Nämndsinitiativ (C): Låt socialtförvaltningen i Malmö bidra till att få
misstänkta för folkrättsbrott dömda.
Att människor som varit involverade i grova krigsbrott nu kan återvända till Malmö
och fortsätter sina liv utan straff är oacceptabelt. Därför anser Centerpartiet att
Malmö Stad måste göra allt vi kan enligt lag för att bidra till att individer som utfört
folkrättsbrott får sina rättmätiga straff.
Sveriges specialinstitutioner för krigsbrott, Riksenheten för internationell och
organiserad brottslighet vid Åklagarmyndigheten och Krigsbrottskommissionen vid
Polismyndigheten, är redo att utreda brotten. Men de hindrats av bristande
information om individerna, vilket gjort att förundersökningar inte kunnat inledas.
Därför har Stockholm som första kommun tagit initiativ till ett samarbete med dessa
institutioner för att säkerställa att den information som finns i staden bidrar till att
de som återvänder kan utredas och lagföras. Centerpartiet vill att Malmö gör samma
sak.
Malmös ledning bör säkra att stadens samtliga verksamheter delar vidare
information på individnivå i så stor omfattning som sekretesslagstiftningen medger.
Bland annat genom att ge tydliga instruktion till socialförvaltningen om att
sekretessbrytande verktyg alltid ska användas och att information alltid ska delas till
polisen vid misstanke om att dessa brott har begåtts. Sekretess får brytas när
personer som fyllt 20 år kan misstänkas ha begått brott som motsvarar minst ett års
fängelse. Folkmord, grov krigsförbrytelse och brott mot mänskligheten ger fängelse
från fyra år upp till livstid. Redan i dag bryts sekretessen vid exempelvis
barnmisshandel. Det bör även gälla vid folkrättsbrott.
Stadskontoret och socialförvaltningen måste skapa tydliga instruktioner och rutiner
för i vilka fall sekretessen ska brytas. Allt för att säkra att stadens tjänstemän tryggt
och säkert kan utföra den nya uppgiften.
Socialtjänsten kommer behöva arbeta nära tillsammans med säkerhetspolisen,
polisen och Åklagarmyndigheten. Utredningsarbetet kommer fortsatt att utföras av
polisen och Säkerhetspolisen tillsammans med andra EU-länder samt rättsvårdande
myndigheter i Mellanöstern. Från Malmö Stads sida måste vi göra allt för att de som
bidragit till folkrättsbrott. , ska lagföras och hindras att begå nya brott eller sprida
hat.
Med anledning av ovan föreslår Centerpartiet

att arbetsmarknads- & socialförvaltningen får i uppdrag att skyndsamt ta fram
riktlinjer för att bryta sekretesskyddet för personer misstänkta för folkrättsbrott.
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