1

Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-11-11 kl. 13:00-14:00

Plats

Triangeln 1-2 och på distans

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Rose-Marie Carlsson (S)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Anders Rubin (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sanna Axelsson (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Jan-Inge Ahlfridh (VD Malmö Stadshus AB)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Budgetchef)
Carina Tempel (HR-direktör)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

...........................................

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

...........................................

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Karolina Mecklint (Kommunikatör)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Karin Ringman Ingvarsson (Strateg)
Martin Fransson (Enhetschef)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2020-11-23

Protokollet omfattar

§371
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Remiss från Socialdepartementet - Stärkt barnrättsperspektiv
för barn i skyddat boende – förslag till bestämmelser rörande
bl.a. omedelbar placering, sekretess och skolgång (Ds 2020:16)

STK-2020-1030
Sammanfattning

Socialdepartementet har bjudit in Malmö stad att vara remissinstans för promemorian Stärk
barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – förslag till bestämmelser rörande bl.a.
omedelbar placering, sekretess och skolgång Ds 2020:16. I betänkandet Ett fönster av
möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv i skyddat boende (SOU 2017:112) föreslås att barn
även ska kunna placeras i skyddat boende med endast en av två vårdnadshavares samtycke.
När betänkandet bereddes i Regeringskansliet framkom det att förslagen behöver
kompletteras i vissa avseenden. Detta redovisas i den nu föreliggande promemorian.
I ärendets beredning har grundskolenämnden, förskolenämnden, arbetsmarknads- och
socialnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt funktionsstödsnämnden getts
möjlighet att yttra sig. Nämnderna som lämnat yttrande ser positivt på de förslag som
presenteras i promemorian. Betänkandet och promemorian tar tydligt ställning för att säkra
barns rättigheter, den våldsutsatte vuxnes behov av skydd samt tillgodoser att den andre
vårdnadshavarens rättssäkerhet beaktas. Förslagen kan även bidra till att uppnå de
jämställdhetspolitiska målen om jämställd hälsa och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
Förslaget är att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen godkänna förslag
till yttrande och skicka det till Socialdepartementet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och skickar det till
Socialdepartementet.
Beslutet skickas till

Utbildningsdepartementet
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Funktionsstödsnämnden
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 201102 §621
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201102 Remiss från Socialdepartementet Stärkt
barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (Ds 2020:16)
Förslag till yttrande - Remiss från Socialdepartementet Stärkt barnrättsperspektiv
för barn i skyddat boende (Ds 2020:16)
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Remiss från Socialdepartementet - Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat
boende – förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess och
skolgång (Ds 2020:16)
Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – förslag till bestämmelser
rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess och skolgång (Ds 2020:16)
Grundskolenämnden beslut 200923 § 134
Remissvar från grundskolenämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 200923 § 261 med Särskilt yttrande
(SD)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Förskolenämnden beslut 200923 § 104
Remissvar från förskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 200923 § 112
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Funktionsstödsnämnden beslut 200921 § 106
Remissvar från funktionsstödsnämnden

