuella läggning, eftersom homo-, bi- 
och transsexualitet kan innebära att hedersproblematiken ytterligare förstärks. 
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8.4 Bortförd mot sin vilja   
För många barn och unga innebär lovet en härlig ledighet. Tyvärr gäller detta inte för alla. 
Det finns de som riskerar att bli bortförda för eventuellt tvångsgifte, könsstympning eller i 
uppfostringssyfte. De som möter barn och unga i sitt arbete behöver vara extra lyhörd inför 
sommarlovet. 
Kom ihåg skyldigheten att vid misstanke eller kännedom om att ett barn far illa genast göra 
en anmälan till socialtjänsten. (Socialtjänstlagen 14 kap. 1 §) När du gör en anmälan kontakta 
socialtjänsten i din kommun. Av säkerhetsskäl ska vårdnadshavarna inte informeras om att 
en anmälan är gjord. 
Kvinnlig könsstympning och tvångsgifte är brottsliga handlingar, även redan på 
planeringsstadiet. Vid misstanke om brott gör en polisanmälan, telefonnummer 114 14. Är 
situationen akut ring istället 112. 
För råd och vägledning i konkreta ärenden, Kontakta Nationella kompetensteamets 
stödtelefon på tel. 010-223 57 60 och/eller Utrikesdepartementets jourtelefon 08-405 50 05. 
Det går också bra att konsultera Resurscentrum. 

 

8.5 Hälsosamtal för elever i åk 8 och åk 1 gymnasium, se bilaga. 
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9. Ungdomsmottagningens roll i arbetet 
Ungdomsmottagningen har till uppgift att på den unges uppdrag förmedla kunskap, ge 
information, stöd och behandling samt genomföra tidiga insatser inom området sexuell, 
reproduktiv, psykisk och psykosocial hälsa. Ungdomsmottagningen ska uppmärksamma och 
medvetandegöra riskfyllda levnadsvanor, såsom till exempel riskbruk av alkohol, droger, sex, 
spel.  
Verksamheten vid ungdomsmottagning ska utgå från lokala förutsättningar och ungdomars 
behov och ha ett normkritiskt förhållningssätt.  
 
Ungdomsmottagningarnas målgrupp är ungdomar och unga vuxna, med de likheter och 
olikheter som var och en i denna heterogena grupp uppvisar. Ungdomsmottagningen är till 
för alla unga till och med 24 år.  
Verksamheten utformas utifrån ”Inriktningsdokument för Ungdomsmottagningar i Västra 
Götaland 2018-2022” och arbetar enligt ett kvalitetsledningssystem som är ISO certifierat 
enligt SS-EN ISO 9001:2015 
 
• Alla ungdomar ska kunna få hjälp och bli stärkta i övergången mellan ungdom och vuxenliv. 
• Ungdomsmottagningen ska var en lättillgänglig arena för ungdomarna, där ungdomars 
behov och de lokala förutsättningarna ska vara i fokus  
• Alla unga ska uppfatta att ungdomsmottagningen arbetar på den unges uppdrag. 
• Alla unga har utifrån ett rättighetsperspektiv rätt till information, kunskap, stöd och 
behandling inom ungdomsmottagningen. En psykosocial, psykologisk och medicinsk 
helhetssyn ska prägla verksamheten.  
• Ungas fysiska och psykiska hälsa ska förbättras 
• Ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter ska stärkas. 
 
Hedersrelaterat våld och förtryck som drabbar flickor, unga kvinnor, pojkar och unga män är 
frågor som ungdomsmottagningarna i Fyrbodal, liksom i övriga Västra Götaland Regionen 
arbetar med. 

 

9.1. Ungdomsmottagningens värdegrund 
Ungdomsmottagningen utgår från FN:s förklaring gällande Mänskliga rättigheter och 
barnkonventionens fyra grundprinciper. De fyra principerna gällande barnets rättigheter är 
att inte diskrimineras, barnets bästa i främsta rummet, barnets rätt till liv och utveckling 
samt barnets rätt att få uttrycka sina åsikter.  

9.2. Utåtriktat arbete   
Ungdomsmottagningarna ska i sitt utåtriktade arbete eftersträva att finnas där ungdomarna 
är. Minst en gång under högstadietiden ska alla elever få göra ett besök på 
ungdomsmottagning för att få information om verksamheten. Det är angeläget att på 
högstadie- och gymnasienivå arbeta strukturerat där ungdomarna aktivt får möjlighet att 
diskutera olika ämnen inom sexuell och reproduktiv hälsa, levnadsvanor samt psykisk hälsa. 
Ungdomsmottagningens utåtriktade arbete kan även inkludera yngre åldrar.  



 

11 
 

9.3. Kompetens  
För att definieras som ungdomsmottagning ska personalgruppen bestå av barnmorska, 
kurator/socionom och/eller psykolog samt läkare. Mottagningarna kan ha tillgång till andra 
personalkategorier. En central förutsättning för ungdomsmottagningens verksamhet är att 
företrädare för de medicinska, sociala och psykologiska kompetenserna har ett nära 
samarbete och tvärprofessionellt arbetssätt. 
(källa utdrag ur Inriktningsdokument för Ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-
2022). 

9.4. Screening – frågor om sexuell hälsa och erfarenhet av våld 
Sexit är ett screeninginstrument som tar upp frågor om sexuell hälsa och erfarenhet av våld. 
Detta verktyg kan användas vid besök på ungdomsmottagningen. Frågor om alkohol och 
droger finns också med.  
Sexit är utvecklat av Kunskapscentrum för sexuell hälsa Västra Götalandsregionen.  
Se bilaga. 
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9.5. Ärendehantering på ungdomsmottagningen 
Ungdomsmottagningarna i Västra Götaland regionen arbetar utifrån 
kvalitetsledningssystemets arbetsflöde Heder. 
Arbetsflödet visar bland annat riktlinjer för bemötande av flickor/kvinnor som utsatts för 
könsstympning och regionala medicinska riktlinjer hedersrelaterat våld och förtryck. 
 
 

• Vid misstanke om hedersrelaterat våld gör ungdomsmottagningen en bedömning 
gällande hot och risk för den utsatte. För riskbedömning används t ex Patriark eller 
Sara.  

• Bedöm om orosanmälan till socialtjänsten ska göras. Vid oro för barn under 18 år 
görs anmälan till socialtjänst enligt 14 kap.1 § socialtjänstlagen (SoL). Den unge 
informeras om att orosanmälan görs och om bakgrunden till anmälan. Är den unge 
över 18 år behövs samtycke av den unge för att ta en kontakt med Socialtjänsten. 
Kontakt kan tas med Resurscentrum för konsultation i ärendet, men också före en 
eventuell orosanmälan görs. 

• Av säkerhetsskäl ska inte vårdnadshavarna informeras om att en anmälan är gjord.  
Om den unge kan erbjudas samtal på ungdomsmottagningen tas det en gemensam 
ställning till innehållet i samråd med den unge. Ungdomsmottagningen kan erbjuda 
råd, stöd och behandling ur ett medicinskt, sexuellt, psykiskt och socialt perspektiv. 
Det finns också möjlighet att hjälpa till att hänvisa till annan instans om behov finns. 
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9.6. Frågor vid misstanke eller uttalad hedersrelaterat våld och 
förtryck. 

  
 

9.7. Sekretess 
Vid kontakt med ungdomsmottagningen är det viktigt att säkerställa sekretess och informera 
om sekretess.  
 

• Klargör om den unge önskar bli kontaktad och i så fall hur. Fungerar det t ex att ringa 
upp den unge, skicka sms som påminner om tider, skicka brev hem. Önskar den unge 
att kontakt förmedlas genom en annan person.  

• Det är viktigt att erbjuda den unge tider på mottagningen som gör det möjligt att 
besök kan hållas privata. 

• Ta ställning till hur dokumentationen i journalsystemet görs. 

• Får du välja själv vad du vill göra efter skolan? Ex. fritidsaktivitet, kompisar 
mm 

• Får du välja dina vänner? Eller vad ni gör tillsammans? 

• Får du ha vänner av motsatt kön?  

• Får du ta hem vänner?  

• Får du välja vilka kläder du vill? Eller hur du ska se ut? 

• Får du välja partner själv?  

• Har du en partner? Vet familjen om det? Vad är/skulle familjens reaktion 
vara på att du har en partner?  

• Hur ser din familj på sex före äktenskap?  

• Hur ser du din framtid? Vad vill du med ex; utbildning, jobb, bostad? Vad 
vill familjen? 

• Har någon pratat om att du ska gifta dig?  

• Får du välja vem du ska gifta dig med eller leva tillsammans med som 
vuxen? 

• Får du välja religion eller livsåskådning? 

• Får du välja ideologisk eller politisk uppfattning? 

• Har du syskon, yngre, äldre? Gäller samma regler för dem? 
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10. Socialtjänstens ansvar och uppdrag   
Socialtjänsten har ett tydligt ansvar för och uppdrag att ge stöd och hjälp till dem som 
utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. detta går att läsa om i 5 kap. 11 § SoL) Både 
socialtjänstlagen och lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
ger stora möjligheter att stödja, hjälpa och skydda de som är utsatta för hedersrelaterat 
våld. För att detta ska fungera i praktiken är det viktigt att socialsekreterare har tillräckliga 
kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck, dess mekanismer och konsekvenser av 
våldet. Utgångspunkten för arbetet måste alltid vara att aldrig göra avkall på de utsattas 
rättigheter, oavsett om de är barn eller vuxna.  

Vägledningen är tänkt att belysa förhållanden som är viktiga att tänka på i ärenden som rör 
hedersrelaterat våld och förtryck inom individ-och familjeomsorgen. Den är ett komplement 
till ordinarie rutiner och metodstöd som berör barn och unga. 

 

10.1. Förhandsbedömning 
En skyddsbedömning ska göras inom 24 timmar efter att en anmälan inkommit till 
socialtjänsten. I den akuta fasen är det viktigt att hotet mot den unga utreds så att hen får 
adekvat skydd och hotreducerande åtgärder som sätts in vid behov. 
Våga göra skillnad sidan 61.  

• Ta reda på eventuell tidigare kännedom inom socialtjänsten. Kontakta anmälaren om 
informationen i anmälan behöver förtydligas. 

• Kontakta Resurscentrum för konsultation för att säkerställa handläggningen av 
ärendet och få stöd i att den sker utifrån de speciella behov som kan uppstå vid 
ärende där hedersrelaterat våld kan förekomma. Det kan till exempel handla om hur 
kontakten med ungdomen ska ske, vad för frågor som är viktigt att ställa för att 
kunna göra en noggrann skyddsbedömning och när en kontakt med vårdnadshavare 
ska tas. 

• Tiden för en förhandsbedömning är 14 dagar. Förhandsbedömningstiden bör 
användas aktivt för att göra en probleminventering och bedömning av skyddsbehov 
tillsammans med den unge. Framkommer det att den unge kan vara utsatt för våld 
eller bevittnat våld av eller mot närstående ska alltid en utredning inledas 
omedelbart. 

• Det kan finnas behov av klargörande samtal med den unge. Överväg om och hur en 
kontakt kan ske utan att föräldrar informeras om detta. Är ungdomen fyllda 15 år är 
en egen part och har rätt att söka bistånd från socialtjänsten. Viktiga delar i 
förhandsbedömningen är probleminventering och bedömning av skyddsbehov och då 
behöver ungdomens berättelse och upplevelse komma fram. 

• Bemötandet av ungdomen är avgörande för hur mycket hen vågar berätta om sin 
situation för socialtjänsten. I kontakten med ungdomen är det viktigt att informera 
om socialtjänstens roll och om ramarna för mötet. Under tiden för 
förhandsbedömningen är det viktigt att berätta om vad socialtjänsten kan erbjuda för 
hjälp och skydd samt om hur en utredning går till. Använd tolk vid behov, se kap 7.  
Var försiktig med att använda ungdomens/familjens namn. 

• Var tydlig med information om vad socialtjänsten gör, rita och visa. Ungdomen 
kanske känner sig tryggare om den har med sig en trygghetsperson från t. ex skolan 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453/#K5
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-1990-52/
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som deltar vid mötet. Dokumentera noga vad som sägs. Gör upp en plan för hur 
socialtjänsten vid behov på ett säkert sätt kan ta kontakt med ungdomen. Förse 
ungdomen med aktuella telefonnummer vid en akut situation. 

• Om socialtjänsten beslutar att utredning ska inledas är det viktigt att ungdomen får 
information om när och hur vårdnadshavarna kommer att informeras av 
socialtjänsten. Om ungdomen är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck kan det 
påverka skyddsbehovet och en ny skyddsbedömning ska göras. Ungdomen kan vara i 
behov av skydd när en kontakt med vårdnadshavare tas. Vid behov sekretessmarkera 
hela/delar av anmälan. Sekretess gäller till skydd för barn i förhållande till 
vårdnadshavare om det kan antas att barnet lider betydande men om uppgiften röjs 
för vårdnadshavare. (12 kap 3 § första stycket, Offentlighet och sekretesslagen 
(2009:400). 

• Om socialtjänsten beslutar att inte inleda utredning efter en förhandsbedömning 
finns det ingen bestämmelse som säger att socialtjänsten har skyldighet att 
underrätta ungdomen och vårdnadshavare om att inte inleda utredning. Att 
informera vårdnadshavare om att ungdomen haft kontakt med Socialtjänsten kan 
utgöra en risk för ungdomen. Socialtjänsten kan också besluta om att inte informera 
vårdnadshavare om innehåll i anmälan utifrån sekretesslagstiftning (se ovan).  

 

10.2. Utredning 
• En utredning ska alltid inledas omedelbart om det finns en misstanke om att ett barn 

kan vara utsatt för våld eller andra övergrepp av närstående eller bevittnat våld eller 

andra övergrepp av eller mot närstående. 

• Är ungdomen i behov av akut skydd kan ungdomen behöva omhändertas enligt 6 § 

LVU. Vid placering kan placeringsort behöva hemlighållas vilket LVU lagstiftningen ger 

möjlighet till. Det är inte möjligt att placera ett barn som har behov av omfattande 

skydd enligt socialtjänstlagen (SOL). Föräldrar kan inte samtycka till att 

placeringsorten hemlighålls enligt gällande lagstiftning. 

• I ett initialt skede vid ett omedelbart omhändertagande får det inte ske någon 

kontakt mellan familj och ungdom. LVU lagstiftningen ger nämnden möjlighet att 

Exempel på frågor: 

• Vad vill du göra som du inte får? 

• Vad måste du göra som du inte vill? 

• Alla familjer har regler, vilka regler är viktiga i din familj? 

• Har du varit utsatt för våld, hot eller kränkningar? Specificera 

• Vem utsätter dig? I vilka situationer/motiv? Hur länge har det pågått? 

• Är du rädd? Vad är du rädd för kan hända? 

• Är du gift eller bortlovad till någon? 

• Är någon mer i familjen utsatt? 

• Vem bestämmer vad och över vem i familjen/släkten? 
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besluta om umgänges begränsning. Ungdomen kan mycket lätt påverkas av familjen 

för att en ska ta tillbaka sin berättelse vilket är en anledning till att begränsa 

kontakten mellan ungdom och familj. 

• Ett högt säkerhets- och skyddstänk behövs runt ungdomen. Tänk på det lokala 

skyddet i dokumentationssystem. Kollegor som inte arbetar i ärendet ska inte ha 

onödig information, använd anonyma bilar, telefontolkar mm. Se säkerhet 10.7. 

• Utredningen genomförs enligt BBIC- barns behov i centrum med kompletterande 

frågor om hedersrelaterat våld och förtryck. (se nedan) Alla samtal sker enskilt med 

respektive vårdnadshavare och barn, anteckna nog vad som sägs, gå igenom 

anteckningarna och fråga om uppgifterna stämmer. Jämför uppgifterna som parterna 

gett. 

