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Malmö stad

Fritidsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-09-26 kl. 08:30-09:45

Plats

Henrik Smithsgatan 13

Beslutande ledamöter

Eva Christina Bertz (L) (Ordförande)
Sven-Erik Rasmusson (S) (Vice ordförande)
Tony Rahm (M) (Andre vice ordförande)
Annika Stark (S)
Asterios Bratanis (S)
Carlos Gonzalez Ramos (V)
Ola Johansson (SD)
Danica Srnic (M) ersätter Elisabet Landrup (M)
Robert Gunnar Olov Nilsson (SD) ersätter Anders Olin (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Dündar Güngör (S)
Louis Hyleborg (L)
Anders Törnblad (MP)
Ulrika Williamsson (V)
Rebecka Los (M)
Patrick Angelin (SD)

Övriga närvarande

Johan Hermansson (Fritidsdirektör)
Johanna Wikelo (Sekreterare)

Utses att justera

Danica Srnic (M)

Justeringen

2019-10-03

Protokollet omfattar

§132

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Johanna Wikelo
Ordförande

...........................................

…………………………………

Eva Bertz (L)
Justerande

...........................................

Danica Srnic (M)

…………………………………
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Remiss från Kulturdepartementet - Demokrativillkor för bidrag till
civilsamhället (SOU 2019:35), Stadskontoret

FRI-2019-2314
Sammanfattning

Den statliga utredningen SOU 2019:35 har lämnat förslag till förtydligande av
demokrativillkor för bidrag till civilsamhället. Fritidsförvaltningen är mycket positiv till
utredningens förslag samt till den vägledning för handläggare som utredningen tagit fram som
stöd i tillämpningen av demokrativillkoren.
Beslut

1. Fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att skriva om yttrandet med förtydliganden
om avsändare samt ett grundligare svar.
2. Fritidsnämnden uppdrar åt presidiet att godkänna ett nytt förslag till yttrande innan den
30 september.

Särskilda yttranden, reservationer

Tony Rahm (M) inkommer med särskilt yttrande.
Ola Johansson (SD) inkommer med särskilt yttrande.
Carlos González (V) inkommer med särskilt yttrande.

Yrkanden

Ordförande yrkar att nya beslutspunkter beslutas:
1. Fritidsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att skriva om yttrandet med förtydliganden
om avsändare samt ett grundligare svar.
2. Fritidsnämnden uppdrar åt presidiet att godkänna ett nytt förslag till yttrande innan den
30 september.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, och att nämnden beslutar enligt
ordförandes yrkande.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




Efter AU- Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 190926
Efter AU - Yttrande fritidsnämnden 190926
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Betänkande av Demokrativillkorsutredningen Demokrativillkor för bidrag till
civilsamhället (SOU 2019:35)
Bilaga_Demokrativillkor-for-bidrag-till-civilsamhallet-vagledning-for-handlaggaresou-201935
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Särskilt yttrande
Ärende: FRI-2019-2314
Datum: 2019-09-26
Vi inväntar ett nytt förslag enligt samtal under dagens nämndsmöte från förvaltningen
men vill understryka problematiken med remissen enligt nedan.
Sverigedemokraterna ser vissa problematiska inslag i betänkandet ”Demokrativillkor för
bidrag till civilsamhället” och kan därmed inte ställa sig bakom det positiva yttrandet.
Många av förslagen i betänkandet kan Sverigedemokraterna instämma i. Däremot
öppnar det som i betänkandet kallas ”särorganisering” för en möjlighet att diskriminera
och få bidrag. Enligt betänkandet kan bidrag betalas ut till organisationer som utesluter
vissa grupper för att ”bevara kulturliv för en etnisk grupp”. Det är märkligt att
betänkandet förordar att bidrag ska kunna beviljas till organisationer som skulle vara
stängda för allmänheten, på etniska grunder. Sverigedemokraterna anser att
diskriminering aldrig kan ursäktas och organisationer som utesluter vissa grupper, vilka
skälen än må vara, ska inte beviljas bidrag från det allmänna.
I betänkandet kan man också läsa att bidrag ska också kunna beviljas till organisationer
som vill skapa ”trygga rum” för vissa utsatta grupper och därmed utesluter de som inte
tillhör den utsatta gruppen. Om man väljer att exkludera människor har man självklart
rätten att inom lagens ramar göra detta. Däremot kan man inte förvänta sig att
skattebetalarna ska finansiera denna exkludering. Det finns få undantag från denna
regel. Ett av dessa undantag är föreningar som arbetar med kvinnor som blivit utsatta
för hedersvåld eller andra former av övergrepp. Där är det självklart förståeligt att
kvinnor som blivit utsatta för övergrepp behöver känna trygghet och att de kan känna sig
hotade av vissa grupper.
Enligt betänkandet ska medveten vilseledning eller spridning av felaktig information i
syfte att underminera demokratin och dess institutioner uppfattas som motarbetande av
det demokratiska styrelseskicket. Det är viktigt att det förtydligas vad man menar med
detta i ett debattklimat där alla anklagar varandra för ”fake news” och där vissa partier
kallar andra partier för extremister.
När det är val brukar Socialdemokraterna vara världsmästare på att sprida felaktiga
uppgifter om sina meningsmotståndare och detta sänker långsiktigt förtroendet för
demokratin. Innebär detta att organisationer som är kopplade till Socialdemokraterna
inte ska beviljas bidrag? Det är viktigt att det förtydligas vad betänkandet egentligen
menar.
Ola Johansson (SD) Robert Nilsson (SD) Patrick Angelin (SD)
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Vänsterpartiet
Särskilt yttrande
Fritidsnämnden 2019-09-26
Ärende 9
Remiss från Kulturdepartementet – demokrativillkor för bidrag till civilsamhället (SOU
2019:35) stadskontoret
Vänsterpartiet ställer sig mycket förvånade över sättet att behandla det här ärendet.
På sittande möte meddelar ordförande sitt missnöje med förslaget till yttrande och att man
efter mötet skulle lägga till några ändringar som skulle göra yttrandet bättre. Detta innebär
att nämnden inte kommer att ha möjlighet att diskutera det nya förslaget.
Vi tycker att de eventuella ändringar som görs i ett ärende måste göras i arbetsutskottet. Då
har nämnden möjlighet att yttra sig över det färdiga förslaget.

Carlos González (V)
Med instämmande av
Ulrika Williamsson (V)
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Särskilt yttrande

Fritidsnämnden 2019-09-26
Ärende: 9
Ang: Remiss från Kulturdepartementet - Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället
(SOU 2019:35), Stadskontoret
I huvudsak är utredning bra och förtydligar demokratikraven på flera områden. Utredning ger
också stöd för kommunala handläggare om själva bedömningen av demokratikrav i
bidragsärenden. I övrigt återkommer vi med eventuella synpunkter i kommunstyrelsen.

Vice, ordf. Tony Rahm (M)

Med instämmande av

Rebecka Los (M)

Danica Srnic (M)

