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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-08-18 kl. 13:00-14:25

Plats

Distans via Teams

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sanna Axelsson (S)
Sara Wettergren (L)
Anders Skans (V)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Martin Molin (C)
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)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Micael Nord (Avdelningschef)
Erica Arvebratt (Tf HR-direktör)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Budgetchef)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Håkan Fäldt

…………………………………
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Belma Rosarv (Sekreterare)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Louise Lagerlund (Stadsjurist)
Utses att justera

Håkan Fäldt

Justeringen

2021-08-25

Protokollet omfattar
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Forum för demokrati och mänskliga rättigheter - Rapport 3 Utsatta i nära relationer

STK-2021-869
Sammanfattning

Rapport 3 - Utsatta i nära relationer är en sammanfattning av Forum för demokrati och
mänskliga rättigheters arbete under våren 2021. Forumet har haft fokus på att föra samtal
med personer med erfarenhet av utsatthet i nära relation såsom utsatt, bevittnat eller personer
som är i kontakt med utsatta.
Inför vårens arbete har informationshämtning och samtal förts med företrädare för
Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, kvinnojourer och kommunens kriscentrum. Goda
råd har inhämtats från tjänstepersoner som arbetar inom dessa områden. Forumet har under
våren mött personer med erfarenhet av utsatthet i nära relation såsom utsatta kvinnor, barn,
personer med funktionsnedsättning, utsatta HBTQI-personer samt personer utsatta för
hedersproblematik. I samtalen har det framkommit inspel och förslag till hur man kan
förbättra trygghet -och demokratiarbetet avseende utsatthet i nära relationer.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner Forum för demokrati och mänskliga rättigheters
rapport Rapport 3 - Utsatta i nära relationer och lägger den till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen översänder Rapport 3 - Utsatta i nära relationer till berörda
nämnder att beakta i sitt fortsatta utvecklingsarbete.
Reservationer och särskilda yttranden
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 21.
Beslutet skickas till

Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Fritidsnämnden
Kulturnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Funktionsstödsnämnden
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 210809 §442
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210809 Forum för demokrati och mänskliga rättigheter Rapport 3- Utsatta i nära relationer
Forum för demokrati och mänskliga rättigheter Rapport 3- Utsatta i nära relationer
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Bilaga 21

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2021-869

Forum för demokrati och mänskliga rättigheter – Rapport 3 – Utsatta i nära relationer
Rapporten är en skrämmande läsning som visar hur samhället inte förmår att stötta de människor
som behöver samhällets stöd när de är utsatta för våld i nära relationer. Sverigedemokraterna
hoppas att Malmö stad använder sig av denna rapport för att stärka de verksamheter som ska stödja
personer som är utsatta för våld i nära relationer.

Det är viktigt att stödet fortsätter även efter att personer lämnat skyddade boenden. Myndigheter
måste samverka bättre omkring personer som är utsatta i nära relationer och vänder sig till
myndigheter för att få hjälp. Rapporten visar att myndigheterna har brustit i denna fråga.

Rapporten visar även att skolan måste bli bättre på att arbeta med hedersproblematik. Detta har
Sverigedemokraterna i Malmö drivit länge och vi hoppas att vi får gehör för våra förslag framöver.

Denna rapport borde leda till politisk handling och förslag som kan stärka skyddet för människor som
är utsatta i nära relationer.

_________________________

_________________________

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)
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_________________________

_________________________

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman – Persson (SD)

2021-08-18
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