• Utgå ifrån att läsaren av utredningen saknar kunskap om hedersrelaterat våld och 
förtryck när du skriver utredningen. Tydliggör vad och hur det hedersrelaterade 
våldet och förtrycket påverkar barnet och vad det får för konsekvenser för barnets 
framtida utveckling. För att göra en kvalificerad riskbedömning är det av vikt att: 
 
1. Kartlägg aktuella, historiska och framtida riskfaktorer. 
2. Kartlägg aktuella skyddsfaktorer, undantag till omsorgsbrist, styrkor och resurser, 

barnets och familjens vilja till förändring 
3. Bedöm framtida risk för den utsatta 
4. Bedöm ärendets allvarlighetsgrad 

      Fördjupade frågor hedersrelaterat våld och förtryck 

• Fördjupade frågor kring information som samlats in initialt. Hur, vem, 

historik? 

• Vad tänker familjen om anseende och rykte? Hur viktigt är det? 

• Vilka regler finns inom familjen? Vad är tillåtet/inte tillåtet? 

• Hur ser våldet/begränsningarna ut? Hur har det förändrats över tid? Beskriv 

konkret. 

• Fördjupade kunskaper om nätverket. Hur ser det ut, vart finns de, deras 

inställning till, finns det andra som utsatts för hedersrelaterat våld och 

förtryck? 

• Individens fysiska/psykiska hälsa. Finns det men som kan kopplas till 

utsattheten? 

• Föräldrars bakgrund och nuvarande situation, äktenskap, hem- och 

förvärvsarbete etc. 

• Hur förklarar föräldrarna uppgifterna som framkommit? 
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10.3. Riskbedömning  
Uppgifter som framkommer i den inledande kontakten och som rör skyddsbehov är viktiga i 
den fortsatta riskbedömningen. Under utredningen bekräftas eller förkastas uppgifterna i 
kontakten med familjen och andra uppgiftslämnare. Uppgifter som är viktiga att ta reda på 
är tidigare kännedom om familjen inom socialtjänsten avseende våld mot barn i familjen, 
våld mellan föräldrarna, förekomst av patriarkal familjestruktur, bortgifta syskon i 
familjen/släkten etc. 
Utifrån information i förhandsbedömning och utredning är det viktigt att göra kontinuerliga 
riskbedömningar av den unges utsatthet och behov av skydd.  Riskbedömning behöver ske 
när ny information framkommer eller det sker en förändring i den unges livssituation t.ex. 
byte av skola. 
En riskbedömning enligt PATRIARK är en strukturerade och evidensbaserad bedömning 
utifrån en hederskontext.  

 

10.4. Att tänka på inför det fortsatta arbetet 
En brytning med familjen kan bli allt för svår för ungdomen om en känner sig ensam och 
längtan efter familjen blir för stor. Ungdomen behöver känna att en får mycket stöd och 
hjälp och ungdomen ska inte bli lämnad ensam med sina tankar. Det är viktigt att avlasta 
ungdomen från de skuldkänslor som en brytning med familjen medför. I vägledningen ”Våga 
göra skillnad” (Länsstyrelsen Östergötland) finns konkreta tips som vad för insatser som 
behövs ges till ungdomen under olika faser.  
Är ungdomen kvar i sin familj behöver ungdomen få tydlig information om lagar, 
skyldigheter och rättigheter. Är ungdomen över 15 år har en rätt att på egen hand söka 
bistånd från Socialtjänsten. 
Erbjud föräldrar enskilt krisstöd. Familjebehandling är enligt den erfarenhet som finns inte 
verksam i ärende med hedersrelaterat våld och förtryck. 
Medling är inte aktuellt då det innebär att individen ska acceptera visst förtryck. Vi behöver 
ha en beredskap för att den utsatta tar tillbaka sin berättelse eller anmälan och har behov av 
fortsatt stödkontakt. 

 

10.5. Barnets bästa i främsta rummet 
Det är lätt att vi påverkas av föräldrars perspektiv och får svårt att se barnperspektivet. Att vi 
gör en problemförskjutning och tänker tonårsproblem och ser inte hedersproblematiken. 
Det är inte ovanligt att vi professionella tar hänsyn till familjens egna beskrivningar av varför 
problemet uppstått och inte vågar ifrågasätta det. Det finns en risk att vi inte tar ett tydligt 
barnrättsperspektiv. 
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10.6. Myndig ungdom  
För ungdomar 18–19 år ska en skyddsbedömning ska göras inom 24 timmar efter att en 
anmälan inkommit till socialtjänsten. Tiden för förhandsbedömningen är 14 dagar för 
ungdomar upp till 20 år. Vill ungdomen ansöka om stöd ska en utredning inledas. Har 
ungdomen behov av omedelbart skydd ska placering på t.ex. skyddat boende erbjudas.  
Ungdomen själv bestämmer om och hur information till föräldrar ska ske. 
Var noga med att informera ungdomen om vad för stöd socialtjänsten och andra 
myndigheter kan erbjuda. Informera om stödmöjligheter från frivilligorganisationer som t.ex. 
GAPF, TRIS etc. Erbjud ungdomen tid för ett uppföljande möte eller en samtalskontakt om 
möjligt. 
Förse ungdomen med aktuella telefonnummer som ungdomen kan behöva vid en akut 
situation. Tänk på att vara lyhörd för ungdomens förslag på hur en säker kontakten med 
Socialtjänsten ska ske för att ungdomen inte ska utsättas för risk. 
 

10.7. Säkerhet 

Säkerhetsaspekten är oerhört viktig när en person är utsatt för hedersrelaterat våld och 
förtryck. Det är viktigt att vara flexibel och att säkerhetsåtgärderna anpassas efter den 
utsattas individuella behov och var i processen hen befinner sig. För en person som är hårt 
kontrollerad kan flexibla lösningar, exempelvis när det gäller val av mötesplats, vara den 
enda möjligheten att kunna få en första fysisk kontakt och initial hjälp. Behovet kan se olika 
ut och därför ska även åtgärderna kring den utsattas säkerhet anpassas efter 
omständigheterna.   

• Var och hur en ska träffa den utsatta bör föregås av en bedömning utifrån hens behov 
och säkerhet. Det kan vara farligt för barnet eller den unga att ta sig till socialtjänstens 
kontor. Därför är det viktigt för socialtjänsten att ta ställning till hur en ska träffa barnet 
eller den unga på ett säkert sätt.  

• Vid möten kan en lämplig säkerhetsåtgärd vara är att lämna mobiltelefoner utanför 
mötesrummet. 

• Om fordon skall användas skall den vara registrerad på kommunen eller annan 
huvudman. Den ska vara neutral på utsidan och inte utmärka sig som kommunens bil. 

• Det är inte ovanligt att den utsatta vill ha med sig en stödperson/vän på möten. Det är 

viktigt att säkerställa att det är den utsattas egen vilja och inte något som påtvingats hen. 

Det kan därför vara bra att det finns en rutin kring hur förfrågningar om medföljande 

personer ska hanteras. Exempelvis kan en sådan rutin vara att alltid inleda möten enskilt 

med den utsatta för att hen skal ges möjlighet att uttrycka sin vilja i enrum.  

• Där det misstänks att den utsatta personen har en intellektuell funktionsnedsättning 
rekommenderas att en tar kontakt med TRIS (Tjejers rätt i samhället) som i sin 
verksamhet möter hedersvåldsutsatta ungdomar som har en intellektuell 
funktionsnedsättning. TRIS har en nationell jourtelefon för yrkesverksamma 

 

11. Polisen 
Hedersrelaterade brott prioriteras högt av polisen. Poliser över hela landet utbildas i att 
upptäcka och utreda hedersrelaterad brottslighet. Polisens rutiner och organisation för 
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hedersrelaterade brott skiljer sig åt, framför allt mellan storstäder och mindre orter. Men i 
stora drag är arbetsgången densamma.  
Polisen har ett nationellt kompetensnätverk mot hedersrelaterade brott. Nätverket består 
av cirka 70 kontaktpersoner med specialistkompetens. Det finns kontaktpersoner i varje 
polisområde. 
 
Om polisen bedömer att det rör sig om ett brott inleder de en utredning med förhör med 
målsägande, vittnen och misstänkta. Polisen kan även samarbeta med skolpersonal, 
personal inom socialtjänsten och med personal vid skyddat boende. 
Hedersrelaterade brott ska utredas så snabbt som möjligt. Ibland kan den som är utsatt 
behöva någon form av skydd, som till exempel larmpaket eller skyddat boende. Det gäller 
även under och efter en rättegång. Det är socialtjänsten som ansvarar för skyddat boende, 
oftast i samarbete med en ideell organisation. 
Ibland behöver polisen anlita en tolk. Tolken ska förhålla sig neutral i ärendet och har 
tystnadsplikt. Polisen möjlighet att flagga för ärenden där det finns 
anledning att utreda ett eventuellt hedersmotiv. Syftet med hedersmarkeringen är inte att 
föra statistik utan att tidigt identifiera brotten för att rätt åtgärder ska vidtas initialt, under 
utredningen och i skyddsarbetet med de utsatta. 
Det finns interna rutiner som har arbetats fram för ärendegången när det gäller 
hedersrelaterat våld och förtryck som polisen arbetar utifrån.  

 

12. Könsstympning 
Kvinnlig könsstympning är en mångtusenårig, ickereligiös tradition som tidigast beskrevs ca 
500 år f Kr. UNICEF beräknar att drygt 200 miljoner flickor och kvinnor i världen är utsatta. 
Socialstyrelsen uppskattar att närmare 40 000 flickor och kvinnor som bor i Sverige kan ha 
blivit utsatta för någon form av könsstympning innan de kom hit. 
 
Könsstympning kan upptäckas i alla verksamheter där barn och unga vistas. Den som blivit 
utsatt kan till exempel ha smärta, blödning, infektion, skador på angränsande organ och 
återkommande urinvägsinfektioner. Det kan också innebära infertilitet, 
menstruationsproblem, smärtsamma undersökningar och problem vid förlossningsarbete. 
Det är också vanligt att känna skam eller ha ångest och depression. 

 

12.1 Våga fråga  
Det är viktigt att fråga flickor och unga kvinnor om kvinnlig könsstympning kan kännas svårt 
att prata om könsstympning.  Det handlar om att vara saklig och samtidigt lyhörd för olika 
personers reaktioner och inställning. Behovet av professionell tolk kan inte nog betonas.  
Här följer ett exempel på hur man kan uttrycka sig för att underlätta bemötandet av 
könsstympade kvinnor. Generellt gäller att VÅGA FRÅGA.  

Några råd vad gäller samtal med flickor/ kvinnor som kan ha blivit utsatta för 

könsstympning: 
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▪ Ge flickan/kvinnan tid att prata och visa att du är intresserad av att lyssna. 
▪ Se till att miljön är ostörd 
▪ Var tydlig med och informera om att det finns hjälp att få för de eventuella 

konsekvenser som könsstympningen kan ha inneburit Använd ett enkelt språk om 
flickan/kvinnan inte kan svenska så bra. 

▪ Var inte dömande – men betona att könsstympning av flickor och kvinnor är illegal i 
Sverige och medför hälsorisker. Betona att det inte är flickans/kvinnans skuld om 
könsstympning har skett. 

▪ Var lyhörd för det faktum att flickan/kvinnan kan vara lojal mot sina föräldrar. 
▪ Förklara tydligt att i och med att könsstympning av flickor och kvinnor är olagligt i 

Sverige, kan lagen användas för att hjälpa familjer att skydda flickor. 
▪ Informera om tystnadsplikten och att vårdnadshavare inte kommer att informeras, 

oavsett ålder 

Alla typer av könsstympning av kvinnor är enligt svensk lag förbjuden sedan 1982. Lagen har 
skärpts i omgångar.  Den yrkesperson som kommer i kontakt med könsstympning i någon 
form har en skyldighet att anmäla misstänkt könsstympning till socialtjänsten. Kvinnlig 
könsstympning och tvångsgifte är brottsliga handlingar, även redan på planeringsstadiet.  
 
Vid misstanke om brott gör en polisanmälan. Se kontaktlistan. 
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Kontaktuppgifter för yrkesverksamma 
 

Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck Barnahus Fyrbodal 
Resurscentrum hedersrelaterat våld och förtryck är en förstärkt del av Barnahus Fyrbodal 
där åklagare, polis, socialtjänst och hälso- och sjukvård samverkar kring barn som misstänks 
varit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. 
Telefon samordnare Resurscentrum  
0520 – 49 67 08 och 0520 - 49 68 08 
 
GAPF - Glöm aldrig Pela och Fadime  
Arbetar med rådgivning och utbildning för yrkesverksamma samt stöd till kvinnor och flickor 
som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. 
Telefon till kontoret (9-17): 08-711 60 32 
Mobil (Övrig tid, akuta fall): 070-000 93 28 
Mail: stodjour@gapf.se 
www.gapf.se 
 
TRIS - tjejers rätt i samhället  
En organisation som arbetar förebyggande mot hedersrelaterat förtryck och våld. 
Jourtelefonen är öppen vardagar mellan  
08:00-18.00: 0774-40 66 00 
Mejl: info@tris.se 
Webbplats: www.tris.se 
 
Nationella stödtelefonen 
Är till för yrkesverksamma eller ideella som behöver råd och konsultation i situationer 
där barn och vuxna är utsatta, eller misstänks riskera att utsättas för hedersrelaterat 
förtryck. 
Telefonen är bemannad helgfria vardagar, måndag till fredag, kl. 09:00-16:00. 
Ring telefonnummer: 010-223 57 60 
Det har vid några tillfällen inträffat att det inte gått nå stödtelefonen på grund av tekniska 
problem. Om detta händer, ring Eva Asmar på tfn: 010-223 52 84  
(eller växeln 010-223 50 00). 
www.hedersfortryck.se 
 

UD - Utrikesdepartementet 
Råd och konsultation vid oro eller misstanke när någon har blivit bortförd mot sin vilja.  
UD – Jourens telefon  
08-405 50 05 
Regeringskansliets växel  
08 – 405 10 00 
 
 
 
 
 

mailto:stodjour@gapf.se
http://www.gapf.se/
http://www.tris.se/
http://www.hedersfortryck.se/
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Polis  
Är det en akut situation ska du alltid ringa 112. 
Ej akut Ring 114 14 eller tipsa via webben  
Tipsa polisen via webbformulär (ej akuta tips) 

Gryning  
Råd & Stöd 
Erbjuder rådgivning till yrkesverksamma inom socialtjänst eller liknande  
vardagar kl 9-16   
telefon 070-262 24 74 
www.gryning.se 
 

 

Kontaktuppgifter för utsatta  
Kontakta socialtjänsten, ungdomsmottagningen eller elevhälsa i respektive kommun, se 
respektive hemsida. 
 
Enheten mot våld i nära relationer i Trollhättan 
Erbjuder samtal och skyddat boende för avtalskommuner. 
Kontakt 
Telefon: 0520-49 54 00 
frittfranvald@trollhattan.se  

Kriscentrum – Uddevalla  
Kriscentrum i Uddevalla kommun erbjuder råd och stöd för den som är eller har varit 
utsatt för våld eller hot i nära relation. 
Kontakt 
0522-69 51 96 
 
GAPF - Glöm aldrig Pela och Fadime  
Arbetar med att ge stöd till kvinnor och flickor som är utsatta för hedersrelaterat våld och 
förtryck.  
Telefon till kontoret (9-17) : 08-711 60 32 
Mobil (Övrig tid, akuta fall): 070-000 93 28 
Mail: stodjour@gapf.se 
www.gapf.se 
 
TRIS - tjejers rätt i samhället  
En organisation som arbetar förebyggande mot hedersrelaterat förtryck och våld. 
Jourtelefonen är öppen vardagar mellan  
08:00-18:00: 0774-40 66 00 
Mejl: info@tris.se 
Webbplats: www.tris.se 
 

https://polisen.se/kontakt/tipsa-polisen/tipsa-polisen-via-webben/
http://www.gryning.se/
mailto:frittfranvald@trollhattan.se
mailto:stodjour@gapf.se
http://www.gapf.se/
http://www.tris.se/
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Polis  
Är det en akut situation ska du alltid ringa 112. 
Ej akut Ring 114 14 eller tipsa via webben  
Tipsa polisen via webbformulär (ej akuta tips) 

 

Kvinnofridslinjen 
Till Kvinnofridslinjen kan du ringa dygnet runt om du vill tala med någon om dina upplevelser 
eller om du har frågor 
Telefon: 020-50 50 50 
Webbplats: kvinnofridslinjen.se/sv/utsatt-for-vald 
 
Tjejjouren Väst 
Nås vi chat och mejl, för tjejer som identifierar sig som tjej. 
Chatten är öppen: 
tisdag KL 20-22 
torsdag KL 20-22 
söndag KL 20-22 
Övriga tider går det att maila: hej@tjejjourenvast.se 
Frågor om verksamheten: info@tjejjourenvast.se 
Använd en mailadress utan ditt namn om du vill vara anonym. 
https://www.tjejjourenvast.se/ 
 
Kvinno-, tjej- och ungdomsjourer 
Hos tjej-, ungdoms och kvinnojourer kan du som ringer välja att vara anonym. Alla 
jourkvinnor/jourtjejer har tystnadsplikt. 
Webbplatser: 
Unizon: www.unizon.se 
Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige: www.roks.se 
Tjejjourer: www.tjejjouren.se 
 
Linnamottagningen/Kvinnors nätverk 
Linnamottagningen har sedan 1998 gett stöd, skydd och rådgivning till tjejer och killar som 
utsätts för kontroll, hot och våld från familj, släkt och andra närstående. Mottagningen har 
HBT- och kulturkompetens. 
Telefon: 08-728 00 55 
Webbplats: kvinnonet.net 
 

Somaya kvinno- och tjejjour 
Somaya kvinno- och tjejjour ger råd och stöd via sin stödtelefon. De talar flera språk. 
Webbplats: www.somaya.se 
 

Kärleken är fri – Rädda Barnen – stödchatt för barn och unga 
Chatten är till för barn och unga som behöver stöd eller hjälp. Du som barn eller ungdom kan 
fråga om allt kring rättigheter, våld, hedersförtryck, begränsningar och tvångsäktenskap. 
Webbplats: karlekenarfri.se 
Mejl: stodchatt@rb.se 
 

https://polisen.se/kontakt/tipsa-polisen/tipsa-polisen-via-webben/
https://kvinnofridslinjen.se/sv/utsatt-for-vald/
mailto:hej@tjejjourenvast.se
mailto:info@tjejjourenvast.se
https://www.tjejjourenvast.se/
http://www.unizon.se/
http://www.roks.se/
http://www.roks.se/
http://www.tjejjouren.se/
https://kvinnonet.net/
http://www.somaya.se/
http://karlekenarfri.se/
mailto:stodchatt@rb.se
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RFSL Stödmottagning 
RFSL Stödmottagning finns till för HBTQ-personer som har blivit utsatta för kränkningar, hot 
och våld.  
Telefon: 020-34 13 16 
Mejl: stod@rfsl.se 
 
Bris 
Bris är en organisation som stöttar barn som far illa och kämpar för ett bättre samhälle för 
barn. Du som är upp till 18 år kan anonymt ringa och prata med en kurator på Bris. Bris 
betalar samtalet och det syns aldrig på din telefonräkning att du har ringt till Bris. Alla 
kuratorer på Bris har tystnadsplikt. 
För barn: telefon 116 111, chatt bris.se, mejl  bris.se 
 Webbplats: www.bris.se 
 
Elektra 
Elektra är en organisation som arbetar med tjejer och killar som lever med hedersrelaterat 
förtryck och våld. Både killar och tjejer kan vända sig hit. 
Webbplats: elektra.fryshuset.se 
 
Vulvamottagningen 
Vulvamottagning på Angereds Närsjukhus tar emot patienter som har problem orsakade av 
kvinnlig omskärelse.  
https://www.angeredsnarsjukhus.se/vara-
mottagningar/gynekologimottagning2/vulvamottagning/ 
 
Ungdomsmottagningen 
https://www.umo.se/vald-och-krankningar/hedersrelaterat-vald-och-fortryck/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:stod@rfsl.se
https://www.bris.se/for-barn-och-unga/logga-in/?ReturnUrl=%2ffor-barn-och-unga%2fchatten%2f
https://www.bris.se/for-barn-och-unga/logga-in/?ReturnUrl=%2ffor-barn-och-unga%2fprata-med-en-kurator%2fmejlen%2f
https://www.bris.se/for-barn-och-unga/logga-in/?ReturnUrl=%2ffor-barn-och-unga%2fprata-med-en-kurator%2fmejlen%2f
https://www.bris.se/
http://elektra.fryshuset.se/
https://www.angeredsnarsjukhus.se/vara-mottagningar/gynekologimottagning2/vulvamottagning/
https://www.angeredsnarsjukhus.se/vara-mottagningar/gynekologimottagning2/vulvamottagning/
https://www.umo.se/vald-och-krankningar/hedersrelaterat-vald-och-fortryck/
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Källor, hänvisningar och användbara länkar  
 
Mänskliga rättigheter  
http://www.hedersfortryck.se/hedersfortryck/lagar-och-manskliga-rattigheter/manskliga-
rattigheter/ 
 

Nationell strategi för att bekämpa mäns våld mot kvinnor 

https://www.regeringen.se/49d3d6/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/jamstalldh

et/en-nationell-strategi-for-att-forebygga-och-bekampa-mans-vald-mot-kvinnor_utdrag-ur-skr.-

2016_17_10.pdf 

 

Hedersförtryck.se 

http://www.hedersfortryck.se/hedersfortryck/vad-ar-hedersrelaterat-vald-och-fortryck/ 

http://www.hedersfortryck.se/publikationer/vaga-gora-skillnad/ 

http://www.hedersfortryck.se/publikationer/vaga-sta-kvar-en-mindre-kommuns-

erfarenheter-av-ett-framgangsrikt-arbete-mot-hedersrelaterat-vald-och-fortryck/ 

http://www.hedersfortryck.se/publikationer/vald-i-hederns-namn/ 

http://www.hedersfortryck.se/hedersfortryck/konsstympning/ 

 
Tris.se – Tjejers rätt i samhället 

https://www.tris.se/ 

 

NCK - Nationellt centrum för kvinnofrid 

https://www.nck.uu.se/ 

 

Länsstyrelsen Västra Götaland 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/samhalle/social-hallbarhet/mans-vald-mot-

kvinnor.html 

 

Barnkonventionen 

https://unicef.se/barnkonventionen 

https://www.barnombudsmannen.se/ 

 

 

http://www.hedersfortryck.se/hedersfortryck/lagar-och-manskliga-rattigheter/manskliga-rattigheter/
http://www.hedersfortryck.se/hedersfortryck/lagar-och-manskliga-rattigheter/manskliga-rattigheter/
https://www.regeringen.se/49d3d6/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/jamstalldhet/en-nationell-strategi-for-att-forebygga-och-bekampa-mans-vald-mot-kvinnor_utdrag-ur-skr.-2016_17_10.pdf
https://www.regeringen.se/49d3d6/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/jamstalldhet/en-nationell-strategi-for-att-forebygga-och-bekampa-mans-vald-mot-kvinnor_utdrag-ur-skr.-2016_17_10.pdf
https://www.regeringen.se/49d3d6/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/jamstalldhet/en-nationell-strategi-for-att-forebygga-och-bekampa-mans-vald-mot-kvinnor_utdrag-ur-skr.-2016_17_10.pdf
http://www.hedersfortryck.se/hedersfortryck/vad-ar-hedersrelaterat-vald-och-fortryck/
http://www.hedersfortryck.se/publikationer/vaga-gora-skillnad/
http://www.hedersfortryck.se/publikationer/vaga-sta-kvar-en-mindre-kommuns-erfarenheter-av-ett-framgangsrikt-arbete-mot-hedersrelaterat-vald-och-fortryck/
http://www.hedersfortryck.se/publikationer/vaga-sta-kvar-en-mindre-kommuns-erfarenheter-av-ett-framgangsrikt-arbete-mot-hedersrelaterat-vald-och-fortryck/
http://www.hedersfortryck.se/publikationer/vald-i-hederns-namn/
http://www.hedersfortryck.se/hedersfortryck/konsstympning/
https://www.tris.se/
https://www.nck.uu.se/
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/samhalle/social-hallbarhet/mans-vald-mot-kvinnor.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/samhalle/social-hallbarhet/mans-vald-mot-kvinnor.html
https://unicef.se/barnkonventionen
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Skolverket 

https://www.skolverket.se/publikationsserier/stodmaterial/2018/hedersrelaterat-vald-och-

fortryck---skolans-ansvar-och-mojligheter 

Socialtjänstlagen 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453 

Allmänna råd SOFS 2014:6 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-

dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2014-5-20.pdf 

Offentlighet och sekretesslagen 2009:400 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/offentlighets--och-sekretesslag-2009400_sfs-2009-400 

Handboken VÅLD  

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-

dokument/artikelkatalog/handbocker/2016-6-37.pdf 

Kärleken är fri – Rädda barnen 

https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/ 

Barnahus Fyrbodal  

https://www.trollhattan.se/startsida/omsorg-och-hjalp/vald-i-nara-relationer/barnahus-

fyrbodal/ 

VKV- Västra Götalandsregionens kompetenscenter om våld i nära relationer  

https://www.valdinararelationer.se/vkv/ 

Regionala medicinska riktlinjer 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/43333/Hedersrelate

rat%20våld%20och%20förtryck.pdf?a=false&guest=true 

Polisen 

https://polisen.se/utsatt-for-brott/olika-typer-av-brott/hedersrelaterade-brott/ 

https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2019/juni/hedersrelaterad-brottslighet--sa-jobbar-polisen/ 

Barnafrid - ett nationellt centrum för kunskap om våld mot barn 

https://liu.se/forskning/barnafrid 

 
 

 

https://www.skolverket.se/publikationsserier/stodmaterial/2018/hedersrelaterat-vald-och-fortryck---skolans-ansvar-och-mojligheter
https://www.skolverket.se/publikationsserier/stodmaterial/2018/hedersrelaterat-vald-och-fortryck---skolans-ansvar-och-mojligheter
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2014-5-20.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2014-5-20.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/offentlighets--och-sekretesslag-2009400_sfs-2009-400
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/offentlighets--och-sekretesslag-2009400_sfs-2009-400
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/handbocker/2016-6-37.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/handbocker/2016-6-37.pdf
https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/
https://www.trollhattan.se/startsida/omsorg-och-hjalp/vald-i-nara-relationer/barnahus-fyrbodal/
https://www.trollhattan.se/startsida/omsorg-och-hjalp/vald-i-nara-relationer/barnahus-fyrbodal/
https://www.valdinararelationer.se/vkv/
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/43333/Hedersrelaterat%20våld%20och%20förtryck.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/43333/Hedersrelaterat%20våld%20och%20förtryck.pdf?a=false&guest=true
https://polisen.se/utsatt-for-brott/olika-typer-av-brott/hedersrelaterade-brott/
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2019/juni/hedersrelaterad-brottslighet--sa-jobbar-polisen/
https://liu.se/forskning/barnafrid
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Bilagor 

 
Frågor att ställas till elever i åk 8 och gymnasiet åk 1. Vid upptäckt se avsnitt 8.2 och 8.3.  

 

Inledning  
• Heder uppnås genom kontroll av närstående flickor och unga kvinnors sexualitet. Kärnan i 
det hedersrelaterade förtrycket är att såväl flickans närstående mäns status, liksom släktens, 
klanens och stammens är beroende av att hon är oskuld vid äktenskapets ingående. 
  
• Att kontrollen sker på en lång rad olika sätt, som att inte få välja vänner, inte få delta i skol- 
och fritidsaktiviteter, inte få ha flick-/pojkvän eller att behöva gifta sig i ett barn-, kusin- eller 
tvångsäktenskap. Kontrollen kan också ske i form av könsstympning.   
 
• Att också pojkar och unga män blir bortgifta.  I det vardagliga livet kontrolleras de indirekt 
genom att behöva kontrollera sina systrar, mödrar och kvinnliga kusiner.  
 
• Att barnuppfostran oftast är auktoritär, vilket bland annat innebär att föräldrarna 
förväntar sig lydnad från barnens sida och att det är den unga som anses ansvarig för 
eventuella konflikter; att det är hon/han som har gjort fel.  
 
• Att de hierarkiska strukturerna; den enskilde är underordnad gruppen, att kvinnor, män 
och äldre bestämmer över yngre är förutsättningar för att traditioner som barn, kusin- och 
tvångsäktenskap lever vidare och vice versa.  
 
• Att de unga har utsatts för en rad traumatiserande händelser vilka för den enskilda kan 
leda till en rad långsiktiga följder.   
 
• Att föräldrarna, om de skulle acceptera vård utanför familjen eller ta ställning för 
ungdomen, dvs. att det är föräldrarna som haft fel, skulle kunna leda till att de 
isoleras/bestraffas av övrig släkt, klan eller stam. De riskerar samma konsekvenser som den 
unga i förhållande till sin familj och släkt (VÅGA STÅ KVAR – Länsstyrelsen Östergötland). 
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FÖRDJUPADE HÄLSOFRÅGOR ELEVHÄLSOENKÄT  
  
SKOLMILJÖ  
  
1. Har du killkompisar och tjejkompisar i skolan?   
 Om inte, varför?  
  
2. Är det tillåtet att du har kompisar av motsatta könet?  
  
3. Har du syskon/kusiner/annan släkt på skolan?  
 Om ja, vad tycker du om det?   
  
4. Känner du dig övervakad/kontrollerad utav någon på skolan?  
   Om ja, av vem?  
   Vad tycker du om det?  
  
5. Finns det någon på skolan som du själv ska övervaka/hålla koll på?  
  Om ja, vem ska du rapportera till?   
  
6. Får du följa med på skolans utflykter/skolresor?   
 Om inte, vad tror du det beror på?   
  
7. Får du följa med på skolans läger med övernattning?   
   Om inte vad tror du det beror på  
  
FYSISK AKTIVITET OCH RÖRELSE  
  
8. Är det både killar och tjejer med på idrottslektionerna?   
    Om inte, vad tror du det beror på?   
  
9. Får du ha idrott ihop med det motsatta könet?   
Om nej, vad skulle hända om du hade det?  
  
  
FRITID OCH RELATIONER  
  
10. Träffar du kamrater på fritiden?   
   Om inte, varför?  
  
11. Har du någon speciell tid du måste vara hemma på em/kvällen?   
   Vad händer om du missar tiden?  
  
12. Vilken tid ska dina syskon vara hemma?  
    Vad tycker du om det (om tiderna skiljer sig åt)?  
  
13. Har du några fritidsaktiviteter utanför hemmet?   
   Om ja, får du lov att gå dit själv?   
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   Om nej, vad tror du det beror på?   
  
14. Brukar du hjälpa till hemma?   
    Om ja, med vad?  
    Hinner du med egna intressen och skolarbete?   
  
15. Hjälper dina syskon också till?   
      Både bröder och systrar?   
  
16. Har du mycket regler hemma du måste följa?  
      Om ja, vad kan hända om du ej följer dessa?   
  
17. Finns det något du måste göra som du inte vill?  
  
18. Finns det något du vill göra men inte får/vågar?  
  
19. Känner du dig kontrollerad av din familj?  
      Om ja, vad skulle du vilja förändra?   
  
20. Har du egen mobiltelefon?   
     Om ja, är det någon som brukar gå igenom din telefon/läsa dina sms?  
  
21. Får du klä dig hur du vill?  
     Om nej, beskriv  
     Vad skulle hända om du valde andra kläder?   
  
22. Om eleven använder slöja  
     Hur gammal var du när du fick börja bära slöja?  
     Vem har bestämt att du ska bära slöja?  
     Vill du bära slöja?   
     Vad tror du skulle hända om du valde att sluta använda den?   
  
