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Tony Rahm (M)
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Eva Marie Tancred (Ärendekoordinator)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar
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2019-08-21

Protokollet omfattar

§196
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Motion av Charlotte Bossen (C) om att införa huskurage i Malmö stad

STK-2019-138
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har mottagit motion om att införa huskurage i Malmö. I motionen
”Inför huskurage i Malmö stad” föreslås att Malmö stad ska verka för att huskurage införs i
kommunens bostadsbolag samt verka för att privata fastighetsägare gör detsamma samt tillse
att Malmö stad genomför utbildnings och informationsinsatser. Huskurage är en ideell
förening som förespråkar att bostadsbolag antar en policy om hur grannar ska agera vid oro
för våld i sin närhet.
Huskurage har som mål att förebygga och förhindra våld i nära relation som förutom
våldsoffret även utsätter barn som tvingas leva i denna hemmiljö. Huskurage bygger på en
policy som uppmanar grannar att visa omtanke och omsorg och att projektet är gratis. Såsom
framkommit i slutrapport och resonemang från expertgrupp är huskurage komplext och
kräver extern samverkan på flera nivåer från bland annat kommun, polis och fastighetsbolag.
Projektet saknar de grundkrav som ställs i Malmö stads trygghets- och säkerhetspolicy
gällande att Malmö ska sträva efter att implementera insatser som är kunskapsbaserade och
grundade på forskning samt att det inte ska finnas risk för att insatserna gör skada eller
förvärrar situationen. Huskurage är inte ordentligt utvärderat, saknar förändringsteori eller
underlag för påvisad effekt. Arbetsmarknads- och socialnämnden samt MKB yrkar båda på
avslag i sina remissyttrande.
Stadskontoret föreslår avslag på motionen utifrån att ha tagit del av rapporter, resonemang av
experter samt inkomna remissvar.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Charlotte Bossens (C) motion om att införa Huskurage i
Malmö stad med vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) och Charlotte Bossen (C) yrkar bifall till motionen med
instämmande av Magnus Olsson (SD).
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Torbjörn Tegnhammars (M),
Charlotte Bossens (C) och Magnus Olssons (SD) yrkande om bifall till motionen och finner
att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 27.
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Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en
skriftlig reservation, bilaga 28.
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 190805 §459 med muntlig Reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190805 angående motion om att införa Huskurage i
Malmö stad
Motion av Charlotte Bossen (C) om att införa huskurage i Malmö stad
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 190426 §127 med Reservation (SD)
och Särskilt yttrande (V)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Remissvar från MKB Fastighets AB
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Reservation
Bilaga 27

Kommunstyrelsen 2019-06-14
Ärende 19. Motion av Charlotte Bossen (C) om att införa huskurage
i Malmö stad
Vi yrkade att kommunstyrelsen skulle besluta att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Anton Sauer (C)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av

John Roslund (M)

Tony Rahm (M)
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Bilaga 28

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-08-14
Ärende: STK-2019-138
Motion av Charlotte Bossen (C) om att införa huskurage i Malmö stad
Sverigedemokraterna är medvetna om den kritik som har riktats mot huskurage från olika
organisationer som arbetar mot våld i nära relationer. Trots detta menar Sverigedemokraterna att det
är oanständigt att höra sin granne misshandlas och förhålla sig passiv. Huskurage tvingar inte någon
att konfrontera en våldsverkare, utan det handlar om rekommendationer. Sverigedemokraterna menar
att dessa rekommendationer är rimliga.
Om en person anser att han/hon kan stoppa en misshandel som pågår genom att knacka hos grannen
ska man helst göra det. Om man kan stoppa en misshandel genom att hämta hjälp av andra grannar
ska man göra det. En av rekommendationerna från huskurage är att ringa polisen vid situationer som
upplevs akuta och hotfulla. Det handlar därmed inte om att människor ska ta risker eller agera polis.
Utan det handlar om att stoppa våldet. Det handlar därmed om ren medmänsklighet.
Sverigedemokraterna stödjer förslag där malmöbor gemensamt tar ställning och agerar mot våldet.
Det är uppenbart idag att polisens och socialtjänstens resurser inte räcker till. Förslag som huskurage
är i en sådan situation en komplettering till myndigheternas arbete mot våld i nära relationer.

Vi yrkar avslag på förslaget till beslut.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

