Utlåtande Rotel VIII (Dnr KS 2020/1339)

Öppna ett skyddat boende för pojkar som utsätts
för hedersrelaterat våld
Motion av Anna Rantala Bonnier och Lisa Palm (båda Fi)
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Föredragande borgarrådet Jan Jönsson anför följande.
Ärendet
Anna Rantala Bonnier och Lisa Palm (båda Fi) har väckt en motion i kommunfullmäktige. I motionen framförs att staden har ett stort ansvar för att stötta
brottsoffer och skydda utsatta personer från våld och hot om våld och Feministiskt initiativ vill se ett långsiktigt och hållbart arbete för att säkra våldsutsatta
personers säkerhet. Motionärerna framför att det länge har varit känt att det hedersrelaterade våldet inte bara drabbar kvinnor och flickor, utan även drabbar
icke-binära samt pojkar och män. Inte sällan är pojkar både offer och förövare.
För den pojke som är hbtq-person, väljer en partner som familjen inte godkänner eller vägrar kontrollera sina kvinnliga familjemedlemmar kan konsekvenserna bli både våldsamma och farliga.
Vidare framför motionärerna att det finns mycket kvar att göra, särskilt för
att säkerställa att även utsatta pojkar får möjlighet att söka skydd från våld och
förtryck. Stockholms stad har ännu inget skyddat boende för pojkar utsatta för
hedersrelaterat våld och förtryck. Det skydd som finns i dag gäller främst de
unga män som är över 18 år, trots att många som utsätts är i yngre åldrar. Målgruppen är en heterogen grupp med varierade behov och förutsättningar. Att

1

öppna ett skyddat boende för pojkar som utsätts för hedersrelaterat våld och
förtryck behöver därför innehålla både skyddslägenheter och kollektivboende.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Stockholms stad
inrättar ett skyddat boende för pojkar som utsätts för hedersrelaterat våld och
förtryck.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, socialnämnden, Skarpnäcks
stadsdelsnämnd, Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, Södermalms stadsdelsnämnd
och Origo.
Origo har inte inkommit med svar.
Stadsledningskontoret anser att initiativet ligger i linje med nämndernas
uppdrag i kommunfullmäktiges budget 2021, befintligt arbete som redan bedrivs samt i förslag till Stockholms stads program mot våld i nära relationer,
hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella
ändamål samt sexuellt våld oberoende relation 2021-2025.
Socialnämnden ser positivt på att frågan om insatser för målgruppen pojkar
som lever i en hederskontext, lyfts.
Skarpnäcks stadsdelsnämnd delar bilden att hedersrelaterat våld även drabbar pojkar, män och icke-binära personer, och att de i många fall är mindre
synliga eller inte blir uppmärksammade i samma utsträckning som kvinnor och
flickor.
Spånga-Tensta stadsdelsnämnds bedömning är att i dagsläget är behovet av
att öppna ett särskilt boende för pojkar under 18 år som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck begränsat.
Södermalms stadsdelsnämnd har i dagsläget svårt att bedöma hur stort behovet är av ett skyddat boende specifikt för pojkar som utsätts för hedersrelaterat våld.
Mina synpunkter
Anna Rantala Bonnier och Lisa Palm (båda Fi) har motionerat om att staden
ska öppna ett skyddat boende riktat särskilt till pojkar som utsätts för hedersrelaterat våld.
Alla former av hedersnormer är ett allvarligt hot mot individens frihet och
ska motverkas. Vi kan aldrig acceptera att våra medmänniskor utsätts för övergrepp, våld eller förtryck.
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I majoritetens budget för 2022 har vi därför gett i uppdrag att genomföra en
kartläggning av hedersproblematik som ska undersöka bland annat vilka metoder som visat sig fungera för individer utsatta för hedersförtryck. Socialnämnden har även tagit fram ett reviderat program för att förebygga och bekämpa
våld och förtryck i alla former.
Socialtjänsten erbjuder serviceinsatser i form av råd och stöd, biståndsbedömda insatser i form av öppenvård eller insatser i form av placering utanför
hemmet. Den vanligast förekommande insatsen för denna målgrupp är i form
av jourhem eller familjehem, men det förekommer även skyddsplacering på
skyddat boende för unga som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Vilken typ av öppenvårdsinsats som är lämplig bedöms individuellt i det enskilda
fallet. Det är vanligt att flera olika insatser kan vara aktuella och de vanligaste
förekommande insatserna är råd och stödsamtal, kontaktperson, kvalificerad
kontaktperson, ungdomspedagog/coach och föräldraskapsstöd.