  
FÖRHÅLLANDEN OCH GIFTERMÅL  
  
23. Är dina föräldrar gifta?   
  
24. Fick de välja själva vem de skulle gifta sig med?   
    Om inte, vem valde det?   
  
25. Hur gammal var din mamma/dina syskon när hon/de gifte sig?   
  
26. Har du varit kär någon gång?   
  
27. Är du kär i någon nu?  
     Om ja, kan du prata med din familj om det?  
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28. Har du pojkvän/flickvän?   
  Om ja, vet dina föräldrar om att ni träffas?   
  
29. Kan du visa öppet bland andra människor vem du är tillsammans med?   
    Om inte, vad tror du skulle hända om du gjorde det?  
  
30. Får du vara tillsammans med vem du vill oavsett etnicitet eller religion?  
  
31. Är det någon annan än du som bestämmer vem du ska gifta dig med?  
  
32. Är det bestämt vem du ska gifta dig med?  
      Om ja, vad känner du för det?   
      Vet du när det är planerat att du ska gifta dig?   
Vad skulle hända om du vägrade gifta dig med den personen?   
  
33. Det finns familjer som gifter bort sina barn. Är du oroad att det ska hända dig?  
  
34. Har ni några planer på att resa utomlands?   
  
  
HOT, VÅLD OCH ÖVERGEPP  
  
35. Har du blivit hotad eller slagen?   
   Om ja, vad var anledningen till att du blev hotad eller slagen?   
   Fick du hjälp och stöd utav någon?   
   Blev det polisanmält?   
   Om nej, varför?   
  
36. Är det någon som rört vid din kropp på ett sätt du inte vill?   
  Om ja, vad hände?  
  Fick du hjälp och stöd utav någon?  
  Blev det polisanmält?  
  Om nej, varför?  
  
37. Har du blivit tvingad att röra vid någon annans kropp på ett sätt du inte vill?  
  Om ja, vad hände?  
  Fick du hjälp och stöd utav någon?  
  Blev det polisanmält?  
  Om nej, varför?  
  
  
KÖNSSTYMPNING  
  
38. Har du menstruationsbesvär och/eller urinvägsbesvär?  
  
39. Tar det lång tid när du kissar?  
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40. Jag vet att det finns flickor från ditt hemland som utsätts för kvinnlig könsstympning, vet 
du vad könsstympning är?  
Eller använd formulering kvinnlig omskärelse, opererad i underlivet, klippt, ”som traditionen 
bjuder”  
  
Visa vid behov bilder, se länk nedan  
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/konsorgan/konsstympning--
omskarelse-av-flickors-underliv/   
  
41. Är du utsatt för könsstympning?   
    Om ja, har du besvär?  
    Om nej, är du oroad att du ska utsättas för detta?  
Lämna ut könsstympningspass och förklara att de ska visa upp detta om de reser till sitt 
hemland  
  
42. Har du syskon som riskerar att bli eller har blivit könsstympade?  
Lämna ut könsstympningspass och förklara att de ska visa upp detta om de reser till sitt 
hemland  
  
43. Det är stora hälsorisker med att vara könsstympad, vet du att det finns hjälp att få?  
  
44. Vill du ha hjälp?  
Erbjud hjälp att kontakta Vulvamottagningen, Amelmottagningen eller 
Ungdomsmottagningen  
  
45. Vet du om att det är olagligt enligt svensk lag att tillåta och planera könsstympning på 
barn även om det utförs/utförts i ett annat land?  
  
  
FRAMTIDEN  
  
46. Får du själv välja hur din framtid ska se ut?  
  
47. Känner du till Barnkonventionen och dina rättigheter som ungdom i Sverige?  
      Visa och förklara  
  
  
Informera om telefonnummer till stödtelefon hos TRIS och GAPF, se bifogade dokument.   

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/konsorgan/konsstympning--omskarelse-av-flickors-underliv/
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/konsorgan/konsstympning--omskarelse-av-flickors-underliv/
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Uppdrag förstudie Hedersrelaterat våld och förtryck 
Syftet med förstudien är: 

- Inventera vilka insatser och vilken kompetens som i nuläget redan finns i 
kommunens förvaltningar, framför allt inom skolan och socialtjänsten. 

- Beskriva hur nya insatser kan integreras och/eller komplettera det befintliga. 
- Att genom omvärldsbevakning beskriva de lagar och beslut som vi i kommunen 

har att rätta oss efter inom detta ämne. 
- Att beskriva andra framgångsrika arbeten inom området i andra kommuner, som vi 

sedan kan ta efter och anpassa till vår kommun. 
- Kartlägga hur ett framtida förbättringsarbete skulle kunna genomföras och 

finansieras i befintlig verksamhet. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Att beskriva hur utbrett det hedersrelaterade våldet och förtrycket är i Uddevalla 
kommun idag. 

o Syftet ovan reviderades 9 oktober av styrgruppen. 
o Det bestämdes att kartläggningar nedan skulle nyttjas för att få en 

uppfattning om hur utbrett det hedersrelaterade våldet och förtrycket är 
i Uddevalla. 

▪ Nationell kartläggning Stockholm, Göteborg, Malmö 
▪ En kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck bland unga i  

Uppsala. 
o Planerad sondering ströks också vid detta styrgruppsmöte. 

 
Förväntat resultat: 

- Arbetet skall leda fram till ett förslag på arbetssätt av insatser som har en 
förebyggande karaktär. 

- Insatserna skall vara långsiktiga.  
- Detta förslag på arbetssätt med insatser kan med fördel sedan vävas in i den 

stora ansökan som Uddevalla kommun skall göra till Tillväxtverket /Delmos 
(delegationen mot segregation) för att bryta segregationen (Ärende KS 
2018/00224 ”Ansökan om statsbidrag för att bryta segregationen”). 

  
Projektorganisation förstudien: 

- Organisationstillhörighet: Socialtjänsten/IFO  
 
Styrgrupp: 

- Lena-Maria Vinberg, avdelningschef, Förskolan. 
- Peter Madsen, avdelningschef, Grundskolan. 
- Maria Kullander, avdelningschef socialtjänsten. 
- Stefan Einarsson, avdelningschef, Gymnasieskolan. 
- Susanne Magnusson, chef Elevhälsan. 

 
Referensgrupper: 

- Hedersgruppen 
- ”SIV” (Samverkan, Integration, Verksamhet).  
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Förstudien start- och slutdatum: 
- Start 2018-09-03, slutdatum 2019-02-28 
- Avsatt tid för förstudien är 50 % tjänstgöring under en period av sex månader.  

 

Avgränsningar 
Skolor för inventering av kompetens och insatser: 
I samverkan med styrgruppen valdes nedan skolor att medverka i förstudien.  
Dalabergsskolans kalender tillät inte medverka före studien avslutades. 

- Bryggan 
- Förskolor  Dalaberg,  Hovhult, Parken 
- Grundskolor   Hovhult, Ramneröd, (Dalaberg) 
- Gymnasiet  IM, Östrabo 
- NIKE 
- Fristående skolor deltar inte förstudien. 

 
Civilsamhället:  

- Medverkar inte i förstudien 
 
Sondering av normer och attityder bland gymnasieelever: 

- Högskolan Väst stod i oktober redo att starta en sondering bland gymnasieelever 
avseende deras normer och attityder och hur de uppfattar begreppet hederskultur och 
dess utmaningar kopplat hedersrelaterat våld och förtryck. 

- Styrgruppen tog beslut 9 oktober enligt ovan att sonderingen inte skulle 
genomföras. 

 

Arbetssätt 
Inventering av kunskap och insatser: 

- Intervju och ifyllande av enkät med professionella under ca 60-70 min. 
- Intervjuerna genomfördes dels som enskilda intervjuer dels som gruppintervju i 

mindre grupp om 3 till 6 personer. 
- De intervjuade har varit chefer på olika nivåer, personal med olika profession, 

kompetens och erfarenhet. 
- Enkät bifogas nedan. 

 
”Spegling” av hur de professionellas kunskap och insatser uppfattas av brukarna: 

- Intervju med personer över 18 år med egen erfarenhet av HRVF ca 60-70 min. 
- Denna grupp kommer nedan benämnas ”Speglare”. 
- Här har ingen enkät fyllts i. 

 
HRVF utbreddhet i Sverige: 

- Här har två kartläggningar avslutade hösten 2018 utgjort underlaget.  
o Nationell kartläggning Stockholm, Göteborg, Malmö 

Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och Samhällets 
utmaningar. 

o En kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck bland unga i Uppsala. 
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Medverkande i förstudien 
- ”Speglare” 

o Personer över 18 år med egen erfarenhet av hedersrelaterad problematik. 
- Socialtjänsten, IFO 

o Barn och Unga, Försörjningsstöd, Kriscentrum 
- Barn och Utbildning 

o Bryggan, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, NIKE 
- Kommunledningskontoret 

o Integrationsenheten 
- Kultur och Fritid 

o Fritidsgård, Ungdomskonsulent 
- Vuxenutbildningen 
- Politiker i Uddevalla kommun 
- Fyrbodal 

o Hälsokällan 
- VG Regionen 

o Ungdomsmottagningen 
- Arbetsförmedlingen 
- Gryning vård 

 
 

Definitioner  
En definition av hedersrelaterat våld och förtryck är:  

- Hedersrelaterat våld och förtryck kännetecknas bland annat av att det är kollektivt utövat, 
det vill säga att det kan vara flera förövare, till exempel i den närmaste familjen, samt att 
det kan vara sanktionerat eller pådrivet från omgivningen. Kontrollen av kvinnors sexualitet 
är central liksom att valet av partner inte är individens utan familjens eller ett större 
kollektivs angelägenhet (1). 

 
- Hedersrelaterat våld och förtryck tar sin utgångspunkt i det kollektiva förtrycket där 

individens rättigheter och självständighet är underordnat familjen eller gruppens 
förväntningar och krav. (2) Begreppet diskuteras ofta som mäns våld mot kvinnor i nära 
relationer. En likhet är att kontrollen av den våldsutsatta är stark och begränsar 
handlingsfriheten. Skillnaden består i att mäns våld i nära relation utförs främst individuellt 
medan hedersrelaterat våld utförs kollektivt (3). 
 

 

 

 

 

_______________________________________ 
(1) http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artickelkatalog/Attachments/19317/2014-1-6.pdf 

(2) http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/hedersfortryck/Sv/om-hedersfortryck/Pages/default.aspx 

(3) http:/www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/amnen/Hedersrelaterat_vald_och_fortryck/H

edersrelaterat_vald_och_fortryck_Kunskapsbankens_amnesguide 
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- De utsatta kan vara både kvinnor/flickor och män/pojkar. HBTQ-personer kan också 
utsättas för att de ”vanärar” familjens heder. Likaså kan förövarna vara både män och 
kvinnor. Hederskulturen påverkar pojkarna och männen på så sätt att de är ansvariga för 
att se till att hedern ”återupprättas” genom till exempel kontrollera eller bevaka kvinnliga 
familjemedlemmar. Kränks heder kan förtrycket resultera i olika sorters våld som fysiskt, 
psykiskt, socialt eller sexuellt men också innefatta arrangerade äktenskap eller 
tvångsäktenskap (4). Forskningen visar inget samband mellan våldsutövandet och någon 
specifik religion, utan hedersförtrycket förekommer inom många religioner och kulturer 
(5). 

 
Arrangerade äktenskap och tvångsäktenskap 

- Arrangerade äktenskap och tvångsäktenskap är en del av hedersproblematiken. Lagen som 
trädde i kraft den 1 juli 2014 är ett förstärkt skydd mot barn- och tvångsäktenskap och 
stipulerar att individer har rätten att själva få välja om eller med vem man vill gifta sig med 
(6). Sedan 1 juli 2014 är det inte längre möjligt att ansöka om äktenskapsdispenser från 
Länsstyrelsen. Det innebär att den som är under 18 år inte får ingå äktenskap och det finns 
inga möjligheter att göra undantag från den regeln. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) http://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/mer-om-vad-vi-gor/hedersrelateratvald/ 
(5) http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Kunskapsbanken/amnen/Hedresrelaterat_val

d_och_fortryck/Hedersrelaterat_vald_och_fortryck_Kunskaprsbankens-a,nesguid_/ 
(6) Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Betänkande av utredningen om 

tvångsäktenskap och barnäktenskap (SOU 2012:35) 
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Fokusområden efter genomförda intervjuer 
Efter 98 genomförda intervjuer är det följande områden som tydligt sticker ut. 

- Fokusområde 1: Bibehåll fokus på det som redan fungerar väl i Uddevalla. 
 

- Fokusområde 2: Behöver Uddevalla kommun något ”Uppdrag heder”? 
- Fokusområde 3: Utredning barn och ungas behov av spetskompetens och ökad  

  samverkan internt och extern. 
- Fokusområde 4: En tydlig och kommunicerad plan och samverkan för hederproblematik  

  från förskolan till gymnasiet. 
- Fokusområde 5: Segregerade områden försvårar integrationen i Uddevalla. 
- Fokusområde 6: Ett väl fungerande mottagande räcker inte! 

 

Fokusområde 1: Bibehåll fokus på det som redan fungerar väl i Uddevalla. 
”Det är mycket lättare att behålla och utveckla redan väl fungerande verksamheter än att bygga 
upp och utveckla verksamheter som av någon anledning inte fungerar tillräckligt väl!”  

Okänd… 
Uddevalla kommun har ett väl fungerande mottagande.  

- Efter intervjuer med Integrationsenheten, Försörjningsstöd, Arbetsförmedlingen och 
Uddevalla Vuxenutbildning samt ”Speglares” reflektioner är det tydligt att mottagandet 
fungerar väl i Uddevalla kommun. 

- Samverkan är god och de möjliga aktiviteterna nyanlända kan få ta del av är många och 
kommer inom kort utökas ytterligare. Här följer en summering av aktiviteter som finns att 
tillgå under de 2 år de är i ”Etableringen”. Se nedan ”Uddevallaprocessen”. 

 
o Integrationsenheten:   

o Mottagningssamtal vid ankomsten. 
o Mamma- och Pappagrupper för fördjupad förståelse. 
o Mötesplatser på Dalaberg och Tureborg. 
o Samhällsguider för kontakt med etablerade svenskar. 
o Brobyggare och Samhällsvägledare som stöd och bollplank i vardagen. 

 
o Försörjningsstöd: 

o Där de nyanlända får klarhet i de ekonomiska förutsättningarna. 
 

o Arbetsförmedlingen: 
o Inskrivningssamtal 

- Under 60 min intervjuas de om sina arbetserfarenheter, sin hälsa och 

får också sin egen handläggare. 

o Samhällsorientering 
- Totalt 60 timmar med start 2-3 månader efter ankomst. 

o Studiebesök, arbetsträning, besök på Eductus. 
o ”Slussen” en möjlighet i slutskedet av Etableringen. 

- När det är 5 månader kvar i etableringen finns ”Slussen” där planen 
revideras och man ser på alternativa lösningar. 

o Ett år efter Etableringen görs en uppföljning. 
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o Vuxenutbildningen och SFI:  

o Vuxenutbildningen och då SFI får beröm för en mycket väl fungerande 
verksamhet. 

 
o Under tiden i etableringen finns även: 

o Jobbcentrum: Ett samverkansprojekt mellan de fyra aktörerna ovan. 
- Förmiddagarna är det konsultation med följande inriktning. 

- Måndag: Bransch. 

- Tisdag: Ungdom. 

- Onsdag: Jobb och utbildning. 

- Torsdag: Etablering 

- Eftermiddagarna genomförs flerpartssamtal med deltagarna. 

o Föräldracirkel i grupp. 

- 5-6 tillfällen med olika teman vid varje tillfälle. 

o Hälsofrämjande integration är ett projekt som pågår i kommunen. 
o Syfte att öka jämlikheten för alla Uddevalla bor att få tillgång till samhällets 

resurser och öka egenmakten för den enskilda. 
o Ex. på aktiviteter som har sitt ursprung i detta projekt är Brobyggarna, 

Föräldracirklarna, mamma- och pappagrupperna. Se ovan. 
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På frågan ”Vad fungerar väl i Uddevalla” nämns ofta nedan verksamheter.  

