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§ 23
Yttrande ”Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av
sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av
sexuell handling m.m.” (SOU 2016:42)
Remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-1174/2016
Beslut

1. Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till
kommunstyrelsen som svar på remissen.
2. Omedelbar justering.
Ärendet

Regeringen beslutade 2014 att undersöka om det finns behov av
åtgärder i syfte att säkerställa ett starkt straffrättsligt skydd mot
människohandel, köp av sexuell tjänst och köp av sexuell
handling av barn. I uppdraget ingick även att vid behov lämna
förslag till förändringar.
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 22 augusti 2016.
Dnr 659-2016-1.5.1.
Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
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§ 24
Internationell strategi för Stockholms stad
Remiss från kommunstyrelsen
Beslut

Stadsdelsnämnden överlämar förvaltningens tjänstutlåtande till
kommunstyrelse som svar på remissen.
Ärendet

Kommunfullmäktige antog år 2008 ”Övergripande mål,
inriktning och riktlinjer för internationellt arbete (dnr 0061137/2007)”. I budgeten för 2016 anges att detta dokument ska
revideras. Stadsledningskontoret har därför tagit fram ett förslag
på reviderad strategi som lägger fast övergripande mål,
inriktning, principer samt övergripande arbetssätt och
ansvarsfördelning för hur stadens internationella arbete ska
bedrivas.
Södermalms stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 24 augusti 2016.
Dnr 618-2016-1.5.1.
Förslag till beslut

Anders Göransson m.fl. (S), Erik Malm m.fl. (MP) och Birgitta
Sevefjord (V) ställde sig bakom förvaltningens förslag till
beslut.
Christoffer Järkeborn m.fl. (M) och Anne-Lie Elfvén (L) lade ett
eget förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig
bakom det. Fredrik Lindstål (C) ställde sig med sitt
ersättaryttrande bakom förslaget.
Beslutsgång

Ordförande ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Reservation

Christoffer Järkeborn m.fl. (M) och Anne-Lie Elfvén (L)
reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag
till beslut. Fredrik Lindstål (C) ställde sig med sitt
ersättaryttrande bakom reservationen.
1. Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut
2. Att som svar på remissen från kommunstyrelsen anföra
följande
Globaliseringen ställer länder, regioner och städer inför helt nya
möjligheter och utmaningar. Nya marknader öppnar sig,

