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§

743

Motion av Magnus Olsson (SD) om att utreda svenskfientlighet i
Malmö

STK-2020-346
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har av Magnus Olsson (SD) mottagit en motion om att utreda
svenskfientlighet i Malmö. I motionen framställs att media under den senaste tiden
rapporterat om våldsamma och kränkande rån mot ungdomar med svensk bakgrund och att
detta inte är någon ny företeelse utan något som är en del av vardagen i Sverige och Malmö.
Motionären föreslår att stadskontoret tillsammans med berörda förvaltningar och nämnder
gör en kartläggning och tar fram underlag, fakta samt förslag som ska motverka
svenskfientligheten i Malmö. Motionären föreslår vidare att forskare och professorer från
Malmö Universitet ska ingå i arbetet. I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att:
I enlighet med motionens intentioner ge berörda nämnder och förvaltningar i uppdrag att ta
fram en kartläggning kring svenskfientlighet i Malmö.
Ge berörda nämnder och förvaltningar i uppdrag att i enlighet med kartläggningens resultat,
ta fram och implementera nödvändiga åtgärder mot svenskfientlighet i Malmö
Ärendet har lämnats till arbetsmarknads- och socialnämnden, fritidsnämnden,
grundskolenämnden, kulturnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för
yttrande. Nämnderna har i sina yttranden beskrivit att de inom sina verksamheter inte
identifierat svenskfientlighet som vanligt förekommande eller ett problem i vardagen. Mot
bakgrund av detta anser nämnderna att det inte finns behov av att genomföra en kartläggning
kring svenskfientlighet i Malmö. Stadskontoret delar i sin helhet synpunkterna i yttrandet från
nämnderna.
Förslaget är att motionen avslås.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Magnus Olssons (SD) motion om att utreda
svenskfientlighet i Malmö.
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse KSAU 201214 Motion om att utreda svenskfientlighet i Malmö
Motion av Magnus Olsson (SD) om att utreda svenskfientlighet i Malmö
Fritidsnämnden beslut 200617 § 88 med muntligt Reservation (SD)
Remissvar från fritidsnämnden
Grundskolenämnden beslut 200825 § 111 med Reservation (SD)
Remissvar från grundskolenämnden
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Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 200827 § 239 med Reservation (SD)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 200902 § 91 med muntlig
Reservation (SD)
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Kulturnämnden beslut 200902 § 64 med Reservation (SD) och Särskilt yttrande (V)
Remissvar från kulturnämnden

