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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-12-17 kl. 09:00-12:50

Plats

Kungsgatan 13

Beslutande ledamöter

Sedat Arif (S) (Ordförande)
Joel Laguna Ascacivar (L) (Vice 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)
Joacim Ahlqvist (C)
Magnus Olsson (SD)
Simon Enqvist (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Klaus Peter Nilsson (S)
Vanja Andersson (S)
Mira Markovinovic (S)
Ulla Herbert (L)
Louise Arndt (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Anna Maria Christina Adell (M)
Claes Holmerup (M)
Bertil Lindberg (M)
Lars Eriksson (C)
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)
Felicia Siecke (SD)

Övriga närvarande

Britt-Marie Pettersson (Förvaltningsdirektör )
Arjana Bajgora (Nämndsekreterare)
Rebecca Setterberg (Nämndsekreterare)
Rebecka Kärrholm (Enhetschef)
Rebecca Bichis (Avdelningschef)
Lene Cordes (Avdelningschef)
Margot Olsson (Samordnare)
Sara Kleijsen Åhlander (Avdelningschef)
Ingela Lamartine (IPL)
Jonas Bondesson (IPL)
Lina Klingstedt (IPL)

Underskrifter

Sekreterare

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

Arjana Bajgora
Ordförande

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

…………………………………

Sedat Arif
Justerande

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

Helena Nanne
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Hillevi Ottosson (IPL)
Rebecca Malgerud (IPL)
Sandra Andersson (IPL)
Klara Berg (IPL)
Utses att justera

Helena Nanne

Justeringen

2020-12-17

Protokollet omfattar

§374
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Remiss från Justitiedepartementet - Ett särskilt hedersbrott
(SOU 2020:57), STK-2020-1377

ASN-2020-13233
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har mottagit remiss Ett särskilt hedersbrott.
Regeringen tillsatte i juli år 2019 en särskild utredare med uppdrag att analysera och ta
ställning till om det bör införas en särskild straffbestämmelse, med en egen brottsbeteckning,
som tar sikte på hedersrelaterat våld och förtryck.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen välkomnar utredningen Ett särskilt hedersbrott och
anser att det är positivt att hedersrelaterat våld och förtryck lyfts och de juridiska frågorna
kring kriminalisering och brottspåföljd utreds.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen anser att utredningen i liten utsträckning väger in
socialtjänstens kunskap och erfarenhet. I utredningens konsekvensanalys beskrivs endast
ytligt hur socialtjänsten kan påverkas av förslagen.
Förvaltningens samlade bedömning kring preskriptionstiden är att den behöver ses över för
samtliga fridskränkningsbrott så att den åtminstone börjar gälla från det att offret uppnått 18
års ålder, i linje med preskriptionsbestämmelserna för brott om barnpornografi, sexuella
övergrepp mot barn och könsstympning.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens erfarenhet är att gällande lagstiftning inte till fullo
kan fånga upp brott som sker med hedersrelaterade motiv och delar därför utredningens
bedömning om att det finns behov av att införa en särskild brottstyp avseende
hedersrelaterade gärningar.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 2020-12-02 § 274.
Beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet, i enlighet med nämndens beslut.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till Kommunstyrelsen.
3.Arbetsmarknads- och socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.
Yrkanden
Joel Laguna Ascacivar (L) yrkar på ett tillägg enligt följande: Arbetsmarknads- och
socialnämnden vill stärka våldsutsatta kvinnors rätt till ett tryggt liv genom att utvidga
möjligheten till kontaktförbud ytterligare. Idag finns bara möjlighet att ha ett geografiskt
kontaktförbud knutet till området där kvinnan bor, arbetar och ofta vistas. Malmö är en
geografiskt liten stad och risken för att man stöter på varandra är stor. Den våldsutsatta
kvinnans liv begränsas till vissa områden om hon inte vill riskera att möta den som utsatt
henne för hot eller våld. Men nämnden menar att brottsoffrets situation behöver prioriteras
mer. Om det är möjligt utifrån en hot- och riskbedömning ska det prövas om den som utövat
våldet kan flyttas så att den inte kan fortsätta att hota och trakassera den våldsutsatta.
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Nämnden vill få möjlighet att prova ett utvidgat kontaktförbud där hela kommunen blir
kontaktförbudsområde. De nuvarande bestämmelserna om att kunna ha ett utvidgat
kontaktförbud utanför kommungränsen exempelvis då den våldsutsatta arbetar i en annan
kommun ska naturligtvis finnas kvar. De ekonomiska och praktiska förutsättningarna av ett
pilotprojekt behöver klargöras. Det gäller bland annat vem som ska stå för kostnaderna för
ett eventuellt nytt boende för våldsutövaren tills denne hittar egen bostad och möjlighet för
barn att ha umgänge och uppföljning av skolgång när den ene föräldern är vårdnadshavare,
men inte får komma till kommunen där barnet går i förskola eller skola.
Sedat Arif (S) yrkar bifall till Joel Laguna Ascacivars (L) yrkande.
Simon Enqvist (SD) yrkar på ett tillägg enligt följande: Arbetsmarknads- och socialnämnden
håller med polismyndigheten att dessa brott är av synnerligen allvarlig karaktär och därmed är
en höjning av straffminimum från nio månader till ett år befogat för de brott som faller inom
ramen för hedersbrott. Samtidigt skulle denna skärpning i många fall ge polis och åklagare
bättre möjligheter att insamla bevis. Arbetsmarknads- och socialnämnden hade därmed gärna
sett en ändring i förslaget om straffskärpning som speglar detta.
Joacim Ahlqvist (C) yrkar enligt följande: Liberalernas tilläggsförslag nämnder explicit
kvinnor som våldsutsatta. Centerpartiet vill belysa att det inte bara är kvinnor som är
våldsutsatta i dessa fall och att samtliga brottsoffer, oavsett könstillhörighet eller definition,
förtjänar ett likvärdigt skydd. Centerpartiet yrkar att, i det fall Liberalernas tilläggsyrkande
vinner gehör i nämnden, tillägget ändras på ett sådant sätt att det görs könsneutralt.
Helena Nanne (M) yrkar bifall till Simon Enqvists (SD) tilläggsyrkande, Joel Laguna
Ascacivars (L) tilläggsyrkande samt Joacim Ahlqvists (C) yrkande.
Mats Högelius (V) yrkar bifall till Joel Laguna Ascacivars (L) tilläggsyrkande samt Joacim
Ahlqvists (C) yrkande.
Joacim Ahlqvist (C) yrkar bifall till Simon Enqvists (SD) tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Joel Laguna Ascacivars (L) tilläggsyrkande, med Joacim
Ahlqvists (C) ändringsyrkande, bifall mot avslag. Ordförande finner att nämnden bifaller Joel
Laguna Ascacivars (L) tilläggsyrkande, med Joacim Ahlqvists (C) ändringsyrkande.
Ordförande ställer proposition på Simon Enqvists (SD) tilläggsyrkande, bifall mot avslag.
Ordförande finner att nämnden avslår Simon Enqvists (SD) tilläggsyrkande.
Reservationer och särskilda yttranden
Magnus Olsson (SD) och Simon Enqvist (SD) reserverar sig muntligen mot beslutet till
förmån för bifall av eget tilläggsyrkande.
Helena Nanne (M), Ingrid Gunnarson (M), Farishta Sulaiman (M) och Joacim Ahlqvist (C)
reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för bifall av tilläggsyrkandet från
Sverigedemokraterna.
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Beslutet skickas till

