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Utses att justera
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Remiss angående Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om demokratikrav
för kommunalt bidrag till politiska ungdomsförbund, Stadskontoret

FRI-2018-3398
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har lämnat motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) för yttrande. I
motionen föreslås att fritidsnämnden ska ta fram ett dokument som förklarar regelverket och
förtydligar demokratikravet för bidrag till politiska ungdomsförbund i Malmö.
Fritidsnämnden beviljar de politiska ungdomsförbunden stöd utifrån det regelverk som gäller
för andra föreningar och i Föreningsstöd 2019 har demokratikravet förtydligats.
Fritidsförvaltningen anser inte att ett särskilt regelverk för de politiska ungdomsförbunden
behövs.
Beslut

1.Fritidsnämnden godkänner yttrandet.

Yrkanden

Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Anders Olin (SD) yrkar bifall motionen.
Beslutsgång

Ordförande ställer Anders Olins (SD) tilläggsyrkande mot arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Särskilda yttranden, reservationer

Anders Olin (SD) och Ola Johansson (SD) inkommer med en skriftlig reservation.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 190314
Yttrande fritidsnämnden 190314 tids
Motion av Nima Gholam Ali Pour (SD) om demokratikrav för kommunalt bidrag
till politiska ungdomsförbund
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Reservation
Fritidsnämnden 2019-03-14
Ärende: FRI 2018-3398 Motion av Nima Gholam Ali Pour om demokratikrav för kommunalt
bidrag till politiska ungdomsförbund.
Nima Gholam Ali Pour har lämnat in en motion om att ta fram ett dokument som tydligt förklarar
regelverket för bidrag till politiska ungdomsförbund, där man tydliggöra demokratikraven. I dag
finns en tjänsteskrivelse som är väldigt otydlig och svårtolkad när det gäller just demokratikraven
och vi Sverigedemokrater tycker det är en viktig fråga att lyfta.
Den senaste tidens turbulens i två av stadens ungdomsförbund visar tydligt på att man inte alls är
demokratiska. Där det framkommit en negativ syn på kvinnor, homofobiska åsikter, islamitiska
falanger, flera antisemitiska åsikter har framförts samt ett antal tvivelaktiga föreläsare har bjudits
in.
Den skrivelse som finns tillgänglig för ungdomsförbunden är svårtolkad och därför anser vi att
Nima´s motion skulle bli en bra vägledning för att hjälpa ungdomsförbunden att inte återigen
komma i en situation där deras bidrag kan komma ifrågasättas, då dessa bidrag är enormt viktiga
för förbundens verksamheter och för politiker tillväxten.
Sverigedemokraterna yrkade bifall till motionen, men då vårt yrkande ej vann gehör reserverar vi
oss i ärendet.

Anders Olin (SD)

Ola Johansson (SD)

Med instämmande av:
Robert Nilsson (SD)

Patrick Angelin (SD)

