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Kommunfullmäktige 
 
 
Diarienr: KS-2019/00196 

Interpellation: Hur ser Umeås beredskap ut 

gällande tvångsäktenskap? Maria Nilsson SD) 

Förslag till beslut 
 

Ärendebeskrivning 
Maria Nilsson (SD) har inkommit med en interpellation till individ- och 
familjenämndens ordförande 
 
Hur ser Umeås beredskap ut gällande tvångsäktenskap? 
Sveriges kommuner saknar beredskap för många av de problem som 
uppstår till följd av de kulturella och religiösa sedvänjor som invandrare tar 
med sig till Sverige. En kartläggning som SR Ekot gjort, visar att bara var 
tredje kommun har någon handlingsplan för att hantera att barn förs 
utomlands och gifts bort. 
 
Barn- och tvångsäktenskap är en djupt rotad tradition i många 
utvecklingsländer. Många invandrare har svårt att överge dessa och andra 
traditioner trots att de står i strid med såväl svensk lag som svenska 
värderingar. I många fall, håller också barnen, som kanske är födda i 
Sverige, fast vid ursprungslandets sedvänjor. Att invandrarbarn gifts bort, i 
många fall med någon från ursprungslandet, är myndigheter ofta medvetna 
om. Trots det står en majoritet av Sveriges kommuner handfallna inför 
fenomenet. 
 
SR Ekots kartläggning visar att bara drygt var tionde kommun för statistik 
på den här typen av händelser. Något fler, men fortfarande en klar 
minoritet av kommunerna, har tagit fram en handlingsplan för hur 
socialtjänsten, skolan, polisen och andra instanser ska hantera en händelse 
där ett invandrarbarn plötsligt försvinner och befaras ha förts ut ur landet 
för att giftas bort, ibland också för att könsstympas. 
 
En konsekvens av den bristfälliga beredskapen är att ingen kan svara på hur 
vanligt det är att barn förs utomlands och gifts bort mot sin vilja. 
Mörkertalet är stort uppger Azam Qarai, verksamhetsansvarig på 
Linnamottagningen som hjälper hedersvåldsutsatta barn och kvinnor, för 
SR Ekot. 
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Drygt 80 kommuner valde att inte svara på SR Ekots frågor, varför fler 
registrerade fall kan finnas som inte kommit med i kartläggningen. 
Azam Qarai på Linnamottagningen nämner som en orsak till att 
mörkertalet är så stort att det råder ”ett glapp mellan skola och kommun 
där många barn tappas bort”. Det är inte alltid som skolan gör någon 
orosanmälan när ett invandrarbarn plötsligt försvinner från klassen och då 
blir det heller inget ärende på socialtjänstens bord. 
 
Mikael Thörn, som är utredare på Jämställdhetsmyndigheten, är kritisk till 
hur det ser ut i kommunerna och konstaterar i en kommentar till SR Ekot 
att statistik och uppföljning är en förutsättning för att upptäcka var i 
kommunen det brister och vilka orsakerna är till att man inte får bukt med 
problemet. 
 
Tvångsäktenskapet utgör i sig endast toppen av ett isberg för den 
drabbade. Det är bara en av många yttringar för den religiösa och kulturella 
hederskultur som barnet tvingas leva under och som starkt begränsar 
barnets frihet, inte sällan genom sträng övervakning, hot och våld. 
I vissa kommuner med hög utomvästlig invandring och omfattande 
kulturell- och religiös hedersproblematik, finns så kallade samordnare mot 
hedersvåld och förtryck. Deras uppdrag är att öka kunskapen hos andra 
kommunanställda, bland annat i socialtjänsten och skolan, som i sitt jobb 
kommer i kontakt med de aktuella invandrargrupperna. 
 
En sådan hårt belastad kommun är Göteborg. Där arbetar Katarina Idegård 
med dessa frågor och anser att det gett resultat. Det innebär att 
kommunen oftare kan ingripa och hjälpa den som drabbats. 
 
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till Andreas 
Lundgren, Ordförande i Socialnämnden: 
Hur ser Umeås beredskap ut för att möta och hantera problem med barn 
som försvinner och tvingas gifta sig? 
 
 
Andreas Lundgren (S), individ- och familjenämndens ordförande lämnar 
följande skriftliga svar 
Maria Nilsson (SD) har ställt en fråga till om hur beredskapen ser ut för att 
möta och hantera problem med barn som försvinner och tvingas gifta sig. 
Umeå kommun arbetar på flera olika sätt för att förhindra att barn 
försvinner och att vi har en uppbyggd kompetens inom området. 
 
Inom socialtjänsten finns mycket konkreta och tydliga rutiner som hanterar 
hedersrelaterat våld, förtryck och begränsningar. Gällande 
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tvångsäktenskap och barnäktenskap finns därutöver särskilda rutiner som 
beskriver hur socialtjänstens personal praktiskt ska gå till väga för att 
skydda underåriga men även personer över 18 år. 
 
Vid kännedom om hedersärenden ska utredning omedelbart inledas och 
det finns tydligt beskrivet när omedelbart omhändertagande enligt §6 LVU 
kan bli aktuellt. Rutinerna innehåller också detaljerade instruktioner om 
hur exempelvis möten ska gå till för att underlätta för den enskilde att 
kunna känna sig trygg och säker i mötena med socialtjänsten. Det regleras 
också hur information och kontakt med vårdnadshavare ska gå till. 
 
Om det är skolpersonal som gör anmälan så är det viktigt att samarbete 

sker före, under och efter avslutad utredning eftersom den unga vistas stor 

del av sin tid i skolan och för att skolan ska få vägledning hur de kan stötta 

den unga på bästa sätt i den fortsatta skolgången. Umeå kommuns skolor 

har de senaste åren satt extra fokus på att frånvaro ska följas upp och att 

skolplikten säkerställs. 

 

För att stödja kommunens verksamheter så har Umeå kommun ett särskilt 
konsultationsforum för de personer som i sitt yrke kommer i kontakt med 
barn, ungdomar och vuxna som utsätts, eller misstänkt utsättas för 
hedersrelaterat våld, hot om våld, kontroll och begränsningar. Det går att 
vända sig till konsultationsforum för att få konsultation och vägledning i 
yrkesverksammas arbete utifrån frågeställningar som kan uppkomma. All 
konsultation sker avidentifierat. 
 
Konsultationsgruppen är en samverkansgrupp sammansatt med personer 

från flera olika myndigheter med särskild kompetens i dessa frågor. Där 

medverkar representanter från Västerbottens läns landsting, skolan i Umeå 

och socialtjänstens Individ- och familjeomsorg. Konsultationsforum är en 

verksamhet inom Centrum mot våld (CMV) 

 

När det gäller kunskapsspridning om hedersvåld så har Centrum mot våld 

av Individ- och familjenämnden och Region Västerbotten ett särskilt 

uppdrag att verka som kompetenscentrum i våldsfrågor. En del i det 

uppdraget handlar om att föreläsa, informera och utbilda arbetsgrupper i 

kommunen om hedersrelaterat våld och förtryck. Vid Centrum mot våld 

arbetar i dagsläget två personer specifikt med detta varav en är halvtid 

anställd i det Nationella Kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och 

förtryck. 


