Enkel fråga angående Kontrapunkt
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har genomfört en utredning avseende verksamheten
Kontrapunkts medverkan i IOP-värmestuga.

I utredningen framkommer det att alla aktiva medlemmar i Kontrakultur, föreningen som driver
Kontrapunkt, måste skriva på en ”engagemangsöverenskommelse”. Däremot har arbetsmarknadsoch socialförvaltningen inte fått ta del av denna ”engagemangsöverenskommelse”, vilket är
problematiskt då Kontrapunkt har anklagats för att nyttja svartarbete.

I utredningen framkommer det även att Kontrapunkt har ändrat juridisk person medan samarbetet
med arbetsmarknads- och socialnämnden pågick. Ändringen av juridisk person har däremot inte
meddelats till arbetsmarknads- och socialnämnden.

Enligt utredningen är Kontrapunkts syn på skenäktenskap oklar. I samtal med arbetsmarknads- och
socialförvaltningen tar Kontrapunkt avstånd från skenäktenskap men på sin facebook-sida skriver
Kontrapunkt följande:

”Kände Kontrapunkt till att skenäktenskap planerades? Ja, absolut. Men är det fel? Människor dör i
sina försök att ta sig till ett bättre liv, vi ser inget omoraliskt i att försöka hjälpa till. Så som
migrationslagarna ser ut nu, ser vi det snarare som en medmänsklig skyldighet.”1
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Arbetsmarknads- och socialförvaltningen gör i utredningen en bedömning om att Kontrapunkt inom
ramen för partnerskapet inte fullt ut har levt upp till partnerskapets värdegrund om tillit och
transparens.

Trots att det inte framkommer om Kontrapunkt verkligen tar avstånd från skenäktenskap eller vem
den juridiska personen bakom Kontrapunkt är, så beslutade arbetsmarknads- och socialnämnden
endast att pausa samarbetet med Kontrapunkt. Sverigedemokraterna reserverade sig mot detta
beslut och föreslog att samarbetet skulle avslutas.

Det är anmärkningsvärt att Malmö stad har ambitionen att fortsätta samarbetet med en organisation
som enligt en kommunal utredning inte tydligt tar avstånd från skenäktenskap.

Kommer kommunalrådet Sedat Arif verka för att arbetsmarknads- och socialförvaltningen avslutar
sitt samarbete med Kontrapunkt?
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