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§8
Arbete mot könsstympning
Svar på skrivelse från (SD)
HÄ 2020/54

Beslut
Hägersten-Älvsjö stadsdelsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från Sverigedemokraterna.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsnämnden har den 28 maj 2020 fått in en skrivelse av
Henrik Åkerlund (SD) om arbetet mot könsstympning.
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.
Beslutsgång
Ordföranden föreslog bifall till förvaltningens förslag och fann att
nämnden ställde sig bakom det.
Särskilt uttalande
Henrik Åkerlund (SD) anmälde ett särskilt uttalande.
"Bakgrunden till att Sverigedemokraterna har väckt denna skrivelse
är därför i en tidigare verksamhetsplan från stadsdelsförvaltningen,
har vi observerat att arbete mot könsstympning bedrivs och därför
har vi efterfrågat information om detta.
Vi är tacksamma för svaret men med hänsyn aktuella
frågeställningar i skrivelsen är vår uppfattning att svaret från
förvaltningen inte är tillräckligt eftersom vi upplever att
informationen är mer övergripande då vi har önskat mer konkret
information.
Med hänsyn till det som förvaltningen förklarar i tjänsteutlåtandet
och andra eventuella omständigheter nämligen att det inte är möjligt
att föra någon närmare statistik, upplever vi att det förefaller vara
något märkligt eftersom någon form av statistiskt underlag över tid
kan vara betydelsefullt för att få en bred förståelse för hur
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omfattande problemet är inom stadsdelen, i vilken omfattning
problematiken utvecklas samt att det är viktigt för närmast berörd
personal för att utvärdera om eventuella förebyggande arbetssätt har
önskvärd effekt.
Vår förhoppning är dock att det arbete som för närvarande bedrivs
gentemot könsstympning är tillräckligt för att upptäcka eventuella
problem samt att de åtgärder som vidtas i arbetet, fungerar adekvat."
Handlingar i ärendet
 HÄ 2020/54-1 (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande Svar på
skrivelse från SD om könsstympning
 HÄ 2020/54-2 Arbete mot könsstympning - skrivelse från
SD
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