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Malmö stad

Fritidsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-06-17 kl. 08:30-10:30

Plats

Amiralsgatan 20

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)
Elisabet Landrup (M)
Ola Johansson (SD)
Robert Gunnar Olov Nilsson (SD) ersätter Anders Olin (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Dündar Güngör (S)
Madeleine Lindholm (S)
Louis Hyleborg (L)

Övriga närvarande

Johan Hermansson (Fritidsdirektör)
Dzemal Imsirovic (Sekreterare)

Utses att justera

Tony Rahm (M)

Justeringen

2020-06-25

Protokollet omfattar

§88

Underskrifter

Sekreterare
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…………………………………
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Remiss Motion av Magnus Olsson (SD) om att utreda
svenskfientlighet i Malmö, Stadskontoret

FRI-2020-557
Sammanfattning

Sverigedemokraterna Malmö skriver i sin motion att det under den senaste tiden rapporterats
om våldsamma och extremt kränkande rån mot ungdomar med svenska bakgrund. Enligt
Sverigedemokraterna Malmö är det bakomliggande motivet till den här typen av
förnedringsrån och andra typer av trakasserier en rasistisk svenskfientlighet.
Sverigedemokraterna Malmö föreslår att en utredning tillsätts med uppdrag att kartlägga
svenskfientlighetens omfattning och karaktär, samt att förslag tas fram för att motverka
svenskfientligheten i Malmö.

Fritidsförvaltningen arbetar för att alla Malmöbor ska ha möjlighet till en meningsfull fritid.
Anläggningar och fritidsaktiviteter finns fördelade över staden med syfte att stimulera till
aktivitet och rörelse. Föreningar som är registrerade hos fritidsförvaltningen ska vara
demokratiskt uppbyggda och öppna för alla. Fritidsförvaltningen har inte identifierat att
svenskfientlighet förekommer i nämndens verksamheter varför ingen vidare utredning
genomförs.
Beslut

Fritidsnämnden föreslår för kommunfullmäktige att avslå motionen.
Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ola Johansson (SD) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet förslag vinner gehör.
Reservationer och särskilda yttranden
Ola Johansson (SD) reserverar sig muntligt.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 200617 - efter AU
Motion av Magnus Olsson (SD) om att utreda svenskfientlighet i Malmö
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