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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-03-04 kl. 13:00-15:10

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Rose-Marie Carlsson (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Stefana Hoti (MP)
Håkan Fäldt (M)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Anders Skans (V) ersätter Emma-Lina Johansson (V)
John Roslund (M) ersätter Helena Nanne (M)
Anton Sauer (C) ersätter Charlotte Bossen (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Enhetschef)
Carina Tempel (HR-direktör)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Eva Marie Tancred (Ärendekoordinator)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Izabella Arwidson (Projektledare, miljöstrategiska avdelningen)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2020-03-17

Protokollet omfattar

§77
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Årsredovisning 2019 finskt förvaltningsområde

STK-2019-1718
Sammanfattning

Malmö stad är sedan 1 februari 2015 en del av det finska förvaltningsområdet och tar emot
ett årligt stadsbidrag på 1 980 tkr för insatser som utgår från Lag (2009:724) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk. I detta ärende redovisar stadskontoret hur pengarna
fördelats och använts under 2019.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten ”Årsredovisning 2019 finskt
förvaltningsområde”.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Anders Skans (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg av en beslutspunkt att
kommunstyrelsen ska anmoda grundskoleförvaltningen att erbjuda modersmålsundervisning i
förskoleklass för de nationella minoriteterna.
Stefana Hoti (MP) instämmer i Anders Skans (V) yrkande.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar avslag på Anders Skans (V) tilläggsyrkande med
instämmande av Magnus Olsson (SD) och ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S).
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Anders Skans (V)
yrkande med instämmande av Stefana Hoti (MP) och finner att kommunstyrelsen beslutar
bifalla arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Stefana Hoti (MP) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 7.
Anders Skans (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 8.
Beslutet skickas till

Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Kulturnämnden
Beslutsunderlag




Förslag till beslut KSAU 200224 §116
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200224 Årsredovisning 2019 finskt förvaltningsområde
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Bilaga 7
Reservation
Kommunstyrelsen, 2020-03-04
Årsredovisning 2019 finskt förvaltningsområde
Diarienr: STK-2019-1718
För Miljöpartiet är det självklart att Sverige ska värna de nationella minoriteternas
rättigheter. Sverige har i både FN och Europarådet tagit på sig att säkra de nationella
minoriteternas rättigheter. Representanter för landets minoriteter har krävt skarpare
lagstiftning för att staten faktiskt ska leva upp till löftena. Därför drev Miljöpartiet med
dåvarande demokratiminister Alice Bah Kuhnke i spetsen igenom en uppdaterad
minoritetslagstiftning under förra mandatperioden.
Barn som tillhör en av de nationella minoriteterna har enligt lagen rätt att få stöd att
utveckla minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch.
Barnens utveckling av en kulturell identitet och användning av minoritetsspråket ska
alltså särskilt främjas. Detta speglas i skollagen, som säger att förskolan ska bidra till
att skydda och främja de nationella minoriteternas språk och kulturer. I de
förvaltningsområden där samiska, finska och meänkieli har haft en geografisk bas
historiskt har barnen rätt till en förskola där hela eller stora delar av utbildningen
bedrivs på minoritetsspråket. I grundskolan har minoritetsspråken en starkare
ställning än andra modersmål, och barnen har rätt till modersmålsundervisning.
Undantaget är förskoleklass. Där finns det ett glapp i skollagen kring
minoritetsspråkens särställning. Lagen om nationella minoriteter gäller självklart även
barn i förskoleklass, men Malmös socialdemokrater och liberaler har utnyttjat
konflikten mellan lagarna för att avskaffa modersmålsundervisningen för alla barn i
förskoleklass. Att trixandet går emot intentionerna med minoritetslagstiftningen verkar
inte beröra de styrande partierna. Malmö har på eget initiativ ansökt och blivit godkänt
som finskt förvaltningsområde, vilket innebär att sverigefinska Malmöbor har utökade
rättigheter och att Malmö stad har ansvar för att skydda och främja det finska språket
och den sverigefinska kulturen. Men trots detta nekas nu finsktalande barn
modersmålsundervisning i förskoleklass.
Detta ställer vi i Miljöpartiet inte upp på, därför yrkade vi på att grundskolenämnden
skulle återinföra modersmålsundervisningen för nationella minoriteter i förskoleklass.
Då vårt yrkade inte vann gehör väljer vi att reservera oss.
För Miljöpartiet de gröna
Stefana Hoti, 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

6

Bilaga 8

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-03-04: Ärende 9. Årsredovisning 2019 finskt förvaltningsområde

Grundskolenämnden har beslutat att ta bort modersmålet för finsktalande elever i
förskoleklass. Det har mött hård kritik hos de berörda familjerna, som tycker att Malmö stad
brustit i sitt samråd. Vi yrkar att kommunstyresen ska anmodas grundskolenämnden att
erbjuda modersmål i förskoleklassen för de nationella minoriteterna.
Då vårt förslag inte vann majoritet reserverar vi oss mot beslutet.
Malmö 2020-03-04
Anders Skans (V)

