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Hedersrelaterat våld och förtryck (rapport 
2018:9) 

Stadsrevisionen har genomfört en granskning med syfte att bedöma 

om staden säkerställer att hedersrelaterat våld och förtryck upptäcks 

samt att utsatta får stöd och insatser. Granskningen har omfattat 

kommunstyrelsen, socialnämnden, utbildningsnämnden och 

stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista och Skarpnäck. En avgränsning 

har gjorts till arbetet inom förskola, grundskola och socialtjänstens 

barn- och ungdomshandläggning. 

Bedömning 

Den sammantagna bedömningen är att staden behöver stärka sitt 

arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Bedömningen grundas 

främst på följande punkter: 

 Utbildningsnämnden och socialnämnden har anordnat, och 

planerar att anordna, utbildningsinsatser rörande hedersrelaterat 

våld och förtryck. De två skolor som granskats har dock inte 

genomfört eller planerat för kompetenshöjande insatser. 

 Stadsdelsnämnderna har genomfört kompetenshöjande insatser 

inom socialtjänsten avseende hedersrelaterat våld och förtryck. 

Inom förskoleverksamheterna har dock kompetenshöjande 

insatser inte genomförts eller planerats.  

 Nämnderna saknar i stor utsträckning policydokument som, i 

enlighet med stadens program mot våld i nära relationer och 

hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020, beskriver hur arbetet 

mot hedersrelaterat våld och förtryck ska bedrivas.  

 Nämnderna har rutiner och arbetssätt för att upptäcka barn som 

far eller riskerar att fara illa samt för att ge stöd och insatser. 

Granskade stadsdelsnämnder har dock inte gjort en analys av om 

socialtjänstens utbud av insatser och andra sociala tjänster svarar 

upp mot målgruppens behov. 

 Det saknas plan för hur stadens program mot våld i nära 

relationer och hedersrelaterat våld och förtryck ska följas upp. 
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Rekommendationer 
Utifrån granskningen lämnas följande rekommendationer:  

 

Kommunstyrelsen bör: 

 Klargöra på vilket sätt uppföljning ska ske av stadens 

program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld 

och förtryck, både vad gäller dess delmål och programmet i 

sin helhet.  

 

 Tydliggöra definitionen av kommunfullmäktiges indikator 

”Andel medarbetare som gått utbildning kring att upptäcka 

barn som upplever våld i nära relation samt hedersrelaterat 

våld, konsekvenser av det och hur man kan prata om detta”.  

 

Utbildningsnämnden bör: 

 Ange på vilket sätt arbetet mot hedersrelaterat våld och 

förtryck ska bedrivas på stadens grundskolor.  

 

 Följa upp att stadens grundskolor genomför 

kompetenshöjande insatser utifrån stadens program mot våld 

i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.  

 

Rinkeby-Kista och Skarpnäcks stadsdelsnämnd bör: 

 Ange på vilket sätt arbetet mot hedersrelaterat våld och 

förtryck ska bedrivas i sina verksamheter.   

 

 Säkerställa att kompetenshöjande insatser avseende 

hedersrelaterat våld och förtryck genomförs för personal 

inom förskoleverksamheten. 

 

 Analysera om socialtjänstens utbud av insatser och andra 

sociala tjänster som erbjuds barn och unga som utsätts för 

hedersrelaterat våld eller förtryck svarar upp mot 

målgruppens behov. 

 

Revisorerna i revisorsgrupp 1 beslutade 2018-11-13 att överlämna 

rapporten till kommunstyrelsen, socialnämnden, utbildnings-

nämnden samt stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista och Skarpnäck. 

Yttrande har begärts in till revisorsgrupp 1 senast den 28 februari 

2019.  

 

Frågor om rapporten besvaras av: 

Förtroendevald revisor Barbro Ernemo, 073-705 14 45 

Förtroendevald revisor Ulla-Britt Ling-Vannerus, 070-603 09 21 

Stadsrevisor Maria Lindgren Persson, 08-508 29 465 


