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Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) Förstudie om antisemitismen i
Malmö

STK-2017-1604
Sammanfattning

Nima Gholam Ali Pour (SD) har inkommit med en motion om att kommunstyrelsen ges i
uppdrag att genomföra en ”Förstudie om antisemitism i Malmö”. I kommunfullmäktiges
budget för 2019 inom ramen för målområde fyra – En öppen stad – ges kommunstyrelsen i
uppdrag, att komplettera den inventering som görs av insatser mot antisemitism, islamofobi
och afrofobi med diskrimineringsgrunderna homofobi och antiromism samt komma med nya
initiativ som kan stärka stadens arbete. Resultat av tidigare uppdrag beslutad i
kommunstyrelsens arbetsutskott 27:e augusti (STK-2018-226, Nulägesbild rörande arbete mot olika
former av rasism i Malmö stad) används i detta uppdrag som en förstudierapport. Förslag är att i
uppdrag nu givet i kommunfullmäktiges budget för 2019 även inkludera antisemitism,
islamfobi, afrofobi i syfte att få en helhet av resultat samt utifrån en lika metod för
kartläggning. Uppdraget påbörjas efter beslut om uppdragsdirektiv och återrapport i form av
slutrapport sker i samband med kommunstyrelsens årsanalys 2019. Stadskontorets förslag är
att motionen ska anses besvarad med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige anser Nima Gholam Ali Pours (SD) motion om Förstudie om
antisemitism i Malmö besvarad med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
Beslutsunderlag
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