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Malmö stad

Kulturnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-09-25 kl. 13:00-16:30

Plats

Kulturförvaltingen, Baltzarsgatan 31

Beslutande ledamöter

Frida Trollmyr (S) (Ordförande)
Amanda Onsberg Brumark (L) (Vice ordförande)
Nicola Rabi (M) (Andre vice ordförande)
Abdulkhadir Said Sheikh Mohamed (S)
Christina Melin Dahlvid (S)
Mirjam Katzin (V)
Cornelia Björklund Röjner (M)
Michael Hård af Segerstad (SD)
Torbjörn Kastell (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Kenneth Hansson (S)
Eva Jönsson (S)
Michael Högberg (L)
Gustav Svanborg Edén (MP)
Hanna Margareta Granér (V)
Oskar Månsson (M)
Lars-Johan Hallgren (SD)
Lillebror Bruér (SD)

Övriga närvarande

Pernilla Conde Hellman (Kulturdirektör)
Anna-Carin Mårtensson (Stabschef)
Anne Mattsson (Ekonomichef)
Linda Johansson (Administrativ chef)
Anna Gawrys (sekreterare)
Genc Beqiri (Personalrepresenant (Vision))
Patrik Nilsson (Patrik Nilsson (SACO))
Jarl Lorensson (Avdelningschef)
Stefan Wahlstedt (Enhetschef)
David Levin (TF kommunikationschef)

Utses att justera

Nicola Rabi (M)

Justeringen

2019-10-01

Protokollet omfattar

§103

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna Gawrys
Ordförande

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

…………………………………

Frida Trollmyr (S)
Justerande

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

Nicola Rabi (M)
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Remiss angående remiss från Kulturdepartementet - Demokrativillkor för
bidrag till civilsamhället (SOU 2019:35), STK-2019-1012, Svar senast 30
september

KN-2019-3295
Sammanfattning

Kulturnämnden har för yttrande fått ett statligt betänkande om demokrativillkor för statens
bidragsgivning till civilsamhället.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner det av arbetsutskottets reviderade förslaget.
2. Kulturnämnden översänder yttrandet till kommunstyrelsen.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Michael Hård af Segerstad (SD) yrkar avslag till förslaget.
Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kulturnämnden har beslutat att
bifalla föreliggande förslag till beslut.
Reservationer

Michael Hård af Segerstad (SD) anmäler reservation (bilaga 5).
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag








§112 Remiss angående remiss från Kulturdepartementet - Demokrativillkor för
bidrag till civilsamhället (SOU 2019:35), STK-2019-1012, Svar senast 30 september
G-Tjänsteskrivelse Remiss Kulturdepartementet - Demokrativillkor i statlig
bidragsgivning
Förslag till yttrande efter AU Remiss demokrativillkor i statlig bidragsgivning
Remiss angående remiss från Kulturdepartementet - Demokrativillkor för bidrag till
civilsamhället (SOU 2019:35), STK-2019-1012
Remiss från Kulturdepartementet
Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället (SOU 2019:35)
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Bilaga 5

Reservation

Kulturnämnden 2019-09-25
Ärende 09. KN-2019-3295
Remiss angående remiss från Kulturdepartementet-Demokrativillkor för bidrag till
civilsamhället (SOU 2019:35), STK-2019-1012
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.
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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.
Vi yrkar avslag på förslaget till yttrande.

Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

Michael Hård af Segerstad (SD)

Torbjörn Kastell (SD)

med instämmande av
Lars-Johan Hallgren (SD)

Lillebror Bruér (SD)