Kriscentrum 
- Kriscentrum erbjuder råd och stöd: 

o Till de som är eller varit utsatta för våld och hot i nära relation. 
o Till barn och ungdomar som bevittnat våld. 
o Till de som utövat våld eller hot i nära relation och vill ha en förändring. 

- På Kriscentrum kan du vara du vara anonym, inget registreras eller journalförs. 
 

Hedersgruppen 
- Hedersgruppen – Arbete i samverkan för motverkande av hedersrelaterat våld och 

förtryck. 
o Gruppen har funnits i 12 år och är mycket ansedd. 
o Deltagarna i gruppen har en gedigen kunskap och erfarenhet av hedersrelaterad 

problematik.  
o Att notera är att Hedarsgruppen aldrig haft ett formellt uppdrag utan har arbetar 

”ideellt” i gruppen vid sidan av sin ordinarie tjänst. 
 

Barnahus Fyrbodal, Uddevalla 
- Barnahus Fyrbodal är en verksamhet där socialtjänst, åklagare, polis och hälso- och 

sjukvård samverkar kring barn som misstänks varit utsatta för brott. Målgruppen är barn 
och ungdomar i ålder 0-18 år som misstänks varit utsatta för våld i nära relation, 
sexuella övergrepp, hedersrelaterat våld och förtryck samt sexuell exploatering.  

 
Hälsokällan Fyrbodal 
- Hälsokällan Fyrbodal är en verksamhet som drivs av Fyrbodals Kommunalförbund med 

finansiering av hälso- och sjukvårdsnämnd Norr samt 13 kommuner i Fyrbodal. 
Verksamheten syftar till att främja barn och ungdomars hälsa (fysiskt, psykiskt och socialt) 
samt verkar för att alla barn och ungdomar ska ha tillgång till hälsofrämjande levnadsvillkor 
under hela uppväxttiden. 

 
Ungdomsmottagningen VG Regionen 
- Ungdomsmottagningen är till för alla upp till 25 år. Dit kan ungdomar vända sig om de 

har frågor om kroppen, sex och preventivmedel, eller de känner  oro, inte mår bra eller 
bara vill fråga om något som känns viktigt. 

 
Öppna förskolan 
- Uddevalla kommun driver två öppna förskolor, en på Dalaberg och en på Kungstorget. De 

är en mötesplats för de med barn mellan 0-6 år där de kan få kontakt med andra föräldrar 
och barn samt delta i aktiviteter. 

 
Fältenheten 
- Fältenheten arbetar med uppsökande och förebyggande socialt arbete för ungdomar 

mellan 12-18 år som möter ungdomarna på fritidsgårdarna, i skolan och i centrum m.m.  
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Kommunens fritidsgårdar. 
- Dalaberg, Skogslyckan och Ljungskile och Kulturbryggeriet på Kulturskolan.  
- Fritidsgårdarna finns som alternativ till andra föreningar och företag och ger många 

ungdomar en arena att möta likasinnade, andra sorters människor och framförallt sig 
själva. Vår verksamhet är drog- och alkoholfri samt politiskt och religiöst obunden. 

 
Giraff 
- Giraff är ett kultur- och fritidsstöd för alla mellan 13–26 år som bor eller är verksamma 

i Uddevalla kommun. Ungdomarna kan söka små och stora summor men framförallt 
har Giraff ett bra kontaktnät och massa kunskap som de gärna delar med ungdomarna. 
Kriterier: Du är 13-26 år, Det händer i Uddevalla kommun, Det är öppet för andra att 
delta 

 
Bryggan 
- Bryggan är kommuns mottagningsenhet för nyanlända elever. Målet är att eleven ska få en 

så bra skolstart som möjligt i Sverige. Alla barn mellan 7 och 16 år som kommer till 
Uddevalla från ett annat land får sin första skoltid på Bryggan. Där får de lära sig mer om 
den svenska skolan och om Uddevalla samtidigt som personalen lär sig mer om dig som 
elev för att kunna erbjuda en så  bra skolgång som möjligt för just dig .  

 
Elevhälsan på våra skolor nämns ofta som duktiga och välfungerande. 

 
Integrationssamordnare på gymnasiet. 
 
Jag vill personligen, lyfta fram ”Hovhulstmodellen”. 
- Hårt arbete med rektor Marcus Uppström i spetsen enligt den egna Hovhultsmodellen har 

varit grunden i att Hovhultskolan fått tummen upp av skolinspektion för sin verksamhet 
2017. 

- I intervjuer med skolans personal ges uttryck för att Hovhultsmodellen är bra och att det 
hade varit svårt att komma dit skolan är i dag utan det förändrings- och utvecklingsarbete 
modellen inneburit. 

- Hovhultsmodellen utgår från bl.a. boken Lärandebaserad Skolutveckling, av Hans-Åke 
Scherp, befintliga lagar, läroplaner och det statliga och kommunala uppdraget med 
huvuduppgiften barn/elev.  

- Hovhultsmodellen har: 
o Tydligt mål: Lyckas med fortsatta studier, förbereda för åk 7-9.  
o Medel för att nå huvuduppgiften: Hovhultsmodellen. 
o Värdegrundsord i Hovhultsmodellen: 

o Höga förväntningar 

o Trygghet och studiero 

o Individuella utmaningar 

o Samarbete  
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- Vidare så vill jag lyfta ambitionen i hur chefer och personal skall arbeta tillsammans. 
o Hovhultsmodellen bygger bl.a. på Susan A Wheelans sammanfattning av aktuell 

forskning inom grupputveckling i sin modell Integrative Model of Group 

Development (IMGD). Arbetsgruppens utveckling via fyra faser mot att bli en 

Högpresterande arbetsgrupp. 

o En högpresterande arbetsgrupp behöver ett chefs/ledarskap som möter gruppens 
förväntningar. Hovhultsmodellens ambition är att styra och leda enligt ”tredje 

ordningen som består av gemensamma föreställningar och förståelser som 

medarbetare använder för att förstå en situation och som underlag för beslut och 

handling. Hans-Åke Scharp, boken Lärandebaserad Skolutveckling. 

 
 
Detta var de verksamheter och aktiviteter som nämnts vid flera tillfällen vid gjorda intervjuer. 
Det finns säkert fler som borde nämnts. En reflektion under förstudien är: 
 

Att många gör mycket bra i egen verksamhet men vet lite om vad andra gör! 
Med ökad kunskap om vad andra gör, skulle det bli lättare för alla att samverka 
med övriga aktörer, som på något sätt arbetar med hedersrelaterad problematik 
i Uddevalla kommun. 

 
 

Fokusområde 2: Behöver Uddevalla kommun något ”Uppdrag heder”? 
Under förstudien blev det tydligt att ingen chef oavsett på vilken nivå man var chef på som hade 
något uppdrag kopplat till hedersrelaterat våld och förtryck. Inte heller personal kunde beskriva 
att de i egen verksamhet hade något uppdrag kopplat till heder. I samtal med politiker blev svaret 
detsamma. 

- Den bild jag fått av om det finns ett ”uppdrag heder” ser ut så här. 
o Politiken uppdrag till Kommundirektören    NEJ 
o Kommundirektör uppdrag till Förvaltningarna   NEJ 
o Förvaltningschefer uppdrag till Avdelningschefer   (inte tillfrågade) 
o Avdelningschefer uppdrag till Sektionschefer   NEJ 
o Sektionschefer uppdrag till Enhetschefer, Rektorer  NEJ 

 
o Hedersgruppen, 12 år utan uppdrag     NEJ 

 
Uppfattningen om behovet av ett ”uppdrag heder” bland de intervjuade varierar. 

- Från de som var inne på att: 
o Vi har redan många uppdrag… 
o Vi kan inte ha uppdrag om allt! 
o Går inte heder  in under VIN, utanförskap, likabehandling… 
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- Till de som gav uttryck för att: 
o Vi behöver en tydlig plan och strategi för att kunna möta hedersproblematik. 
o Vi prioriterar det vi följs upp på… 

 
- Jag vill också gå tillbaka vad personalen på Hovhultskolan gav uttryck för avseende 

Hovhultmodellens betydelse för deras resa till en ”tumme upp” från Skolinspektionen. 
o I intervjuer med skolans personal ges uttryck för att Hovhultsmodellen är bra och 

att det hade varit svårt att komma dit skolan är i dag utan det förändrings- och 
utvecklingsarbete Hovhultsmodellen inneburit. 

 
- Vid möte och redovisning av denna förstudie på Länsstyrelsen i Göteborg blev det tydligt 

att det är ganska vanligt att det saknas handlingsplan för hedersrelaterad problematik i 
landets kommuner.  En av de kommuner som har ett ”uppdrag heder” är Trollhättan Stad. 

 
Trollhättan Stad har tydliggjort sitt ”uppdrag heder” i två dokument.  

- Trollhättan, Mål och resursplan (MRP) 2016-2019. 
o Mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck måste bekämpas 

kraftfullt och vi måste ta en tydlig ställning för att det här inte tolereras i vårt 
samhälle. Kvinnor ska leva i trygghet och själva bestämma över sina liv samt ha 
rätten till sin egen kropp. Målsättningen är ett Trollhättan fritt från våld i alla 
former. 

- Trollhättan Stad, Strategi för socialhållbarhet 2016. 
o Strategin är ett förtydligande och vidareutveckling av Trollhättans Stads policy för 

social hållbarhet. 
o Strategin gäller samtliga verksamheter som bidrar till social hållbarhet i Trollhättan. 

o Nämnderna har ansvar för att förvaltningarna genomför aktiviteter som bidrar till 

social hållbarhet i Trollhättan.  

Det är min tro att ett ”uppdrag heder” skulle stärka Uddevalla kommun i arbetet mot 

hedersrelaterad problematik. 

Dels för att 1: 
- Uddevalla kommun behöver verka som en ”Lärande kommun”. (1) 
- Definition: Lärande organisation, organisation som kontinuerligt lär av sina erfarenheter i 

syfte att lösa sina uppgifter på ett bättre sätt. 
o Begreppet som är centralt i arbetslivet, uttrycket ett idealtillstånd. Lärande 

organisation har utvecklats till en vision som påverkat synen på hur organisationer 
bör utvecklas. Ett flertal förutsättningar brukar framhävas. Ledningen har en viktig 
funktion och behöver utveckla en samlad vision kring organisationens mål, den skall 
uppmuntra medlemmarna att tillsammans undersöka och diskutera samarbete och 
resultat. Vidare skall organisationen medvetet stödja kreativitet och uppmuntra 
risktagning, vara frikostig med information, sträva efter ett helhetsperspektiv och 
stödja laganda. I en lärande organisation har medlemmarna  
 

(1) http://.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/lärande-organisation (2019-03-21) 
 

http://.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/lärande-organisation
http://.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/lärande-organisation
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god kunskap om resultat, problem och mål. Utvärderingar är vanliga och samtliga 
känner samhörighet med varandra och kämpar för att nå bättre resultat. Lärande  
organisation som begrepp används framför allt inom management i samband med 
kompetens och organisationsutveckling, liksom inom organisationsteori med 
inriktning mot företagande och human resource. 

 
Den absolut största tillgång en organisation har är dess personal! 
- Teknik och bra produkter kopieras och görs sedan än bättre än originalet med en otrolig 

hastighet dagligen. Det som över tid skiljer ut de bästa verksamheterna från de som ligger 
lite efter är hur väl vi nyttjar, tillåts få ta del av vår personals fulla potential och vilja att 
bidra till måluppfyllelse. För att få detta mandat måste vi förstå olikheternas betydelse 
bland en enhets medlemmar. Våra olika intressen, värderingar och beteenden kräver ett 
tydligt uppdrag vi kan samlas runt, där var och ens specifika kompetenser och 
personligheter får komma till sin rätt. Vi har tagit första steget mot en stark enhet. 
 

- Om vi saknar ett tydligt uppdrag och där tillhörande uppföljning runt ett viktigt område i 
organisationen kommer detta område inte att få nödvändig prioritet över tid. Vi kommer 
att stå och stampa och inte förstå varför inget händer. Underställda enheter kommer att 
prioritera området olika och incitamentet till samverkan med andra enheter minskar. 
Enheterna kommer inte att göra mer än nödvändigt med uppgifter de inte kan sätta i sitt 
tydliga sammanhang. Cheferna prioriterar de områden man mäts på. 

        
Dels för att 2: 
- Säkerställa att varje verksamhet och medarbetare har ”rätt” färdighets- och kunskapsnivå 

till tilldelat uppdrag och egen arbetsuppgift. 
o Detta skulle göra det lättare att i skolan tydliggöra t.ex. vilken färdighets- och 

kunskapsnivå en lärare skall ha avseende hedersrelaterat våld och förtryck. 
o I intervjuerna har ofta frågan om hur många roller skall en lärare kunna hantera 

kommit upp.  Räcker det att vara pedagog eller vad mer förväntas av läraren? 
   

- Kunna önska fördjupade föreläsningar och utbildningar för att nå önskvärd färdighets- och 
kunskapsnivå. Dessa behov varierar ofta inom samma enhet varför man behöver ha olika 
innehåll och upplägg. 

o Min egen upplevelse är att föreläsningar om heder allt oftare tenderar att bli på en 
allt för grundläggande nivå. (Definition på kunskapsnivåer se enkät nedan) 

o Med ett tydligare uppdrag skulle varje chef och enhet kunna bli mer precisa i vad de 
behöver för innehåll och upplägg i föreläsningar och utbildningar för att få den 
kompetens de saknar eller behöver komplettera. 

 
- Med ett tydligare uppdrag och kompetenshöjande insatser anpassade för just vår enhet 

kommer det bli betydligt lättare att ta med den nya kunskapen ”hem” och implementera 
den i egen verksamhet. 
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- Detta kommer att öka tilliten och utveckla dialogen i enheten och där till underlätta en god 
dialog med andra enheter. 

o Vilket är det precis det Susan A Wheelan beskriver i sin Integrative Model of Group 
Development (IMGD) Se Hovhultsmodellen ovan. 

o Att utveckla enheten handlar om att prata om enhetens uppgift, de kritiska och 
viktiga frågor enheten måste hantera för att lösa uppgiften på bästa sätt samt på 
sikt utveckla genomförandet av uppgiften. 

 
Dels för att 3: 
- Med tydliga uppdrag på alla nivåer kommer det bli naturligt och en förutsättning att 

samverka och dela erfarenheter mellan enheter med gränssnitt som möter varandra. Det 
kommer bli ett lärande i gränssnittet mellan verksamheter men också över vardagliga 
gränssnitt för att lära och förstå mer av hur uppdraget utvecklas i hela kommun. 

o I intervjuerna är det tydligt att kopplat till hedersrelaterade frågor har få eller inga 
av de intervjuade skolorna samverkan med andra skolor. 

o Även inom socialtjänsten är bilden den samma att det finns stor potential i ökad 
samverkan. 

 

 
Fokusområde 3: Utredning barn och unga i behov av spetskompetens. 
Den bild jag i intervjuerna möter av hur man ser på enheten Utredning barn och unga är tydlig. Så 
väl ”Speglare” som professionella känner stor oro för enheten. 
 
”Speglare”  

- De ”Speglare” jag intervjuat har varit tydliga med att ryktena om ”socialtjänsten” är inte 
bra även om många förstår att ryktena är överdrivna.  
Det går inte att komma ifrån att trots ”Speglarnas” förståelse för att bilden av 
”socialtjänsten” är överdriven så är det en ”sanning” för många av Uddevallaborna med ett 
ursprung utanför norden. 
 

