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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-01-15 kl. 13:00-14:35

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Anders Rubin (S) ersätter Andréas Schönström (S)
Nils Anders Nilsson (S) ersätter Rose-Marie Carlsson (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Vakans S (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Frida Trollmyr (S) (Kommunalråd)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Johanna Härdig (Sekreterare KF)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Micael Nord (Avdelningschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Carina Tempel (HR-direktör)
Ann Andersson (Budgetchef)
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Anna-Lena Alnerud
Ordförande

...........................................
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Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande
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Torbjörn Tegnhammar
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Alma Hodzic (Enhetschef)
Lisa Möller (Controller)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2020-01-22

Protokollet omfattar

§34
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Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD)
om behandling av medborgarförslag i kommunfullmäktige

STK-2019-185
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) lämnade den 2 februari 2019 in en
motion gällande behandling av medborgarförslag i kommunfullmäktige. Motionen föreslår att
medborgarförslag ska behandlas av kommunfullmäktige och inte av respektive nämnd som är
fallet idag. I ärendet Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen
(STK-2018-852) föreslås att möjligheten att inkomma med medborgarförslag tas bort för att
undvika otydligheten med att ha två snarlika instrument för att lämna förslag,
medborgarförslag och Malmöinitiativet. Om kommunfullmäktige fattar beslut i enlighet med
detta förslag kommer medborgarförslag som instrument inte att finnas kvar och därmed är
förslaget i denna motion inaktuellt.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Magnus Olssons (SD) och Nima Gholam Ali Pours (SD)
motion om behandling av medborgarförslag i kommunfullmäktige.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Magnus Olssons (SD)
yrkande om bifall till motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla
arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 43.
Beslutsunderlag











Förslag till beslut KSAU 191216 §702
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191216 Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima
Gholam Ali Pour (SD) om behandling av medborgarförslag i kommunfullmäktige
Miljönämnden beslut 190611 §104 med Muntlig reservation (SD)
Grundskolenämnden beslut 190612 §94 med Reservation (SD)
Servicenämnden beslut 190618 §73 med Reservation (SD)
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 190618 §78 med Reservation (SD)
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 190626 § 244 med Reservation (SD)
Remissvar från förskolenämnden
Remissvar från fritidsnämnden
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Remissvar från servicenämnden
Kulturnämnden beslut 190618 §75 med Reservation (SD)
Funktionsstödsnämnden beslut 190618 §93 med Reservation (SD)
Stadsbyggnadsnämndens beslut 190627 §160 med muntlig Reservation (SD)
Tekniska nämnden beslut 190620 §172 med Muntlig reservation (SD)
Beslut om återremittering KS 191009 §242
Förskolenämnden beslut 190612 §84
Fritidsnämnden beslut 190613 §92 med Reservation (SD)
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Remissvar från tekniska nämnden
Motion från Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om behandling
av medborgarförslag i kommunfullmäktige
Remissvar från miljönämnden
Remissvar från grundskolenämnden
Remissvar från kulturnämnden
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 190627 §90 med Reservation (SD)
Förslag till beslut KSAU 190930 §548
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Bilaga 43

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-01-15
Ärende: STK-2019-185
Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om behandling av
medborgarförslag i kommunfullmäktige
I svaret till motionen så blandar styret ihop den form av medbordialog som Malmö stad under flera år
kallat medborgarförslag, som inte varit medborgarförslag i kommunallagens mening, och det som
Sverigedemokraterna föreslår, vilket är medborgarförslag i kommunallagens mening. Detta tyder
antingen på ett medvetet tillvägagångssätt för att skapa förvirring eller ren okunnighet.
Ett argument mot motionen som lyfts fram i tjänsteskrivelsen är att ”möjligheten att lämna in
medborgarförslag direkt till kommunfullmäktige riskerar att öka det administrativa arbetet i dessa
ärenden”.
Först och främst är det argumentet farligt då all medborgardialog och all demokrati skapar ett
administrativt arbete. Att förvandla diskussionen om demokrati till en fråga om hur mycket demokratin
kostar, rent ekonomiskt, slutar i tyranniets återvändsgränd. Det är märkligt att styret för en sådan
argumentation. Vilka andra demokratiska funktioner ska avvecklas på grund av den administrativa
bördan?
Samtidigt motsäger styret sig själv. Styret har etablerat ett romskt råd där dialog ska föras mellan
romer och politiker. Styret har etablerat ett forum för demokrati och mänskliga rättigheter. Styret har
genomfört flera utredningar om medborgardialog. Allt detta har skapat administrativt arbete. Vad
Sverigedemokraterna vill är något så enkelt som att Malmöbor ska ha möjligheten att lämna in förslag
till kommunfullmäktige.
Sverigedemokraterna uppskattar att stadskontoret lyfter fram principerna för ekonomistyrning i Malmö
stad som innebär att kommunfullmäktige genom ett årligt budgetbeslut fördelar ekonomiska ramar till
nämnderna. Sverigedemokraterna vill i sin tur påminna stadskontoret om att Socialdemokraterna i
flera år har brutit mot dessa principer genom tilläggsbudget där man tilldelar bland annat
arbetsmarknads- och socialnämnden mer medel för att täcka deras ständiga underskott.
Andemeningen i Sverigedemokraternas förslag är inte att kommunfullmäktige ska dela ut pengar till
alla. Det handlar om att kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och Malmö stad
borde visa en sådan respekt för Malmöborna att deras förslag faktiskt får ett tillfälle att prövas av deras
direktvalda politiker.
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Kommunfullmäktige är det demokratiska forum där ärenden debatteras öppet och transparent. Det är
här Malmöbornas förslag borde behandlas. Sverigedemokraterna beklagar att de andra partierna inte
förstår detta.
Vi yrkar avslag på förslaget till beslut och bifall till motionen.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

