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Yrkande angående – Redovisning av uppdrag att 

granska hur Göteborgs Stad arbetar mot hedersrelaterat 
våld och förtryck 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att återkomma i budgetberedningen 

med beräkning av vilken extra resurssättning av socialtjänst och annan 

brukarnära verksamhet som behövs för att kunna genomföra de 

rekommendationer som lämnas i denna rapport.  

2. Rapportens rekommendationer inarbetas i den uppdaterade versionen av 

Göteborg stads plan mot hedersrelaterat våld och förtryck. 

3. Amanda-kommissionens rapport med slutsatser och rekommendationer, i 

enlighet med bilaga 3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, 

antecknas.  

4. Redovisning av uppdrag från kommunstyrelsen, 2018-05-16 § 460 p5, att 

tillsätta och samordna en ”Amandakommission” i syftet att säkerställa att 

Göteborgs Stad i framtiden inte brister i sitt arbete mot hedersrelaterat 

förtryck förklaras fullgjort. 

Yrkandet 
Vi rödgrönrosa i Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ välkomnar 

Amandakommissionens slutrapport. Den visar på mycket av det vi tidigare framfört; att 

staden har ett genomtänkt arbete för att komma åt hedersrelaterat våld och förtryck, men 

att detta arbete är alldeles för snålt resurssatt. En socialtjänst med minskade budgetramar 

är det sista arbetet behöver, och även neddragningar i skola och på fritidsverksamhet 

försvårar att upptäcka och förebygga våld och förtryck. Vi behöver en satsning på 

socialtjänsten för att kunna trygga tillgången på socialsekreterare, behålla dem, ge dem 

tid att hinna göra sitt jobb och inte bränna ut sig. Dessutom måste personalen få tid och 

möjlighet att ta till sig den samlade kunskapen som finns i staden. Föräldrar med barn i 

förskolan är en viktig målgrupp att nå, där man tidigt kan uppmärksamma barn i riskzon 

för hedersrelaterat förtryck.   

Ju bättre vi blir på att uppmärksamma barn som far illa, desto dyrare och mer omfattande 

blir arbetet. Men barnrätt måste få kosta pengar. Det får inte gå till som nu, att endast 

ekonomiska aspekter snarare än barns behov och rättigheter är styrande för vilka beslut 

som tas.  

Det finns mycket i rapporten som är bekymmersamt. Det är tydligt att tillgången till hjälp 

inte är jämlik utan varierar både mellan och inom stadsdelar. Uppföljningen är bristfällig 

både i individuella ärenden och på övergripande nivå. Det gör dels att utsatta barn riskerar 
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att fortsätta fara illa och dels att vi går miste om kunskap som kan förbättra arbetet mot 

hedersrelaterat våld och förtryck ytterligare. Vi oroas också över att pojkar inte får den 

hjälp de har rätt till i samma utsträckning som flickor och att syskon till barn som blir 

utsatta inte uppmärksammas och utreds i tillräckligt hög grad. Vi ser att kopplingen till 

elevhälsan och skola är viktig att stärka, då många barn vänder sig just dit med problem. 

En satsning för ökad kompetens kring hedersrelaterat våld och förtryck i elevhälsan 

redovisas i den rödgrönrosa budgeten för Göteborgs Stad för 2020. Detta tillsammans 

med fem andra satsningar på över 20 miljoner kronor på att utöka stadens arbete mot våld 

i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck och de patriarkala idéer som ligger 

till grund för detta i grunden könsrollsbaserat våld och förtryck.  

 

Stadsledningskontoret delar Amanda-kommissionens bedömning att det ”krävs en 

resurssättning i brukarnära verksamhet som socialtjänst för att matcha satsningen på 

övergripande nivå med kompetensutveckling, samordning och samverkan”.  

Vi rödgrönrosa ser fram att emot att staden nu kan besluta att gå vidare med att tilldela de 

resurser som behövs i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, och arbeta in det i 

budgetberedning inför 2021 års budget. 

 

 

 