Staden använder sig idag av Origo som är Stockholms länsövergripande resurscentrum för hedersrelaterad problematik och vänder sig till barn och unga.
Origo erbjuder stöd- och rådssamtal för den som utsätts för hedersförtryck. I
de fall där unga under 18 år utsätts för, eller riskerar att utsättas för, hedersrelaterat våld finns det även möjlighet att använda sig av socialförvaltningens
skyddade boende Kruton.
Utöver Origo och Kruton kan verksamheten Barnahus vara aktuell för
denna målgrupp. Barnahus sammankallar vid behov samrådsmöten. Vid samrådet närvarar samordnare från Barnahus, ansvarig socialsekreterare, åklagare,
polis, BUP och barnskyddsteam. När ärendet är eller misstänks vara hedersrelaterat är också medarbetare från Origo med, och om det handlar om ett barn
som befinner sig utomlands mot sin vilja kan även UD delta.
Även Relationsvåldscentrum (RVC) och Relationsteamet (RVT) arbetar
med målgruppen och erbjuder stöd och hjälp. De vanligaste stödinsatser som
erbjuds inom ramen av RVC är stöd i rättsprocessen, samtalsstöd och samhällsinformation. De erbjuder även stöd och behandling och personen kan
komma på fem fria samtal utan att någon utredning inleds. Behandlingen kan
ges individuellt eller i grupp och målgruppen är från 18 år och uppåt.
Den som utsätts för hedersrelaterat våld ska ha möjlighet till skyddat boende. Som stadsledningskontoret och övriga remissinstanser för fram i sina yttranden så är dock efterfrågan på ett skyddat boende riktat enbart till pojkar utsatta för hedersrelaterat våld väldigt låg. Stadens erbjudande om att se till att
den som på grund av våldsutsatthet behöver skyddat boende också får det riktar sig till alla stockholmare, oavsett kön eller könsidentitet. Socialtjänsten erbjuder även ett flertal andra insatser för målgruppen. Skulle behovet för ett bo-
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ende särskilt riktat till målgruppen uppstå i framtiden så kommer självklart staden att se över möjligheten att inrätta ett sådant. Min uppfattning är därför att
socialtjänsten kan möta den här gruppens hjälpbehov med nuvarande stödstrukturer.
Bilagor
1. Reservationer m.m.
2. Motion om öppna ett skyddat boende för pojkar som utsätts för hedersrelaterat våld.
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande.
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Stockholm den 15 december 2021
På kommunstyrelsens vägnar:
ANNA KÖNIG JERLMYR
Jan Jönsson
Hans Altsjö
Ersättaryttrande gjordes av Lisa Palm (Fi) enligt följande.
I det fall jag hade haft rösträtt hade jag yrkat att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande
1. Att bifalla motionen
2. Att därutöver anföra
Målet är att alla ska vara fria och trygga i vår stad. Förtrycket mot pojkar är komplext.
Det ser olika ut och kan innebära både att man själv är utsatt för våld, men också att
man pressas till att utöva kontroll mot andra. Pojkar kan också riskera att bli bortgifta
för att säkerställa familjens heder eller utsättas på grund av sexuell läggning eller identitet. Htbqi-killar är en extra utsatt grupp när det kommer till hedersrelaterat våld.
Vi understryker liksom remissvaren att arbetet för att skydda personer som utsatts
för hedersrelaterat våld och förtryck ska vara långsiktigt och hållbart. Flera av stads-
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delsförvaltning lyfter att de har svårt att mäta behovet på grund av få ärenden rörande
pojkar under 18 år som behöver skyddad placering - men slutsatsen kan inte dras att
inte finns ett behov med tanke på kännedom om det stora mörkertalet och kunskapen
samt forskning kring pojkar utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.
Att be om stöd är i sig svårt och ett stort steg för dessa unga drabbade personer,
och det tar oftast lång tid innan de vågar be om hjälp. Destruktiva maskulinitetsnormer
och förväntningar på dig som pojke och man kan stå i vägen. Hur ska man kunna mäta
efterfrågan när staden aldrig har erbjudit den typen av specifikt stöd riktat till pojkar?