- ”Socialtjänsten” 
o Dom tar våra barn ifrån oss utan förklaring… 
o Det har hänt att de tar fel barn trots att vi påtalat att det är fel barn. 
o ”Vi” vill inte öppna oss för dom. 
o ”Vi” vill inte kontakta dom, vi vet ju inte vad som händer. 
o Barn hotar föräldrar med socialtjänsten! 

 
De professionella 

- En tydlig osäkerhet om var enheten Utredning barn och unga står idag. 
o Denna fråga brottas inte bara Uddevalla med utan det är en bild som många 

kommuner har att hantera. Orsaker till att förtroendet till enheten blivit lägre de 
senaste åren är inte entydiga. Den stora personalomsättning är en faktor som 
övertid sänker den samlade erfarenheten och förmågan att möta svåra ärenden. 
Exempel på ärenden man upplever inte hanterats professionellt har lyfts i  
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intervjuerna. Det har vidare blivit allt svårare att nå personalen med frågor. De 
personliga kontakterna har blivit svårare att bibehålla. 

 
- Den tydligaste oron som framkommit i intervjuerna handlar om: 

o Hur kommer en anmälan att hanteras? 
o Finns tillräcklig kunskap om vikten av rätt bemötande? 
o Finns tillräcklig spetskompetens att hantera svåra ärenden? 
o Finns uthållighet över tid om så skulle behövas i ett enskilt ärende? 

 
- I den nationella kartläggningen ”Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och 

samhällets utmaningar” genomförd i Göteborg, Malmö och Stockholm framkommer att: 
o Ungdomar inte vänder sig till Socialtjänsten för att söka stöd i svåra situationer. 
o Det är Ungdomsmottagningarna och Elevhälsan på våra skolor som ungdomarna 

vänder sig till i svåra situationer.  
- Detta bekräftar vad jag hört av professionella i genomförda intervjuer. 

 
Utdrag ur enkäten: 
Socialtjänsten IFO (Chefer och medarbetare, 16 st.) 

• 69% upplever att man själv har tillräcklig kunskap om heder för att se tecken på 
hedersrelaterad problematik 

• 38% upplever att egen enhet har tillräcklig kunskapsnivå avseende hedersrelaterad 
problematik 

• 50% upplever att egen enhet har tillräckliga rutiner och strategier för att hantera 
hedersrelaterad problematik 

• 38% upplever att hedersfrågor diskuteras tillräckligt i egen vardag 
 
 

Fokusområde 4: En tydlig och kommunicerad plan och samverkan för 
hederproblematik från förskolan till gymnasiet. 

 
Förstudiens uppdrag: 

- I förstudiens uppdragsbeskrivning trycks på att insatserna skall vara av förebyggande 
karaktär och att insatserna skall vara långsiktiga. 

 
Skolan är för många barn och ungdomar tillsammans med föreningslivet deras andra hem! 

- I skolan finns den största potentialen att arbeta förebyggande och långsiktigt med 
hedersrelaterad problematik. Här möter kommunen barn, ungdomar och föräldrar under 
13 år från förskola till färdigt gymnasium. 

 
Påstående 1. från genomförda intervjuer.  

- Den samlade spetskompetensen på de intervjuade skolorna om hedersrelaterad 
problematik är mycket hög. Den är dock fördelad på få personer, men den finns där!  
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Påstående 2.  
- De flesta skolorna ger uttryck för att de behöver mer kunskap, och då inte bara 

grundläggande kunskap utan också fördjupad kunskap om hedersrelaterad problematik. 
- Ex. på fördjupad kunskap: Att se signalerna, och sedan bemöta barnet/ungdomen upplevs 

av många som svårt. 
 
Påstående 3. 

- I de genomförda intervjuerna är det tydligt att kopplat till hedersrelaterad problematik har 
få eller inga av de intervjuade skolorna samverkan med andra skolor. 
 

Påstående 4. 
- Skolorna har varierande ambitionsnivå, från lägre till mycket hög, i arbetet med 

hedersrelaterad problematik. 
 
Reflektion på påståenden ovan: 

- Spetskompetensen och god förmåga att utbilda/föreläsa finns på skolorna färdig att 
använda om mandat ges. 

- Alla skolor ger uttryck för att de behöver höja kompetensnivån både på grundläggande och 
fördjupad nivå.  

- Samverkan mellan de olika skolorna är en förutsättning om vi vill nyttja befintlig 
kompetens samt möta gemensamma behov. 

- Ambitionsnivån varierar, vad skulle ett gemensamt och tydligt uppdrag över de 13 åren 
innebära för det förebyggande och långsiktiga arbetet mot hedersrelaterad problematik i 
Uddevalla? 

 
Utdrag ur enkäten: 
Barn och Utbildning (chefer och medarbetare, 49 st.) 

• 55% upplever att man själv har tillräcklig kunskap om heder för att se tecken på 
hedersrelaterad problematik 

• 29% upplever att egen enhet har tillräcklig kunskapsnivå avseende hedersrelaterad 
problematik 

• 33% upplever att egen enhet har tillräckliga rutiner och strategier för att hantera 
hedersrelaterad problematik 

• 14% upplever att hedersfrågor diskuteras tillräckligt i egen vardag 
• 10% upplever hedersrelaterade frågor får tillräckligt stort utrymme i undervisningen 
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Fokusområde 5: Segregerade områden försvårar integrationen i Uddevalla. 
Detta fokusområde har varit det område där ”Speglare” och professionella haft en mycket 
samstämmig blid av nuläget. 
  
”Speglare” och Professionella: 

- Bilden av ett allt mer ”Cementerat” utanförskap i de tre segregerade områden Dalaberg, 
Hovhult och Tureborg är tydlig. Kontrollen av varandra beskrivs som starkare än i 
hemlandet. 

o Flickor kontrollerar flickor och killar kontrollerar flickorna. 
 

- Männens utanförskap lyfts och benämns som en stor utmaning. 
 

- En annan stor utmaning är att ungdomar över 18 år står utan samlingsplats där de kan 
umgås på det sätt de kunde när de var på fritidsgården. 

o Kopplingen mellan att inte ha någonstans att vara och den ökande oroligheten på 
Dalaberg ser många som tydlig.  

o Med en lokal och gott vuxenstöd skulle stor skillnad kunna göras med små medel 
menar flera av de intervjuade.    

o Allt fler prata om den ökade oron och de kriminella grupper som förser ungdomar 
med vapen, droger och pengar. 

o Vidare att ungdomarna tar över och ”bestämmer hemma”. 
o de pratar om ungdomar/vuxna i åldern 14-30 år där ca 80% är invandrare. 
o De pratar inte enbart om pojkar/män utan även tjejgrupper. 

 
- Dialogen mellan de segregerade områdena och kommunen räcker inte till. Det är för få 

möten och för lite konkret kommer ut av mötena. 
o Religionsdialogen är ett bra forum men lite händer i vardagen. 

 
- Kommunens närvaro i de segregerade områdena upplevs som alldeles för liten. 
 

 

Fokusområde 6: Ett väl fungerande mottagande räcker inte! 
 
Speglarna är tydligast, personalen håller med… 

- Uddevalla kommun har som beskrivits tidigare ett väl fungerande mottagande. Kommunen 
och andra aktörer gör det som ålagts och förväntas av dem.   
 

- Det som blir tydligt i samtalen med ”Speglarna” är att detta ”väl fungerande mottagande” 
inte räcker för att ge den grund som den enskilde behöver för att förstår det hen behöver 
förstå för att kunna stå på egna ben i det svenska samhället! 
 

- Om man inte får möjlighet att ta in och förstå och omsätta det ”paradigmskifte” det 
innebär att lämna sitt eget land, sin familj, sina vänner, sin identitet och flytta till ett annat 
land. Ett land som inte bara ligger långt bort utan också har ett helt annat samhällssystem 
och en helt annan kultur. Kommer det var få förunnat att kunna stå på egna ben efter  
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genomgången ”mottagning”. De flesta kommer sugas upp av de landsmän som anlänt 
tidigare och etablerat sig i de segregerade områdena. Vilket i sin tur ofta innebär att man 
blir kvar i de segregerade områdena. 
 

- Att ge de nyanlända möjligheten att ta in och förstå och omsätta ovan nämnda 
”paradigmskifte i en ny egen vardag ställer NYA krav på kommunens mottagande. 

o Det viktigaste faktorn för att möta ovan behov är TID! 
o Kunskap och info i mottagandet skall IN hos mottagaren inte bara UT från den som 

ger informationen.  
o Detta är EN PROCESS som kräver tid! Möjligheten att ställa alla ”varför då” frågor är 

en av de viktigaste framgångsfaktorerna för en god förståelse. 
▪ Modellen INSE → ÄGA → PRESTERA är grunden i all förändring. 

o En andra grundläggande faktor som måste fungera är att de grundläggande 
behoven av bostad och mat på bordet måste tillgodoses före jag är mottaglig för att 
ta in information om det svenska samhället.  

o En tredje grundläggande faktor är att kunna få hjälp med trauman som flytten, 
flykten från hemlandet ev. inneburit för både barn och vuxna. 

 
- I det praktiska genomförandet trycker ”Speglarna” på följande. 

o Kvinnor och flickor behöver få tydligare och mer kunskap om vilka rättigheter de 
har och vart de kan vända sig om de blir utsatta. 

▪ Mammagrupper bör vara obligatoriska. 
o Männen behöver få möjligheten att förstå, fundera över, ta in, kunna prata om och 

i den bästa av världar acceptera och gå vidare i en ny annorlunda roll som man. 
Denna process tar den tid den tar och det behöver mottagandet möta. 

▪ Pappagrupp bör vara obligatorisk. 
 

Vad innebär ovan för mottagandet: 
- Att tiden för mottagandet behöver ökas om förväntan är att de nyanlända skall kunna stå 

på egna ben i det svenska samhället efter genomfört mottagande. 
- Ett annat sätt att ”förlänga” tiden är att genomföra återkommande obligatoriska 

uppföljningar i grupp.  
 

Presentation av förstudien enligt ovan på Länsstyrelsen i Göteborg 16 jan 2019. 
- Evalena Djerf utvecklare på Länsstyrelsen Västra Götaland önskade få en presentation av 

vad som framkommit i förstudien. 
- Deras reflektion var att de kände igen sig avseende att: 

o Det är få kommuner som har ett ”uppdrag heder”. 
o Problematiken runt segregation. 
o Situationen inom socialtjänsten och enheten Utredning barn och unga. 

- De var nyfikna på: 
o Tankarna om ett breddat och fördjupat mottagande. 
o Ett kommunalt gemensamt uppdrag som sträcker sig från förskola gymnasiet. 

 
 

Nedan redovisas enkäter som de professionella fyllt i vid intervjutillfället: 
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Summering enkät skolan: Antal medverkande 49 st. 

  Ja Nej Vet ej 

1. Upplever du att du själv har tillräcklig kunskap om heder för att se 
tecken på hedersrelaterad problematik? 
 

27 
55% 

17 
35% 

5 
10% 

2.  Vilken kunskapsnivå bedömer du att du ligger på? Se baksidan.    

Grundläggande kunskap: 20   1 

Fördjupad kunskap: 25    

Spetskompetens: 3    

3. Upplever du att din enhet har tillräcklig kunskapsnivå avseende 
hedersrelaterad problematik? 
 

14 
29% 

31 
63% 

4 
8% 

4. Känner du dig tillräckligt trygg i att hantera situationer som rör 
hedersproblematik? 
 

25 
51% 

21 
43% 

3 
6% 

5. Har du stött på hedersrelaterat förtryck i ditt arbete? 
 

42 
86% 

5 
10% 

2 
4% 

6. Har du stött på hedersrelaterat våld i ditt arbete? 
 

31 
63% 

16 
33% 

2 
4% 

7. Upplever du att ni har tillräckliga rutiner och strategier för att 
hantera hedersrelaterad problematik i er vardag? 
 

16 
33% 

27 
55% 

6 
12% 

8. Upplever du att hedersfrågor i tillräcklig utsträckning diskuteras i 
er vardag? (på APT eller i andra forum) 
 

7 
14% 

40 
82% 

2 
4% 

9. Har du gjort orosanmälan där bakgrunden varit hedersrelaterat 
förtryck? 
  

20 
41% 

29 
59% 

 
 

10. Har du gjort orosanmälan där bakgrunden varit hedersrelaterat 
våld?  
 

13 
26% 

36 
74% 

 

11. Har du gjort orosanmälan där bakgrunden varit hedersrelaterad 
och med koppling till HBTQ? 
  

1 
2% 

47 
96% 

1 
2% 

12. Anser du att kommunen behöver en övergripande 
hederssamordnare? 
 

39 
80% 

1 
2% 

9 
18% 

     

13. Socialtjänst    

 Har du/ni gjort omhändertagande där bakgrunden varit 
hedersrelaterat våld eller hot om våld? 
  

   

14. Skola    

 Upplever du att hedersrelaterade frågor får tillräckligt stort 
utrymme i undervisningen på er skola? 
 

5 
10% 

30 
61% 

14 
29% 
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Summering enkät socialtjänsten: Antal medverkande 16 st. 

  Ja Nej Vet ej 

1. Upplever du att du själv har tillräcklig kunskap om heder för att se 
tecken på hedersrelaterad problematik? 
 

11 
69% 

4 
25% 

1 
6% 

2.  Vilken kunskapsnivå bedömer du att du ligger på? Se baksidan.    

Grundläggande kunskap: 9    

Fördjupad kunskap: 5    

Spetskompetens: 2    

3. Upplever du att din enhet har tillräcklig kunskapsnivå avseende 
hedersrelaterad problematik? 
 

6 
38% 

9 
56% 

1 
6% 

 

4. Känner du dig tillräckligt trygg i att hantera situationer som rör 
hedersproblematik? 
 

12 
75% 

2 
12,5% 

2 
12,5% 

5. Har du stött på hedersrelaterat förtryck i ditt arbete? 
 

16 
100% 

  

6. Har du stött på hedersrelaterat våld i ditt arbete? 
 

15 
94% 

 1 
6% 

7. Upplever du att ni har tillräckliga rutiner och strategier för att 
hantera hedersrelaterad problematik i er vardag? 
 

8 
50% 

5 
31% 

3 
19% 

8. Upplever du att hedersfrågor i tillräcklig utsträckning diskuteras i 
er vardag? (på APT eller i andra forum) 
 

6 
38% 

9 
56% 

1 
6% 

9. Har du gjort orosanmälan där bakgrunden varit hedersrelaterat 
förtryck? 
  

8 
50% 

8 
50% 

 

10. Har du gjort orosanmälan där bakgrunden varit hedersrelaterat 
våld?  
 

7 
44% 

9 
56% 

 

11. Har du gjort orosanmälan där bakgrunden varit hedersrelaterad 
och med koppling till HBTQ? 
  

1 
6% 

15 
94% 

 

12. Anser du att kommunen behöver en övergripande 
hederssamordnare? 
 

8 
50% 

 8 
50% 

     

13. Socialtjänst    

 Har du/ni gjort omhändertagande där bakgrunden varit 
hedersrelaterat våld eller hot om våld? 
  

