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Malmö stad
Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2022-05-04 kl 13:00-13:50

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Utses att justera

Håkan Fäldt

Justeringen

2022-05-16

Protokollet omfattar

§204

Underskrifter

Sekreterare
Pernilla Mesch
Ordförande

Justerande

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Håkan Fäldt
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Beslutande ledamöter
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Rose-Marie Carlsson (S)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
John Roslund (M)
Anton Sauer (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Anders Rubin (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Janne Grönholm (MP) ersätter Stefana Hoti (MP)
John Eklöf (M) ersätter Helena Nanne (M) (2:e vice ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sanna Axelsson (S)
Sara Wettergren (L)
Anders Skans (V)
Tony Rahm (M)
Josefin Anselmsson Borg (M)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)
Övriga närvarande
Carina Nilsson (S) (Kommunfullmäktiges ordförande)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Per-Erik Ebbeståhl (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Ann Andersson (Budgetchef)
Niklas Sjöqvist (Presschef)
Louise Lagerlund (Stadsjurist)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Sara Hasselgren (Deltagare i Framtida ledare programmet)
Micael Nord (Näringslivsdirektör)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Julia Campbell (Nämndsekreterare)
Martin Ljungberg (Nämndsekreterare)
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§

204

STK-2022-119

Remiss från Kulturdepartementet - Rätt mottagare Granskning och integritet (SOU 2021:99)

Sammanfattning
Malmö stad har beretts möjlighet att yttra sig över en remiss från Kulturdepartementet Rätt mottagare - Granskning och integritet (SOU 2021:99). Utredningens förslag är att en
ny stödfunktion med placering på Center mot våldsbejakande extremism (CVE) bör
inrättas. Stödfunktionen ska vara öppen för alla beslutsorgan som inom ramen för sina
respektive myndighetsuppdrag fördelar offentliga medel eller på annat sätt granskar
offentligt finansierade verksamheter och som har ett behov av stöd i handläggningen av
ärenden, där det kan uppkomma frågor om hur en verksamhet i civilsamhället eller aktörer
som verkar inom välfärdssektorn, förhåller sig till våldbejakande extremism eller andra
antidemokratiska miljöer.
I ärendets beredning har arbetsmarknads- och socialnämnden, fritidsnämnden,
funktionsstödsnämnden, förskolenämnden, kulturnämnden samt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden getts möjlighet att yttra sig.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens arbetsutskotts reviderade förslag
till yttrande och skickar yttrandet till Kulturdepartementet.
Beslutsgång
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens arbetsutskotts reviderade
yttrande och yrkar bifall till stadskontorets förslag till yttrande.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att
bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Reservationer och särskilda yttranden
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet.
Beslutsunderlag
•
Förslag till beslut KSAU 220502 §290
•
Reviderat förslag till yttrande med markerade ändringar
•
KSAUs förslag till yttrande - Ren
•
G-Tjänsteskrivelse KSAU 220502 Remiss från Kulturdepartementet - Rätt
mottagare - Granskning och integritet (SOU 2021:99)
•
Förslag till yttrande
•
§256 KS AU Remiss från Kulturdepartementet - Rätt mottagare - Granskning
och integritet (SOU 2021:99)
•
Kulturnämnden beslut 220329 § 34
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Remissvar från kulturnämnden
Rätt mottagare - Granskning och integritet (SOU 2021:99) Remissmissiv
Rätt mottagare - Granskning och integritet (SOU 2021:99)
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 220324 § 109 med Särskilt
yttrande (SD)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Fritidsnämnden beslut 220324 § 45
Remissvar från fritidsnämnden
Funktionsstödsnämnden 220328 § 38
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Förskolenämnden beslut 220330 § 37 med Särskilt yttrande (SD)
Remissvar från förskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 220325 § 43
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

