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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-03-04 kl. 13:00-15:10

Plats

Sessionssalen, stadshuset

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)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Stefana Hoti (MP)
Håkan Fäldt (M)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Anders Skans (V) ersätter Emma-Lina Johansson (V)
John Roslund (M) ersätter Helena Nanne (M)
Anton Sauer (C) ersätter Charlotte Bossen (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
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)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Enhetschef)
Carina Tempel (HR-direktör)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar
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Eva Marie Tancred (Ärendekoordinator)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Izabella Arwidson (Projektledare, miljöstrategiska avdelningen)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
Protokollet omfattar

§100
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Motion av Charlotte Bossen (C) om att anställa en samordnare
för att hjälpa och stödja HBTQ personer som blir utsatta för
våld eller trakasserier i hederns namn

STK-2019-769
Sammanfattning

Charlotte Bossen (C) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att
arbetsmarknads- och socialnämnden inrättar en tjänst där en heltidsanställd ska arbeta och
stödja HBTQ-per-soner som blir utsatta för våld eller förtryck i hederns namn.
Motionen har skickats på remiss till arbetsmarknads- och socialnämnden, fritidsnämnden,
grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden har inte yttrat sig över motionen. Övriga nämnder avslår
motionens yrkande om att anställa en samordnare för att hjälpa och stödja HBTQ-personer
som blir utsatta för våld eller trakasserier i hederns namn. Nämnderna menar att det är
nödvändigt att det finns adekvata insatser för alla människor oavsett sexuell läggning och
könsidentitet. Att ge uppdraget att stödja hedersutsatta HBTQ-personer till en särskild
samordnare riskerar att bli sårbart. Förslaget är att avslå motionen med hänsyn tagen till
remissinstansernas yttranden.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Charlotte Bossens (C) motion om att anställa en
samordnare för att hjälpa och stödja HBTQ-personer som blir utsatta för våld eller
trakasserier i hederns namn.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Anton Sauer (C) yrkar bifall till motionen med instämmande av Torbjörn Tegnhammar (M).
Stefana Hoti (MP) yrkar att motionen ska anses vara besvarad.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Anton Sauers (C)
yrkande om bifall till motionen med instämmande av Torbjörn Tegnhammar (M) och Stefana
Hotis (MP) yrkande om att anse motionen vara besvarad och finner att kommunstyrelsen
bifaller arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), John Roslund (M) och Anton Sauer (C)
reserverar sig mot beslutet och lämnar in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 38.
Stefana Hoti (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutsunderlag
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Förslag till beslut KSAU 200217 §104
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200217 Motion av Charlotte Bossen (C) om att anställa
en samordnare för att hjälpa och stödja HBTQ personer som blir utsatta för våld
eller trakasserier i hederns namn
Motion av Charlotte Bossen (C) om att anställa en samordnare för att hjälpa och
stödja HBTQ personer som blir utsatta för våld eller trakasserier i hederns namn
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 191030 § 370 med muntlig Reservation
(M+C) och Särskilt yttrande (MP)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Grundskolenämnden beslut 191023 § 159 med Reservation (MP) och (M+C)
Remissvar från grundskolenämnden
Fritidsnämnden beslut 191017 §149
Remissvar från fritidsnämnden
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Reservation
Bilaga 38

KS 05-03-2020
Ärende 32: Motion av Charlotte Bossen (C) om att anställa en
samordnare för att hjälpa och stödja HBTQ personer som blir utsatta
för våld och trakasserier i hederns namn
Charlotte Bossen föreslår att stadens insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck
stärks med en samordnare med specifik inriktning att hjälpa HBTQ personer.
Att Malmö stad har ett stort behov av att på allvar ta tag i problematiken med våld
och förtryck i hederns namn är ingen hemlighet. Många elever i stadens grundskolor
lever under någon slags hedersförtryck enligt en studie från Örebro universitet.
Samma undersökning visar även att dessa barn och ungdomar i många fall uppvisar
värderingar som markant skiljer sig från majoriteten vad gäller jämlikhet och normer.
Enligt RFSL är var femte person som söker stöd hos dem utsatt för just
hedersrelaterat förtryck vilket gör HBTQ personer till en extra utsatt grupp.
Centerpartiet och Moderaterna ser att Malmö stad behöver vidta fler konkreta
satsningar för att stävja våld och förtryck i hederns namn och att en samordnare för
HBTQ personer hade varit ett steg framåt.
Centerpartiet och Moderaterna har yrkat bifall till motionen. Då vi inte fått gehör för
vårt bifallsyrkande väljer vi istället att reservera oss mot beslutet.

Anton Sauer (C)

Torbjörn Tegnhammar (M)

John Roslund (M)
Med instämmande av,
John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Håkan Fäldt (M)

