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Motion av Charlotte Bossen (C) om att införa huskurage i Malmö stad

STK-2019-138
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har mottagit motion om att införa huskurage i Malmö. I motionen
”Inför huskurage i Malmö stad” föreslås att Malmö stad ska verka för att huskurage införs i
kommunens bostadsbolag samt verka för att privata fastighetsägare gör detsamma samt tillse
att Malmö stad genomför utbildnings och informationsinsatser. Huskurage är en ideell
förening som förespråkar att bostadsbolag antar en policy om hur grannar ska agera vid oro
för våld i sin närhet.
Huskurage har som mål att förebygga och förhindra våld i nära relation som förutom
våldsoffret även utsätter barn som tvingas leva i denna hemmiljö. Huskurage bygger på en
policy som uppmanar grannar att visa omtanke och omsorg och att projektet är gratis. Såsom
framkommit i slutrapport och resonemang från expertgrupp är huskurage komplext och
kräver extern samverkan på flera nivåer från bland annat kommun, polis och fastighetsbolag.
Projektet saknar de grundkrav som ställs i Malmö stads trygghets- och säkerhetspolicy
gällande att Malmö ska sträva efter att implementera insatser som är kunskapsbaserade och
grundade på forskning samt att det inte ska finnas risk för att insatserna gör skada eller
förvärrar situationen. Huskurage är inte ordentligt utvärderat, saknar förändringsteori eller
underlag för påvisad effekt. Arbetsmarknads- och socialnämnden samt MKB yrkar båda på
avslag i sina remissyttrande.
Stadskontoret föreslår avslag på motionen utifrån att ha tagit del av rapporter, resonemang av
experter samt inkomna remissvar.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Charlotte Bossens (C) motion om att införa Huskurage i
Malmö stad med vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till stadskontorets förslag.
Håkan Fäldt (M) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden ställer proposition på stadskontorets förslag mot Håkan Fäldts (M) yrkande om
bifall till motionen och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla stadskontorets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Håkan Fäldt (M) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutsunderlag
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G-Tjänsteskrivelse KSAU 190805 angående motion om att införa Huskurage i
Malmö stad
Motion av Charlotte Bossen (C) om att införa huskurage i Malmö stad
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 190426 §127 med Reservation (SD)
och Särskilt yttrande (V)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Remissvar från MKB Fastighets AB

