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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-09-23 kl. 09:00-12:50

Plats

Fänriksgatan 1

Beslutande ledamöter

Sedat Arif (S) (Ordförande)
Joel Laguna Ascacivar (L) (Vice ordförande)
Helena Nanne (M) (Andre vice ordförande)
Ann-Marie Hansson (S) (Deltagande på Teams)
Nils Anders Nilsson (S)
Pernilla Hagen (S)
Janne Grönholm (MP)
Mats Högelius (V)
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M)
Farishta Sulaiman (M)
Magnus Olsson (SD)
Simon Enqvist (SD)
Lars Eriksson (C) ersätter Joacim Ahlqvist (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Klaus Peter Nilsson (S)
Vanja Andersson (S) (Deltagande på Teams)
William Spegel (S)
Mira Markovinovic (S) (Deltagande på Teams)
Ulla Herbert (L) (Deltagande på Teams)
Emma-Lina Johansson (V) (Deltagande på Teams)
Anna Maria Christina Adell (M) (Deltagande på Teams)
Claes Holmerup (M)
Bertil Lindberg (M) (Deltagande på Teams)
Felicia Siecke (SD) (Deltagande på Teams)

Övriga närvarande

Britt-Marie Pettersson (Förvaltningsdirektör)
Arjana Nikqi (Nämndsekreterare)
Marcus Eriksson (Avdelningschef)
Rebecka Kärrholm (Enhetschef)
Sara Kleijsen Åhlander (Avdelningschef)
Rebecca Bichis (Avdelningschef)
Rebecca Setterberg (Nämndsekreterare)

Utses att justera

Helena Nanne

Justeringen

2020-09-30

Protokollet omfattar

§264

Underskrifter

Sekreterare

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

Arjana Nikqi
Ordförande

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

…………………………………

Sedat Arif
Justerande

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

Helena Nanne
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Remiss från Justitiedepartementet - Slopad straffrabatt för unga
myndiga vid allvarlig brottslighet.

ASN-2020-9333
Sammanfattning

Justitiedepartementets utkast till lagrådsremiss om slopad straffrabatt för unga myndiga vid
allvarlig brottslighet avser förändringar för gruppen unga myndiga lagöverträdare mellan 1820 år- Förslagen utgår från betänkandet Slopad straffrabatt för unga myndiga (2018:85), men
med vissa förändringar. Unga mellan 18-20 år som döms till ett brott med ett straffvärde som
motsvarar ett års fängelse eller mer ska inte ges någon straffreduktion. Ungdomsreduktionen
föreslås vara kvar för mindre allvarliga brott. För unga i denna åldersgrupp ska det inte krävas
särskilda skäl för att kunna välja påföljden fängelse om den i övrigt motsvarar brottets
allvarlighetsgrad. De särskilda ungdomspåföljderna ska vara förbehållna unga lagöverträdare
mellan 15-17 år, men de kan användas för unga mellan 18-20 år, som inte har fyllt 18 år vid
tidpunkten för brottet, om det finns särskilda skäl för det. Bestämmelsen om att vissa brott
inte omfattas av preskription föreslås också gälla brott begångna av en ung myndig person
mellan 18-20 år. Förvaltningen instämmer huvudsakligen i lagrådsremissens förslag. Det är
konsekvent att den slopade straffrabatten avgränsas till allvarligare brott. Alltför repressiva
åtgärder riskerar att ha motsatt effekt och gruppen unga myndiga mellan 18-20 år betraktas i
andra sammanhang fortsatt som mer skyddsvärda än de som har fyllt 21 år.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2020-09-10 § 200.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att föreliggande yttrande inte skickas såsom
nämndens yttrande till Kommunstyrelsen.
Yrkanden
Helena Nanne (M) yrkar, med instämmande av Lars Eriksson (C), avslag till föreliggande
förslag.
Sedat Arif (S) yrkar, med instämmande av Joel Laguna (L) och Ann-Marie Hansson (S), bifall
till föreliggande förslag.
Mats Högelius (V) yrkar avslag till föreliggande förslag.
Simon Enqvist (SD) yrkar avslag till föreliggande förslag.
Janne Grönholm (MP) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Ajournering
Ajournering, 11.00-11.05.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på eget bifallsyrkande mot Helena Nannes (M), Lars
Erikssons (C), Mats Högelius (V) och Simon Enqvists (SD) avslagsyrkande. Ordförande
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finner att nämnden beslutar att föreliggande yttrande inte skickas såsom nämndens yttrande
till Kommunstyrelsen.
Reservationer och särskilda yttranden
Sedat Arif (S) reserverar sig muntligen mot beslutet, till förmån för förvaltningens förslag.
Janne Grönholm (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet.
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Lars Eriksson (C)
avser inkomma med ett särskilt yttrande, bilaga.
Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) avser inkomma med ett särskilt yttrande,
bilaga.
Beslutsunderlag






§200 Remiss från Justitiedepartementet - Slopad straffrabatt för unga myndiga vid
allvarlig brottslighet.
G-ASN 200923 Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet
ASN 200923 Yttrande gällande lagrådsremiss från Justitiedepartementet Slopad
straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet
Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet

Paragrafen är justerad
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-09-23
Ärende: Remiss från Justitiedepartementet – Slopad straffrabatt för unga
myndiga vid allvarlig brottslighet
ASN-2020-9333
Moderaterna och Centerpartiet yrkade avslag på förvaltningens förslag till yttrande då vi anser
att straffrabatten för personer i åldern 18-20 år som begår brott bör avskaffas för all typ av
brottslighet. Vi anser därmed inte att utredningens förslag, där straffrabatten föreslås slopas vid
allvarlig brottslighet med ett straffvärde på fängelse i minst ett år, är tillräckligt.
I förslaget till yttrande skrivs att unga lagöverträdare bör få adekvata påföljder för att bryta en
kriminell livsstil. Vi anser att det givetvis bör vara så för all brottslighet, oavsett om förövaren
har fyllt 20 år eller inte. I förslaget till yttrande argumenteras också för att allt för repressiva
åtgärder i förhållande till mindre allvarliga och enstaka brott riskerar motsatt effekt. Just därför
bör fokus givetvis vara på stödjande, motiverande och beteendeförändrade insatser under tiden
man avtjänar sitt straff. Däremot kan det inte förringas att vuxna människor som begår brott
också måste kunna straffas som de vuxna människor de är. Bara för att en förövare har fyllt 18,
men inte 21 år, försvinner inte den skada som skett av lagöverträdelsen och upplevelsen för ett
brottsoffer förändras inte.

Helena Nanne (M)

Ingrid Gunnarson (M)

Farishta Sulaiman (M)

Lars Eriksson (C)

Med instämmande av:
Anna Adell (M)
Bertil Lindberg (M)

Claes Holmerup (M)
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och Socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2020-9333

Remiss från Justitiedepartementet - Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig
brottslighet
Justitiedepartementets framlägger i sitt utkast lagändringar om en slopad straffrabatt för de
personer mellan 18 - 20 år som begår grova brott.
Vi har idag en stor problematik kring unga förövare. Många av de som begår brott är ungdomar som
ofta redan i mycket unga år påbörjar en kriminell livsstil.
En skärpning av lagstiftningen med borttagande av straffrabatten kan ge flera gynnsamma effekter.
Delvis kan det avskräcka från att begå brott överhuvudtaget men det kan även verka genom att det
håller kriminella borta från allmänheten under längre perioder. Längre straffsatser ger även större
möjligheter för rehabilitering då program kan pågå under längre perioder och därigenom möjliggöra
för bättre utfall.
Sverigedemokraterna finner däremot att det utkast som Justitiedepartementet presenterar är alltför
avgränsat och skulle behöva utökas avsevärt för kunna uppnå tilltänkt effekt.
Vi ser att den grova brottsligheten går allt längre ner i åldersgrupperna samt att de som begår den
grova brottsligheten även ofta står för många av de mer ringa brotten.
Vi vill därför se ett lagförslag där man helt slopar straffrabatten för all brottslighet då detta skulle ge
polisen verktyg för att lättare att komma åt misstänkta gärningspersoner samt öka möjligheterna att
få fram en fällande dom som påför fängelsestraff.

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Vi anser att det är av stor betydelse att man kommer åt ungdomsbrottsligheten tidigt och med
kännbara konsekvenser för gärningspersonerna för att kunna avstyra vidare brottslig verksamhet
längre fram.
Den församlade oppositionen på olika grunder yrkade avslag på förslaget till yttrande och därför blev
det inget yttrande från nämnden. Våra synpunkter framförs via det här särskilda yttrandet.

_____________________
Magnus Olsson (SD)

______________________
Simon Enqvist (SD)

______________________
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

______________________
Felicia Siecke (SD)

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-09-23: Ärende 21. Remiss från Justitiedepartementet Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet.

Vänsterpartiet anser, i likhet med rådande forskning, att hårdare straff gentemot unga inte
minskar kriminalitet. All tillgänglig statistik talar för att ungdomsbrottsligheten minskar, även
allvarligare brottstyper. Mot den bakgrunden finns inte något empiriskt eller
erfarenhetsbaserat stöd för skärpta påföljder gentemot unga, och frågan blir då istället
politisk symbolpolitik utifrån ett rådande debattklimat om ”hårdare tag”.
Dels har ungas kriminalitet de facto minskat och dels så begår de allra flesta unga brott
under en kort del av sitt liv för att sedan leva välanpassade liv. De allra flesta unga gör sig
inte skyldiga till upprepad brottslighet. Detta förslag till ändring skulle göra Sverige till det
land i Norden, samt Tyskland, som har den hårdaste synen och straffen på ungas
brottslighet. Det skulle dessutom krävas statliga miljardsatsningar på utbyggnad av
Kriminalvården och SIS-institutioner om förslaget går igenom.
Istället för att fokusera på väl kända åtgärder som minskar kriminalitet långsiktigt så
fokuserar den politiska majoriteten på repressalier mot unga människor. Sverige behöver
istället rusta välfärden och öka jämlikheten. Avsaknaden av adekvata resurser till socialtjänst
och skolor, en statlig bostadspolitik, privatiseringar av kritiska samhällsfunktioner samt
friskolereformen har under decennier bidragit till en ökad segregation som har lämnat vissa
barn och unga efter.
Den straffrättsliga särbehandlingen för unga är väl förankrad i forskning och tar hänsyn till
det faktum att hårdare straff kan komma att fungera kontraproduktivt och motverka
återanpassning i samhället. Repressionshöjningar leder till en repressionsspiral med
återkommande krav på skärpningar. Istället behövs det fler närvarande poliser, förstärkning
av brottsutredande verksamhet, resurser till förskolor, skolor och socialtjänst, samt fokus på
innehåll i de straffsatser som redan finns, inte minst på destruktiva maskulinitetsideal som
bidrar och genererar kriminalitet.
Mot bakgrund av ovanstående yrkade vi avslag på styrets förslag till yttrande. Då vårt
yrkande bifölls lämnar vi in detta särskilda yttrande för att klargöra våra ståndpunkter.
Malmö 2020-09-23
Mats Högelius (V), ledamot
med instämmande av
Emma-Lina Johansson (V), ersättare