Och eftersom mycket av samtalen kring hedersrelaterat våld och förtryck lyfter tjejernas roll och utsatthet blir det, även om man uttryckligen inte sagt det, ett “kvinnligt kodat” problem. Något som riskerar att resultera i att många pojkar inte tror att hjälpen
som finns är till för dem. Men faktum är att pojkar också blir utsatta.
De riskerar exempelvis att bli bortgifta för att säkerställa familjens heder. Eller så
kan de inte leva öppet på grund av sin sexuella läggning eller identitet. Familjen kan
också utsätta dem för stor press att utöva kontroll och våld mot sina systrar. Det kan
också handla om pojkar som försvarar sin systers rättigheter och därmed själva blir utsatta för det hedersrelaterade våldet och förtrycket. Det finns en stor komplexitet.
De senaste åren har vi sett en ökning av unga i Stockholm som söker hjälp mot hedersrelaterat våld och förtryck. Efter det senaste årets isolering och sociala begränsningar till följd av pandemin vet vi också att våldet har ökat. Många barn och unga har
varit avskärmade från omvärlden och befunnits sig hemma större delen av tiden.
Rädda Barnen ökade bland annat sitt stöd till unga som lever i hedersrelaterat våld och
förtryck genom att tredubblat antalet öppna timmar i sin anonyma stödchatt.
Det bör därför vara en prioritet för stadens styrande politiker att garantera att rätt
stöd finns på plats för att kunna bemöta det ökade behovet. Och den hjälpen bör inkludera, och specifikt rikta sig till, även drabbade pojkar - en grupp som det finns stort
mörkertal kring och lite kunskap om. Vi anser att det är dags för Stockholm att öppna
det första skyddade boendet för pojkar som måste fly undan hedersrelaterat våld.
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Remissammanställning
Ärendet
Anna Rantala Bonnier och Lisa Palm (båda Fi) har väckt en motion i kommunfullmäktige. I motionen framförs att staden har ett stort ansvar för att stötta
brottsoffer och skydda utsatta personer från våld och hot om våld och Feministiskt initiativ vill se ett långsiktigt och hållbart arbete för att säkra våldsutsatta
personers säkerhet. Motionärerna framför att det länge har varit känt att det hedersrelaterade våldet inte bara drabbar kvinnor och flickor, utan även drabbar
icke-binära samt pojkar och män. Inte sällan är pojkar både offer och förövare.
För den pojke som är hbtq-person, väljer en partner som familjen inte godkänner eller vägrar kontrollera sina kvinnliga familjemedlemmar kan konsekvenserna bli både våldsamma och farliga.
Vidare framför motionärerna att det finns mycket kvar att göra, särskilt för
att säkerställa att även utsatta pojkar får möjlighet att söka skydd från våld och
förtryck. Stockholms stad har ännu inget skyddat boende för pojkar utsatta för
hedersrelaterat våld och förtryck. Det skydd som finns i dag gäller främst de
unga män som är över 18 år, trots att många som utsätts är i yngre åldrar. Målgruppen är en heterogen grupp med varierade behov och förutsättningar. Att
öppna ett skyddat boende för pojkar som utsätts för hedersrelaterat våld och
förtryck behöver därför innehålla både skyddslägenheter och kollektivboende.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Stockholms stad
inrättar ett skyddat boende för pojkar som utsätts för hedersrelaterat våld och
förtryck.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, socialnämnden, Skarpnäcks
stadsdelsnämnd, Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, Södermalms stadsdelsnämnd
och Origo.
Origo har inte inkommit med svar.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 4 maj 2021 har i huvudsak följande lydelse.
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Stadsledningskontorets vill understryka att stöd och skydd till personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck är en angelägen fråga. Staden har i enlighet med ett
budgetuppdrag 2020, tagit fram ett reviderat program för att förebygga och upptäcka
våld, ge stöd, skydd och insatser som är samordnade, evidensbaserade, likställda och
av hög kvalitet: Stockholms stads program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat
våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål samt sexuellt
våld oberoende relation 2021-2025. Programmets målgrupper är både personer som är
utsatta för våld och personer som utövar våld. Programmet är under beredning i kommunfullmäktige.
