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Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har mottagit en motion från Sverigedemokraterna.
Motionären beskriver med hänvisning till medias rapportering hur svenskar utsätts för
misshandel, rån och trakasserier av invandrare och att detta är ett uttryck för rasistiskt hat och
fientlighet mot svenskar och svenskhet.
Motionären yrkar på att kommunfullmäktige i enlighet med motionens intentioner ska ge
berörda nämnder och förvaltningar i uppdrag att ta fram en kartläggning kring
svenskfientligheten i Malmö samt att berörda nämnder och förvaltningar ges i uppdrag att i
enlighet med kartläggningens resultat ta fram och implementera nödvändiga åtgärder mot
svenskfientlighet i Malmö.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen arbetar för att motverka och förebygga alla typer av
rasism, fientlighet eller våldsbejakande utryck. Förvaltningen har inom sina verksamheter inte
identifierat svenskfientlighet som en vanligt förekommande problematik och det saknas
vetenskapligt stöd för uppfattningen. Därmed saknas skäl till att genomföra en kartläggning i
Malmö eller att implementera särskilda åtgärder på området och förvaltningen föreslår att
motionens båda yrkanden avslås.

Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunfullmäktige
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Beslutsplanering

ASN presidieberedning 2020-08-05
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2020-08-13
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020-08-27
Beslutet skickas till

registrera.stk@malmo.se
Ärendet

Arbetsmarknads- och socialnämnden har mottagit en motion från Sverigedemokraterna.
Motionären beskriver med hänvisning till medias rapportering hur svenskar utsätts för
misshandel, rån och trakasserier av invandrare och att detta är ett uttryck för rasistiskt hat och
fientlighet mot svenskar och svenskhet. Motionären menar vidare att Sverige har lagt stora
resurser på att motverka våld mot och diskriminering av invandrare. Däremot, menar
motionären, har inte negativa attityder och våld mot infödda svenskar uppmärksammats.
Motionären menar vidare att lagstiftningen hets mot folkgrupp är diskriminerande mot svenskar
eftersom lagen inte skyddar svenskar.
Motionären menar att forskningen och rapporteringen om svenskfientlighet i Malmö är
knapphändig, och nämner en sociologisk studie från 2006 och en artikel i tidningen Kvällsposten
från 2016. Motionären menar vidare att det förakt mot svenskar och det svenska samhället som
återges i rapporten respektive artikeln är vanligt förekommande på flera håll i Sverige och
Malmö.
Motionären yrkar på att kommunfullmäktige i enlighet med motionens intentioner ska ge
berörda nämnder och förvaltningar i uppdrag att ta fram en kartläggning kring
svenskfientligheten i Malmö samt att berörda nämnder och förvaltningar ges i uppdrag att i
enlighet med kartläggningens resultat ta fram och implementera nödvändiga åtgärder mot
svenskfientlighet i Malmö.
Förvaltningens övervägande

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen arbetar för att motverka och förebygga alla typer av
rasism, fientlighet eller våldsbejakande utryck. Förvaltningens verksamheter möter många av de
mest utsatta Malmöborna dagligen och arbetar för att de ska mötas av likvärdiga och tillgängliga
insatser när så behövs.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen arbetar med tidiga förebyggande insatser för att
förhindra att barn och unga dras in i kriminalitet samt med att förhindra återfall i brott. Barn och
unga som begår kriminella handlingar med intolerans som motiv, eller bedöms vara i riskzonen
för att göra det, kan komma att bli föremål för dessa insatser. Förvaltningens verksamheter har i
detta arbete inte identifierat svenskfientlighet som en vanligt förekommande problematik.
Förvaltningens erfarenheter går i linje med den statistik Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för
över anmälningar om hatbrott. I denna statistik ingår även hatbrott mot svenskar. År 2018
utgjorde hatbrott mot svenskar tre procent av anmälningarna i kategorin
främlingsfientliga/rasistiska hatbrott. Resterande 97 procent av hatbrotten var riktade mot
minoritetsgrupper.
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Mot denna bakgrund ser förvaltningen inte att det finns skäl att genomföra en kartläggning av
Svenskfientlighet i Malmö. Förvaltningen anser vidare att kartläggningar av invånares attityder
behöver vara väl förankrade i vetenskapliga metoder. Syftet med denna typ av undersökningar
behöver vara tydligt, likaså på vilket sätt resultatet kan användas för att förbättra och utveckla
insatser. Förvaltningen menar att denna typ av undersökningar företrädesvis ska genomföras på
nationell nivå i samverkan mellan akademin och de statliga myndigheter som ansvarar för att
sammanställa statistik och inhämta ny kunskap och forskning på området.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ser inte heller att det finns skäl att ta fram och
implementera särskilda åtgärder mot svenskfientlighet inom förvaltningens verksamheter.
Förvaltningen bedriver arbete för att motverka alla typer av intolerans, rasism och
våldsbejakande uttryck, både genom insatser till individer och på generell nivå. Förvaltningen
menar att stadens samlade insatser för att motverka segregation och främja inkludering,
säkerställa god tillgång till utbildning och arbete kombinerat med socialtjänstens insatser till barn
och unga och stöd till föräldrar skapar goda förutsättningar att förhindra framväxten av alla typer
av intolerans och hatbrott.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen föreslår mot denna bakgrund att motionens båda
yrkanden avslås.
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