9 
56% 

3 
17% 

3 
17% 

14. Skola    

 Upplever du att hedersrelaterade frågor får tillräckligt stort 
utrymme i undervisningen på er skola? 
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Baksidan av enkäten: 
 
Kunskapsnivåer hedersrelaterade frågor 
 
Grundläggande kunskap (baskunskap)  
• Skillnaden mellan hedersrelaterat våld och förtryck och mäns våld mot kvinnor  
• Definition av hedersvåldet  
• Kollektivistiska strukturer (kollektivet kontra individen)  
• Hedersvåldets mekanismer  
• Patriarkala strukturer (könssegregering, pojkar och unga män -offer och förövare)  
• Förståelse för hedersvåld och förtryck i en svensk kontext (uppväxtvillkor, etc.)  
• Kontroll av sexualitet (oskuldskrav, myten om mödomshinnan)  
• Hur våldet och förtrycket kan yttra sig (kontroll, hot om våld, våld, ryktesspridning)  
• Kunskap om var man kan vända sig för att få hjälp  
 
Fördjupad kunskap  
• Kunskap om och förståelse för hedersproblematikens komplexitet  
• Kunskap om och tillämpning av metodstöd och insatser  
• Kunskap om särskilt sårbara grupper  
• Yrkesspecifik kunskap om heder (bemötande, metoder, insatser, etc.)  
• Kunskap om våldets konsekvenser  
• Kunskap om trauma  
• Integrerad teori och praktik  
• Kunskap om könsstympning av flickor och kvinnor  
 
Spetskompetens  
• Teoretisk kunskap  
• Praktisk erfarenhet  
• Kunskap om instrumentellt våld  
• Fördjupad kunskap om arbetsmetoder, metodstöd och metodutveckling  
• Konsultativt stöd och rådgivande i ärenden  
• Kunskap om berörda aktörers organisation, lagrum, (ansvarsområden, möjligheter, begränsningar, etc.)  
• Erfarenhet av tvärprofessionell samverkan  
• Kompetens och ansvar att utbilda andra  
• Driva utvecklingsarbete i frågan  

 
Källhänvisning saknas. 
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Beskriva andra framgångsrika arbeten i andra kommuner.  
 

Här har jag upplevt att det har varit svårt att hitta ”framgångsrika arbeten” kopplat till 

de fokusområden som redovisats ovan.   

 

”Uppdrag heder” 

- Här har Trollhättans Stad redan nämnts som en av de kommuner som valt att styra 
insatserna för att på sikt nå målsättningen att Trollhättan är fritt från våld i alla former.  

- Arbetet beskrivs i Mål och resursplan (MRP) 2016-2019 samt Trollhättan Stad, Strategi för 
socialhållbarhet 2016. 

 

En tydlig och kommunicerad plan och samverkan för hederproblematik från förskolan till 

gymnasiet. 

- Söderhamns kommun nämns som en god förebild i flera avseenden bl.a. för sin 

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck, HRVF framtagen 2016 och beslutad av 

förvaltningschef, barn och ungdom. 

- I skrivande stund finns inte aktuell länk tillgänglig till handlingsplanen då Söderhamns 

kommun nu byter hemsida. Handlingplan bifogas förstudien i separat PDF. 

 
 

Lagar och beslut som styr området HRVF 
- Omfånget på de lagar och som styr detta område är stort varför jag valt att 

lägga in länken till Hedersförtryck.se och där sidan Svensk lagstiftning och 
mänskliga rättigheter. 
 

www.hedersfortryck.se/hedersfortryck/lagar-och-manskliga-rattigheter/  
 

Nationell kartläggning 

Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar 
En kartläggning i Göteborg, Malmö och Stockholm 2017-2018 
 
I studie kan man läsa att hedersutsatthetens omfattning. 

- 7-10% av ungdomar som lever med hedersrelaterade normer och förtryck är 
hedersutsatta. 
 

- Två definitioner av hedersutsatthet 
o Kontroll av sexualitet: 

▪ 10% lever med oskuldsnormen. 
▪ Vänta med sex tills de är gifta och inte ha villkorslös kärleksrelation. 

o Kollektivt våld: 
▪ 7% lever med våldsnormen: 
▪ Utsatts för kollektivt legitimerat våld eller våldsutsatt någon annan i 

familjen/släkten för kollektivt legitimerat våld. 
 

- Läs mer i Rapporten. 

http://www.hedersfortryck.se/hedersfortryck/lagar-och-manskliga-rattigheter/
http://www.hedersfortryck.se/hedersfortryck/lagar-och-manskliga-rattigheter/
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http://www.stockholm.se/Fristaende-
webbplatser/Fackforvaltningssajter/Socialtjanstforvaltningen/Kartlaggning---
hedersrelaterat-vald-och-fortryck/?kontakt=&acceptcookies=true 

 
 

Kartläggning Uppsala  
- Ung 018, En kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck bland 

unga i Uppsala.  
- Kartläggningen bifogas förstudien i separat PDF. 

 

 
Förslag på arbetssätt och insatser av förebyggande karaktär och 
långsiktighet 
 

Tydliggör kommunens uppdrag för hedersrelaterat våld och förtryck 
- Sträva med det som utgångspunkt mot att arbeta som en ”lärande kommun”. 
- Utveckla parallellt med ovan samverkan runt hedersrelaterade frågor i kommunen. 

 

Anställ en person med spetskompetens på Utredning barn och unga. 
- Följ det förslag som bl.a. Ellinor Ekensskär utarbetade i december 2018.  
- Förslaget innebar att en resurs anställdes kopplat till Kriscentrum, enheten våld i nära 

relationer med spetskompetens inom området. Resursen skall riktas till att i samtal möta 
målgruppen utifrån barnets/den unges behov samt fungera konsulterande för annan 
personal inom förvaltningen som möter dessa barn och unga och jobba för att främja 
samverkan kring dessa barn och unga intern och externt. 

- Mer information om förslaget kan fås av Ellinor Ekensskär. 

 
Utarbeta en handlingsplan för hederproblematik från förskolan till gymnasiet. 

- Anställ en projektledare övergående i samordnare på Barn och utbildning som tar fram 
handlingsplanen och implementerar den och utvecklar samverkan med övriga kommunala 
intressenter. Har kommunen tagit fram ett ”uppdrag heder” blir en viktig utgångspunkt för 
handlingsplanen. 

 
Ökad kommunal närvaro i de segregerade områdena. 

- Att på sikt minska segregationen i Uddevalla är en stor utmaning. Här tror jag mig veta att 
kommunen redan arbetar med dessa frågor löpande. 

- Det jag hör från både professionella och ”Speglare” är att kommunen skulle kunna göra 
insatser som skulle förbättra situationen för både vuxna och ungdomar över 18 år i de 
segregerade områden. 

o Den enskilt mest återkommande önskan från både professionella och ”Speglare” är 
att öppna en ”fritidsgård” för vuxna och ungdomar över 18 år. Lokalen finns redan 
på Dalaberg och Tureborg i form av mötesplatserna. En plats att träffas och hänga 
på, precis som de yngre ungdomarna gör på fritidsgården. Detta skulle ge 
ungdomarna ett alternativ till att bara driva runt med allt det kan innebära. 

http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Socialtjanstforvaltningen/Kartlaggning---hedersrelaterat-vald-och-fortryck/?kontakt=&acceptcookies=true
http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Socialtjanstforvaltningen/Kartlaggning---hedersrelaterat-vald-och-fortryck/?kontakt=&acceptcookies=true
http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Socialtjanstforvaltningen/Kartlaggning---hedersrelaterat-vald-och-fortryck/?kontakt=&acceptcookies=true
http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Socialtjanstforvaltningen/Kartlaggning---hedersrelaterat-vald-och-fortryck/?kontakt=&acceptcookies=true
http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Socialtjanstforvaltningen/Kartlaggning---hedersrelaterat-vald-och-fortryck/?kontakt=&acceptcookies=true
http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Socialtjanstforvaltningen/Kartlaggning---hedersrelaterat-vald-och-fortryck/?kontakt=&acceptcookies=true
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o Den andra återkommande önskan är en ökad dialog med och närvaro av 

kommunen.  
▪ Religionsdialogen är ett bra forum men det händer för lite. 
▪ Den för längesedan alltid närvarande närpolisen lyfts men också vikten av 

fältenhetens fortsatta närvaro.   
 

Ett utvecklat och förlängt mottagande i Uddevalla kommun. 
- Återigen vi har ett väl fungerande mottagande men bra kan och bör bli än bättre! 

 
- Önskad utveckling: 

o En förlängd process för att deltagarna skall hinna bearbeta och landa i all ny 
kunskap och information och inte minst vad det innebär framåt. Se också under Ett 
väl fungerande mottagande räcker inte.  
 

o Mottagandet behöver också fördjupas. 
▪ Dels för att kunna möta och hantera ev. trauman. 
▪ Dels för att bl.a. männen skall få den tid de behöver för att ta in och förstå 

det stora paradigmskifte de står inför i många olika avseenden. 
▪ Dels för att kvinnorna behöver veta och förstå än mer om sina rättigheter 

och vart man kan vända sig om man behöver stöd och hjälp. 
▪ M.m.   

 
o Ett tydligt önskemål är att samhällsorienteringen skall igång så snart det är möjligt. 

Att som idag få vänta 2-3 månader är inte optimalt.   
 

 
Avslutningsvis: 
Ge hedersgruppen ett uppdrag med tilldelat mandat! 

- Hur ersätter kommunen dessa eldsjälar när det inte orkar längre? (vill arbeta ideellt längre) 
 

Bibehåll fokus på det som redan fungerar väl i Uddevalla kommun! 
 
 
 
 
 
 

Tack Ulrika Engelbrektsson för allt stöd du gett mig under arbetet med förstudien! 😊 
 
 
2019-03-22 
Stefan Barksten Sävland 
Nätverksledare 
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Handläggare 

Utvecklare Annette Jonasson 

Telefon 0522-69 60 49 
annette.jonasson@uddevalla.se 

 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets övriga 

informationsärenden 2020, oktober 

Två informationer är anmälda som övriga informationsärenden för oktober 

månad: 1. Jobb och utbildningsmässa (arbetsmarknadsavdelningen), 2. 

Kvalitetsverkstad med mera (vuxenutbildningen) 

1. Jobb och utbildningsmässa (arbetsmarknadsavdelningen) 

Uddevalla kommun har som samarbetspartner till arbetsförmedlingen anordnat en Jobb 

och utbildningsmässa sedan år 2014. En nyhet för 2021 är att Uddevalla Näringsliv nu 

står som ny arrangör och Uddevalla kommun har en samordnande roll. Under senare år 

har mässan genomförts i Agnebergshallen. Mässan är uppdelad i två delar, förmiddag 

för gymnasielever och eftermiddagen för allmänheten. Mässan har allt som oftast haft 

mellan 3000 - 4000 besökare mellan 10:00 - 16:00. Antalet utställare har varierat mellan 

80 - 100 st. Beslut har ännu inte tagits om vi ska genomföra jobb och utbildningsmässan 

18 februari 2021. Vi behöver säkerställa rekommendationer gällande pandemin och 

eventuellt skjuta upp den till 2022. Läs mer under rubriken ”Ärendebeskrivning”. 

 

2. Kvalitetsverkstad (vuxenutbildningen) 

I januari i år startades ett nytt forum för kvalitetsarbete på vuxenutbildningen. 

Kvalitetsverkstaden leds av utvecklare och all personal är välkommen med 

kvalitetsrelaterade frågor och funderingar. Det fungerar dels som drop in för de lärare 

som vill, men flera av rektorerna ”anvisar” också personal till kvalitetsverkstaden med 

anledning av att till exempel analysen av studieresultat behöver förbättras. Ett generellt 

utvecklingsområde som gäller för de flesta är analys och att våga vara kritisk mot sin 

egen undervisning. Den viktigaste effekten som kvalitetsverkstaden bidragit till är att 

genom att lärare synliggör kvalitet för sig själva, kan lärare lättare, snabbare och bättre 

göra sin analys och sätta in rätt åtgärder med fokus på elevernas lärande. Detta bidrar i 

förlängningen till ökad måluppfyllelse. Läs mer under rubriken ”Ärendebeskrivning”. 

 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-28 

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslutar  
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att notera informationen till protokollet 

 

 

 

Ärendebeskrivning 

1. Jobb och utbildningsmässa (arbetsmarknadsavdelningen) 

Uddevalla kommun har som samarbetspartner till arbetsförmedlingen anordnat en Jobb 

och utbildningsmässa sedan år 2014. En nyhet för 2021 är att Uddevalla Näringsliv nu 

står som ny arrangör och Uddevalla kommun har en samordnande roll. Under senare år 

har mässan genomförts i Agnebergshallen. Mässan är uppdelad i två delar, förmiddag 

för gymnasielever och eftermiddagen för allmänheten. Mässan har allt som oftast haft 

mellan 3000 - 4000 besökare mellan 10:00 - 16:00. Antalet utställare har varierat mellan 

80 - 100 st.  

 

Mässans syfte och mening  

Upplägget för jobb och utbildningsmässan har varit sedan starten att erbjuda en plats där 

arbetssökande, företag och offentliga verksamheter med rekryteringsbehov kan träffas. 

Målet har varit att visa upp företag som anställer mångfald. Mässan har även haft många 

utbildningssamordnare som visat upp både vuxenutbildning, folkhögskola och 

yrkeshögskoleutbildningar mm. 

De tre senaste åren har man anordnat något som kallats för ”Sommarjobbet 2018. 2019 

och 2020” i samband med jobb och utbildningsmässan. Syftet har varit att ge möjlighet 

för den yngre målgruppen från åk 9 och uppåt att hitta sitt första sommarjobb och på så 

sätt få in en fot på framtida arbetsmarknad. Det har erbjudits en obligatorisk 

inspirationsföreläsning för åk 9 på temat ”jobb och framtid” i direkt anslutning till 

mässan. Detta har varit mycket uppskattat av både elever, lärare och Studie och 

yrkesvägledare.   

 

Jobb och Utbildningsmässan 2021  

I och med att arbetsförmedlingen gör sin omorganisation har man beslutat att 2021 inte 

vara arrangör av jobb och utbildningsmässan. Vi på arbetsmarknadsavdelningen tycker 

att mässan är en viktig plattform för våra deltagare som vi rustar mot den öppna 

arbetsmarknaden. Vi har därför inlett ett nytt samarbete med Uddevalla Näringsliv som 

åtagit sig att bli ny arrangör för mässan. Arbetsmarknadsavdelningen får en samordnade 

roll i lokalfrågor, kontaktvägar och påverkan på innehållet på mässan för vår målgrupp.  

Man kan inte kräva att Uddevalla Näringsliv ska åta sig att anordna 

inspirationsföreläsning och särskilda arbetsgivare som kan tänka sig anställa något som 

är 15 år. Dock finns förhoppningar att finna ekonomiska medel för att kunna genomföra 

detta. Tidigare år har man köpt in förläsare för ca 20 000 kr.  

Jobb och utbildningsmässan 2021 är planerad till 18 februari och blir då ett samarbete 

mellan kommunledningskontorets arbetsmarknadsavdelning, barn och 
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utbildningsförvaltningens gymnasieskola, vuxenutbildningens SFI och Uddevalla 

Näringsliv.   

 

Ekonomi  

När arbetsförmedlingen först startade mässan hade man omkostnader på ca 60 000 kr 

utöver arbetskostnader. Dessa kostnader var främst bord och stolkostnader för 

utställarna. Kommunen har stått för kostnader rörande lokal, lunch till utställarna och 

fika. Mässan 2020 var speciell för redan då saknade Arbetsförmedlingen en budget för 

att kunna genomföra mässan. Därför fick man som utställare välja om man ville betala 

för bord och stol eller om man ville ta med sig eget. Kommunen stod dock även då för 

lokal, lunch och fika. (Detta har barn och utbildningsförvaltningens gymnasieskola 

åtagit sig att göra även 2021.) Dock fick kommunen stötta upp övriga kostnader utöver 

bord och stolar. För att göra detta på ett lite mer spännande sätt fick 

kommunledningskontorets arbetsmarknadsavdelning och den egna verksamheten NIKE 

i uppdrag att baka och sköta allt kring frukost till utställarna. Man hade även ansvar för 

kreativa inslag på mässgolvet för att göra mässan mer visuellt intressant. Servicecenter 

Fridhem avsatte två vaktmästare som jobbade som allt i allo under mässdagen. Det 

avsattes 5 konsulters arbetstid för att guida besökare till rätt ställen mm. Utifrån denna 

modell blev prislappen ca 30 000 kr för mässan. Då inte inräknad de kostnader som 

barn och utbildningsförvaltningens gymnasieskola stått för i form av lokal, lunch och 

fika till utställarna stod för.    

Beslut har ännu inte tagits om vi ska genomföra jobb och utbildningsmässan 18 februari 

2021. Vi behöver säkerställa rekommendationer gällande pandemin och eventuellt 

skjuta upp den till 2022. 

