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Malmö stad

Kulturnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-10-24 kl. 13:00-16:00

Plats

Kulturkansli, KF Grön

Beslutande ledamöter

Sylvia Björk (S) (Ordförande)
Christina Dahlvid (S)
Leif Göran Andersson (S)
Mirjam Katzin (V)
Cornelia Björklund Röjner (M)
Amanda Brumark (L)
Gustav Svanborg Edén (MP) ersätter My Gillberg (MP) (Vice ordförande)
Nicola Rabi (M) ersätter Linda Sofie Dahlberg Wirje (M) (Andre vice
ordförande)
Lars-Johan Hallgren (SD) ersätter Kent Nykvist (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Kenneth Hansson (S)
Eva Jönsson (S)
Abdulkhadir Said (S)
Hanna Margareta Granér (V)

Övriga närvarande

Pernilla Conde Hellmann (Kulturdirektör)
Anne Mattsson (Ekonomichef)
Susanne Serenhov (HR chef)
Jarl Hoffman (Avdelningschef)
Dick Fredholm (Kommunikationschef)
Max Emland (Personalrepresentant (Kommunal))
Genc Beqiri (Personalrepresentant (Vision))
Anna Langefors Bräutigam (Personalrepresenant (Ledarna))
Anna Gawrys (Sekreterare)

Utses att justera

Cornelia Röjner (M)

Justeringen

2018-10-26

Protokollet omfattar

§115

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna Gawrys
Ordförande

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

…………………………………

Sylvia Björk (S)
Justerande

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

Cornelia Röjner (M)
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2

§

115

Remiss - Motion av Olle Schmidt (L) om att ta fram skolbok mot
antisemitism

KN-2018-2355
Sammanfattning

Olle Schmidt (L) har i en motion lämnat förslag till kommunfullmäktige att uppdra åt
kommunstyrelsen att utreda och utveckla förutsättningar för ett projekt att motverka
antisemitism samt ta fram en skolbok. Motionären yrkar att kommunfullmäktige uppdrar åt
kommunstyrelsen att anmoda ansvariga utbildningsnämnder att förslaget blir obligatoriskt i
alla Malmö stads skolor.
Kulturförvaltningen delar uppfattningen att det är av stor vikt att motverka antisemitism men
väljer att inte ta ställning till skolans behov av läromedel i frågan, då detta ligger utanför
kulturförvaltningens ansvarsområde.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens yttrande och översända det till kommunfullmäktige.
Yrkanden

Amanda Brumark (L) yrkar bifall till motionen.
Sylvia Björk yrkar bifall till kulturförvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels det föreliggande förslaget med
bifallsyrkande från Sylvia Björk (S), dels Amanda Brumarks (L) yrkande om bifall till
motionen.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kulturnämnden har beslutat
godkänna förvaltningens yttrande och översända det till kommunfullmäktige.
Reservationer

Amanda Brumark (L) meddelar att hon avser att lämna in en reservation (bilaga 1).
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse, Remiss motion av Olle Schmidt (L) att upprätta skolbok om
antisemitism
Förslag till yttrande
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Följebrev Motion av Olle Schmidt (L) om att ta fram skolbok mot antisemitism,
STK-2018-689
Motion av Olle Schmidt (L) om att ta fram skolbok mot antisemitism
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Bilaga 1

Kulturnämnden 2018-10-24
Ärende: 7
KN-2018-2355

Remiss – Motion av Olle Schmidt (L) om att ta fram skolbok mot
antisemitism
Liberalerna ser med oro på dagens Malmö där antisemitism är ett växande problem. Syftet
med vår motion är att motverka denna skrämmande utveckling, eftersom åtgärderna som
vidtas idag bevisligen inte är tillräckliga. På så sätt är vi besvikna att resterande partier inte
valt att bifalla vår motion som skulle vara ett effektivt krafttag mot antisemitismen i Malmö.

Amanda Onsberg Brumark (L)

