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Remiss angående Motion av Magnus Olsson (SD) om att utreda
svenskfientlighet i Malmö (STK-2020-346)

KN-2020-955
Sammanfattning

Sverigedemokraterna har till Malmö kommunfullmäktige lämnat en ”Motion om att utreda
svenskfientlighet i Malmö”. Kulturnämnden ska yttra sig över motionen.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner yttrande och översänder det till kommunfullmäktige.
Kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
2. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Yrkanden
Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Michael Hård af Segerstad (SD) yrkar bifall till motionen.
Mirjam Katzin (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till arbetsutskottets förslag,
dels bifall till motionen. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kulturnämnden har beslutat att godkänna yttrandet och översända det till kommunfullmäktige
samt att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.
Michael Hård af Segerstad (SD) begär omröstning.
Omröstning
Ordföranden föreslår att kulturnämnden tar ställning till båda av arbetsutskottets förslag till
beslut separat.
I första beslutsattsen föreslår ordföranden att den som vill bifalla arbetsutskottets förslag
röstar ja, den som vill yrka avslag till detsamma röstar nej.
I andra beslutsattsen föreslår ordföranden att den som vill föreslå kommunfullmäktige att
avslå motionen röstar ja, den som vill föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen röstar
nej.
Kulturnämnden godkänner propositionen.
Omröstning genomförs.
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Vid omröstning gällande första beslutsattsen, enligt Voteringslista § 64, Första beslutsattsen,
finner ordföranden att kulturnämnden, med resultat 7-ja röster och 2-nej röster, har beslutat
att godkänna yttrande och översända det till kommunfullmäktige.
Vid omröstning gällande andra beslutsattsen, enligt Voteringslista §64, Andra beslutsattsen,
finner ordföranden att kulturnämnden, med resultat 7-ja röster och 2-nej röster, har beslutat
att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.
Reservationer och särskilda yttranden
Michael Hård af Segerstad (SD) reserverar sig mot beslutet och anmäler en reservation, bilaga
1.
Mirjam Katzin (V) anmäler ett särskilt yttrande, bilaga 2.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag







§91 Remiss angående Motion av Magnus Olsson (SD) om att utreda
svenskfientlighet i Malmö (STK-2020-346)
G-Tjänsteskrivelse KN 200812 Svar på remiss angående 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
Följebrev Motion av Magnus Olsson (SD) om att utreda svenskfientlighet i Malmö

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2020-09-02

Kulturnämnden
Voteringslista: §64

Remiss angående Motion av Magnus Olsson (SD) om att utreda svenskfientlighet i
Malmö (STK-2020-346), KN-2020-955
Ärende:

Voteringslist(or)
Första beslutsatssen
Ledamot

Ja

Nej

Avstår

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

X
X
X
X
X
X
X
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X
X
2

0

Ledamot

Ja

Nej

Avstår

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

X
X
X
X
X
X
X
X
X
2

0

Andra beslutsattsen
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4
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Bilaga 1

Reservation
Kulturnämnden
Ärendenummer: 05. KN-2020-955

Remiss angående Motion av Magnus Olsson (SD) om att utreda svenskfientlighet i Malmö
(STK-2020-346)
Både riksmedia och sydsvenska medier rapporterar om misshandel, rån och kränkande behandling av
ungdomar. Det som alla fallen har gemensamt är att offren har svensk bakgrund. Det bakomliggande
motivet är en rasistisk svenskfientlighet. De som rånas, hotas och misshandlas kränks just för att de
uppfattas som svenskar.
Både staten och kommunerna har under en lång tid lagt ner stora resurser att forska, motverka
diskriminering som infödda svenskar utsätter invandrare för, dock så har nästan ingen
uppmärksamhet riktats mot den diskriminering och rasism som riktas mot svenskar på grund av
deras härkomst.
Sverigedemokraterna Malmö föreslog att det nu är dags att kommunen vidtar åtgärder för att
kartlägga och motarbeta svenskfientligheten. Som en första åtgärd att kartlägga svenskfientlighetens
omfattning och karaktär och att ett förslag utarbetas för att motverka denna i Malmö. Detta borde
ingå som en naturlig del i Malmö stads värdegrundsarbete.
Kulturnämnden bedriver verksamhet över hela staden och arbetar mot rasism och diskriminering,
detta gäller dock inte rasism och diskriminering mot svenskar då motionen blev avslagen. Samtliga
partier utom Sverigedemokraterna röstade nej till att utreda och bekämpa rasismen mot svenskar. I
yttrandet som lämnats så står inte ordet rasism eller den normalt väldigt ofta förekommande frasen.
Allas lika värde. en enda gång.
Motionen tar upp det mycket allvarliga problemet med rasism som är lika illa vem det än drabbar
men enligt kulturnämnden så existerar inte den här problematiken gentemot personer med svensk
bakgrund.
Då vårt förslag inte fick gehör så reserverar vi oss mot beslutet.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:
-Att motionen skulle bifallas för att utreda och motverka rasism mot personer med svensk bakgrund.

