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Malmö stad

Kulturnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-06-18 kl. 13:00-14:00

Plats

Malmö Konsthall

Beslutande ledamöter

Frida Trollmyr (S) (Ordförande)
Amanda Onsberg Brumark (L) (Vice ordförande)
Nicola Rabi (M) (Andre vice ordförande)
Abdulkhadir Said Sheikh Mohamed (S)
Christina Melin Dahlvid (S)
Mirjam Katzin (V)
Cornelia Björklund Röjner (M)
Michael Hård af Segerstad (SD)
Torbjörn Kastell (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Kenneth Hansson (S)
Eva Jönsson (S)
Michael Högberg (L)
Gustav Svanborg Edén (MP)
Hanna Margareta Granér (V)
Lillebror Bruér (SD)

Övriga närvarande

Pernilla Conde Hellman (Kulturdirektör)
Anne Mattsson (Ekonomichef)
Linda Johansson (Administrativ chef)
David Levin (T.f. kommunikationschef)
Nadia Izzat (Enhetschef)
Mats Stjernstedt (Konsthallschef)
Sharis Zuleta Palacio (Praktikant)
Åsa Olsson (Sekreterare)
Anna Gawrys (Sekreterare)
Patrik Nilsson (SACO)
Genc Biqiri (Vision)
Max Emland (Kommunal)

Utses att justera

Nicola Rabi (M)

Justeringen

2019-06-24

Protokollet omfattar

§74

Underskrifter

Sekreterare

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

Åsa Olsson
Ordförande

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

…………………………………

Frida Trollmyr (S)
Justerande

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

Nicola Rabi (M)

…………………………………
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Remiss - Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och
Malmöpanelen, STK-2018-852

KN-2019-1912
Sammanfattning

2017 beslutade kommunfullmäktige att anta reviderade principer för handläggning av
medborgarförslag i samband med att de nya nämnderna etablerades den 1 maj 2017.
Kommunstyrelsen beslutade att uppdra åt stadskontoret att göra en översyn av och lämna
förslag på åtgärder gällande medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen.
Kommunstyrelsen har berett stadens nämnder möjlighet att yttra sig över utredning.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
1. Kulturnämnden godkänner förslag till yttrande gällande Översyn av medborgarförslag,
Malmöinitiativet och Malmöpanelen.
Yrkanden

Frida Trollmyr (S) yrkar bifall till liggande förslag till yttrande.
Michael Hård af Segerstad (SD) yrkar att yttrandet ska revideras genom att tredje stycket på
sidan två ska strykas och ersättas med "Kulturnämnden anser att det är önskvärt att införa
medborgarförslag till kommunfullmäktige, medborgarförslag enligt kommunallagens mening
där kommunfullmäktige är högsta beslutande organ." Vidare yrkar Michael Hård af Segerstad
(SD) att sista meningen i fjärde stycket på sidan två i yttrandet ska tas bort och ersättas med
"Därför anser kulturnämnden att möjligheten att lämna förslag genom Malmöinitiativet tas
bort." Michael Hård af Segerstad (SD) yrkar i övrigt bifall till yttrandet.
Frida Trollmyr (S) yrkar avslag på Michael Hård af Segerstads (SD) yrkanden.
Propositionsordning

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels arbetsutskottets förslag till beslut,
dels det av Michael Hård af Segerstads (SD) reviderade förslaget till beslut. Ordföranden
ställer förslagen mot varandra och finner att kulturnämnden beslutat att bifalla
arbetsutskottets förslag till beslut.
Särskilda yttranden, reservationer

Michael Hård af Segerstad (SD) avser lämna in en reservation (Bilaga 4).
Nicola Rabi (M) avser lämna ett särskilt yttrande (Bilaga 5).
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Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag














§77 Remiss - Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen,
STK-2018-852, Svar senast 28 juni 2019
G-Tjänsteskrivelse gällande Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och
Malmöpanelen
Förslag till yttrande
Remiss - Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen
G-Tjänsteskrivelse KSAU190401 Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet
och Malmöpanelen
Sammanställning enkätsvar KF
Rapport översyn av medborgarförslag Malmöinitiativet och Malmöpanelen
Beslut KSAU 190401 §211
Följebrev - Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen
Beslut KSAU 190401 §211
Beslut KSAU 190401 §211
Rättelse i remissutskick STK-2018-852

Paragrafen är justerad
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Bilaga 4

Reservation

Kulturnämnden 2019-06-18
Ärende 07. STK-2018-852
Remiss – Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen, STK2018-852, Svar senast 28 juni 2019
Sverigedemokraterna anser att det borde införas medborgarförslag enligt kommunallagens
mening. Kommunfullmäktige är högsta beslutande organ och det är endast
kommunfullmäktige som kan ge ekonomiska medel. Vi är övertygade om att Malmöbor
hade upplevt detta som något positivt till skillnad från idag då det enbart går att lyfta en
fråga till en enskild nämnd för vanliga medborgare.
Sverigedemokraterna vill införa riktiga medborgarförslag samt ta bort Malmöinitiativet.
Då vårt yrkande inte vann gehör så reserverar vi oss mot beslutet.

Michael Hård af Segerstad (SD)

Torbjörn Kastell (SD)

med instämmande av
Lillebror Bruér (SD)
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Bilaga 5

Särskilt yttrande

Kulturnämnden 2019.06.18
Ärende 7 KN-2019-1912
Översyn av Medborgarförslag , Malmöinitiativet och Malmöpanelen,
Moderaterna i Kulturnämnden ställer sig bakom yttrandet, men vi vill markera
att de olika möjligheterna för medborgarna att göra sig hörda genom olika typer
av medborgardialoger har under de senaste åren kommunicerats dåligt till
Malmöborna, vilket synliggörs genom den efter tid minskande svarsfrekvensen.
Vi ser också en viss tveksamhet kring Malmöinitiativet som är öppet för alla
oavsett var de är folkbokförda, till skillnad för Medborgarförslag som är
förbehållet Malmö stads medborgare.
Vi vill också markera att det är en viss åldersdiskriminering i yttrandet gällande
äldres digitala utanförskap inom om kommunikation och digitalisering, som inte
känns lika aktuell längre i en allmän beskrivning.
Nicola Rabi

Cornelia Röjner

