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Borås Stads 
styrdokument

Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Fastställt av: Kommunfullmäktige 
Datum: 9 december 2021
För revidering ansvarar: Arbetslivsnämnden 
För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Arbetslivsnämnden 
Dnr: 2021-00004 
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och bolag
Dokumentet gäller till och med: 2024
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Inledning
I Borås Stad används regeringens definition av hedersrelaterat våld och förtryck formulerad i 
propositionen 2019/20:131 Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet som innefattar begränsningen 
av främst flickor och kvinnor men även pojkar och mäns liv samt påtryckningar och våld som 
syftar till att upprätthålla familjens kontroll över individen. Det är kopplat till en uppsättning 
normer om våldsanvändning (våldsnormer) och uppfattning om oskuld (oskuldsnormer) som 
bygger på patriarkala och/eller heteronormativa föreställningar. 

Utmärkande för det hedersrelaterade våldet och förtrycket är att det utförs kollektivt. Det 
sker ofta inom en familj och/eller släkt. Individens egna intressen och handlingar anses vara 
underordnat familjens eller släktens intressen och individens relationer och sexualitet är en 
angelägenhet för hela familjen. Om individens handlingar inte ligger i linje med normerna 
anses det kunna påverka familjens anseende. Således innefattar hedersnormerna uppfattningar 
om att bland annat familjens rykte och anseende är nära sammanhängt med de kvinnliga 
familjemedlemmarnas kyskhet och oskuld och ”deras faktiska och påstådda beteende i 
förhållande till dessa ideal.” Individer som försöker att bryta normerna kan råka ut allvarliga 
konsekvenser av familjen och/eller släkten. 

I hederskontexten är det ofta männen som bestämmer men även kvinnor kan utöva förtrycket. Även 
pojkar och unga män kan vara utsatta för hot och olika former av kontroll samt äktenskapstvång. 
Pojkar förväntas i stor utsträckning bevaka och kontrollera sina kvinnliga släktingar.  Således 
kan ett offer även ha rollen som förövare beroende på kontexten. Begränsningarna kan innefatta 
vilken klädsel man får ha på sig, vem man får umgås med och/eller ens rörelsefrihet till att 
man inte får välja utbildning, arbete, vem man får gifta sig med eller om äktenskapsskillnad. 
Konsekvenserna av detta är många. Bland annat kan det leda till psykiska och somatiska 
besvär som stress, huvudvärk, ont i magen, sömnsvårigheter och nedstämdhet. Barnäktenskap, 
tvångsäktenskap och könsstympning av kvinnor och flickor är också företeelser som är utmärkande 
för hedersrelaterat våld och förtryck. HBTQ-personer och personer med funktionsvariationer 
är grupper som anses vara särskilt utsatta inom hederskontexten.

Syfte och mål
Det övergripande syftet med programmet är att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck i 
Borås Stad. Detta ska göras genom att utveckla och kvalitetssäkra stadens arbete så att utsatta 
får det stöd och skydd som de behöver för att leva ett liv fritt från våld och förtryck och som är 
förenligt med svensk lagstiftning och de mänskliga rättigheterna. För att målet ska uppnås ska:  

1. Kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck stärkas bland alla yrkesverksamma i
Borås Stad som arbetar på operativ och strategisk nivå med människor.

2. Samverkan mellan nämnderna, förvaltningarna och civilsamhället ska säkerställas i
syfte att kvalitetssäkra arbetet med hedersutsatta i Borås Stad.

Verksamheternas uppdrag
För att förhindra att individer utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck är det centralt att 
ha kännedom om det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryckssätt och underliggande 
mekanismer. Det förutsätter att verksamheter som kommer i kontakt med hedersutsatta har 
kompetensen och kunskap i att identifiera dessa uttryck och att se till så att individen får 
stöd i sin situation. Till hjälp för verksamheterna finns en handbok framtagen. 
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Kommunstyrelsen, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden 
och Arbetslivsnämnden ska med stöd av Arbetslivsförvaltningen gemensamt bidra till att: 

• Öka kunskapen 
De som arbetar på strategisk nivå med människor som kan vara utsatta för 
hedersvåld samt de som inom ramen för sitt arbete möter människor som kan 
vara utsatta, ska utbildas i hedersrelaterat våld och förtryck. Utbildningsinsatserna 
koordineras av Arbetslivsförvaltningen och anpassas utifrån målgruppens behov.  

• Arbeta rättighetsbaserat  
En central del i att stärka Borås Stads arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck 
är att aktivt arbeta utifrån ett rättighetsperspektiv. Detta innebär att allt arbete mot 
hedersrelaterat våld och förtryck ska utgå från de grundläggande rättigheterna och 
de mänskliga rättigheterna. 

• Öka tillgängligheten  
Borås Stads kommunikationsarbete inom området för hedersrelaterat våld och 
förtryck ska rikta sig till utsatta och yrkesverksamma.

Uppföljning
Arbetlivsnämnden följer upp programmet vartannat år. 



Postadress 501 80 Borås  Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00  e-post boras.stad@boras.se  Webbplats boras.se

mailto:boras.stad%40boras.se?subject=
https://www.boras.se

	_GoBack



Tillgänglighetsrapport


		Filnamn: 

		Borås Stads Program mot HRV 2021-2024 20210617.pdf




		Rapporten har skapats av: 

		Anne Brink

		Organisation: 

		




 [Personlig information och organisationsinformation i dialogrutan Inställningar > Identitet.]


Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade inga problem i det här dokumentet.


		Kräver manuell kontroll: 2

		Manuellt godkänd: 0

		Manuellt underkänd: 0

		Överhoppat: 7

		Godkänt: 23

		Underkänt: 0




Detaljerad rapport


		Dokument



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Behörighetsflagga för tillgänglighet		Godkänt		Behörighetsflagga för tillgänglighet måste anges

		PDF-fil med bara bilder		Godkänt		Dokumentet är ingen PDF-fil med bara bilder

		Taggad PDF		Godkänt		Dokumentet är en taggad PDF

		Logisk läsordning		Kräver manuell kontroll		Dokumentstrukturen har en logisk läsordning

		Primärt språk		Godkänt		Textspråk är angivet

		Titel		Godkänt		Dokumenttiteln visas i namnlisten

		Bokmärken		Godkänt		Bokmärken finns i stora dokument

		Färgkontrast		Kräver manuell kontroll		Dokumentet har korrekt färgkontrast

		Sidinnehåll



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggat innehåll		Överhoppat		Allt sidinnehåll är taggat

		Taggade anteckningar		Överhoppat		Alla anteckningar är taggade

		Tabbordning		Överhoppat		Tabbordningen stämmer överens med strukturordningen

		Teckenkodning		Godkänt		Tillförlitlig teckenkodning erbjuds

		Taggad multimedia		Godkänt		Alla multimedieobjekt är taggade

		Skärmflimmer		Godkänt		Sidan kommer inte att orsaka skärmflimmer

		Skript		Godkänt		Inga otillgängliga skript

		Tidsbestämda svar		Godkänt		Sidan kräver inga tidsbestämda svar

		Navigeringslänkar		Godkänt		Navigeringslänkarna är inte repetitiva

		Formulär



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggade formulärfält		Godkänt		Alla formulärfält är taggade

		Fältbeskrivningar		Godkänt		Alla formulärfält har beskrivningar

		Alternativ text



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Alternativ text för figurer		Godkänt		Figurer måste ha alternativ text

		Inkapslad alternativ text		Godkänt		Alternativ text som aldrig kommer att läsas.

		Kopplat till innehåll		Godkänt		Alternativ text måste vara kopplad till något innehåll

		Döljer anteckning		Godkänt		Den alternativa texten bör inte dölja anteckningen

		Alternativ text för andra element		Överhoppat		Andra element som kräver alternativ text

		Tabeller



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Rader		Godkänt		TR måste vara underordnad Table, THead, TBody eller TFoot

		TH och TD		Godkänt		TH och TD måste vara underordnade TR

		Rubriker		Överhoppat		Tabeller bör ha rubriker

		Regelbundenhet		Godkänt		Tabeller måste innehålla samma antal kolumner i varje rad och samma antal rader i varje kolumn

		Sammanfattning		Överhoppat		Tabeller måste ha en sammanfattning

		Listor



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Listpunkter		Godkänt		LI måste vara underordnad L

		Lbl och LBody		Godkänt		Lbl och LBody måste vara underordnade LI

		Rubriker



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Relevant kapsling		Överhoppat		Relevant kapsling






Till början
