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Malmö stad

Servicenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-06-18 kl. 14:00-15:30

Plats

Henrik Smithsgatan 13, rum Studion

Beslutande ledamöter

Jan Olsson (S) (Ordförande)
Arne Bojesson (L) (Vice ordförande)
Anna-Karin Bengtsdotter (S)
Leif Göran Andersson (S)
Ingela Andersson (S)
Yngve Roland Nilsson (V)
Haqvin Svensson (M)
Katarina Kasmarvik (M)
Bengt Åke Nilsson (C)
Staffan Appelros (SD)
Roy Tonni Valentin Andersson (SD)
Inger Åhlin (MP) ersätter Kami Petersen (MP)
Truls Acke Troed Troedson (C) ersätter David Blomgren (M) (2:e vice
ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Jean Pierre Denape (S)
Nadjam-Ud-Din Malik (S)
Kristin Gaskell-Brown (L)
Banesa Martinez (V)
Rolf Hansson (SD)

Övriga närvarande

Helén Nilsson (tf. servicedirektör/avdelningschef, stadsfastigheter)
Cecilia Antonsson (ekonomichef)
Anna Jörback-Landin (kommunikationschef)
Gertrud Sonesson Wessman (avdelningschef, skolrestauranger)
Jerker Johansson (avdelningschef, kommunteknik)
Lena Lundin (avdelningschef, kansli- och utveckling)
Marcus Christensson (avdelningschef, kommuntjänster)
Olof Malmström (HR-chef)
Carina Scherman (personalföreträdare)
Annika Holst (personalföreträdare)
Andreas Hansson Ganslandt (nämndsekreterare)
Anna Asp (personalföreträdare)

Utses att justera

Haqvin Svensson (M)

Justeringen

2019-06-24

Protokollet omfattar

§73

Underskrifter

Sekreterare

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

Andreas Ganslandt
Ordförande

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

…………………………………

Jan Olsson (S)
Justerande

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

Haqvin Svensson (M)

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

SN-2019-545
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) har inkommit med en motion till
kommunfullmäktige rörande behandlingen av medborgarförslag. I motionen föreslås att
kommunmedborgare ska kunna väcka ärenden i kommunfullmäktige genom att lämna in
medborgarförslag.
Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande där motionen föreslås anses
besvarad.
Beslut

1. Servicenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
2. Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen som besvarad.
Reservationer

Tonni Andersson (SD) och Staffan Appelros (SD) med instämmande av Rolf Hansson (SD)
avser att lämna in en skriftlig reservation mot beslutet, bilaga 3.
Yrkanden

Tonni Andersson (SD) yrkar på att servicenämnden ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
Jan Olsson (S) yrkar avslag på Tonni Anderssons (SD) yrkande om att servicenämnden ska
föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen samt bifall till förvaltningens förslag.
Haqvin Svensson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: Tonni Anderssons (SD) yrkande om att
servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen och Jan Olssons (S) och
Haqvin Svenssons (M) bifall till förvaltningens förslag.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller Jan Olssons (S)
och Haqvin Svenssons (M) yrkanden om bifall till förvaltningens förslag.
Tonni Andersson (SD) begär votering.
Servicenämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Jan Olssons (S) och Haqvin Svenssons (M) bifallsyrkande.
Nej-röst för Tonni Anderssons (SD) yrkande om att servicenämnden föreslår
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
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Med 11 ja-röster för Jan Olssons (S) och Haqvin Svenssons (M) bifallsyrkande och 2 nejröster för Tonni Anderssons (SD) yrkande beslutar nämnden att bifalla förvaltningens
förslag. Se omröstningsbilaga.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse Motion från Magnus Olsson (SD) och Nina Gholam Ali Pour (SD)
om behandling av medborgarförslag i kommunfullmäktige
Förslag på yttrande Motion från Magnus Olsson (SD) och Nina Gholam Ali Pour
(SD) om behandling av medborgarförslag i kommunfullmäktige
Motion från Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om behandling
av medborgarförslag i kommunfullmäktige, STK-2019-185
Följebrev Motion från Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om
behandling av medborgarförslag i kommunfullmäktige, STK-2019-185

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2019-06-18

Servicenämnden
Voteringslista: §73

Motion från Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om behandling av
medborgarförslag i kommunfullmäktige, SN-2019-545
Ärende:

Voteringslist(or)
Bifall till förvaltningens förslag eller ändring.
Ledamot

Ja

Jan Olsson (S), Ordförande
Arne Bojesson (L), Vice ordförande
Anna-Karin Bengtsdotter (S), Ledamot
Leif Göran Andersson (S), Ledamot
Ingela Andersson (S), Ledamot
Yngve Roland Nilsson (V), Ledamot
Haqvin Svensson (M), Ledamot
Katarina Kasmarvik (M), Ledamot
Bengt Åke Nilsson (C), Ledamot
Staffan Appelros (SD), Ledamot
Roy Tonni Valentin Andersson (SD), Ledamot
Inger Åhlin (MP), Ersättare
Truls Acke Troed Troedson (C), Ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
11

2

0
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Bilaga 36

RESERVATION.
Servicenämnden i Malmö 2019-06-18.
Ärende: 11. Motion från Magnus Olsson SD och Nima Gholam Ali Pour SD om behandling
av medborgarförslag i kommunfullmäktige. SN-2019-545.

Sverigedemokraterna anser att motionen i första hand skall bifallas samt att motionens
intentioner skall beaktas inom ramen för stadskontorets arbete med medborgarförslag.
Motionärerna har goda avsikter med att förbättra transparensen och dialogen mellan beslutsfattare och medborgare genom att lämna medborgarförslag direkt till kommunens högsta beslutande instans, - där de direktvalda sitter, - i stället som nu till facknämnderna.
Givet det faktum att nämndernas förvaltningar besitter fackkunskapen inom sina respektive
verksamheter lyfter ändå motionärerna upp en viktig demokratifråga, möjligheten att lägga
medborgarförslag till kommunens högsta beslutsinstans.
I dagsläget kan det bland medborgarna uppfattas som otydligt och oklart när man vill väcka
ett medborgarförslag och är osäker på till vilken förvaltning denna skall tillställas. Detta faktum
undanröjes genom tankegångarna i motionen.
Sverigedemokraterna noterar att förvaltningen föreslår att motionen skall anses besvarad
med förvaltningens synpunkter. Därmed konstateras att motionärerna aktualiserar en viktig
fråga.
Då det på stadskontorets pågår ett arbete med att utreda hur medborgarförslag skall hanteras
i framtiden yrkar vi på,
Att: vad som framgår av motionen skall beaktas och ingå i stadskontorets utredning vad
avser medborgarförslag samt ,
Att: motionen bifalles.
Då vårt yrkande ej vann nämndens bifall reserverar vi oss mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Malmö 2019-06-18.
Staffan Appelros

Tonni Andersson, med instämmande av: Rolf Hansson.