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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För Sverigedemokraterna Malmö

Michael Hård af Segerstad (SD)

Torbjörn Kastell (SD)

2020-09-02

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Bilaga 2

Särskilt yttrande avseende SD:s motion om
att utreda svenskfientligheten
Kulturnämnden 2020-09-02
Vänsterpartiet anser att det svar som kulturförvaltningen har lämnat kan
förstärkas av några ytterligare noteringar.
Problemen med rasism i Malmö är dessvärre omfattande. Enligt vår
uppfattning lever vi i ett djupt rasistiskt system som grundats på århundraden
av isärhållande, kolonialism, exploatering och utrotning av grupper som
ansetts lägre stående pga ”ras”, etnicitet eller kultur. Kategoriseringens
metoder har skiftat men själva strukturen är grundad i en uppdelning mellan
”vi” och ”dem” och en hierarkisk ordning mellan dem. Rasismen är ett
strukturellt problem, men med individuella konsekvenser. Utrikes födda har
lägre inkomster, sämre boendestandard och i relation till detta kortare
livslängd. Enligt Brottsförebyggande rådet riktar sig 97 procent av de
polisanmälningar som gäller hatbrott med främlingsfientliga eller rasistiska
motiv mot personer som tillhör minoritetsgrupper i samhället. Malmö stads
egen trygghetsmätning från 2018 visar att svenskfödda Malmöbor klart oftare
känner sig trygga i sitt bostadsområde än Malmöbor som är födda i ett annat
land.
Inga system är absoluta. Det finns många personer med olika bakgrund i den
här staden som lever under förhållanden som skulle varit mycket bättre, om
vi hade haft en politik grundad på jämlikhet. Rasismen och segregeringen
skapar motsättningar som man i undantagsfall, som man t ex kan hitta i
decenniegamla artiklar och C-uppsatser, går ut över vita ”svenskar”. De
undantagen understryker dock bara en regel där det är människor som
rasifieras som dagligen får höra glåpord på bussar och i affärer, får
klädesplagg slitna i och blir spottade på, får utstå stämpling från skola,
myndigheter, i vardagskontakter, blir utsatta för övervåld från polisen och kan
till och med i vår stad - som i fallet Peter Mangs - bli beskjutna för att de har
rasifierade kroppar.

Vänsterpartiet
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Malmö som stad och Malmö stad som organisation har ett gigantiskt arbete
framför sig med att komma till rätta med rasism, orättvisor och en segregation
som ger vissa helt andra livsförutsättningar än andra. Sverigedemokraterna
vill motsatsen. De vill fördjupa skillnader och föder på att upphöja och
framstå som beskyddare av den egna gruppen. Genom att underblåsa och ge
falska svar på den oro, de motsättningar och försvårade
levnadsomständigheter som ett allt mer ojämlikt samhälle skapar, har de
förmått förskjuta det offentliga samtalet allt längre bort från anständighetens
gränser. Att nu försöka införa talet om ”svenskfientlighet” i den politiska
terminologin görs för att fördjupa idén om att den ”egna” gruppen är hotad av
”de andra”. Vänsterpartiet står istället för en politik som vill skapa rättvisa
och jämlikhet för hela Malmö, baserad på en förståelse och insikt i de
rasistiska strukturer som idag präglar staden.
Mirjam Katzin

