1

Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-03-28 kl. 09:00-12:48

Plats

Kungsgatan 13, Hörsalen

Beslutande ledamöter

Sedat Arif (S) (Ordförande)
Helena Nanne (M) (Andre vice ordförande)
Ann-Marie Hansson (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Pernilla Hagen (S)
Janne Grönholm (MP)
Mats Högelius (V)
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M)
Farishta Sulaiman (M)
Magnus Olsson (SD)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Ulla Herbert (L) ersätter Joel Laguna Ascacivar (L) (Vice ordförande)
Lars Eriksson (C) ersätter Charlotte Bossen (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Mira Markovinovic (S)
Måns Berger (MP)
Anna Maria Christina Adell (M)
Claes Holmerup (M)
Bertil Lindberg (M)
Simon Enqvist (SD)
Thore Jeppsson (SD)

Övriga närvarande

Britt-Marie Pettersson (förvaltningsdirektör)
Katarina Lindeberg (avdelningschef)
Alice Berg (nämndsekreterare)
Monika Laurell (nämndsekreterare)
Birgitta Nimgård (TCO-personalföreträdare)
Marcus Eriksson (avdelningschef)

Utses att justera

Helena Nanne

Justeringen

2019-04-03

Protokollet omfattar

§93

Underskrifter

Sekreterare

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

Alice Berg
Ordförande

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

…………………………………

Sedat Arif
Justerande

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

Helena Nanne

…………………………………
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Remiss från Justitiedepartementet - Slopad straffrabatt för unga myndiga
(SOU 2018:85)

ASN-2019-3718
Sammanfattning

Justitiedepartementets betänkande Slopad straffrabatt för unga myndiga innehåller förslag på
genomförande av en ordning som innebär att lagöverträdare i åldern 18-20 år ska behandlas
som andra myndiga lagöverträdare vid straffmätning och val av påföljd. Utredningen har
också haft i uppdrag att analysera och överväga konsekvenserna av en sådan ordning för unga
lagöverträdare i åldern 15-17, samt överväga olika modeller för straffmätning gällande denna
grupp. Utredningen bedömer att det inte finns tillräckliga skäl för att genomföra några
förändringar i fråga om straffmätning för unga lagöverträdare i åldersgruppen 15-17 år.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen instämmer i betänkandets överväganden och
förslag.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet § 68 190314
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende Justitiedepartementets
betänkande Slopad straffrabatt för unga myndiga (SOU 2018:85) enligt förvaltningens förslag.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Janne Grönholm (MP) yrkar att första stycket i yttrandet ändras med innebörden att
nämnden inte instämmer med betänkandets överväganden och förslag.
Helena Nanne (M) yrkar avslag på Janne Grönholms (MP) ändringsyrkande. Nima Gholam
Ali Pour (SD) yrkar avslag på Janne Grönholms (MP) ändringsyrkande.
Mats Högelius (V) yrkar bifall till Janne Grönholms (MP) ändringsyrkande.
Ann-Marie Hansson (S), med instämmande av Sedat Arif (S), yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.
Beslutsgång

Ordföranden Sedat Arif (S) ställer arbetsutskottets beslutsförslag till yttrande avseende slopad
straffrabatt för unga myndiga mot Janne Grönholms (MP) förslag om ändring av yttrandet.
Ordförande finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Lars Eriksson (C)
avser inkomma med ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga.
Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) avser inkomma med ett gemensamt
särskilt yttrande, bilaga.
Mats Högelius (V) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en skriftlig
reservation, bilaga.
Janne Grönholm (MP) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en skriftlig
reservation, bilaga.
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Beslutsunderlag







Protokollsutdrag §68 Remiss från Justitiedepartementet - Slopad straffrabatt för
unga myndiga (SOU 2018:85)
G-Tjänsteskrivelse Remiss från Justitiedepartementet Slopad straffrabatt för unga
myndiga SOU 2018:85
Förslag till Yttrande remiss från Justitiedepartementet Slopad straffrabatt för unga
myndiga SOU 2018: 85
Betänkande slopad straffrabatt för unga myndiga (SOU 2018:85)
Remiss från Justitiedepartementet - Slopad straffrabatt för unga myndiga (SOU
2018:85)
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Vänsterpartiet

Reservation med särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och Socialnämnden i Malmö