Pojkar/unga män i en hederskontext kan vara offer, till exempel genom att de riskerar tvångsäktenskap eller har blivit tillsammans med en person som av familjen anses
som ”fel” partner. Pojkar/unga män kan också vara förövare genom att tvingas att kontrollera systrar/andra släktingar. Pojkar/unga män i en hederskontext kan även omfattas av dubbla roller som både offer och förövare. Denna dubbelhet innefattar en plikt
och förväntan att skydda familjens/släktens heder och att de förväntas använda våld
och kontroll mot syskon/nära anhöriga.
Staden erbjuder idag insatser för målgruppen i form av skyddat boenden, oftast i
form av skyddslägenhet, jour- och familjehem samt råd och stöd genom Origo-resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld och stadens ungdomsmottagningar.
Origo erbjuder stöd och hjälp till personer i åldern 13-26 år som lever i en hederskontext samt till yrkesverksamma genom ett team av kuratorer, polis och barnmorska. Hittills har efterfrågan varit låg när det gäller skyddslägenheter för unga män (över 18 år).
Under 2019 och 2020 var det totalt fem personer som placerades. I dagsläget finns det
ingen känd efterfrågan som skulle motivera att starta ett skyddat boende för pojkar.
I kommunfullmäktiges budget 2021 ges stadens nämnder flera uppdrag kopplade
till arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Råd, stöd och skydd är centralt och i
det förebyggande arbetet är samverkan med förskola, skola, polis, föräldrar och civilsamhälle prioriterat. Staden utvecklar kontinuerligt sin verksamhet och sociala stödinsatser för att långsiktigt stärka personer som har blivit utsatta för hedersrelaterat våld
och förtryck. Föräldrastödsprogram erbjuds i förebyggande syfte och tar sikte på att utveckla arbetet med att nå familjer som är i särskilt behov av, eller står särskilt långt
från, insatserna.
Stadsledningskontoret kan mot bakgrund av det arbete som staden redan idag bedriver, låg efterfrågan på skyddat boende för målgruppen, de förstärkta uppdragen i
enlighet med budget 2021 samt förslag till Stockholms stads program mot våld i nära
relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål samt sexuellt våld oberoende relation 2021-2025 därför konstatera att
det inte finns anledning att ge nämnderna ytterligare uppdrag.
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Socialnämnden
Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 27 april 2021 följande.
Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar till
kommunstyrelsen över motion (Fi) om att öppna ett skyddat boende för
pojkar som utsatts för hedersrelaterat våld.
Reservation anfördes av Karin Gustafsson m.fl. (S), bilaga 1.
Ersättaryttrande gjordes av Anna Rantala Bonnier (Fi) som instämde i förslag
till beslut och reservation från (S).
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 19 mars 2021 har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen ser positivt på att frågan om insatser för målgruppen pojkar som lever i
en hederskontext, lyfts. I stadens program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck (2017-2020) betonas vikten av att arbeta förebyggande. Det är
angeläget med tidig upptäckt av pojkar men också unga män, som lever med våld och
kontroll i en hederskontext och som även har ett skyddsbehov.
Det är också angeläget att adekvata insatser kan tillhandahållas för att ge skydd och
stöd, att möjliggöra för pojkarna att förstå sin egen hotbild och sin egen roll som
våldsutsatt/våldsförövare samt kunna bryta destruktiva normer. Det är dock inte självklart att ett skyddat boende är den mest lämpliga insatsen för pojkar som lever i en hederskontext. Insatserna kan omfatta stödsamtal (vilket Origo erbjuder), familjehem,
skyddat boende med skyddsklass tre eller andra typer av insatser.
Förvaltningen anpassar kontinuerligt sina verksamheter och insatser efter de behov
och den efterfrågan som finns. Hittills har efterfrågan varit låg när det gäller skyddslägenheter för unga män (över 18 år). Under 2019 och 2020 var det totalt fem personer
som placerades. I dagsläget finns det ingen känd efterfrågan som skulle berättiga att
starta ett skyddat boende för pojkar.
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Skarpnäcks stadsdelsnämnd
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 18 mars
2021 följande.
Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas som svar på remissen.
Skarpnäcks stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 22 februari
2021 har i huvudsak följande lydelse.
Förvaltningen delar bilden att hedersrelaterat våld även drabbar pojkar, män och ickebinära personer, och att de i många fall är mindre synliga eller inte blir uppmärksammade i samma utsträckning som kvinnor och flickor. Under de senaste åren har förvaltningen inte kommit i kontakt med några pojkar och män i målgruppen, men utesluter inte att det finns ett mörkertal. Förvaltningen ser behov av regelbunden kompetensutveckling om hedersrelaterat våld och förtryck ur ett normkritiskt perspektiv för
alla berörda verksamhetsområden i syfte att tidigt upptäcka utsatta personer oavsett
kön.
