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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

§344
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Motion av Emma-Lina Johansson (V) om att inrätta ett
Afrosvenskt informations- och kunskapscenter

STK-2019-1356
Sammanfattning

Från Emma-Lina Johansson (V) har en motion inkommit den 10 oktober 2019. Motionen
föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att inrätta ett Afrosvenskt Informations- och
kunskapscenter i enlighet med den förstudie och det förslag som lades fram 2015. Förslaget
är att kommunfullmäktige anser motionen besvarad genom den utredning som stadskontoret
genomfört av stadens arbete mot rasism och homofobi och där specifikt arbete mot afrofobi
ingår (STK-2019-101). I den genomförda utredningen lämnas rekommendationer för att
framöver stärka Malmö stads arbete mot rasism och homofobi, inklusive arbetet mot
afrofobi.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser Emma-Lina Johanssons (V) motion om att inrätta ett
Afrosvenskt Informations- och kunskapscenter besvarad med hänvisning till vad som
redovisas i ärendet.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar bifall till motionen med instämmande av Stefana Hoti (MP),
Charlotte Bossen (C) och Torbjörn Tegnhammar (M).
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot bifall till motionen
och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för bifall till
motionen.
Stefana Hoti (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för bifall till motionen.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
reserverar sig mot beslutet och lämnar in en gemensam skriftlig reservation, bilaga 31.
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 200928 §558
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200928 Motion av Emma-Lina Johansson (V) om att
inrätta ett Afrosvenskt informations- och kunskapscenter
Motion av Emma-Lina Johansson (V) om att inrätta ett Afrosvenskt informationsoch kunskapscenter
Bilaga 1 Insatser Afrofobi
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Reservation

Bilaga 31

Kommunstyrelsen 2020-10-14
Ärende 27. Motion av Emma-Lina Johansson (V) om att inrätta ett Afrosvenskt
informations- och kunskapscenter
Moderaterna och Centerpartiet yrkade att motionen skulle bifallas.
Det är anmärkningsvärt att Socialdemokraterna och Liberalerna inte är beredda att bifalla förslaget om
att inrätta ett Afrosvenskt informations- och kunskapscenter. För det första så rådde det under förra
mandatperioden en stor politisk enighet kring detta. Vi ställer oss frågande till med vilken
bevekelsegrund som Socialdemokraterna och Liberalerna nu backar.
Vidare så visar flera kartläggningar, bland annat från brottsförebyggande rådet, att afrosvenskar är en av
de minoriteter som är allra värst utsatta för hatbrott. Mot den bakgrunden är det direkt olustigt att den
styrande minoriteten inte kan ställa sig bakom en kunskapsinsats som hade kunnat bli ett viktigt verktyg
i kampen mot rasism.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av

John Roslund (M)

Anton Sauer (C)

