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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-01-15 kl. 13:00-14:35

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Anders Rubin (S) ersätter Andréas Schönström (S)
Nils Anders Nilsson (S) ersätter Rose-Marie Carlsson (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Vakans S (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Frida Trollmyr (S) (Kommunalråd)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Johanna Härdig (Sekreterare KF)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Micael Nord (Avdelningschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Carina Tempel (HR-direktör)
Ann Andersson (Budgetchef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Alma Hodzic (Enhetschef)
Lisa Möller (Controller)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2020-01-22

Protokollet omfattar

§26
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Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och
Malmöpanelen

STK-2018-852
Sammanfattning

Stadskontoret har gjort en översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och
Malmöpanelen. Inför utskick av remiss till tolv av stadens nämnder har
kommunfullmäktigeledamöterna inklusive ersättare svarat på en enkät med frågor om
medborgardialog och de tre verktygen. Stadens nämndsekreterare har fått beskriva hur de
praktiskt hanterar inkomna förslag samt vilka för- och nackdelar de ser.
Remissfrågorna till nämnderna handlar om hur nämnderna anser att Malmöborna ska
inkomma med sina förslag till Malmö stad framöver, hur inhämtandet av Malmöbornas
åsikter ska ske framöver samt hur kommunikationen mellan Malmö stad och Malmöborna
ska bli mer ändamålsenlig. Ett urval av Malmöbor har haft möjlighet att inkomma med
synpunkter kring samma frågeställningar via deltagande i workshop eller genom att svara på
en digital enkät. Sammantaget visar översynen några områden som särskilt bör beaktas i det
fortsatta utvecklingsarbetet. Det handlar om behovet av ett eller två verktyg för inlämning av
förslag och idéer, tillgänglighet och kommunikation, central hantering av inkomna förslag,
gemensamma principer då förslag och idéer berör flera nämnder samt en utveckling av den
praktiska hanteringen av Malmöpanelen.
Mot bakgrund av detta föreslås att verktyget medborgarförslag med tillhörande principer
avskaffas senast 28 februari 2020 samt att ytterligare ett antal åtgärder genomförs för att
underlätta och förbättra medborgardialogen.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 oktober 2019 återremitterades ärendet till
stadskontoret för att bereda ärendet i samband med ärende Uppdrag budget 2018 - Ta fram
modeller för en samordnad medborgardialog i frågor som berör flera förvaltningar (STK2018-90). Slutrapporten har kompletterats med två förtydliganden varav en ny rubrik med
nämndssekreterarnas synpunkter och ett avsnitt om bakgrunden till gränsen 100 röster i
förhållande till Malmöinitiativet.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner Slutrapport – Översyn medborgarförslag,
Malmöinitiativet och Malmöpanelen och lägger den till handlingarna.
2. Kommunfullmäktige avskaffar verktyget medborgarförslag med tillhörande principer
senast 28 februari 2020.
3. Kommunfullmäktige antar förslagen i ”Slutrapport – Översyn medborgarförslag,
Malmöinitiativet och Malmöpanelen” och ger kommunstyrelsen i uppdrag att
genomföra dem i enlighet med rapportens innehåll.
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4. Kommunfullmäktige beslutar att förslagsställarna till ett Malmöinitiativ ska vara
folkbokförda i Malmö stad.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att inkomma med en årlig
rapportering av förslag och idéer via Malmöinitiativet, resultat från Malmöpanelen
med starkt fokus på att synliggöra det som engagerar Malmöborna, utvecklingsarbetet
i det föreslagna förvaltningsöverskridande nätverket för utveckling av stadens
medborgardialog samt en sammanfattande diskussion med eventuella förslag på
fortsatt utveckling.
Beslutsgång
Stefana Hoti (MP) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att det ska
räcka med en förslagsställare för att ett Malmöinitiativ ska tas upp till politisk behandling och
ett tilläggsyrkande med att kommunfullmäktige beslutar att förslagsställarna ska vara
folkbokförda i Malmö stad.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar bifall till Stefana Hotis (MP) yrkande om att det ska räcka
med en förslagsställare.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar tillägg med att Malmöinitiativen ska behandlas i
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige beroende på vilka beslut som krävs.
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar ett reviderat förslag med bifall till
arbetsutskottets förslag och tillägg av en beslutspunkt enligt följande:
"4. Kommunfullmäktige beslutar att förslagsställarna till ett Malmöinitiativ ska vara folkbokförda i Malmö
stad."
Håkan Fäldt (M) yrkar bifall till ordförandes reviderade förslag med instämmande av
Charlotte Bossen (C) och Roko Kursar (L).
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar avslag på Emma-Lina Johanssons (V)
tilläggsyrkande om att Malmöinitiativen ska behandlas i kommunstyrelsen eller i
kommunfullmäktige.
Ordförande ställer först proposition på sitt egna reviderade förslag mot Stefana Hotis (MP)
förslag om att det ska räcka med en förslagsställare och finner att kommunstyrelsen beslutar
bifalla ordförandes reviderade förslag.
Ordförande ställer sedan proposition på att avslå eller tillstyrka Emma-Lina Johanssons (V)
tilläggsyrkande om att Malmöinitiativen ska tas i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige
beroende på vilka beslut som krävs och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå
tilläggsyrkandet.

