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Förslag till länsgemensamt resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, Origo
Ärendet
Styrelsen för Kommunförbundet i Stockholms län beslutade den 15 juni
2012 att rekommendera länets kommuner att underteckna avtal om ett länsgemensamt resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld. Målet med
resurscentret är att länets kommuner, landstinget och polismyndigheten ska
samverka kring stöd och rådgivning för den enskilde och kring kunskapsoch kompetensutveckling för professionen.
Den totala budgeten för centret beräknas till sex miljoner per år, varav Danderyds del skulle bli 45 612 kr.
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtal rörande inrättande och drift
av ett Resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld i Stockholms
län.
Bakgrund
Styrelsen för Kommunförbundet i Stockholms län beslutade den 15 juni
2012 att rekommendera länets kommuner att underteckna avtal om ett länsgemensamt resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld. Initiativtagare till resurscentret är Operation Kvinnofrid under ledning av Länsstyrelsen.
Motivet är att de individer som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld
ofta har behov som kräver samarbete mellan olika myndigheter.
Målet med resurscentret är att länets kommuner, landstinget och polismyndigheten ska samverka kring stöd och rådgivning för den enskilde och kring
kunskaps- och kompetensutveckling för professionen. Samverkan med frivilligorganisationer ska också ske.
Resurscentret kommer att bestå av ett fysiskt och ett virtuellt hus. Varje part
utser en kontaktperson som ska vara länken mellan resurscentret och kommunen/myndigheten.
De huvudsakliga målgrupperna är flickor/unga kvinnor och pojkar/unga
män samt yrkesverksamma inom polisen, socialtjänsten, skol- och fritids-
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verksamheten, hälso- och sjukvården och frivilliga aktörer. De unga kan ta
kontakt med centret via telefon, chatt eller besök. Till de yrkesverksamma
ges ett konsultativt stöd som ett komplement till det lokala arbetet, de ska få
stöd och konsultation i hur de ska hantera enskilda ärenden. Centret ska
även erbjuda utbildningsprogram, nätverk och sprida information och forskning kring hedersrelaterat förtryck och våld.
Kostnadsfördelningen fördelar sig enligt följande: Stockholms läns landsting 25%, Polismyndigheten i Stockholms län 25 % och länets kommuner
tillsammans 50%: Den totala budgeten för centret beräknas till sex miljoner
per år, varav Danderyds del skulle bli 45 612 kr. Kommunernas kostnadsfördelning utgår från invånarantal.
Kommunledningskontorets yttrande
Socialnämnden föreslår i remissyttrande 2012-09-10 § 103 att kommunstyrelsen ska fatta beslut att underteckna avtalet. I socialkontorets tjänsteutlåtande 2012-07-23 uttalas särskilt att det resurscentrum som föreslås är en
värdefull resurs för kompetensutveckling, konsultativt stöd och vägledning
kring dessa svåra frågor.
Utifrån syftet att upptäcka, hjälpa och hantera hedersrelaterat förtryck och
våld som kräver kunskap och samarbete mellan alla yrkesverksamma kring
barn/ungdomar föreslås att kommunen deltar i den föreslagna verksamheten.
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Bilaga:
1. KSL:s rekommendation 2012-06-05 inkl avtalsförslag.
2. Tjänsteskrivelse 2012-04-03 Operation Kvinnofrid
3. Socialnämnden 2009-10 § 103
4. Socialkontorets tjänsteutlåtande 2012-07-23
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