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Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-05-18 kl. 15:00-16:00

Plats

Stadshuset vån 7, 7046

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Håkan Fäldt (M)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna Larsson (Sekreterare)

Utses att justera

Håkan Fäldt §§312-315, §§317-330
Roko Kursar §316

Justeringen
Protokollet omfattar

§324
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Nulägesbild av Malmö stads insatser mot hedersproblematik

STK-2019-76
Sammanfattning

Stadskontoret har utifrån ett uppdrag från kommunstyrelsen och tillsammans med en
arbetsgrupp bestående av representanter från ett antal förvaltningar tagit fram ett förslag på
hur det fortsatta stadsövergripande arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck kan
bedrivas. Förslaget utgår från slutsatserna i den kartläggning av det hedersrelaterade våldet
och förtryckets omfattning i Malmö stad som genomfördes under 2018 samt från en
inventering och nulägesbild som genomförts av arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
Kommunfullmäktige föreslås besluta följande: arbetsmarknads- och socialnämnden får i
uppdrag att samordna stadens fortsatta arbete och berörda nämnder får i uppdrag att
medverka, berörda nämnder får i uppdrag att se över sitt kompetensutvecklingsbehov och
arbetsmarknads- och socialnämnden får i uppdrag att genomföra en utvärdering av de
insatser som skett inom ramen för den stadsövergripande samordningen. Stadskontoret
föreslås redovisa utvärderingen till kommunfullmäktige senast fjärde kvartalet 2022. Under
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget föreslås
kommunstyrelsen besluta att anslå medel till arbetsmarknads- och socialnämnden ur
kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige ger arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att samordna
stadens fortsatta arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck samt ger tekniska
nämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, grundskolenämnden,
förskolenämnden, kulturnämnden, fritidsnämnden, hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden i uppdrag att medverka utifrån
respektive nämnds kärnuppdrag, ansvarsområden och verksamhet.
2. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, grundskolenämnden, förskolenämnden, kulturnämnden,
fritidsnämnden, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, funktionsstödsnämnden och
arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att se över sitt
kompetensutvecklingsbehov gällande hedersrelaterat våld och förtryck och göra en
planering för hur sådan kompetensutveckling ska ske.
3. Kommunfullmäktige ger arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att
genomföra en utvärdering av de insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck som
genomförs inom ramen för den stadsövergripande samordningen under år 2020 och
år 2021. Kommunstyrelsen redovisar inkommen utvärdering till kommunfullmäktige
senast fjärde kvartalet 2022.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta för egen del
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1. Kommunstyrelsen anslår, under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med redovisade förslag i ärendet, 300 000 kronor för år 2020, 700 000
kronor för år 2021 och 300 000 kr för år 2022 ur kommunstyrelsens anslag för
projekt och utredningar till arbetsmarknads- och socialnämnden avseende
samordning av och utbildningsinsatser inom det stadsövergripande arbetet mot
hedersrelaterat våld och förtryck.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till stadskontorets förslag.
Håkan Fäldt (M) yrkar avslag.
Ordförande ställer proposition på bifall till stadskontorets förslag mot avslag och finner att
arbetsutskottet beslutar bifalla stadskontorets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Håkan Fäldt (M) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 1.

Beslutsunderlag





















G-Tjänsteskrivelse KSAU 200224 Nulägesbild av Malmö stads insatser mot
hedersproblematik
Förslag från arbetsgrupp om fortsatt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck
STK-2018-2
Rapport - Inventering av insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Malmö
2019
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 191030 § 369 med Reservation (SD)
och Särskilt yttrande (MP) och (M+C)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 191031 § 141 med Reservation (M+C)
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Funktionsstödsnämnden beslut 191023 §132
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Förskolenämnden beslut 191023 § 125 med Särskilt yttrande (V)
Remissvar från förskolenämnden
Grundskolenämnden beslut 191023 §158 med Reservation (SD) och (M+C) och
Särskilt yttrande (V) och (MP)
Remissvar från grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 191025 § 116 med Särskilt
yttrande (C+M)
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Fritidsnämnden beslut 191017 § 148
Remissvar från fritidsnämnden
Kulturnämnden beslut 191023 §113
Remissvar från kulturnämnden
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Tekniska nämnden beslut 191023 § 250 med Särskilt yttrande (M+C) och (V)
Remissvar från tekniska nämnden
Miljönämnden beslut 191029 §162
Remissvar från miljönämnden
Servicenämnden beslut 191022 §104 med Särskilt yttrande (SD)
Remissvar från servicenämnden
Tjänsteskrivelse från servicenämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 191017 §266
Remissvar från stadsbyggnadsmänden
Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar
2018 Malmö stad
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Reservation
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-18
Ärende 14. Nulägesbild av Malmö Stads insatser mot
hedersproblematik
Moderaterna yrkade bifall till Moderaternas och Centerpartiets reservationer i hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden 2019-10-31 och i grundskolenämnden 2019-10-23.
Moderaterna konstaterar att ärendet endast lyfter fram olika typer av utbildningsinsatser. Detta är
inte tillräckligt. Det är oroväckande att det saknas såväl mätbara mål som en handlingsplan med
åtgärder för att motverka hedersproblematik. Enligt Malmö stads egen hederskartläggning lever 9
procent av Malmös niondeklassare med en våldsnorm, 20 procent med en oskuldsnorm och 30
procent av de pojkar som lever med en oskuldsnorm är negativa till att Sveriges lagar ger män
och kvinnor samma rättigheter. Denna situation är ett av de största hoten mot en sammanhållen
stad och mot Malmö stads integrationsarbete. I ljuset av detta är det synnerligen allvarligt att
Malmö stads styrande minoritet underlåter att lägga fram en solid handlingsplan och mätbara mål
i arbetet med att motverka hedersförtryck.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Håkan Fäldt (M)