5

Reservationer och särskilda yttranden
Stefana Hoti (MP) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 33.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation,
bilaga 34.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 35.
Beslutsunderlag








Förslag till beslut KSAU 191216 §701
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191216 Återremiss - Översyn av medborgarförslag,
Malmöinitiativet och Malmöpanelen
Slutrapport - Översyn medborgarförslag Malmöinitiativet och Malmöpanelen
version 191125
Sammanställning enkätsvar KF
Sammanställning av svar från nämndssekreterare
Beslut om återremittering KS 191009 §241 med Särskilt yttrande (MP+V)
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Bilaga 33
Reservation
Kommunstyrelsen, 2020-01-15
Översyn av medborgardialog, Malmöinitiativet och Malmöpanelen
Diarienr:STK-2018-852
Vi vänder oss inte emot resonemanget att det rent kommunikativt behöver
finnas en väg in för att slippa förvirring. Däremot kan vi inte utläsa någon
konsekvensbeskrivning när det kommer till förslaget att medborgarinitiativ som
kräver att endast en person lyfter frågan ska avskaffas och att vi istället ska
behålla malmöinitiativ som kräver stöd från minst hundra personer för att
frågan ska komma upp på dagordningen.
Vi anser att styrets förslag till yttrande är skrivet utifrån ett organisatoriskt
perspektiv vars syfte är att skapa trösklar för malmöborna för att minska den
administrativa belastningen. Ärendet har kompletterats med dokumentation
angående den administrativa hanteringen. Underlaget visar att det är en
oproprtionerligt stort tryck på tekniska nämnden medan de andra nämnder får
in relativt få medborgarförslag. Med anledning av detta anser vi att systemet för
att lägga förbättringsförslag till tekniska nämnden behöver ses över snarare än
att skapa tröskel för samtliga Malmöbor att lämna in sina förslag.
Kompletteringar i ärendet visar att gränsen för hundra underskrifter antogs
politiskt men fortfarande redovisas inget resonemang eller
konsekvensbeskrivning. Vi anser att den enskilda Malmöbon ska kunna ha en
väg in till att lämna sina förslag. Förslaget eller frågeställningens natur ska
avgöra om frågan kan besvaras direkt av tjänstemannaorganisationen eller om
den ska upp för politisk behandling och då ska det räcka med att en person
lämnar in förslaget.
Då vårt yrkande om att sänka tröskeln från hundra underskrifter till en inte har
fått gehör väljer vi attreservera oss i detta beslut.

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Bilaga 33
För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Stefana Hoti, ledamot kommunstyrelsen
Med instämmande av
_____________________________
Måns Berger, ersättare kommunstyrelsen

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Bilaga 34

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-01-15: Ärende 27. Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen

Vänsterpartiet anser att Malmö stad behöver arbeta för ökad delaktighet från medborgarna och
ökad offentlig insyn. Delaktighets -och inflytandefrågorna har i den nya organisationen
nedprioriterats. Samtliga nämnder förutom en är stängda för Malmöborna, systematisk
medborgardialog mellan politiker och Malmöborna är obefintligt. Ungdomsråd och andra
inflytandeformer för barn och unga har försvunnit och det som återstår som ingång för Malmöborna
att få upp en fråga till beslut är Malmöinitiativet.
Vi tycker det är bra att vi renodlar så det för intresserade finns en väg att ta upp frågor till politiska
beslut. Vi är alltså inte mot att medborgförslagen avvecklads, men vill ha andra regler för
Malmöinitiativet.
Det är problematiskt att det ska krävas 100 personer istället för en för att kunna väcka en fråga. Vi
anser att det ska räcka med att en person väcker ett Malmöinitiativ för att det ska behandlas
politiskt.
Vi anser även att Malmöinitiativ som är övergripande ska behandlas i kommunstyrelsen eller i
kommunfullmäktige beroende på vilka beslut som krävs för att genomföra förslaget, om det skulle
genomföras. Malmö stads delegationsordning ska avgöra var beslutet tas om ett Malmöinitiativ.
När våra förslag avslogs så reserverar vi oss mot beslutet.

Malmö 2020-01-15
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)
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Bilaga 35

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2020-01-15
Ärende: STK-2018-852
Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen
Sverigedemokraterna stödjer förslagen i slutrapporten. Det vi däremot saknar är ett förslag om att de
förslag som Malmöborna lämnar in ska prövas i Malmö stads högsta beslutande organ,
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige är den kommunala församling som är mest transparent. Debatterna kan skådas
av Malmöborna. Det är här Malmöbornas förslag borde prövas av den församling som egentligen har
sista ordet i kommunen. Det är här Malmöbornas direktvalda representanter sitter. Ändå har förslaget
om att införa medborgarförslag enligt Kommunallagen överhuvudtaget inte diskuterats i slutrapporten.
Detta är mycket märkligt då medborgarförslag enligt Kommunallagen är den enda sortens
medborgardialog som finns med i lagstiftning, och borde vara utgångspunkten i alla diskussioner om
medborgardialog.
Det är uppenbart att det finns partier som vill hålla Malmöborna och deras synpunkter långt borta från
Malmö stads högsta beslutande organ.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)

