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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-10-14 kl. 13:00-16:15

Plats

Triangeln 1-2, 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)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Anton Sauer (C)
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)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Micael Nord (Avdelningschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Jan-Inge Ahlfridh (VD Malmö Stads hus AB)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Claes Ramel (Finanschef)
Ann Andersson (Budgetchef)
Nicklas Sjöquist (Presschef)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Martin Fransson (Kanslichef)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Lotta Liedberg (Nämndsekreterare)
Mikael Kylsäter (Strateg, ekonomiavdelningen)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2020-10-27

Protokollet omfattar

§346
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§

346

Forum för demokrati och mänskliga rättigheter, Rapport 1
Hatbrott - ungdomar

STK-2020-1190
Sammanfattning

Rapport 1 Hatbrott-ungdomar är en sammanfattning av Forum för demokrati och mänskliga
rättigheters arbete under våren 2020. Forumet har haft fokus på att föra samtal med unga
malmöbor och ungdomsledare i frågor som rör trygghet och då främst risken av att utsättas
för fördomar och hatbrott.
Ledamöterna i Forumet har under våren mött ungdomar och ungdomsledare som delat med
sig av upplevelser och erfarenhet samt bidragit med inspel och förslag till hur man kan
förbättra trygghets- och demokratiarbetet avseende just fördomar och hatbrott.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner Rapport 1 Hatbrott – ungdomar, från Forum för
demokrati och mänskliga rättigheter och lägger den till handlingarna.
2. Kommunstyrelsen översänder Rapport 1 Hatbrott – ungdomar till berörda nämnder
att beakta i sitt fortsatta utvecklingsarbete.
3. Kommunstyrelsen ger Forum för demokrati och mänskliga rättigheter i uppdrag att
utveckla arbetet med att upptäcka, förebygga och motverka hatbrott, och avsätter
1000 000 kr 2020 för ändamålet med finansiering ur stadskontorets ram varvid
finansieringsbehovet för 2021 får beaktas i kommande budgetarbete.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Stefana Hoti (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med ett tillägg att ge Forum för
demokrati och mänskliga rättigheter mandat att komma med rekommendationer till
kommunstyrelsen.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar bifall till Stefana Hotis (MP) yrkande.
Ordförande ställer proposition på att avslå eller bifalla Stefana Hotis (MP) tilläggsyrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar avslå det.
Reservationer och särskilda yttranden
Stefana Hoti (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån Stefana Hotis
(MP) yrkande.
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Emma-Lina Johansson (V) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 32.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 33.
Beslutet skickas till

Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Fritidsnämnden
Kulturnämnden
Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 200928 §560
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200928 Forum för demokrati och mänskliga rättigheter,
Rapport 1 Hatbrott - ungdomar
Rapport 1 Hatbrott - ungdomar
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Bilaga 32

Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-10-14: Ärende 29. Forum för demokrati och mänskliga rättigheter, Rapport 1 Hatbrott
– ungdomar

Vi ställde på kommunstyrelsemötet ett antal frågor då underlaget för beslutet att ge Forum
för demokrati och mänskliga rättigheter 1 000 000 kronor inte besvarar var pengarna ska gå.
Vi undrade bland annat vem som ska besluta vad den miljonen ska användas till när Forum
för demokrati och mänskliga rättigheter inte får fatta beslut enligt instruktionerna för
Forumet. Vi undrade också varför man hastigt och lustigt beslutat sig för att slänga pengar
över detta forum utan att ge någon som helst information om vad pengarna de facto ska
användas till.
Vi ställde oss bakom Miljöpartiets yrkande att ge i uppdrag till Forumet att återkomma med
förslag till kommunstyrelsen med förslag, eftersom den förtydligandet inte bifölls reserverar
vi oss.
Malmö 2020-10-14
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 33

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen
Ärendenummer: STK-2020-1190

Forum för demokrati och mänskliga rättigheter, Rapport 1 Hatbrott - ungdomar
I den rapport som Forum för demokrati och mänskliga rättigheter har tillställt kommunstyrelsen kan
man läsa att flertalet av de intervjuade ungdomarna beskrev att de blivit utsatta i skolmiljön, under
raster likväl som i klassrum. Deltagare beskrev förolämpningar och ofredanden, som utförts inför
både elever och lärare, med anspelningar på hudfärg, etnicitet, religion eller sexuell läggning.
Ungdomarna och ungdomsledarna beskrev händelser som inte uppmärksammats, anmälts eller följts
upp av lärare eller skolledning.

Sverigedemokraterna har länge arbetat för att grundskoleförvaltningen ska ta fram djupare analyser
av kränkningar i skolor och presentera detta för nämnden. Idag rapporteras kränkningar till nämnden
i tabeller som är svåra att läsa och som inte skapar möjlighet att få en övergripande lägesbild. Det
framgår inte heller för grundskolenämnden hur skolorna arbetar med sina likabehandlingsplaner.
Även återrapporteringen till nämnden när det gäller motverkandet av kränkningar i skolorna behöver
förbättras.

Sverigedemokraterna vill se trygga skolor fri från kränkningar. Därför måste skolorna i Malmö växla
upp arbetet för att motverka kränkningar och skolnämnderna måste börja prioritera denna fråga.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman – Persson (SD)

2020-10-14
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