Ärende: 19/2019-03-28 om Slopad straffrabatt
Det finns inga vetenskapliga belägg för att längre straff minskar brottsligheten. Därför ser vi
att detta förslag är ett utslag av populism utan reell verkan.
Straffrabatten, som f.ö. är ett mycket dåligt ord, handlar i grunden inte primärt om att
generellt minska straffen för grova brott utan istället att försöka förhindra att unga
brottslingar ska fastna i ett professionell brottsligt beteende för resten av deras liv.
Det är allmänt känt att fängelsevistelser snarare skapar professionella brottslingar än
rehabiliterar dem till laglydiga samhällsmedborgare. Därför är det av stor vikt att när det
gäller unga vuxna, minska fängelsevistelsen något så att det finns en rimlig chans att
rehabilitera dem istället.
Vi ser därför att det är av stor vikt att behålla den s.k. straffrabatten även för gruppen mellan
18-20 år.
Straff måste anpassas till personers mognad. Ungdomar i denna åldersgrupp har inte rätt att
köpa ut en flaska vin på Systembolaget på grund av deras låga ålder och inte fulla mognad,
därför är det orimligt att vi inte tar hänsyn till detta också när det gäller straffpåföljd.
Vi yrkar därför avslag på förslaget att slopa straffrabatten för personer i åldersgruppen 18-20
och reserverar oss mot beslutet.
Vi yrkar istället bifall till Miljöpartiets förslag på ändring i första stycket då det ligger helt i
linje med vår syn på sakfrågan.

Mats Högelius
Ledamot V
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-03-28
Ärende: ASN-2019-3718
Remiss från Justitiedepartementet – Slopad straffrabatt för unga myndiga
Vi sverigedemokrater anser att det är självklart att det på ett hemskt brott ska följa ett straff som står i
proportion till den begångna handlingen. Detta är viktigt för att visa de unga brottslingarna att de
begått ett allvarligt fel, för att skydda samhället ifrån att nya offer utsätts för brott, för att brottsoffer och
anhöriga ska få upprättelse och inte minst för att förtroendet för hela rättsväsendet och rättsstaten ska
upprätthållas.
För att täppa till de luckor i lagen som i dag gör att unga men synnerligen grova brottslingar helt
kan slippa straff eller komma undan med mycket lindriga straff föreslår Sverigedemokraterna tre
ändringar. För det första bör gränsen för när ungdomsvård får användas sänkas från 15 till 13 år. För
det andra bör 15 – 18 åringar som döms för mycket grova vålds- och sexualbrott kunna dömas som
vuxna. Slutligen bör ungdomsrabatten på straff för de som fyllt 18 men ej 21 avskaffas.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

_____________________________
Simon Enqvist (SD)

____________________________
Thore Jeppsson (SD)
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Reservation
Arbetsmarknad och socialnämnden, 28 mars 2019
Remiss från Justitiedepartementet - Slopad straffrabatt för unga
myndiga (SOU 2018:85)
Diarienummer: ASN-2019-3718
Miljöpartiet i Malmö anser att vi behöver förändra lagstiftningen så att vi på ett
tillfredställande vis kan lagföra de ungdomar som återkommande begår brott,
men en sådan lagstiftning får inte drabba alla de i grunden skötsamma
ungdomar som under uppväxten gör ett eller annat snedsteg.
Förslaget med slopad straffrabatt kommer inte leda till att färre brott begås
snarare fler. För samtidigt som det inte avskräcker unga från att begå brott, vet
vi att unga människor som tidigt i livet döms till fleråriga fängelsestraff får det
oerhört svårt att etablera sig i samhället. Ett ytterligare argument för att behålla
straffrabatten är att unga människor har ett sämre utvecklat
konsekvenstänkande och kan därmed inte lastas för de brott de begår på samma
sätt som vuxna.
Vi yrkade på att nämnden skulle avstyrka förslaget, när vårt förslag inte van
gehör valde vi att reservera oss.
_____________________________
Janne Grönholm, ledamot Arbetsmarknads- och socialnämnden (MP)
Med instämmande av:
_____________________________
Måns Berger, ersättare Arbetsmarknads- och socialnämnden (MP)

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Centerpartiet

Siirskilt yttrande

Arbetsmarknads- och socialnimnden 2019-03-28
Arende: Remiss frin Justitiedepartementet - Slopad straffrabatt
myndiga (SOU 2018:85)

fiir

unga

ASN-2019-3718
Moderaterna och Centerpartiet viilkomnar det fiirslag i utredningen som innebiir att
straffrabatten fiir unga myndiga avskaffas. Den nu giillande ordningen, ddr straff som utdoms
fi)r personer i ildern 18-20 iir kraftigt reducerade, har ett antal brister som fir stora
konsekvenser fijr sivdl landets unga som ftir brottsoffer.

Vi vill dock poiingtera att det alldeles uppenbart finns brister i hur gruppen 15-17-Ftiga
lagtivertriidare hanteras. Situationen som r6der ibland annat Malmo dr talande, ddr personer
unga som 12 eller 13 Fr dr inblandade i den grovt organiserade brottsligheten.

si

Det framgir i fiirslaget till yttrande att det av utredningen inte framkommer nigra skiil lor att
genomftira foriindringar i nuvarande system. Det behdver inte vara fel i sak, men vi vill
understryka hur viktigt det iir att hela samhiillet med sin samlade styrka siitter ner foten mot
kriminaliteten i s& unga 6ldrar.

Helena Nanne

(M)

Farishta Sulaiman

(M)

Ingrid Gunnarson (M)
Lars Eriksson (C)

Med insttimmande av:
Anna Adell

(M)

Bertil Lindberg (M)

Claes Holmerup

(M)