Mot bakgrund av detta har förvaltningen svårt att bedöma hur stort behovet är av
ett skyddat boende specifikt för pojkar som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Förvaltningen ser däremot ett behov av ett boende för en bredare målgrupp –
pojkar och män som är utsatta för hedersrelaterat våld eller andra former av våld i
nära relation. HBTQ-personer är en särskilt utsatt grupp. I nuläget finns inte något
skyddat boende i kollektivform för män inom staden, utan endast individuella boenden i lägenheter. För mer traumatiserade våldsutsatta personer som befinner sig i utsatta situationer kan en första boendeform där personal finns mer regelbundet tillgänglig vara ett bra stöd.
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Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 29 april
2021 följande.
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Reservation anfördes av Rashid Mohammed m. fl. (V), bilaga 1.
Ersättaryttrande gjordes av Karin Ploen (Fi) som ställde sig bakom Vänsterpartiets reservation.
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 31 mars
2021 har i huvudsak följande lydelse.
För att arbeta både långsiktigt och hållbart med att skydda personer som blir utsatta för
våld och för att stötta brottsoffer arbetar förvaltningen utifrån Stockholms stads program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020.
I ärenden som rör unga under 18 år och som utsätts för, eller riskerar att utsättas
för, våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck, använder sig förvaltningen av socialförvaltningens boende Kruton. Kruton erbjuder skyddat boende för
flickor, pojkar, kvinnor, män och par som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck
och samarbetar bland annat med Origo Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och
förtryck samt Kriscentrum för kvinnor och barn.
Förvaltningen har under de senaste åren haft mycket få ärenden där en pojke under
18 år har behövt en skyddad placering på grund av att denne har blivit utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck. Förvaltningens bedömning är därför att i dagsläget är
behovet av att öppna ett särskilt boende för pojkar under 18 år som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck begränsat. Förvaltningen vill istället lyfta vikten av fortlöpande kompetensutveckling och informationsspridning om hedersrelaterat våld och
förtryck, ökad intern och extern samverkan för att kunna identifiera risker och förhindra att unga personer utsatts för hedersrelaterat våld samt tidigt upptäcka när så
sker för att erbjuda adekvata insatser och stöd. Samarbete med externa samverkanspartners som exempelvis ungdomsmottagningar, skolan, civilsamhället och polisen är
ett led i detta arbete, då de kan informera om att stöd och hjälp finns och förmedla
kontakt till förvaltningen.
I syfte att öka och sprida kunskap och information genomför staden återkommande
kampanjer som exempelvis ”Aldrig igen”. Kampanjen genomfördes senast under vintern 2021 och lyfte stadens arbete mot våld i nära relationer och riktade sig till unga
personer. I kampanjen fanns information om var man kan vända sig vid behov av stöd
och hjälp.
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Staden erbjuder regelbundet utbildningar inom området våld i nära relation till
medarbetare och chefer, bland annat Origos grundutbildning ” De säger att jag är en
skam för familjen” som tar upp vad det innebär att leva med hedersrelaterat förtryck
och våld och vad detta innebär i en svensk kontext.
Förvaltningens relationsvåldsteam (RVT) arbetar med att stärka samverkan med
barn- och ungdomsenheten och har format en kommunikationsplan för att sprida information om arbetet kring våld i nära relation både internt och externt. En samverkansrutin är framtagen och fastställd för att tydliggöra ärendeprocessen när enheten kommer i kontakt med vuxna och unga som är i behov av skydd. Syftet med samverkan är
att i ett tidigt skede identifiera personer som är våldsutsatta och är i behov av stöd,
men även identifiera individer som är våldsutövare och erbjuda information om relationsvåldsteamet.

Södermalms stadsdelsnämnd
Södermalms stadsdelsnämnd beslutade vid sitt sammanträde den 22 april
2021 följande.
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på
remissen.
Ersättaryttrande gjordes av Antonia Simon (Fi), bilaga 1.
Södermalms stadsdelsförvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 21 mars 2021
har i huvudsak följande lydelse.
