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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-08-27 kl. 09:00-12:30

Plats

Hörsalen och Rum 5130, Kungsgatan 13

Beslutande ledamöter

Joel Laguna Ascacivar (L) (Vice ordförande)
Helena Nanne (M) (Andre vice ordförande)
Ann-Marie Hansson (S) (Deltagande på Teams)
Nils Anders Nilsson (S)
Pernilla Hagen (S)
Janne Grönholm (MP)
Mats Högelius (V)
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M)
Farishta Sulaiman (M)
Joacim Ahlqvist (C)
Magnus Olsson (SD)
Simon Enqvist (SD)
Klaus Peter Nilsson (S) ersätter Sedat Arif (S) (Ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Vanja Andersson (S) (Deltagande på Teams)
Mira Markovinovic (S) (Deltagande på Teams)
Ulla Herbert (L) (Deltagande på Teams)
Louise Arndt (MP)
Emma-Lina Johansson (V) (Deltagande på Teams)
Anna Maria Christina Adell (M) (Deltagande på Teams)
Claes Holmerup (M)
Bertil Lindberg (M) (Deltagande på Teams)
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) (Deltagande på Teams)

Övriga närvarande

Katharina Lindeberg (Avdelningschef)
Britt-Marie Pettersson (Förvaltningsdirektör)
Rebecca Bichis (Avdelningschef)
Rebecka Kärrholm (Enhetschef)
Marcus Eriksson (Avdelningschef)
Agnes Löfgren (Nämndsekreterare)
Arjana Nikqi (Nämndsekreterare)

Utses att justera

Helena Nanne (§§ 206-207, §§ 209-244)
Peter Nilsson (§ 208)

Justeringen

2020-09-02

Underskrifter

Sekreterare

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

Arjana Nikqi
Ordförande

Justerande

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

…………………………………

Joel Laguna (§§ 206-207, §§
209-244)

Helena Nanne (§ 208)

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

…………………………………

Helena Nanne (§§ 206-207, §§
209-244)

Peter Nilsson (§ 208)
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Protokollet omfattar

§239
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Motion av Magnus Olsson (SD) om att utreda svenskfientlighet i
Malmö , STK-2020-346

ASN-2020-3272
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har mottagit en motion från Sverigedemokraterna.
Motionären beskriver med hänvisning till medias rapportering hur svenskar utsätts för
misshandel, rån och trakasserier av invandrare och att detta är ett uttryck för rasistiskt hat och
fientlighet mot svenskar och svenskhet.
Motionären yrkar på att kommunfullmäktige i enlighet med motionens intentioner ska ge
berörda nämnder och förvaltningar i uppdrag att ta fram en kartläggning kring
svenskfientligheten i Malmö samt att berörda nämnder och förvaltningar ges i uppdrag att i
enlighet med kartläggningens resultat ta fram och implementera nödvändiga åtgärder mot
svenskfientlighet i Malmö.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen arbetar för att motverka och förebygga alla typer av
rasism, fientlighet eller våldsbejakande utryck. Förvaltningen har inom sina verksamheter inte
identifierat svenskfientlighet som en vanligt förekommande problematik och det saknas
vetenskapligt stöd för uppfattningen. Därmed saknas skäl till att genomföra en kartläggning i
Malmö eller att implementera särskilda åtgärder på området och förvaltningen föreslår att
motionens båda yrkanden avslås.
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott har berett ärendet 200813 § 175.
Beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunfullmäktige.
Yrkanden
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Peter Nilsson (S) yrkar, med instämmande av Joel Laguna (L), Janne Grönholm (MP) och
Mats Högelius (V), bifall till yttrandet och avslag till motionen.
Helena Nanne (M) yrkar bifall till yttrandet och avslag till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på dels bifall, dels avslag till att godkänna yttrandet.
Ordförande finner att arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet.
Magnus Olsson (SD) begär votering. Votering är begärd och ska verkställas med JA-röst för
bifall till yttrandet och NEJ-röst för avslag till yttrandet. Voteringen utfaller med 11 JA-röster
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och 2 NEJ-röster, bilaga. Ordförande finner att arbetsmarknads- och socialnämnden bifaller
yttrandet.
Reservationer och särskilda yttranden
Magnus Olsson (SD), Simon Enqvist (S) och Nichlas Holmgren Gellersten (SD)
inkommer skriftligen med en reservation, bilaga.
Beslutsunderlag






§175 Motion av Magnus Olsson (SD) om att utreda svenskfientlighet i Malmö ,
STK-2020-346
G-Tjänsteskrivelse Motion av Magnus Olsson (SD) om att utreda svenskfientlighet
i Malmö
Förslag till yttrande Motion av Magnus Olsson (SD) om att utreda
svenskfientlighet i Malmö
Motion av Magnus Olsson (SD) om att utreda svenskfientlighet i Malmö

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2020-08-27

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Voteringslista: §239

Motion av Magnus Olsson (SD) om att utreda svenskfientlighet i Malmö , STK-2020346, ASN-2020-3272
Ärende:

Voteringslist(or)
Ärende 35
Ledamot

Ja

Joel Laguna Ascacivar (L), Vice ordförande
Helena Nanne (M), Andre vice ordförande
Ann-Marie Hansson (S), Ledamot
Nils Anders Nilsson (S), Ledamot
Pernilla Hagen (S), Ledamot
Janne Grönholm (MP), Ledamot
Mats Högelius (V), Ledamot
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson (M), Ledamot
Farishta Sulaiman (M), Ledamot
Joacim Ahlqvist (C), Ledamot
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Simon Enqvist (SD), Ledamot
Klaus Peter Nilsson (S), Ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
11

2

0
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Reservation
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Ärendenummer: ASN-2020-3272

Motion av Magnus Olsson (SD) om att utreda svenskfientlighet i Malmö, STK-2020-346
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Magnus Olsson (SD) att:
●
●
●
●

●

En utredning tillsätts med uppdrag att kartlägga svenskfientlighetens omfattning och
karaktär.
Förslag tas fram för att motverka svenskfientligheten i Malmö.
Svenskfientligheten ska belysas och motverkas.
Stadskontoret tillsammans med berörda förvaltningar och nämnder gör en
kartläggning och tar fram underlag, fakta samt förslag som ska motverka
svenskfientligheten i Malmö.
Att forskare och professorer från Malmö universitet ingår i arbetet.

Att Arbetsmarknads- och socialnämnden väljer att förneka problematiken som möter många
Malmöbor är både anmärkningsvärt och bekymrande.
Arbetsmarknads- och socialnämnden hänvisar i sitt svar till Brottsförebyggande rådets rapport
Hatbrott 2018, där man nämner att 3 procent av anmälda brott var riktade mot personer med svensk
bakgrund. Man väljer dock att helt ignorera Brottsförebyggande rådets andra rapport
Självrapporterad utsatthet för hatbrott där det framkommer att 1% av alla personer med svensk
bakgrund uppger att de utsatts för hatbrott och där motsvarande siffra för utlandsfödda är ungefär
3%. Med demografiska skillnader inräknade innebär detta att det är ungefär lika många personer
med Svensk bakgrund som rapporterar att de utsatts för hatbrott som personer med utländsk
bakgrund.
Den demografiska avvikelsen i anmälda och upplevda hatbrott är därmed betydande.
Det finns anledning att misstänka att personer med svensk ursprung underrapporterar utsatthet för
denna typ av brott eller att dessa brott i vissa fall rubriceras som andra typer av brott och därför inte
ingår i statistiken.
Man bortser också från att det i flera fall förekommit politiker och debattörer som under lång tid
förmedlat budskapet att diskriminering av svenskar för att de är just svenskar inte kan likställas med
rasism.
Detta leder till en risk att rasism som är riktad mot svenskar trivialiseras och därmed aldrig anmäls.
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Under de senaste åren har det rapporterats om flera väldigt grova hatbrott riktade mot personer
med svensk bakgrund där förövarna uttryckligen uppgett svenskfientlighet som motiv. Kvällsposten
gjorde redan 2016 ett större reportage om Seved och beskrev där hur svenskfientligheten blivit en
del av ungdomskulturen i området, och denna utveckling kan vi idag även se i andra utsatta områden
av staden. Med bakgrund av detta behövs en kartläggning för att beslutsfattare ska få det underlag
som krävs för att kunna hantera problemet.
Sverigedemokraterna anser att Arbetsmarknads- och socialnämndens nonchalans gentemot de
många malmöbor som uppger att svenskfientlighet är ett växande problem är djupt problematiskt då
den som nämnd har som uppdrag att värna om alla Malmös invånare och de problem som möter
dem.

Sverigedemokraterna yrkar avslag på förslaget till yttrande och yrkar att Arbetsmarknads- och
socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Då vårt yrkande inte fick gehör reserverar vi oss mot detta beslut.

______________________
Magnus Olsson (SD)

______________________
Simon Enqvist (SD)

______________________
Nichlas Holmgren Gellersten

______________________
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