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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.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår 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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Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-03
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Motionären
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Ärendet

Nima Gholam Ali Pour (SD) föreslår i en motion att en förstudie tas fram i Malmö stad som
belyser upplevelser av antisemitism i Malmö, samt behov av insatser för att förebygga och
motverka antisemitism i staden.
Motionären vill uppdra åt kommunstyrelsen, att ge stadskontoret i uppdrag att genomföra en
förstudie om antisemitism i Malmö och att denna ska hämta inspiration från tidigare genomförd
”Förstudie: Om Malmö stads arbete mot afrofobi och diskriminering mot personer med
afrikansk bakgrund” (STK 2015-434).
Bakgrund

Malmö stad har ett juridiskt och grundlagsstadgat ansvar att aktivt verka för alla Malmöbors lika
rättigheter och möjligheter. Som kommun har staden ansvar för att förebygga och skydda
individer från att deras mänskliga rättigheter kränks. Det ligger i stadens uppdrag att erbjuda
likvärdig service, kvalitet, trygghet och säkerhet för alla oavsett bakgrund och identitet. I ansvaret
ingår att på olika sätt både skydda mot och förebygga olika former av diskriminering, rasism och
främlingsfientlighet och aktivt främja allas lika rättigheter.
I enlighet med nationell lagstiftning ska staden även specifikt verka för att skydda och främja de
erkända nationella minoriteternas rättigheter (romer, judar, samer, sverigefinnar och
tornedalingar). Sedan januari 2017 finns i enlighet med diskrimineringslagen (2008:567) även ett
särskilt arbetsgivaransvar att bedriva aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter
oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
I Malmö stad utgör Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad, som antogs av
kommunfullmäktige 2014, ramverket för stadens kommunövergripande arbete mot
diskriminering. Genom stadens medlemskap i ECCAR (Europeiska nätverket av städer mot
rasism), och dess svenska motsvarighet som drivs av SKL, har staden även åtagit sig att aktivt
arbeta mot rasism utifrån en 10-punktsplan för lokalt arbete mot rasism. Innehållet i ECCAR:s
10-punkts-plan integrerades i stora delar i Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot
diskriminering i Malmö stad. Arbetet mot antisemitism bedrivs främst med utgångspunkt i det
övergripande arbetet mot diskriminering, stadens trygghets- och säkerhetsarbete och arbetet för
nationella minoriteters rättigheter.
2015 genomförde Malmö stad en studie med fokus på situationen för afrosvenskar i Malmö,
”Förstudie: Om Malmö stads arbete mot afrofobi och diskriminering mot personer med afrikansk bakgrund”
(STK 2015-434). Malmö stad har sedan flera år genomfört olika typer av insatser för att skydda
mot, förebygga och motverka antisemitism i staden. För att få fram en mer sammanhängande
bild av allt som görs och vilka behov som finns för att detta arbete förstärks, beslutade
kommunstyrelsens arbetsutskott i september 2018 att ge stadskontoret i uppdrag att även
inhämta kunskap om arbetet mot andra former av rasism, såsom antisemitism och islamofobi.
Ärendet, Nulägesbild rörande arbetet mot antisemitism, islamofobi och afrofobi i Malmö stad (STK 2018226), innefattar även en uppdatering om vad som görs mot afrofobi, samt en sammanställning av
uttryck för antisemitism och islamofobi.
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
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samt komma med nya initiativ som kan stärka stadens arbete. Resultat av tidigare uppdrag
beslutad i kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-27 (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, återrapport i form av slutrapport sker i
samband med kommunstyrelsens årsanalys 2019.
Stadskontorets bedömning

Utifrån stadens ansvar för att värna om allas lika rättigheter och möjligheter, och därmed skydda
mot, förebygga och motverka rasism i olika former, är det av vikt att staden löpande följer
utvecklingen genom nulägesbilder och analys utifrån olika befolkningsgruppers situation och
villkor. Detta för att synliggöra olika former av rasism samt hur stadens arbete för att motverka
detta utvecklas. Det är först utifrån sådan kunskap staden kan utforma ett förstärkt och effektivt
systematiskt arbete mot rasism. Malmö har återkommande varit föremål för extern specifik
granskning och rapportering om förekomst av antisemitism i staden och det bedöms angeläget
att staden förstärker kunskapsunderlaget om denna form av rasism.
Förslaget i motionen, att en förstudie tas fram i Malmö stad som belyser upplevelser av
antisemitism och behoven av insatser för att förebygga och motverka antisemitism i staden,
bedöms vara i linje med detta. Det bedöms samtidigt att detta arbete redan pågår genom det
uppdrag som är givet i kommunfullmäktiges budget för 2019, att komplettera den inventering
som görs av insatser mot antisemitism, islamofobi och afrofobi med diskrimineringsgrunderna
homofobi och antiromism. Stadskontoret gör därmed bedömningen att det inte finns behov av
beslut om ytterligare en förstudie innan detta kartläggningsarbete är slutrapporterat.
Stadskontorets förslag

Stadskontorets förslag är att föreslå att Nima Gholam Ali Pours (SD) motion om Förstudie om
antisemitism i Malmö anses besvarad med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
Ansvariga
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