Att hedersrelaterat våld även drabbar pojkar, män och icke-binära personer är en bild
som förvaltningen delar. Förvaltningen har under de senaste åren inte kommit i kontakt med några pojkar och endast ett fåtal män i målgruppen men det går inte att utesluta att det finns ett mörkertal. För att tidigt kunna upptäcka utsatta personer oavsett
kön eller könstillhörighet ser förvaltningen behov av regelbunden kompetensutveckling om hedersrelaterat våld och förtryck ur ett normkritiskt perspektiv för medarbetare inom alla berörda verksamhetsområden.
Förvaltningen har i dagsläget svårt att bedöma hur stort behovet är av ett skyddat boende specifikt för pojkar som utsätts för hedersrelaterat våld. Existerande insatser som
redan finns och kan användas är jourlägenhet med stöd för vuxna och jourhem för
minderåriga.
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Bilaga 1

Reservationer m.m.
Socialnämnden
Reservation anfördes av Karin Gustafsson m.fl.(S) enligt följande.
1.

Bifalla motionen Öppna ett skyddat boende för pojkar so utsätts för hedersrelaterat våld.
2. Därutöver anföra följande.
Det gläder oss att förvaltningen ser att arbetet för att skydda personer som utsatts
för hedersrelaterat våld och förtryck ska vara långsiktigt och hållbart. Men vi håller
inte med i resonemanget att, på grund av att förvaltningen sett få ärenden rörande pojkar under 18 år som behöver skyddad placering, så kan slutsatsen dras att det inte finns
ett behov. För hur ska man kunna mäta efterfrågan när staden aldrig har erbjudit den
typen av specifikt stöd riktat till pojkar?
Att be om stöd är i sig svårt och ett stort steg för dessa unga drabbade personer,
och det tar oftast lång tid innan de vågar be om hjälp. Och eftersom mycket av samtalen kring hedersrelaterat våld och förtryck lyfter tjejernas roll och utsatthet blir det,
även om man uttryckligen inte sagt det, ett “kvinnligt kodat” problem. Något som riskerar att resultera i att många pojkar inte tror att hjälpen som finns är till för dem. Men
faktum är att pojkar också blir utsatta. De riskerar exempelvis att bli bortgifta för att
säkerställa familjens heder. Eller så kan de inte leva öppet på grund av sin sexuella
läggning eller identitet. Familjen kan också utsätta dem för stor press att utöva kontroll
och våld mot sina systrar. Det kan också handla om pojkar som försvarar sin systers
rättigheter och därmed själva blir utsatta för det hedersrelaterade våldet och förtrycket.
De senaste åren har vi sett en ökning av unga i Stockholm som söker hjälp mot hedersrelaterat våld och förtryck. Men verkligheten är att mörkertalet nog fortfarande är
stort, speciellt när det gäller unga pojkars utsatthet. Efter det senaste årets isolering och
sociala begränsningar till följd av pandemin vet vi också att våldet har ökat. Många
barn och unga har varit avskärmade från omvärlden och befunnits sig hemma större
delen av tiden. Rädda Barnen ökade bland annat sitt stöd till unga som lever i hedersrelaterat våld och förtryck genom att tredubblat antalet öppna timmar i sin anonyma
stödchatt.
Det bör därför vara en prioritet för stadens styrande politiker att garantera att rätt
stöd finns på plats för att kunna bemöta det ökade behovet. Och den hjälpen bör inkludera, och specifikt rikta sig till, även drabbade pojkar. Därför anser vi att det är dags
för Stockholm att öppna det första skyddade boendet för pojkar som måste fly undan
hedersrelaterat våld.
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Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
Reservation anfördes av Rashid Mohammed m. fl. (V) enligt följande.
1. Att nämnden bifaller motionen
2. Att därutöver anföra:
Det gläder oss att förvaltningen ser att arbetet för att skydda personer som utsatts
för hedersrelaterat våld och förtryck ska vara långsiktigt och hållbart. Men vi håller
inte med i resonemanget att, på grund av att förvaltningen sett få ärenden rörande pojkar under 18 år som behöver skyddad placering, så kan slutsatsen dras att det inte finns
ett behov. För hur ska man kunna mäta efterfrågan när staden aldrig har erbjudit den
typen av specifikt stöd riktat till pojkar?
