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Malmö stad

Servicenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-10-22 kl. 14:00-15:53

Plats

Henrik Smithsgatan 13, rum Studion

Beslutande ledamöter

Jan Olsson (S) (Ordförande)
Arne Bojesson (L) (Vice ordförande)
David Blomgren (M) (2:e vice ordförande)
Anna-Karin Bengtsdotter (S)
Leif Göran Andersson (S)
Ingela Andersson (S)
Yngve Roland Nilsson (V)
Haqvin Svensson (M)
Katarina Kasmarvik (M)
Bengt Åke Nilsson (C)
Roy Tonni Valentin Andersson (SD)
Inger Åhlin (MP) ersätter Kami Petersen (MP)
Rolf Hansson (SD) ersätter Staffan Appelros (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Jean Pierre Denape (S)
Frida Michelsen (S)
Nadjam-Ud-Din Malik (S)
Monica Kristensson (S)
Kristin Gaskell-Brown (L)
Banesa Martinez (V)
Hans Åke Banke (M)
Peter Arvebro (M)

Övriga närvarande

Louise Strand (servicedirektör)
Cecilia Antonsson (ekonomichef)
Lena Lundin (avdelningschef, kansli- och utveckling)
Olof Malmström (HR-chef)
Helén Nilsson (avdelningschef, stadsfastigheter)
Gertrud Sonesson Wessman (avdelningschef, skolrestauranger)
Jerker Johansson (avdelningschef, kommunteknik)
Marcus Christensson (avdelningschef, kommuntjänster)
Julieta Sepulveda Flores (personalföreträdare)
Carina Scherman (personalföreträdare)
Annika Holst (personalföreträdare)
Josefin Haugthon (nämndsekreterare)

Utses att justera

David Blomgren (M)

Underskrifter

Sekreterare

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

Josefin Haugthon
Ordförande

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

…………………………………

Jan Olsson (S)
Justerande

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

David Blomgren (M)
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Justeringen

2019-10-25

Protokollet omfattar

§104

3

§

104

Remiss om nulägesbild av Malmö stads insatser mot hedersproblematik

SN-2019-932
Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat en remiss om nulägesbilden av Malmö stads
insatser mot hedersproblemet till bland annat servicenämnden för yttrande. Remissen
grundar sig på en kartläggning av det hedersrelaterade våldets omfattning i Stockholm,
Göteborg och Malmö 2017–2018. I den presenteras ett antal förslag på insatser som bedöms
som nödvändiga för att kunna arbeta förebyggande mot våld och förtryck och ge stöd till
våldsutsatta. Dessa insatser inriktar sig bland annat på kunskap- och kompetenshöjning mot
skolnämnderna och arbetsmarknads- och socialnämnden samt samverkan med relevanta
myndigheter och aktörer från civilsamhället.
Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande där servicenämnden ställer sig
positiv till de föreslagna insatserna och har inget ytterligare att tillföra ärendet.
Beslut

Servicenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
Särskilda yttranden, reservationer

Tonni Andersson (SD) meddelar att Sverigedemokraterna avser att lämna in ett särskilt
yttrande, bilaga 1.
Yrkanden

Göran Andersson (S) yrkar bifall till det liggande förslaget.
Beslutet skickas till

Stadskontoret
Beslutsunderlag








Tjänsteskrivelse Remiss om nulägesbild av Malmö stads insatser mot
hedersproblematik
Förslag till yttrande Remiss om nulägesbild av Malmö stads insatser mot
hedersproblematik
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-10 §392 Nulägesbild av
Malmö stads insatser mot hedersproblematik
Följebrev Remiss om nulägesbild av Malmö stads insatser mot hedersproblematik
Tjänsteskrivelse stadskontoret 2019-06-04 Nulägesbild av Malmö stads insatser mot
hedersproblematik
Rapport Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets
utmaningar 2018 Malmö stad

Bilaga 14

SÄRSKILT YTTRANDE.

Servicenämnden i Malmö, 2019-10-22.
Ärende: 4. Remiss om nulägesbild av Malmö stads insatser mot hedersproblematik.
SN-2019-932.
I remissen från kommunstyrelsen återrapporteras olika åtgärder i Malmö stad baserad
på en kartläggning av det hedersrelaterade våldets omfattning i våra tre största städer
åren 2017-2018.
Remissen återspeglar tydligt resultatet av en icke önskvärd samhällsutveckling som har
pågått under en längre tidsperiod och som Sverigedemokraterna tidigt insett och ständigt
varnat för. Dock har merparten i de beslutande politiska församlingarna valt att följa den
politiska korrekthetens smala stig och blundat för den verklighet som gör sig alltmer
påträngande.
I dokumentet som är en dyster läsning ges olika exempel på hedersrelaterat våld och förtryck,
patriarkaliska strukturer och kvinnoförtryck, samt annat som var okända företeelser i Sverige
för 3 decennier sedan. Det handlar i mångt och mycket om människor som kommit till Sverige
och etablerat parallellsamhällen med egen rättstillämpning, beteende värderingar och
traditioner som ofta står i motsats till svenskt levnadssätt normer och regler.
Gigantiska resurser inom nästan alla samhällssektorer tas nu fram för att ytterligare kartlägga
och åtgärda samt till forskning kring hedersproblematiken. Resurser som bättre kunnat
brukats till skola, vård och omsorg men som tyvärr fått stå tillbaka.
Sverigedemokraterna har- som ovan sagt -varnat för denna utveckling och inget talar för att
problematiken kommer att minska.
Det finns ett antal frågor som söker svar. Varför har detta fått pågå så länge? Vem eller vilka
bär det politiska ansvaret?
Avslutningsvis är det värt att notera att förslag från Sverigedemokraterna i de politiska
församlingarna i allt större utsträckning omsätts i praktisk politik, således ett ljus i mörkret.
Malmö 2019-10-22.
Tonni Andersson med instämmande av:

Rolf Hansson.

Ledamot.

Tjänstgörande ersättare.

