1

Malmö stad

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-09-24 kl. 09:00-12:10

Plats

Kungsgatan 13, rum 5130

Beslutande ledamöter

Anders Rubin (S) (Ordförande)
Tove Granditsky Svenson (S)
Martin Christian Hjort (S)
Marie Engqvist Ridell (MP)
Birgitta Ehlin (V)
Kay Lennart Wictorin (C)
Ilvars Hansson (SD)
Michael Hård af Segerstad (SD)
Ingela Svensson (S) ersätter Nancy Lina Castillo Jaramillo (S)
Eva Lindholm (L) ersätter Caroline Öwall (L) (Vice ordförande)
Sonja Jernström (M) ersätter John Roslund (M) (Andre vice ordförande)
Christina Gröhn (M) ersätter Ragnhild Kerstin Christina Ståleker (M)
Ewa Langerbeck (C) ersätter Roger Parmstrand (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Mohamed El Bachir Safi El Idrissi (S)
Shatila Salami (S)
Amjad Khan (S)
Lisbeth Moberg (MP)
Madeleine Håkansson (V)
Eva Hallén (SD)
Regina Harwigsson (SD)

Övriga närvarande

Gisela Gréen (Förvaltningsdirektör)
Tilde Tibblin (Nämndsekreterare)
Ann-Kristin Blomberg (HR-chef)
Anne Wolf (Avdelningschef strategisk utveckling)
Annika Rausin (Ekonomichef)
Helen Martinsson (Avdelningschef särskilt boende)
Pia Hesselroth Tegel (Avdelningschef hälsa och förebyggande)
Åsa Jensen (Avdelningschef myndighet)
Åsa Ollerstam Lundh (Avdelningschef ordinärt boende)
Carina Hart (Förvaltningscontroller, strategiska utvecklingsavdelningen)
Ann Hedman (Personalföreträdare SACO/Fysioterapeuterna)
Jacqueline Mkada (Personalföreträdare TCO/Vårdförbundet)
Susanne Fridell (Personalföreträdare LO/Kommunal)

Utses att justera

Kay Wictorin
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Justeringen

2019-09-30

Protokollet omfattar

§129
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Remiss om Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället (SOU 2019:35)

HVO-2019-3115
Sammanfattning

Regeringen beslutade den 8 mars 2018 att uppdra åt en särskild utredare att se över
demokrativillkoren för den statliga bidragsgivningen till civilsamhällets organisationer. Hälsa-,
vård- och omsorgsnämnden har fått betänkandet Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället,
SOU 2019:35 på remiss. Demokrativillkorsutredningen lämnar förslag till ett förtydligat och
enhetligt demokrativillkor för den statliga bidragsgivningen till civilsamhällets organisationer.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen ställer sig positiv till förslagen i betänkandet.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
Remiss om Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället (SOU 2019:35).
Reservationer

Ilvars Hansson (SD) och Michael Hård af Segerstad (SD) reserverar sig mot beslutet, bilaga
10.
Yrkanden

Ilvars Hansson (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag till yttrande till förmån för de
synpunkter som framförs i Hanssons (SD) skriftliga reservation.
Beslutsgång

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

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse HVON 2019-09-24 Remiss om Demokrativillkor för bidrag till
civilsamhället (SOU 2019:35)
Förvaltningens förslag till yttrande
Betänkande av Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället (SOU 2019:35)
Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut 2019-09-17
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Bilaga 10

Reservation
Hälsa vård och omsorgsnämnden 2019-09-24
Ärende 11. HVO-2019-3115
Remiss om Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället (SOU 2019:35)
Sverigedemokraterna är inte nöjda med en del av formuleringarna i betänkandet
”Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället” då det innehåller svårtolkade meningar.
Många av förslagen i betänkandet kan vi som Sverigedemokrater instämma i men i det
som betänkandet kallar för ”särorganisering” öppnas en väg för bidrag men samtidigt en
öppning för att diskriminera.
Enligt betänkandet kan bidrag betalas ut till organisationer som utesluter vissa grupper för
att kunna ”bevara kulturliv för en etnisk grupp”. Det är underligt att man förordar att bidrag
ska kunna beviljas till organisationer som skulle vara stängda för allmänheten.
Sverigedemokraterna anser att diskriminering inte är ursäktbar i någon form och
organisationer som utesluter vissa grupper, oavsett skäl, skall inte beviljas bidrag från
allmänna medel.
Vi konstaterar också att betänkandet vill skapa ”trygga rum” för vissa utsatta grupper och
som följd utesluter de som inte tillhör den utsatta gruppen. En exkludering av människor
är möjlig inom lagens ramar men man bör då inte förvänta sig att skattebetalarna skall
finansiera denna exkludering.
Enligt betänkandet ska medveten vilseledning eller spridning av felaktig information i syfte
att underminera demokratin och dess institutioner uppfattas som motarbetande av det
demokratiska styrelseskicket. Det är viktigt att det förtydligas vad man menar med detta i
ett debattklimat där alla anklagar varandra för ”fake news” och där vissa partier kallar
andra partier för extremister.
När det är val brukar Socialdemokraterna vara världsmästare på att sprida felaktiga
uppgifter om sina politiska motståndare vilket långsiktigt sänker förtroendet för demokratin.
Som vi ser det skulle tolkningen kunna innebära att organisationer kopplade till
Socialdemokraterna inte ska beviljas bidrag. Av denna anledning är det viktigt att
tydliggöra innebörden i betänkandet. Se sidor 26+27
Då vårt yrkande om avslag för förvaltningens remissvar inte vann nämndens bifall,
reserverar vi oss mot beslutet.

Ilvars Hansson (SD)

Michael Hård af Segerstad (SD)
Med instämmande av:

Eva Hallén (SD)

samt

Regina Harwigsson (SD)