registrera.stk@malmo.se
Beslutsunderlag








§274 Remiss från Justitiedepartementet - Ett särskilt hedersbrott (SOU 2020:57),
STK-2020-1377
G-Tjänsteskrivelse ASN2020-12-17 Remiss från Justitiedepartementet - Ett särskilt
hedersbrott (förtydligat efter AU)
Förslag till yttrande ASN 2020-12-17 Remiss från Justitiedepartementet - Ett
särskilt hedersbrott (förtydligat efter AU)
G-Tjänsteskrivelse Remiss från Justitiedepartementet - Ett särskilt hedersbrott
Förslag till yttrande Remiss från Justitiedepartementet - Ett särskilt hedersbrott
Ett särskilt hedersbrott (SOU 2020:57)
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Reservation
Arbetsmarknads- och Socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2020-1377

Remiss från Justitiedepartementet - Ett särskilt hedersbrott (SOU 2020:57), STK-2020-1377
Hedersbrott är synnerligen allvarliga brott som framför allt drabbar flickor och kvinnor som invandrat
till Sverige. Denna typ av brottslighet är väldigt problematisk att utreda då den ofta är djupt
sammanfogad med klankultur och de parallella samhällen vi sett växa fram i många delar av landet
de senaste åren, inte minst i Malmö.
Då detta är ett växande problem i samhället som för med sig mycket allvarliga konsekvenser för
offren, ser vi att det finns ett behov av att starkt markera mot de som utför dessa brott.
Med bakgrund av detta yrkade Sverigedemokraterna på att lägga till följande stycke till
Arbetsmarknads- och socialnämndens yttrande:
“Arbetsmarknads- och socialnämnden håller med polismyndigheten att dessa brott är av
synnerligen allvarlig karaktär och därmed är en höjning av straffminimum från nio
månader till ett år befogat för de brott som faller inom ramen för hedersbrott.
Samtidigt skulle denna skärpning i många fall ge polis och åklagare bättre möjligheter att
insamla bevis.
Arbetsmarknads- och socialnämnden hade därför gärna sett en ändring i förslaget som
straffskärpning som speglar detta.”

Då vårt yrkande inte erhöll en majoritet i nämnden reserverar vi oss därför mot beslutet.

______________________
Magnus Olsson (SD)

______________________
Simon Enqvist (SD)

______________________
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)

______________________
Felicia Siecke (SD)
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