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Motion av Charlotte Bossen (C) om att införa huskurage i Malmö stad,
STK-2019-138

ASN-2019-2041
Sammanfattning

Arbetsmarknad- och socialförvaltningen har mottagit motion om att införa huskurage i
Malmö.
I motionen föreslås att Malmö stad ska verka för införandet av huskurage i kommunens
bostadsbolag och andra privata fastighetsägare. Huskurage är en ideell förening som
förespråkar att bostadsbolagen antar en policy om hur grannar ska agera vid oro för våld.
Arbetsmarknad- och socialförvaltningen instämmer med problembeskrivningen i motionen
och ser positivt på att man uppmärksammar det förebyggande arbetet mot våld i nära
relationer. Förvaltningen har utifrån dialog med MKB, polis och Åklagarmyndigheten gjort
en bedömning av motionens yrkande.
Den samlade bedömningen är att kontinuiteten och kvalitén i det förebyggande arbetet mot
våld i nära relationer fördjupas om man stärker samverkan utifrån befintligt trygghetsarbete.
Förvaltningens verksamheter kan tillsammans med polis genomföra utbildningsinsatser för
områdespersonal kring våld i nära relation. Förvaltningen menar att detta alternativ är mer
hållbart än att införa huskurage.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet § 95 190411

Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende motionen om Att införa
huskurage i Malmö stad enligt förvaltningens förslag, med av arbetsutskottet godkända
ändringar.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunfullmäktige.
3.Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Yrkanden

Charlotte Bossen (C), Helena Nanne (M) och Ingrid Gunnarson (M) yrkar avslag på
arbetsutskottets förslag till yttrande och att arbetsmarknads- och socialnämnden ska föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Ann-Marie Hansson (S) och Janne Grönholm (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Nima Gholam Ali Pour (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till yttrande och att
arbetsmarknads- och socialnämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
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Beslutsgång

Ordförande Sedat Arif (S) ställer proposition på arbetsutskottets förslag på yttrande mot
Helena Nannes (M), Charlotte Bossen (C), Ingrid Gunnarson (M) och Nima Gholam Ali
Pours (SD) avslagsyrkande och förslag om bifall till motionen. Ordförande finner att
nämnden godkänner arbetsutskottets förslag.
Reservationer / Särskilda yttranden

Charlotte Bossen (C), Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M) och Farishta Sulaiman (M)
reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en gemensam skriftlig reservation, bilaga.
Vid tiden för protokollets justering har ingen reservation lämnats in.
Nima Gholam Ali Pour (SD) och Simon Enqvist (SD) reserverar sig mot beslutet och avser
inkomma med en skriftlig reservation, bilaga.
Mats Högelius (V) avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.

Beslutsunderlag







§95 Motion av Charlotte Bossen (C) om att införa huskurage i Malmö stad, STK2019-138
G-Tjänsteskrivelse - ASN 190426 Motion av Charlotte Bossen (C) om att införa
huskurage i Malmö stad, STK-2019-138
Förslag till yttrande - ASN 190426 Motion av Charlotte Bossen (C) om att införa
huskurage i Malmö stad, STK-2019-138 - reviderad efter ASNAU
Motion av Charlotte Bossen (C) om att införa huskurage i Malmö stad
Följebrev Motion av Charlotte Bossen (C) om att införa huskurage i Malmö stad,
STK-2019-138
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-04-26
Ärende: ASN-2019-2041
Motion av Charlotte Bossen (C) om att införa huskurage i Malmö stad, STK-2019-138
Sverigedemokraterna är medvetna om den kritik som har riktats mot huskurage från olika
organisationer som arbetar mot våld i nära relationer. Även polisen och Åklagarmyndigheten avråder
Arbetsmarknads- och socialnämnden från att ställa sig positiv till denna motion.
Trots detta menar Sverigedemokraterna att det är oanständigt att höra sin granne misshandlas och
förhålla sig passiv. Huskurage tvingar inte någon att konfrontera en våldsverkare, utan det handlar om
rekommendationer. Sverigedemokraterna menar att dessa rekommendationer är rimliga.
Om en person anser att han/hon kan stoppa en misshandel som pågår genom att knacka hos grannen
ska man helst göra det. Om man kan stoppa en misshandel genom att hämta hjälp av andra grannar
ska man göra det. En av rekommendationerna från huskurage är att ringa polisen vid situationer som
upplevs akuta och hotfulla. Det handlar därmed inte om att människor ska ta risker eller agera polis.
Utan det handlar om att stoppa våldet. Det handlar därmed om ren medmänsklighet.
Sverigedemokraterna stödjer förslag där malmöbor gemensamt tar ställning och agerar mot våldet.
Det är uppenbart idag att polisens och socialtjänstens resurser inte räcker till. Förslag som huskurage
är i en sådan situation en komplettering till myndigheternas arbete mot våld i nära relationer.
Vi yrkar avslag på förslaget till yttrande samt bifall till motionen.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

_____________________________
Thore Jeppsson (SD)

____________________________
Simon Enqvist (SD)
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och Socialnämnden i Malmö

Ärende: 11/2019-04-26 Motion av Charlotte Bossen om huskurage
Det är väldigt viktigt med civilsamhällets engagemang i sin egen närmiljö. Det är förvisso
polisen och andra samhällsorganisationer som skall upprätthålla ordningen, men om deras
arbete ska bli framgångsrikt, är de i stora stycken beroende av enskilda personers
medverkan på olika sätt.
Detta kräver dock civilkurage vilket kan vara svårt att uppamma i alla stunder.
Därför är motionens intention vällovlig, men frågan är om förslaget i motionen är det bästa
sättet att nå målet?
Det är viktigt att lyssna på de rättsvårdande instanser som tillfrågats och deras tveksamhet
för denna modell.
Kontinuiteten i huskuragearbetet kan inte heller garanteras då folk flyttar ut och in i
hyreshus. Dessutom är det ju inte enbart i denna boendeform som våld i nära relationer
existerar. Frågan blir då hur man når ut i villaområden och bostadsrättsområden med
samma metod? Det är inte möjligt med denna modell.
Därför måste vi istället stärka de rättsvårdande instanser som redan idag arbetar med dessa
frågor.
Kommunen skulle istället för ”huskuragemodellen”, satsa på en kampanj för hela Malmö,
oberoende av vilken boendeform man bor i, där man skulle informera och utbilda Malmös
hela befolkning i hur man kan vara till hjälp i arbetet mot våld i nära relationer för att
därigenom stärka och engagera civilsamhället i detta arbete.
Våld i nära relationer är ett problem som rör alla människor i ett samhälle.
Mats Högelius
Ledamot V

med instämmande av Linda Svensson,
ersättare V

