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Arbete mot könsstympning
Svar på skrivelse från (SD)
Förslag till beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från Sverigedemokraterna.
Sammanfattning
Stadsdelsnämnden har den 28 maj 2020 fått in en skrivelse gällande
arbetet mot könsstympning i Älvsjö. Skrivelsen är författad av
Henrik Åkerlund (SD) och Alvin Wester (SD).
Inför samgåendet med Älvsjö stadsdelsförvaltning efterfrågas, om
möjligt, information om hur utvecklingen av könsstympning sett ut i
Älvsjö.
Förvaltningen arbetar i enlighet med stadens Program mot våld i
nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck genom att
delta i de utbildningar som erbjuds och därmed öka medarbetares
kunskap och förmåga att upptäcka och möta personer som kan ha
utsatts för könsstympning. Stadens förvaltningar för ingen specifik
registrering eller statistik över antalet personer som kommer till
kännedom och det finns därför inget statistiskt underlag att
redovisa.
Ärendets beredning
Ärendet är berett inom avdelningen för social omsorg. Ärendet tas
upp i lokal samverkansgrupp den 11 augusti 2020 och i rådet för
funktionshinderfrågor den 20 augusti 2020.
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Ärendet
I skrivelsen önskar Henrik Åkerlund (SD) en redogörelse av:
- Hur berörd personal arbetar för att förebygga och komma till
rätta med problematiken gällande könsstympning inom
stadsdelen.
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Hur utvecklingen sett ut utifrån en tidsperiod om 5-10 år
tillbaka i tiden. Hur många fall har förekommit årligen.
Förklaringar/orsaker till detta.

Av Stockholm stads program mot våld i nära relationer och
hedersrelaterat våld och förtryck framgår att socialtjänst, skola och
förskola ska arbeta förebyggande och uppsökande samt att ge stöd
och skydd mot hedersrelaterat våld. I programmet beskrivs
könsstympning som en yttring av hedersrelaterat våld.
Könsstympning betraktas även som en form av sexuellt våld.
Hägersten-Älvsjö förvaltnings arbete mot könsstympning följer de
målsättningar som anges i programmet mot våld i nära relationer
och hedersrelaterat våld och förtryck, detta sker främst genom att
säkerställa medarbetares kompetens samt att erbjuda kontinuerligt
stöd, fortbildning och kompetenshöjning. Förvaltningen har erbjudit
alla medarbetare grundläggande kunskaper i arbete som förebygger
hedersrelaterat våld, utifrån ett normkritiskt förhållningssätt.
Uppdraget är även att fördjupa kunskaperna hos de medarbetare
som i sina verksamheter kan möta våldsutsatta samt att samverka
med andra aktörer med spetskompetens på området. Sedan 2019
erbjuder socialnämnden, i samarbete med utbildningsnämnden och
stadsdelsnämnderna kompetenshöjande utbildningar om
könsstympning, en insats som riktas till all personal inom skola,
vård och socialtjänst.
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För de invånare i Hägersten-Älvsjö och Skärholmen som behöver
råd, stöd och skydd vid utsatthet för hedersrelaterat våld och
förtryck finns särskild spetskompetens samlat hos
Relationsvåldscentrum Syd. Verksamheten har även ett uppsökande
uppdrag, erbjuder föräldrastöd för att förebygga hedersrelaterat våld
och förtryck samt bistår med rådgivning för kollegor på
förvaltningarna. Stockholm stad är även huvudman för Origo, en
länsövergripande verksamhet för målgruppen 13-26 år som är
utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Origo har också har en
konsultativ roll för att ge socialsekreterare och andra tjänstemän
stöd i arbetet med personer utsatta för hedersproblematik. På
området fyller även ungdomsmottagningens kuratorer och
sjukvårdspersonal en viktig roll. Här finns en beredskap att i samtal
med den unge fånga upp förekomsten av hedersrelaterat våld och
förtyck samt att erbjuda medicinsk och psykosocial hjälp.
Socialtjänsten i Stockholm stad möter i sina olika verksamheter
personer som är utsatta för hedersrelaterat våld, även om de inte
alltid söker stöd utifrån just detta. En del av dessa har även utsatts
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för könsstympning. Det är inte en målgrupp för vilka det registreras
särskilda utredningar eller insatser från socialtjänsten, vilket gör det
omöjligt att ta fram statistiskt underlag från stadens
verksamhetssystem, vare sig från nutid eller tillbaka i tiden.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen
från Sverigedemokraterna.

Toni Mellblom
tf. stadsdelsdirektör

Bilaga
Skrivelse - Att arbeta mot könsstympning
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