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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-10-09 kl. 13:00-13:50

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)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Elin Kramer (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Sara Wettergren (L)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Frida Trollmyr (S) (Kommunalråd)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Carina Tempel (HR-direktör)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Micael Nord (Avdelningschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Jan-Inge Ahlfridh (VD Malmö Stadshus AB)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Eva Marie Tancred (Ärendekoordinator)
Pernillla Mesch (Sekreterare)
Johanna Härdig (Sekreterare KF)
Åsa Björkén Seydlitz (Enhetschef)
Jenny Theander (Utvecklingssekreterare)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2019-10-16

Protokollet omfattar

§243
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Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om demokratikrav för kommunalt
bidrag till politiska ungdomsförbund

STK-2018-1260
Sammanfattning

Nima Gholam Ali Pour (SD) föreslår i en motion att fritidsnämnden ska ta fram ett regelverk
angående kommunala bidrag till politiska ungdomsförbund. I regelverket ska det finnas ett
tydligt demokratikrav.
Under ärendets beredning har fritidsnämnden getts möjlighet att yttra sig.
Kommunfullmäktige antog vid sammanträdet 25 april 2019 reviderade Regler och riktlinjer för
Malmö stads stöd till idéburen sektor (STK-2018-74). I det ärendet konstateras att det finns flera
dokument som beskriver Malmö stads demokratiska värdegrund. De reviderade reglerna och
riktlinjernas syfte är att skapa en övergripande kommungemensam grund för den samlade
bidragsgivningen.
I fritidsnämndens Allmänna bestämmelser 2019, fastställda 14 mars 2019 i ärendet Bidrag till
politiska ungdomsförbund (FRI-2019-177), finns bland annat angivet de demokratikrav som ställs
för föreningar som söker bidrag. Bedömning är att de regler som finns nu inte behöver
kompletteras med ytterligare ett dokument. Att reglera eller förtydliga samma sak i mer än ett
dokument behöver inte innebära att tydligheten i budskapet blir större.
Förslaget är att motionen ska anses besvarad med hänvisning till vads om framförs i ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Nima Gholam Ali Pours (SD) motion om demokratikrav
för kommunalt bidrag till politiska ungdomsförbund besvarad med vad som redovisas
i ärendet.
Beslutsgång

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Magnus Olsson (SD) yrkande
om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets
förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en
skriftlig reservation, bilaga 16.
Beslutsunderlag
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Förslag till beslut KSAU 190909 §509
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190909 Svar på Motion av Nima Golam Ali Pour (SD)
om demokratikrav för kommunalt bidrag till politiska ungdomsförbund
Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om demokratikrav för kommunalt bidrag
till politiska ungdomsförbund
Fritidsnämnden beslut 190314 §38 med Reservation (SD)
Remissvar från fritidsnämnden
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Bilaga 16

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-10-09
Ärende: STK-2018-1260
Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om demokratikrav för kommunalt bidrag till politiska
ungdomsförbund
Flera olämpliga händelser som berör olika politiska ungdomsförbund i Malmö visar att de villkor som
finns angående bidragsgivningen, och speciellt demokratikraven, inte har förmedlats ordentligt till
vissa politiska ungdomsförbund. Motionen vill förtydliga de regler och riktlinjer som redan finns
angående bidragsgivning, i ett dokument riktat till politiska ungdomsförbund. Ett sådant lättillgängligt
och tydligt dokument finns inte idag. Med tanke på de skandaler som ägt rum som involverar vissa
politiska ungdomsförbund i Malmö är det viktigt att just demokratikraven lyfts fram i ett sådant
dokument och att det förtydligas för alla politiska ungdomsförbund vad som gäller när man mottar
bidrag från kommunen.
Det är viktigt att ingen senare kan säga att man inte kände till reglerna angående bidragsgivning. Idag
är det svårt för politiska ungdomsförbund att ta reda på vad som gäller vid bidragsgivning. Att referera
till en tjänsteskrivelse gällande ett ärende i fritidsnämnden från 14 mars 2019 är inte det mest
pedagogiska sättet att förmedla vilka regler som gäller vid bidragsgivning.
Stadskontorets bedömning gällande motionen är inte förenligt med verkligheten då vissa
ungdomsförbund som får bidrag från kommunen fortsätter hylla diktaturer utan att bidraget upphör.
Därmed innebär det att de regler som gäller för bidragsgivning inte har förtydligats till den grad att alla
ungdomsförbund har förstått detta.
Sverigedemokraterna anser att det är viktigt att bidragsgivning till ungdomsförbund som sprider
extremism upphör så fort som möjligt.
Vi yrkar avslag på förslaget till beslut och bifall till motionen.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)
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Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