Att be om stöd är i sig svårt och ett stort steg för dessa unga drabbade personer,
och det tar oftast lång tid innan de vågar be om hjälp. Och eftersom mycket av samtalen kring hedersrelaterat våld och förtryck lyfter tjejernas roll och utsatthet blir det,
även om man uttryckligen inte sagt det, ett “kvinnligt kodat” problem. Något som riskerar att resultera i att många pojkar inte tror att hjälpen som finns är till för dem. Men
faktum är att pojkar också blir utsatta. De riskerar exempelvis att bli bortgifta för att
säkerställa familjens heder. Eller så kan de inte leva öppet på grund av sin sexuella
läggning eller identitet. Familjen kan också utsätta dem för stor press att utöva kontroll
och våld mot sina systrar. Det kan också handla om pojkar som försvarar sin systers
rättigheter och därmed själva blir utsatta för det hedersrelaterade våldet och förtrycket.
De senaste åren har vi sett en ökning av unga i Stockholm som söker hjälp mot hedersrelaterat våld och förtryck. Men verkligheten är att mörkertalet nog fortfarande är
stort, speciellt när det gäller unga pojkars utsatthet. Efter det senaste årets isolering och
sociala begränsningar till följd av pandemin vet vi också att våldet har ökat. Många
barn och unga har varit avskärmade från omvärlden och befunnits sig hemma större
delen av tiden. Rädda Barnen ökade bland annat sitt stöd till unga som lever i hedersrelaterat våld och förtryck genom att tredubblat antalet öppna timmar i sin anonyma
stödchatt.
Det bör därför vara en prioritet för stadens styrande politiker att garantera att rätt
stöd finns på plats för att kunna bemöta det ökade behovet. Och den hjälpen bör inkludera, och specifikt rikta sig till, även drabbade pojkar. Därför anser vi att det är dags
för Stockholm att öppna det första skyddade boendet för pojkar som måste fly undan
hedersrelaterat våld.

Södermalms stadsdelsnämnd
Ersättaryttrande gjordes av Antonia Simon (Fi) enligt följande.
Det gläder oss att förvaltningen ser att arbetet för att skydda personer som utsatts för
hedersrelaterat våld och förtryck ska vara långsiktigt och hållbart. Men vi håller inte
med i resonemanget att, på grund av att förvaltningen sett få ärenden rörande pojkar
under 18 år som behöver skyddad placering, så kan slutsatsen dras att det inte finns ett
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behov. För hur ska man kunna mäta efterfrågan när staden aldrig har erbjudit den
typen av specifikt stöd riktat till pojkar?
Att be om stöd är i sig svårt och ett stort steg för dessa unga drabbade personer,
och det tar oftast lång tid innan de vågar be om hjälp. Och eftersom mycket av samtalen kring hedersrelaterat våld och förtryck lyfter tjejernas roll och utsatthet blir det,
även om man uttryckligen inte sagt det, ett “kvinnligt kodat” problem. Något som riskerar att resultera i att många pojkar inte tror att hjälpen som finns är till för dem. Men
faktum är att pojkar också blir utsatta. De riskerar exempelvis att bli bortgifta för att
säkerställa familjens heder. Eller så kan de inte leva öppet på grund av sin sexuella
läggning eller identitet. Familjen kan också utsätta dem för stor press att utöva kontroll
och våld mot sina systrar. Det kan också handla om pojkar som försvarar sin systers
rättigheter och därmed själva blir utsatta för det hedersrelaterade våldet och förtrycket.
De senaste åren har vi sett en ökning av unga i Stockholm som söker hjälp mot hedersrelaterat våld och förtryck. Men verkligheten är att mörkertalet nog fortfarande är
stort, speciellt när det gäller unga pojkars utsatthet. Efter det senaste årets isolering och
sociala begränsningar till följd av pandemin vet vi också att våldet har ökat. Många
barn och unga har varit avskärmade från omvärlden och befunnits sig hemma större
delen av tiden. Rädda Barnen ökade bland annat sitt stöd till unga som lever i hedersrelaterat våld och förtryck genom att tredubblat antalet öppna timmar i sin anonyma
stödchatt.
Det bör därför vara en prioritet för stadens styrande politiker att garantera att rätt
stöd finns på plats för att kunna bemöta det ökade behovet. Och den hjälpen bör inkludera, och specifikt rikta sig till, även drabbade pojkar. Därför anser vi att det är dags
för Stockholm att öppna det första skyddade boendet för pojkar som måste fly undan
hedersrelaterat våld.
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