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

HVO-2019-1486
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) har inkommit till kommunfullmäktige
med en motion om behandling av medborgarförslag i kommunfullmäktige. Motionärerna
anser att medborgarförslag bör kunna lämnas till kommunfullmäktige snarare än, som sker
idag, till berörd nämnd. Motionen har skickats på remiss till samtliga nämnder i Malmö
förutom valnämnden och överförmyndarnämnden. Olsson (SD) och Gholam Ali Pour (SD)
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att med stöd av 8 kap. 1 § kommunallagen ge
möjlighet för den som är folkbokförd i kommunen att väcka ärenden i kommunfullmäktige
genom att lämna in medborgarförslag.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
motion från Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Por (SD) om behandling av
medborgarförslag i kommunfullmäktige.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad.
Reservationer

Ilvars Hansson (SD) och Michael Hård af Segerstad (SD) reserverar sig mot beslutet, bilaga 5.
Yrkanden

Michael Hård af Segerstad (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag till yttrande samt bifall
till motionen.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: bifall till förvaltningens förslag till
yttrande och avslag till förvaltningens förslag till yttrande samt bifall till motionen.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse HVON 2019-06-27 Motion från Magnus Olsson (SD) och Nima
Gholam Ali Pour (SD) om behandling av medborgarförslag i kommunfullmäktige
Förvaltningens förslag till yttrande
Motion från Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om behandling
av medborgarförslag i kommunfullmäktige
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-06-19
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Bilaga 5

Reservation

Hälsa vård och omsorgsnämnden 2019-01-10
Ärende 11. HVO-2019-1486
Motion från Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om behandling av
medborgarförslag i kommunfullmäktige
Sverigedemokraterna anser att Medborgarförslag enligt kommunallagens mening skulle
öka invånarnas demokratiska inflytande. Alltför många människor känner att beslut fattas
och genomförs högt över deras huvuden och utan lokal koppling till befolkningen i Malmö.
Att utnyttja möjligheten som finns i kommunallagen hade hjälpt till att minska avståndet
mellan invånarna och politikerna i staden. Att få sina förslag prövade i Malmös högsta
beslutande organ (kommunfullmäktige) som samtidigt är folkvalt, vilket nämnderna inte är,
hade varit bra för staden visa att man tar sina invånares intressen på allvar.
Det är sorgligt att nämnden väljer att inte inse den möjlighet som motionen tar upp utan
hellre vill fortsätta som hittills med att medborgarförslag skall riktas till nämnderna.
Nämnden hade chansen att göra Malmö lite mer demokratiskt men valde att inte ta den.
Då nämnden valde att inte bifalla vårt yrkande till bifall av motionen så reserverar vi oss
mot beslutet.

Ilvars Hansson (SD)

Michael Hård af Segerstad (SD)
med instämmande av

Eva Hallén (SD)

Regina Harwigsson (SD)

