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Kommunstyrelsen
Yttrande

Datum

2018-12-05
Adress

August Palms Plats 1
Till
ju.remissvar@regeringskansliet.se
ju.L4@regeringskansliet.se

Diarienummer

STK-2018-924

Remiss från Justitiedepartementet - Informationsutbyte vid samverkan mot
terrorism (SOU 2018:65)
Ju2018/04064/L4

Yttrande

Kommunstyrelsen tillstyrker de i utredningen föreslagna författningsändringarna.
Ordförande

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Chefsjurist]

Tomas Bärring
Vänsterpartiet avser inkomma med skriftlig reservation.
Miljöpartiet avser inkomma med ett särskilt yttrande.

1

Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-12-05 kl. 13:00-13:35

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Rose-Marie Carlsson (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Emma-Lina Johansson (V)
Anders Skans (V)
Märta Stenevi (MP)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Roko Kursar (L)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Elin Kramer (S) ersätter Andréas Schönström (S) (1:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sadiye Altundal (V)
Måns Berger (MP)
Charlotte Bossen (C)
Sara Wettergren (L)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefjurist)
Per-Erik Ebbeståhl (Avdelningschef)
Jan-Åke Troedsson (Ekonomidirektör)
Anna Westerling (Budgetchef)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Jan Haak (Planeringsdirektör)
Karin Ringman-Ingvarsson (Kanslichef)
Eva-Marie Tancred (Ärendekoordinator)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………

2

Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2018-12-17

Protokollet omfattar

§372
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Remiss från Justitiedepartementet - Informationsutbyte vid samverkan mot
terrorism (SOU 2018:65)

STK-2018-924
Sammanfattning

Utredningen om informationsutbyte vid samverkan mot terrorism lämnar ett antal
ändringsförslag, bland annat avseende offentlighets- och sekretesslagen, som ska underlätta
dels för Polismyndigheten att lämna uppgifter till kommunal socialtjänst, dels för
socialtjänsten att lämna uppgifter till Polismyndigheten och Säkerhetspolisen. Slutligen
föreslås en uppgiftsskyldighet för Transportstyrelsen i förhållande till Polismyndigheten och
Säkerhetspolisen vad avser trängselskatteuppgifter om passager. Kommunstyrelsen föreslås
att tillstyrka förslagen och sända yttrandet enligt bilaga som Malmö stads remissvar till
Regeringskansliet.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsens tillstyrker författningsförslagen i utredningen
”Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism” och sänder stadskontorets förslag
till yttrande till Regeringskansliet.
Beslutsgång

Ordföranden Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till
yttrande.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till yttrande och bifall
till arbetsmarknads- och socialnämndens yttrande med ändrad formulering till förmån för
eget inlämnat särskilt yttrande till arbetsmarknads- och socialnämnden den 26 oktober 2018. I
arbetsmarknads- och socialnämndens yttrande på första sidan, första stycket, föreslås orden
"all politisk och religiös extremism" ersätta "högerextremism, vänsterextremism och islamistisk extremism."
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Emma-Lina Johanssons (V)
yrkande om bifall till arbetsmarknads- och socialnämndens yttrande med ändrad formulering
och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V) reserverar sig mot beslutet och avser lämna
in en skriftlig reservation, bilaga 2.
Märta Stenevi (MP) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 3.
Beslutet skickas till

Regeringskansliet, förvaltningsavdelningen
Beslutsunderlag



Förslag till beslut KSAU 181126 §691
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G-Tjänsteskrivelse KSAU 181126 Remissvar Informationsutbyte vid samverkan
mot terrorism
Förslag till yttrande Remissvar Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism
Remiss från Justitiedepartementet - Informationsutbyte vid samverkan mot
terrorism (SOU 2018:65)
Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism (SOU 2018:65)
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 181026 §395 med Särskilt yttrande (V)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
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Bilaga 2

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2018-12-05: Ärende 5: Remiss från Justitiedepartementet - Informationsutbyte vid
samverkan mot

Vänsterpartiet delar arbetsmarknads- och socialnämndens uppfattning i frågan, vi ställer oss
bakom deras yttrande, men skulle vilja ändra begreppet ”högerextremism,
vänsterextremism och islamistisk extremism” till formuleringen ”all politisk och religiös
extremism”.

Malmö 2018-12-05
Emma-Lina Johansson
Med instämmande
Sadiye Altundal

Anders Skans
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Bilaga 3
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 181205
Remiss från Justitiedepartementet - Informationsutbyte vid samverkan mot
terrorism (SOU 2018:65)
Diarienr STK-2018-924
Remissen från Justitiedepartmentet över SOU 2018:65 har gått på nämndsremiss till
Arbetsmarknads- och socialnämnden. Nämnden svarar bland annat:
“Nämnden bedömer att det finns en risk att även små och väl avgränsade lagändringar kan
komma att skada tilliten till socialtjänsten. Att det råder sekretess inom socialtjänsten är en
vedertagen uppfattning och sannolikt en förutsättning för att människor ska kunna känna sig
trygga med att vända sig till socialtjänsten. Detta utgör i sig grunden till att socialtjänsten ska
kunna vara framgångsrik i sitt främjande arbete och att individer ska känna sig trygga med att
delta i socialtjänstens insatser. Eftersom föreliggande förslag om lagändringar är tydligt
avgränsat till utökad möjlighet för socialtjänsten att lämna ut sekretessbelagda uppgifter
avseende misstanke om brottsliga handlingar med koppling till extremism och terrorism anser
nämnden ändå att det finns ett visst stöd för de aktuella förslagen.”

Trots att det handlar om en stor facknämnd med det operativa ansvaret för en
verksamhet som direkt berörs av förslaget finns ingenting av nämndens
problematisering av förslagen med i förslaget till yttrande när det nu kommit till
Kommunstyrelsen.
Vi tycker det är ett slöseri med tid, skattemedel och kompetens att inte ta tillvara de
åsikter som facknämnden och dess experter framför. Vi anser också att det är en viktig
problematisering som lyfts, och som behöver finnas med som kontext till tillstyrkan.
Vi har ändå valt att ställa oss bakom yttrandet, eftersom det i sak inte går emot
nämndens yttrande, men vi vill uppmana stadskontoret att i framtida beredningar även
inkludera resonemang som är centrala för frågeställningen, eftersom det är information
som bör nå lagstiftaren i samband med remissförfarandet.
För Miljöpartiet de gröna

Märta Stenevi, ledamot kommunstyrelsen
Med instämmande av:

Måns Berger, ersättare kommunstyrelsen

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo

