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Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har blivit ombedd att lämna ett yttrande över Motion från
Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om behandling av medborgarförslag i
kommunfullmäktige senast den 28 juni 2019. Motionärerna yrkar att ”med stöd av Kommunallagen
8 kap. 1 §, ge möjlighet för den som är folkbokförd i kommunen att väcka ärenden i
kommunfullmäktige genom att lämna in medborgarförslag”.
Vid sidan av detta ärende har nämnden blivit ombedd att yttra sig över två andra ärenden som
rör medborgardeltagande: Uppdrag budget 2018 – Ta fram modeller för en samordnad medborgardialog i
frågor som berör flera förvaltningar, STK 2018–90 (ASN-2019-4583) och Översyn av medborgarförslag,
Malmöinitiativet och Malmöpanelen, STK-2018-852 (ASN-2019-6498).
Förvaltningens bedömning är att Malmö stads nuvarande hantering av medborgarförslag inte är
ändamålsenlig, då Malmöbornas möjlighet till delaktighet och inflytande genom denna kanal
bedöms vara liten. Förvaltningen anser att motionärernas yrkande bäst hanteras inom ramen för
den översyn som genomförs av befintliga kanaler och att dessa knyts till de förslag som
presenteras för modeller om medborgardeltagande.
Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner yttrandet avseende motion om
behandling av medborgarförslag i kommunfullmäktige.
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar yttrandet till kommunfullmäktige.
3. Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionens
yrkanden med hänvisning till att frågan ska hanteras inom ramen för befintliga
utredningsuppdrag om medborgardeltagande.
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Beslutsplanering

ASN presidieberedning 2019-06-05
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2019-06-13
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-06-17
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ärendet

Arbetsmarknads- och socialnämnden har blivit ombedd att lämna ett yttrande över Motion från
Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om behandling av medborgarförslag i
kommunfullmäktige senast den 28 juni 2019.
Motionärerna yrkar att ”med stöd av Kommunallagen 8 kap. 1 §, ge möjlighet för den som är
folkbokförd i kommunen att väcka ärenden i kommunfullmäktige genom att lämna in
medborgarförslag”.
Som beskrivs i motionen har en kommun möjlighet, genom beslut av kommunfullmäktige, att ge
den som är folkbokförd i kommunen möjlighet att väcka ärenden i fullmäktige
(medborgarförslag).
Det som i Malmö stad idag benämns som medborgarförslag härstammar från tidigare
stadsdelsorganisation. Med syfte att förstärka den lokala demokratin beslutade
kommunfullmäktige att medborgarförslag kunde lämnas av boende i stadsdelen till
stadsdelsfullmäktige. Denna möjlighet överfördes sedan till stadsområdesnämnderna. I samband
med att stadsområdesnämnderna upphörde beslutade kommunfullmäktige att revidera
principerna för handläggning av medborgarförslag och att medborgarförslag fortsättningsvis
kunde lämnas till ansvarig facknämnd. Sedan arbetsmarknads- och socialnämnden bildades i maj
2017 har den mottagit fyra medborgarförslag (varav ett bedömdes vara felsänt).
Pågående uppdrag rörande medborgardeltagande
I Malmö stads budget för 2018 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att: ”i samråd med berörda
förvaltningar […] ta fram modeller för en samordnad medborgardialog i frågor som berör flera
förvaltningar”. Stadskontoret har i rapport, som nämnden har fått möjlighet att yttra sig över
(ASN-2019-4583), tagit fram förslag till modeller för samordnad medborgardialog. I rapporten
beskrivs olika former för medborgardeltagande och dessa typer sorteras in i ett ramverk.
Medborgarförslag beskrivs som en kanal för medborgardialog (som är en typ av medborgardeltagande).
Syftet med medborgardialog beskrivs vara att diskutera det som medborgarna tycker är viktigt
och från allmänhetens sida deltar medborgare och från kommunens sida deltar förtroendevalda
(tjänstepersoner deltar endast som processtöd).
I juni 2018 godkände kommunstyrelsen förslag till utredningsdirektiv för översyn av
medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen (STK-2017-1002). Stadskontoret har
genomfört en utredning som skickats på remiss till arbetsmarknads- och socialnämnden (ASN2019-6498). I utredningen görs en uppföljning av Malmö stads kanaler för medborgardialog och
förslag ges på hur dessa kan utvecklas. Förslagen som presenteras i utredningen är bland annat
hämtade från resultatet av en genomförd enkät med ledamöter och ersättare i
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kommunfullmäktige. Flera av de förtroendevalda i kommunfullmäktige framförde i denna att de
föredrar medborgardialog genom fysiska träffar och ger förslag på andra kanaler för
medborgardialog än de tre som utredningen behandlar, t.ex. öppna möten, dialogforum,
medborgarstämmor m.fl.
Förvaltningens överväganden
Förvaltningen ställer sig positiv till den ansats som finns i budgetuppdraget att sortera och
tydliggöra olika typer av medborgardeltagande. Förvaltningen ställer sig även positiv till den
översyn som genomförts av Malmö stads befintliga former av medborgardialog som
stadskontoret genomfört. Förvaltningen framför sina synpunkter om dessa i två separata
ärenden till nämnden med förslag till yttranden (ASN-2019-4583 och ASN-2019-6498).
Förvaltningens bedömning är att Malmö stads nuvarande hantering av medborgarförslag inte är
ändamålsenlig, då Malmöbornas möjlighet till delaktighet och inflytande genom denna kanal
bedöms vara liten. Som flera av de förtroendevalda i kommunfullmäktige svarade i den
genomförda enkäten, finns det alternativ till medborgarförslag som kan leda till ökad delaktighet
och inflytande för Malmöborna. Förvaltningen anser därför att motionärernas yrkande bäst
hanteras inom ramen för den översyn som genomförs av befintliga kanaler och att dessa knyts
till de förslag som presenteras för modeller om medborgardeltagande.
Förvaltningen föreslår därför att nämnden ska föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen,
men hänvisning till att frågan ska hanteras inom ramen för befintliga utredningsuppdrag om
medborgardeltagande.
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