1

Malmö stad

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-10-31 kl. 09:00-12:00

Plats

Kungsgatan 13, rum 5130

Beslutande ledamöter

Anders Rubin (S) (Ordförande)
John Roslund (M) (Andre vice ordförande)
Tove Granditsky Svenson (S)
Martin Christian Hjort (S)
Marie Engqvist Ridell (MP)
Birgitta Ehlin (V)
Ragnhild Kerstin Christina Ståleker (M)
Kay Lennart Wictorin (C)
Ilvars Hansson (SD)
Michael Hård af Segerstad (SD)
Ingela Svensson (S) ersätter Caroline Öwall (L) (Vice ordförande)
Mohamed El Bachir Safi El Idrissi (S) ersätter Nancy Lina Castillo Jaramillo
(S)
Sonja Jernström (M) ersätter Roger Parmstrand (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Lisbeth Moberg (MP)
Madeleine Håkansson (V)
Christina Gröhn (M)
Torsten Elofsson (KD)
Ewa Langerbeck (C)
Eva Hallén (SD)
Regina Harwigsson (SD)

Övriga närvarande

Gisela Gréen (Förvaltningsdirektör)
Tilde Tibblin (Nämndsekreterare)
Annika Rausin (Ekonomichef)
Anna Ekendahl (Utredningssekreterare nämnd- och ärendehantering)
Emmeli Söderberg (Utvecklingssekreterare strategisk utveckling)
Ann Hedman (Personalföreträdare SACO/Fysioterapeuterna)
Jacqueline Mkada (Personalföreträdare TCO/Vårdförbundet)
Susanne Fridell (Personalföreträdare LO/Kommunal)

Utses att justera

John Roslund

Justeringen

2019-11-07

Protokollet omfattar
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Remiss om Nulägesbild av Malmö stads insatser mot hedersproblematik

HVO-2019-2790
Sammanfattning

Stadskontoret har gett hälsa-, vård- och omsorgsnämnden möjlighet att svara på remissen om
Nulägesbild av Malmö stads insatser mot hedersproblematik. Remissen innehåller ett förslag på hur
det fortsatta arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck kan bedrivas i Malmö stad.
Förslaget bygger på Kartläggning om det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets
utmaningar som genomfördes mellan 2017-2018.
Förslaget innefattar, för hälsa-, vård- och omsorgsnämndens del, en kunskapshöjning hos
yrkesgrupper som indirekt eller direkt möter eller arbetar med hedersrelaterad problematik.
Nämnden föreslås därför se över och skapa en planering över sina yrkesgruppers
kompetenshöjningsbehov. Förslaget innefattar även att arbetsmarknads- och socialnämnden
får ansvar att samordna kommunens insatser gällande hedersrelaterat våld och förtryck, där
övriga nämnder föreslås medverka utifrån sina uppdrag och ansvarsområden.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till förslagen i remissen.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner justerat förslag till yttrande om
Malmö stads övergripande insatser mot hedersproblematik och ställer sig därmed i
huvudsak positiv till förslagen i remissen.
Reservationer

John Roslund (M), Ragnhild Ståleker (M), Sonja Jernström (M) och Kay Wictorin (C)
reserverar sig mot beslutet, bilaga 4.
Ilvars Hanson (SD) och Michael Hård af Segerstad (SD) reserverar sig muntligen mot
beslutet.
Yrkanden

John Roslund (M) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för att besvara frågorna i
remissunderlaget.
Anders Rubin (S) yrkar avslag till Roslunds (M) yrkande om återremiss och bifall till
förvaltningens förslag till yttrande.
Ilvars Hansson (SD) yrkar bifall till Roslunds (M) yrkande om återremiss.
Birgitta Ehlin (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande med ett tillägg sist i
yttrandet om samverkan och tänkt kompetenshöjning.
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Anders Rubin (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande med Ehlins (V)
tilläggsyrkande.
John Roslund (M) yrkar avslag till förvaltningens förslag till yttrande med Ehlins (V)
tilläggsyrkande.
Beslutsgång

Ordförande finner att nämnden först ska avgöra om ärendet ska hanteras vid dagens
sammanträde eller återremitteras till förvaltningen. Ordförande ställer de två förslagen mot
varandra och finner att nämnden beslutar att ärendet ska behandlas vid dagens sammanträde.
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: bifall till förvaltningens förslag till
yttrande med Ehlins (V) tilläggsyrkande och avslag till förvaltningens förslag till yttrande med
Ehlins (V) tilläggsyrkande. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar att bifalla förvaltningens förslag till yttrande med Ehlins (V) tilläggsyrkande.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse HVON 2019-10-31 Remiss om Nulägesbild av Malmö stads
insatser mot hedersproblematik
Förvaltningens förslag till yttrande
Stadskontorets tjänsteskrivelse
Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar
2018 Malmö stad
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-10-21
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Bilaga 4

Reservation

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2019-10-31
Ärende: Remiss om Nulägesbild av Malmö stads insatser mot hedersproblematik
I dokumentet ”Nulägesbild av Malmö stads insatser mot hedersproblematik” kan vi konstatera
att Malmö än en gång är sämst i klassen av storstäderna. Dokumentet hade ett mycket stort
fokus på ungdomar, men hedersproblematiken kommer någonstans ifrån och vi menar att den
ursprungligen kommer från föräldrar och mor/farföräldrar. Att då som den styrande minoriteten
avstå från att besvara de tre frågorna med ”att majoriteten av förslagen inte rör den verksamhet
som hälsa-, vård, och omsorgsnämnden bedriver” är att ta på tok för enkelt på
hedersproblematiken.
Den styrande minoriteten menar att arbetet ska vävas in i förvaltningens våld i nära relationer.
Risken är att hedersproblematiken i ett sådant dokument inte får den prioritering som
problematiken kräver. Vi menar att vår förvaltning har en av nyckelpositionerna i arbetet med
att motverka hedersproblematiken. Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är den förvaltning
som oftast spenderar tid hemma hos vår befolkning med sin hemtjänst. Det är då av yttersta
vikt att vår personal är väl förtrogna med de varningssignaler som finns kring
hedersproblematik. Allt fler malmöbor med inbyggd hedersproblematik blir äldre och vi anser
det vara en självklarhet att vår förvaltning ska möta dem med kunskap.
Naturligtvis borde vår nämnd se hedersproblematiken på så stort allvar att man svarade på de
frågor man är ombedda att svara på.
Utifrån ovanstående yrkade vi i första hand att återremittera ärendet i syfte att svara på de tre
frågorna.
Om återremissen skulle falla yrkar vi på avslag av yttrandet.
För den borgerliga gruppen:
John Roslund (M) Ragnhild Ståleker (M)
Med instämmande från
Ewa Langerbeck (C) Torsten Elofsson (KD)

Sonja Jernström (M)

Kay Wictorin (C)

