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Anna Westerling (Ekonomidirektör)
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Eva Marie Tancred (Ärendekoordinator)
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Ann-Louise Rönnerhed (Enhetschef)
Utses att justera
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Justeringen
Protokollet omfattar

§295
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Förslag om att inrätta Forum för demokrati och mänskliga
rättigheter

STK-2019-1340
Sammanfattning

I föreliggande ärende föreslås ett inrättande av ett Forum för demokrati och mänskliga
rättigheter. Idén om Forum vilar på slutsatsen om att Malmös politiker har en stark vilja och
behov av att över partigränserna, tillsammans och samtidigt, utbyta erfarenheter, kunskaper
och åsikter med olika aktörer och medborgare i Malmö samt ett antagande om att dessa delar
denna vilja och behov. Dialogutbytet kan röra grundläggande samhällsfrågor och problem
med bäring på demokrati och mänskliga rättigheter samt sådant som hotar dessa
grundläggande värden, såsom otrygghet, hat och hatbrott, rasism, diskriminering och
våldsbejakande extremism.
Forum för demokrati och mänskliga rättigheter föreslås ersätta Råd för demokrati och
trygghet (2015-512) som föreslås upphävas. Forum föreslås bestå av politiker från samtliga
partier (sju) som är representerade i kommunfullmäktige, som ska träffas två gånger per år för
att komma fram till vilka frågor som kan vara prioriterade att diskutera med ovan nämnda
aktörer. Mellan mötena i Forum för demokrati och mänskliga rättigheter ska dessa aktörer
och politikerna mötas för fördjupande samtal i Dialoggrupper. Dialoggrupperna påbörjas och
avslutas kontinuerligt efter behov, ska dokumenteras och återkopplas till samtliga deltagande.
Mål för detta arbete är en starkare stad med mer delaktighet, ökad trygghet och tillgänglighet,
ökat valdeltagande samt ett minskat antal hatrelaterade brott. Forumet föreslås inrättas den 1
januari 2020.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beslutar att inrätta Forum för demokrati och mänskliga
rättigheter.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt varje parti som har representation i
kommunfullmäktige att utse en ledamot till Forum för demokrati och mänskliga
rättigheter.
3. Kommunfullmäktige upphäver sitt tidigare beslut om inrättande av Råd för demokrati
och trygghet (STK 2015-512) samt dess stadgar (STK 2018-580).
4. Kommunfullmäktige justerar Instruktion för kommunalråd i Malmö med anledning
av inrättandet av Forum för demokrati och mänskliga rättigheter samt upphävandet
av Malmö stads råd för demokrati och trygghet.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

4

Emma-Lina Johansson (V) yrkar att ärendet återremitteras till stadskontoret med
motiveringen att få svar på frågorna:
"1. Vilka viktiga samhällsfrågor ska tas i forumet?
2. På vilket sätt föreslagna Forum för demokrati och mänskliga rättigheter “tar särskilt
representativitetsproblemet i beaktande” då vi inte kan hitta någonting i underlaget som förklarar detta?
3. Varje Forum-möte tar upp sådant som kommit fram i Dialoggrupperna och om ledamöterna menar att
något i det som kommit fram, är en principiellt viktig fråga för staden och vilka åtgärder som då kan behöva
vidtagas. Vi i Vänsterpartiet undrar vad som ska hända då, ska vi enas om vad som är en principiellt viktig
fråga för staden och vilka åtgärder som kan behöva vidtas? Vilken beslutsprincip gäller i detta fall?
4. Vi i Vänsterpartiet undrar varför inte ersättning ska utbetalas till andra “aktörer” i Dialogforum?"
Måns Berger (MP) instämmer i Emma-Lina Johanssons (V) yrkande.
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras till
stadskontoret och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation
samt ett särskilt yttrande, bilaga 19.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M) och Charlotte Bossen (C)
lämnar in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 20.
Måns Berger (MP) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 21.
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KSAU 191125 §653
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191125 Förslag om att inrätta Forum för demokrati och
mänskliga rättigheter
Bilaga 1. Historik
Bilaga 2. Agenda 2030 och MR
Bilaga 3. Förslag till ändring Instruktion för kommunalråd i Malmö - beslutad KF
181220
Reglemente för Malmö stads råd för demokrati och trygghet - med fokus på
grupper som är särskilt utsatta för hatbrott
Arvodesreglerna för förtroendevalda i Malmö stad gällande från den 1 januari 2019
Tjänsteskrivelse 170407 Översyn av dialogforums organisationsform
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Bilaga 19

Vänsterpartiet

Reservation/Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-12-04: Ärende 25. Förslag om att instifta Forum för demokrati och mänskliga
rättigheter

Vi i Vänsterpartiet har flera farhågor kring det föreslagna Forum för demokrati och mänskliga
rättigheter. Vi har följande frågeställningar:
1.“Förslaget innebär inrättande av ett Forum för demokrati och mänskliga rättigheter, där
utsedda representanter för de partier som finns i kommunfullmäktige träffas och resonerar
om vilka viktiga samhällsfrågor de skulle vilja ha andra aktörers syn och tankar på, inom
Forums område. Syftet är att politikerna först träffas i dialog kring samhällsfrågor som rör
demokrati och mänskliga rättigheter för att sedan alltså vända sig utåt i staden och inhämta
relevanta aktörers uppfattning i frågorna.”