 

2. Kvalitetsverkstad (vuxenutbildningen) 

I januari i år startades ett nytt forum för kvalitetsarbete på vuxenutbildningen. 

Kvalitetsverkstaden leds av utvecklare och all personal är välkommen med 

kvalitetsrelaterade frågor och funderingar. Det fungerar dels som drop in för de lärare 

som vill, men flera av rektorerna ”anvisar” också personal till kvalitetsverkstaden med 

anledning av att till exempel analysen av studieresultat behöver förbättras. Ett generellt 

utvecklingsområde som gäller för de flesta är analys och att våga vara kritisk mot sin 

egen undervisning. Den viktigaste effekten som kvalitetsverkstaden bidragit till är att 

genom att lärare synliggör kvalitet för sig själva, kan lärare lättare, snabbare och bättre 

göra sin analys och sätta in rätt åtgärder med fokus på elevernas lärande. Detta bidrar i 

förlängningen till ökad måluppfyllelse. 

 

Kontinuerlig utbildning 

Enligt förordning (2011:1108) om vuxenutbildning ska all utbildning bedrivas 

kontinuerligt under hela året. Det innebär att utbildningar inte ska ha långa uppehåll 

över sommar eller jul. Huvudmannen ska vid behov kunna redogöra för på vilket sätt 

utbildningen bedrivs kontinuerligt under året. Utbildningen ska därtill vara flexibel och 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

4(5) 

2020-09-21 Dnr KS 2020/00046 

  

 

 

 

planeras och genomföras utifrån elevens behov och förutsättningar. Utbildningen ska 

vara flexibel när det gäller tid, plats, studietakt, studieform och sättet att lära. 

 

Branschråd 

Vuxenutbildningen deltar på flera olika branschråd i syfte att känna till branschens 

nuläge och utmaningar. Nära samarbete med branschen bidrar till högre kvalitet i 

yrkesutbildningarna, till exempel genom att väva in branschens önskemål på personal in 

i utbildningen och knyta kontakter vilket kan leda till fler APL-platser. Några branscher 

vuxenutbildningen samarbetar med på lokal och regional nivå är transport, hotell och 

restaurang och bygg. 

 

Yrkeshögskolan 

På yrkeshögskolenivå pågår sex utbildningar och en enskild kurs inom Uddevalla 

vuxenutbildning: 

 Affärsutvecklare besöksnäring och turism 

 E-commerce product manager 

 Digital store manager 

 Marin serviceingenjör 

 Skräddare 

 Stödpedagog inriktning funktionsnedsättning  

 Digital marknadsföring (kurs) 

Utöver ovanstående utbildningar är Uddevalla så kallad satellitort i utbildningarna 

Bygglovshandläggare, Operativ digital kommunikatör och Laborant.  

 

För att bli beviljade starter ska en ledningsgrupp finnas och alla kurser ska vara 

planerade i förväg. Ledningsgruppen ska bestå huvudsakligen av företagsrepresentanter 

knutna till utbildningen. En ansökan ska också innehålla beskrivning av yrkesrollen, 

arbetsmarknadens behov, beskrivningar om företags deltagande i och efter utbildningen, 

ekonomiska beräkningar, kursplaner och betygskriterier.  

 

Den senaste resultatuppföljningen visade goda resultat: 

Alla 14 elever som gått utbildningen E-commerce product manager tog examen och var 

i arbete efter utbildningen. Alla 26 elever som gått utbildningen Stödpedagog m tog 

examen och var i arbete efter utbildningen. Inom Affärsutvecklare besöksnäring och 

turism tog 14 av 14 elever examen, 13 var i arbete och 1 studerade efter utbildningen. 

 

Budgetproposition för 2021 

Förslagen i budgetpropositionen för 2021 innebär stora satsningar på utbildning.  

 Drygt 1 miljard utökning till gymnasiala yrkesutbildningar 

 172 miljoner utökning till yrkeshögskolan, med fokus på korta utbildningar i 

form av enstaka kurser 

 40 miljoner för fler lärcentrum 

 Äldreomsorgslyftet ska utökas med 1,7 miljarder 
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 31 miljoner för undervisning i yrkessvenska för personal inom äldrevården 

 Yrkeslärarutbildningen byggs ut permanent 

 Arbetslöshetsvillkoret inom studiestartsstödet har tillfälligt lättats under 2020 så 

att även nyligen arbetslösa kan omfatta 

 Utökning med 142 miljoner till studiestartsstöd 

 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Annette Jonasson 

Kommundirektör Utvecklare 

Skickas till Markus Hurtig 
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Handläggare 

Utvecklare Annette Jonasson 

Telefon 0522-69 60 49 
annette.jonasson@uddevalla.se 

 

Projektet Uddevalla mot minskad segregation, Delmos 

Sammanfattning: Beslut om förändring av aktiviteten ”Eget företag – Egen 

Stolthet” i projekt Uddevalla mot minskad segregation 

Enligt tidigare beslut så ska förändringar inom aktiviteter i projektet Uddevalla mot 

minskad segregation, godkännas genom beslut i Arbetsmarknads-och 

integrationsutskottet. Förändringar av mindre karaktär kan göras utan detta 

godkännande. Det har nu kommit projektledningen till känna att aktivitetsansvarig för 

aktiviteten ”Eget företag – Egen stolthet” önskar göra en förändring vad gäller både 

aktivitetens innehåll och budget. Anledningen till förändringen är att Avdelningen för 

hållbar tillväxt inte har kunnat genomföra aktiviteten så som tidigare planerats. Detta på 

grund av den globala pandemin av SARS-CoV2.  Dessa ändringar innebär bland annat 

att avdelningen samarbetar med Entreprenörsarenan för att undersöka hur en förändrad 

företagsinkubator kan komma att gynna Uddevalla. Aktiviteten kommer också att arbeta 

för att nyanlända, långtidsarbetslösa och vuxenstuderande ska kunna inkluderas i 

verksamheten. Till en början kommer samarbetet kring inkubatorn att involvera 

Uddevalla kommun (Avdelningen för hållbar tillväxt), Entreprenörsarenan, 

Näringslivsorganisationer och utvalda entreprenörer i Uddevallaområdet som brinner 

för frågan. Aktiviteten kommer att ha en fysisk lokal där genom inkubatorn kan koppla 

ihop personer som har idéer med andra entreprenörer, immaterialrätts-specialister, 

jurister och dylikt. Inkubatorn kommer att kunna agera stödprocess för nya företagare. 

Vad gäller budgeten så innebär detta att medel omfördelas mellan posterna. Primärt så 

kommer det att tillkomma kostnader för lokal, konsult och teknisk utrustning. Se 

bifogad budget för mer information.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-27 

EFES ny inriktning på grund av Corona 2020-09-25 

Budget Eget företag Egen stolthet 

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslutar 

 

att godkänna förändringen av aktiviteten Eget företag – Egen stolthet 
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Peter Larsson Annette Jonasson 

Kommundirektör Utvecklare 

Skickas till Markus Hurtig, Anders Brunberg, Johan Rundström 

 



Projektet Eget företag – egen stolthet (EFES) 
 
Omarbetad projektidé pga svårigheter i samband med Corona: 
 
EFES-projektet har i Corona-tider fått svårigheter att hitta intresserade personer som vill starta egna 
företag i projektets nuvarande målgrupp (utlandsfödda, långtidsarbetslösa och funktionsnedsatta). I 
ett svårt finansiellt läge med många osäkra faktorer i samhället verkar det vara få personer, av de 
som redan är i ett utsatt läge, som nu i Corona-tider verkar vilja starta egna företag.  
 
Vi behöver därför styra om projektet de sista tre månaderna för att ändå, på sikt, kunna stärka den 
ekonomiska och sociala utvecklingen i Uddevalla kommun. Våra nya tänkta insatser syftar till att 
börja arbeta med nytänkande arbetsmetoder för att på sikt öka antalet företag i Uddevalla och 
antalet anställda på företagen. Vi kommer även att fortsätta arbeta med rådgivningssamtal för den 
gamla målgruppen, parallellt med en ny inriktning. Det långsiktiga målet är, liksom tidigare, att öka 
det totala antalet förvärvsarbetande och självförsörjande personerna i vår kommun.  
 
 
Ny inriktning av Inkubatorn 
 
Entreprenörsarenan är en ideell förening som startade 2007 i Uddevalla och är certifierad inkubator i 
SISP (Swedish Incubators & Science Parks). De flyttar nu till nya lokaler hos Mattsson-gruppen i 
centrala Uddevalla. Vi vill ta tillvara den kunskap som de har byggt upp under årens lopp och som nu 
kan vidareutvecklas. De har flera goda exempel på affärsutveckling av företagsidéer. Utvecklingen i 
samhället sker rasande snabbt och Entreprenörsarenan inser nu att de måste omorganisera sin 
verksamhet för att kunna vara så spetsiga och framtidsinriktade som möjligt. Vi har under en tid 
diskuterat hur vi med gemensamma krafter kan forma något nytt för Uddevalla. 

EFES-projektet vill nu tillsammans med Entreprenörsarenan undersöka hur en förändrad inkubator, 
som är skräddarsydd för Uddevalla och dess entreprenörer, kan skapas.  Inkubatorn ska kunna fånga 
upp goda idéer i ett mycket tidigt skede och redan från start samarbeta med flertalet aktörer, med 
olika specialistkompetenser, för att snabbt kunna gå från idéstadie till en bra kommersiell produkt 
eller tjänst.  

Projektet ska även bädda för att nyanlända utlandsfödda, långtidsarbetslösa och vuxenstuderande 
ges möjligheter att inkluderas i verksamheten. Dessa personer kan bära på många intressanta idéer 
som de inte alltid på egen hand har möjlighet att utveckla.  

Ett nytt arbetssätt ska eftersträvas och fokus ska ligga på den unika fysiska testmiljön som vi önskar 
skapa. Genom EFES-projektet önskar vi vara delaktiga i skapandet av en sådan öppen 
innovationsmiljö som kan gynna hela Uddevalla näringsliv. 

Öppen innovationsmiljö skapas 

Hur skulle en sådan öppen innovationsmiljö kunna se ut? Uddevalla har en lång historia av att vara 
en stad med en stark tillverkningsindustri. Än i dag finns det ett relativt stort antal företag som 
producerar mycket avancerade produkter inom t ex marinteknik och rymdindustrin. Några av dem är 
t om världsledande inom sitt område. Med dessa som bas vill vi bygga en fysisk mötesplats där 
aktörer från olika företag kan möta varandra men framförallt även möta andra branscher för att 
korsbefrukta och utbyta idéer, vilket kan leda till skapandet av framtidens produkter och tjänster. 
Mötesplatsen ska kompletteras med nödvändig digital teknik för att kunna ligga i framkant.  



Vi tänker oss att EFES-projektet i Uddevalla kommun kan agera katalysator för att skapa denna nya 
plattform som byggs på ett gemensamt arbete mellan oss i Uddevalla kommun, Entreprenörsarenan 
och ett antal speciellt utvalda entreprenörer i Uddevalla med omnejd. Vi vill helt enkelt undersöka 
förutsättningarna för att skapa en ny sorts unik inkubator tillsammans.   

 

Vilka är de tänkta aktörerna i den nya inkubatorn? 

I ett startskede tänker vi oss följande aktörer; Uddevalla kommun (Avdelningen för hållbar tillväxt), 
Entreprenörsarenan, Näringlivsorganisationer och utvalda entreprenörer i Uddevallaområdet som 
brinner för frågan. 

En nystartad inkubator med många samverkans-möjligheter 

Tanken är att hyra en fysisk lokal bredvid Entreprenörsarenan hos Mattsson-gruppen i 
Uddevallacentrum (i kvarteret Pipfabriken). Lokalen kan då bli en mötesplats för både fysiska och 
digitala möten. Genom placeringen mitt i Uddevalla centrum blir mötesplatsen lättillgänglig både för 
företagare och allmänheten. 

Uddevalla kommun, Entreprenörsarenan och de utvalda entreprenörerna kan här tillsammans 
utveckla lokalerna till att passa en modern och nytänkande inkubator för våra skräddarsydda behov. 
Här kan vi då erbjuda gemensamma aktiviteter; som t ex hackatons, föreläsningar, frukostmöten, 
afterwork, affärsrådgivning, nätverkshjälp, mentorhjälp och erbjuda studiebesök i framtiden. Kanske 
kan det i samarbete med fastighetsägaren även utvecklas till ett coworking-space. Vi tänker oss 
”hands-on-verkstad” där personer som har en idé kan få hjälp med att t ex tillverka en prototyp 
genom t ex 3-d printing. Flera företag i Uddevalla kan här agera stöd genom att vi kopplar ihop 
aktörerna med varandra. 

På sikt kan både en digital och en fysisk tillverkningsindustri byggas upp så att flertalet intressanta 
stationer för speciella ändamål/produkter kan studeras. Företagare skulle kunna visa upp sina 
verksamheter och då även locka t ex ungdomar att välja yrken inom industri och tillverkande industri. 

I inkubatorn kopplas idégivaren/uppfinnaren ihop med vårt nätverk som består av andra 
entreprenörer, immaterialrätts-specialister, jurister, näringslivsorganisationer och andra 
stödorganisationer. Vi eftersträvar framför allt en öppen innovationsmiljö där den nya produkten 
eller tjänsten kan testas innan den når marknaden. Inkubatorns uppdrag blir även att kunna erbjuda 
en bra stödprocess för att ta en företagsidé vidare till kommersiell produkt. Att som ny företagare 
och entreprenör här få möjlighet att t ex ta fram en prototyp, testa på marknaden och knyta 
kontakter med de redan etablerade företagarna, leder till positiva effekter och bra integration i 
näringslivet. Med stor sannolikhet kan även en sorts mentorverksamhet startas som hjälp till de med 
nystartade företag. 

Projektets arbete blir att gemensamt med Entreprenörsarenan och övriga aktörer försöka lägga 
basen för att etablera en ny sorts inkubatorverksamhet med en annorlunda inriktning än dagens. 
Verksamheten ska inte på något sätt konkurrera med Innovatum utan istället komplettera dem och 
var mer inriktad på våra lokala unika möjligheter i vårt område.  

När våra partners har accepterat sitt deltagande, kommer vi att analysera hur verksamheten ska vara 
organiserad i framtiden. Redan nu önskar vi därför att anlita en konsult som gör en framtidsspaning 
om ur en sådan inkubator på bästa sätt kan se ut och organiseras för att på bästa sätt vara rustad för 
framtiden så att Uddevalla-området ligger i framkant. Allt med hjälp av de senast utvecklade 
metoderna för att skapa en öppen och framgångsrik innovationsmiljö.  



 
Budgetförändring; hyra oktober – december 3 månader (35 000 kr), konsult för framtida 
inkubatorverksamhet (ca 50 000 kr) inköp teknisk utrustning, tv-skärm, projektor mm (50 000 kr), 3d-
printer med installation (ca 25 000 kr)  

Se bifogad budget. 

 

Anneli van Roijen   Anders Brunberg 
Utvecklare   Avdelningschef 
 
 
2020-09-25 



Budget Eget företag - Egen stolthet 2020

Aktivitet Ursprungsbudget Ändring budget 2020-09-25

Fika/lunch studiebesök, referensgrupp 10 000 10 000

Resor 15 000 5 000

Lokaler 10 000 35 000

Föreläsare 35 000 5 000

Utbildningar affärskultur, starta eget, etc 100 000 0

Marknadsföringsmaterial 10 000 10 000

Deltagande i mässa 5 000 0

Start- och slutkonferens 15000 15 000 0

Projektledning 300 000 300 000

Frukostträffar/Afterwork/Lunchträffar 10 000

Inhyrd konsult gör genomlysning 50 000

Teknisk utrustning kontor 50 000

3-d printer 25 000

Totalsumma kronor 500000 500 000

Studiebesök 25 deltagare x 2 studiebesök x 2 rådgivning

Medfinansiering 50 000 kr av 500 000


