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Sammanfattning

Sverigedemokraterna har till Malmö kommunfullmäktige lämnat en ”Motion om att utreda
svenskfientlighet i Malmö”. Kulturnämnden ska yttra sig över motionen.
Kulturförvaltningen bedriver sin verksamhet med utgångspunkt från gällande lagstiftning inom
områden mänskliga rättigheter, antidiskriminering, jämställdhet, barnperspektiv, skydd av
minoriteter mm. Med ingångspunkt i gällande lagstiftning arbetar kulturförvaltningen
systematiskt för att öka inkludering samt förebygga alla former av diskriminering.
Kulturförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige avslår motionen.
Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
1. Kulturnämnden godkänner yttrande och översänder det till kommunfullmäktige.
Kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2020-03-16
Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2020-06-22
Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2020-08-03
Kulturnämndens Ordförandeberedning 2020-08-11
Kulturnämndens arbetsutskott 2020-08-20
Kulturnämnden 2020-09-02
Beslutet skickas till

SIGNERAD 2020-08-14

Kommunfullmäktige
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Ärendet

Sverigedemokraterna har till Malmö kommunfullmäktige lämnat en ”Motion om att utreda
svenskfientlighet i Malmö”. Kulturnämnden ska yttra sig över motionen.
Kulturförvaltningen bedriver sin verksamhet med utgångspunkt från gällande lagstiftning inom
områden mänskliga rättigheter, antidiskriminering, jämställdhet, barnperspektiv, skydd av
minoriteter mm. Med ingångspunkt i gällande lagstiftning arbetar kulturförvaltningen
systematiskt för att öka inkludering samt förebygga alla former av diskriminering.
Kulturförvaltningen ser alla Malmöbors rätt till kultur som en nyckel till att skapa ett
sammanhållet och helt Malmö för framtiden.
I Kulturstödets uppdrag ingår att de föreningar som får stöd från kulturnämnden ska vara
demokratiskt uppbyggda och öppna för alla. Det sker en löpande uppföljning av verksamheten.
I kulturförvaltningens verksamhet riktad till barn och unga genomförs löpande uppföljning av
att kulturnämndens verksamhet når ut till unga Malmöbor i hela staden. Förvaltningen arbetar
för att ekonomiska förutsättningar inte ska förhindra barn och unga från att verka medskapande
och utövande.
Men hänvisning till ovanstående föreslås att kommunfullmäktige avslår motionen.
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