Vi i Vänsterpartiet ställer oss fortsatt frågande till hur beslut om vilka “viktiga
samhällsfrågor” ska tas? Forumet är inte representativt tillsatt, hur tas besluten?

2.“Mellan mötena i Forum för demokrati och mänskliga rättigheter ska dessa aktörer och
politikerna mötas för fördjupande samtal i Dialoggrupper. Dialoggrupperna påbörjas och
avslutas kontinuerligt efter behov, ska dokumenteras och återkopplas till samtliga
deltagande.” Enligt bilaga “Historik” var den största risken med det tidigare rådet för
demokrati och trygghet som konstaterades i remissvaren, att det finns svårigheter med att
säkerställa representationen i rådet avseende civilsamhället. Det står vidare att “Förslaget på
forum för demokrati och mänskliga rättigheter tar särskilt representativitetsproblemet i
beaktande men kopplas också på ett tydligare sätt till arbetet med hållbarhetsfrågorna och
de globala målen (Agenda 2030), de mänskliga rättigheter samt till de grundläggande
spelregler som gäller för samspel mellan offentlig sektor och civilsamhället (ytterst
medborgaren) såsom de beskrivs i grundlagarna, mer specifikt regeringsformens första och
andra artiklar (Bilaga 2).”


Vi i Vänsterpartiet undrar på vilket sätt föreslagna Forum för demokrati och
mänskliga rättigheter “tar särskilt representativitetsproblemet i beaktande” då vi inte
kan hitta någonting i underlaget som förklarar detta?

3.“Varje Forum-möte tar upp sådant som kommit fram i Dialoggrupperna och om
ledamöterna menar att något i det som kommit fram, är en principiellt viktig fråga för staden
och vilka åtgärder som då kan behöva vidtagas.”
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Vi i Vänsterpartiet undrar vad som ska hända då, ska vi enas om vad som är en
principiellt viktig fråga för staden och vilka åtgärder som kan behöva vidtas? Vilken
beslutsprincip gäller i detta fall?

4.“Förslaget innebär kostnader för ersättning till politikerna som deltar i Forum för
demokrati och mänskliga rättigheter samt Dialoggrupper som föreslås tas ur
kommunstyrelsens verksamhetsbudget. Sammanträdesarvoden och reseersättning utgår till
ledamöter enligt gällande bestämmelser för förtroendevalda i Malmö stad (Arvodesreglerna
för förtroendevalda i Malmö stad, 190101). Stadskontoret ansvarar för att tjänsteperson
finns att tillgå som resurs och stöd i arbetet.”


Vi i Vänsterpartiet undrar varför inte ersättning ska utbetalas till andra “aktörer” i
Dialogforum?

Då underlaget inte besvarar våra frågeställningar som lyfts på bland annat
kommunstyrelsens beredning, yrkade vi på att ärendet skulle återremitteras till
stadskontoret för ett förtydligande. Då vårt yrkande föll, reserverar vi oss mot beslutet att
inte återremittera ärendet.

Särskilt yttrande
Vi vill i ett särskilt yttrande påpeka ovanstående frågeställningar inför behandlingen av
sakfrågan.
Malmö 2019-12-04
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 20

Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen 2019-12-04
ärende 25. Förslag om att instifta Forum för demokrati och mänskliga rättigheter
Malmös utmaningar inom trygghet, hatbrott, diskriminering och rasism är kända och kräver
gemensamma krafter för att motarbetas. I specifikationen av ärendet ”föreslås inrättande av ett Forum
för demokrati och mänskliga rättigheter. Idén om Forum vilar på slutsatsen om att Malmös politiker
har en stark vilja och behov av att över partigränserna, tillsammans och samtidigt, utbyta erfarenheter,
kunskaper och åsikter med olika aktörer och medborgare i Malmö samt ett antagande om att dessa
delar denna vilja och behov”.
Centerpartiet liksom Moderaterna ställer sig positiva till förslaget och ser behovet av att med
gemensamma krafter arbeta för att säkerställa demokrati och upprätthållande av mänskliga rättigheter i
Malmö. Forumet för demokrati och mänskliga rättigheter ska ersätta Råd för mänskliga rättigheter och
demokrati som inte lyckades att uppfylla sitt uttalade syfte. För att forumet ska vara framgångsrikt krävs
tydlighet i målen och ambition ifrån samtliga partier att realisera målbeskrivningen.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Anton Sauer (C)

Charlotte Bossen (C)

Med instämmande av

John Roslund (M)

Tony Rahm (M)
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Bilaga 21
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2019-12-04
Förslag om att instifta Forum för demokrati och mänskliga rättigheter
Diarienr: STK-2019-1340
Det är positivt att kommunledningen tar ett initiativ för att utöka dialogen mellan olika
grupper i vår stad och den politiska nivån. Miljöpartiet anser att medborgardialog är en
viktig del av vårt kommunala uppdrag. Vi är dock tveksamma till om den här formen är
den rätta. För när inga formella beslut ska tas i forumet, så riskerar det att bli ett
tandlöst organ som inte har något mandat att agera på de önskemål som framförs av
Malmöborna.
Risker är att det blir otydligt och leder till frustration för alla inblandade.
Vi är beredda att ge forumet en chans och kommer utvärdera vår hållning med tiden för
att säkerställa att forumet faktiskt har en reell dignitet och påverkan på den politiska
dagordningen. I annat fall kommer vi verka för att forumet avlsutas.

För Miljöpartiet de gröna
Måns Berger, tjänstgörande ersättare, kommunstyrelsen

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo

