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Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-01-11 kl. 15:00-15:14

Plats

Distans via Teams

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)

Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
Protokollet omfattar
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Remiss från Justitiedepartementet - Ett särskilt hedersbrott
(SOU 2020:57)

STK-2020-1377
Sammanfattning

Malmö stad har av Justitiedepartementet fått möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet
Ett särskilt hedersbrott (SOU 2020:57). Utredningens uppdrag handlar huvudsakligen om att
lägga fram ett förslag till utformning av en ny brottstyp som uttryckligen ska ta sikte på
hedersrelaterat våld och förtryck. Remissen har skickats för yttrande till arbetsmarknads- och
socialnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och grundskolenämnden.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och grundskolenämnden avstår från att yttra sig.
Arbetsmarknads- och socialnämnden anser att det är positivt att hedersrelaterat våld och
förtryck lyfts och de juridiska frågorna kring kriminalisering och brottspåföljd utreds.
Förslaget är att i huvudsak ställa sig positiv till utredningens förslag. En sammanställning av
synpunkter och kommentarer på betänkandet lämnas i förslag till yttrande.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och skickar yttrandet till
Justitiedepartementet.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till stadskontorets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar till förmån för Moderaternas och Centerpartiets muntliga
reservation i arbetsmarknads- och socialnämnden den 17 december 2020 § 374 om att höja
straffminimum från nio månader till ett år.
Ordförande ställer proposition på bifall till stadskontorets förslag mot Torbjörn
Tegnhammars (M) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla stadskontorets
förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Tegnhammar (M) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Beslutsunderlag
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Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 201217 § 374 med Reservation (SD)
och Muntlig reservation (M+C)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Meddelande från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om att ej avge yttrande
Meddelande från grundskolenämnden om att ej avge yttrande

