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§ 317 Dnr KS 2019/000069  

Motion av Pär Palmgren (M) - Kristallnatten - Genomför en 
manifestation i syftet att hedra nazismens offer 

Sammanfattning av ärendet 

Motionen föreslår att kommunen anordnar årliga manifestationer den 
9 november för att hedra nazismens offer.  

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 18 november 2018. 
Kommunfullmäktiges beslut den 27 november 2018, § 279. 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 oktober 2019. 
Kultur- och tillväxtnämndens § 154/2019 med förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Motionen bifalls. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur en manifestation till minne av 

Kristallnatten ska gå tillväga.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

 

 

 



 

Kultur- och tillväxtnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-11-12  

 
 
 

 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbesty rkande 

     

 

§ 154 Dnr KTN 2019/000535  

Motion av Pär Palmgren (M) - Kristallnatten - Genomför 
en manifestation i syftet att hedra nazismens offer 

Sammanfattning av ärendet 

Motionen föreslår att kommunen anordnar årliga manifestationer  
den 9 november för att hedra nazismens offer.   

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 18 november 2018. 
Kommunfullmäktiges beslut den 27 november 2018, § 279. 

Tjänsteskrivelse daterad den 10 oktober 2019. 

Förslag till beslut på mötet 

Pär Palmgren (M) yrkar bifall till motionen med tilläggsyrkandet att 
förvaltningen ska få i uppdrag att utreda hur en manifestation ska gå tillväga. 

Per-Gunnar Olsson (-) yrkar bifall till motionen. 

Liv Stjärnlöv (M) yrkar bifall till motionen samt Pär Palmgrens 
tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Pär Palmgrens (M) 
yrkande och finner att nämnden bifaller Pär Palmgrens (M) förslag. 

Vidare hör ordförande med socialnämnden om de kan bifalla  
Pär Palmgrens (M) tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar 
detsamma. 

Kultur- och tillväxtnämndens förslag till beslut 

1. Motionen bifalls. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur en manifestation till minne av 
Kristallnatten ska gå tillväga.  

_____ 
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Motion av Pär Palmgren (M) - Kristallnatten - Genomför 
en manifestation i syftet att hedra nazismens offer 

Beskrivning av ärendet 

Motionen föreslår att kommunen anordnar årliga manifestationer den 9 
november för att hedra nazismens offer.   

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 18 november 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut den 27 november 2018, § 279. 
Tjänsteskrivelse daterad den 10 oktober 2019.   

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Motionären skriver att manifestationer av det slag som föreslås hålls på 
många olika platser. Datumet är valt med tanke på Kristallnatten. 

Kristallnatten var flera pogromer som ledde till att tusentals människor 
(främst judar) skadades, dödades eller blev inspärrade i koncentrationsläger. 

Vad förvaltningen har kunnat hitta så sker manifestationer för att hedra 

nazismens offer på flera olika platser i landet. Dessa kan vara arrangerade av 
olika organisationer eller privatpersoner. Vanligast bland organisationer 

förefaller vara partier och föreningar. Förvaltningen har hittat ett exempel på 
en kommun som genomfört en manifestation av det slag som föreslås. 
Hässleholms kommun genomförde en manifestation den 9 november 2017 

till minne av förintelsens offer. Samtliga partier i Hässleholms 
kommunfullmäktige medverkade i manifestationen. 

Dock anser förvaltningen att organisera manifestationer inte är en kommunal 

angelägenhet. I Regeringsformen 2 kap. 2 § framgår att det allmänna inte får 
tvinga någon att delta i en meningsyttring eller demonstration. Att organisera 

en manifestation skulle kunna bryta mot denna grundlagsskyddade rättighet. 

Detta utgör dock inte ett hinder för att kommunens tjänstemän och politiker 
på eget bevåg organiserar och genomför en eller flera manifestationer, som 

den föreslagna, tillsammans. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Motionen beviljas. 

Kommunen har tidigare deltagit i manifestationer men med frivilligt 
deltagande från tjänstemännens och politikernas sida. Exempel på detta är 
Kalmarsund Pride där kommunen deltog 2019.  

Vidare har kommunen tidigare yttrat sig att ”Mörbylånga kommun tar 
ställning för allas rätt att funka olika” i samband med Sveriges Radio P3 
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Musikhjälp 2018. Meningsyttringen från kommunens sida var ett allmänt 

ställningstagande och inte tvingande för enskilda. Tjänstemän och politiker 
som önskade ställa sig bakom kommunens ställningstagande kunde donera 
till kommunens bössa på Musikhjälpens hemsida. 

Med ovanstående i åtanke kan det inte anses vara ett stort steg för 
kommunen att anordna manifestationer så länge som deltagande sker på 

frivillig basis för tjänstemän och politiker.  

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslag till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsen 

reglemente § 2 på ett negativt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Motionen avslås med hänvisning till att det inte är en kommunal 

angelägenhet att anordna manifestationer.  

Eleonor Rosenqvist 

Kultur- och fritidschef 

Sam Samuelsson 

Administratör 

Fattat beslut expedieras till: 

Pär Palmgren (M) 
Kultur och fritidsverksamheten 
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 Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige för anmälan 

 

Beslut fattade enligt arbetsordning för beredning av 
motioner och medborgarförslag (MBLAFS 2015:22) 

Beslutande 

Kjell Magnusson 

Ärende 

Motion av Pär Palmgren (M) - Kristallnatten - Genomför en manifestation i syftet att 

hedra nazismens offer. 

Beslutsunderlag 

Motion inkommen den 19 november 2018. 

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kjell Magnusson 

Kommunfullmäktiges ordförande  
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Motion     Gårdstorp 2018-11-15 

 

 

 

Kristallnatten 

Natten mellan 9-10 november 1938 genomfördes, i Tyskland, våldsamma pogromer av nazisterna 

mot judar. Flera hundra dödades, 10000-tals arresterades och fördes vidare till koncentrationsläger. 
Butiker förstördes och synagogor brändes. 

Uttrycket ”Kristallnatten” uppstod pga den stora mängd glas som hamnade på gatorna under 

våldsamheterna. 

På många platser har man årligen genomfört manifestationer till minne av nazismens offer.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag, 

- att Mörbylånga kommun genomför en manifestation i syfte att hedra nazismens offer. 
- att denna manifestation genomförs årligen den 9 november. 

 

 

Pär Palmgren (m) 

 

 


