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§

702

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

STK-2019-185
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) lämnade den 2 februari 2019 in en
motion gällande behandling av medborgarförslag i kommunfullmäktige. Motionen föreslår att
medborgarförslag ska behandlas av kommunfullmäktige och inte av respektive nämnd som är
fallet idag. I ärendet Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen
(STK-2018-852) föreslås att möjligheten att inkomma med medborgarförslag tas bort för att
undvika otydligheten med att ha två snarlika instrument för att lämna förslag,
medborgarförslag och Malmöinitiativet. Om kommunfullmäktige fattar beslut i enlighet med
detta förslag kommer medborgarförslag som instrument inte att finnas kvar och därmed är
förslaget i denna motion inaktuellt.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige avslår Magnus Olssons (SD) och Nima Gholam Ali Pours (SD)
motion om behandling av medborgarförslag i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag





















G-Tjänsteskrivelse KSAU 191216 Motion av Magnus Olsson (SD) och Nima
Gholam Ali Pour (SD) om behandling av medborgarförslag i kommunfullmäktige
Beslut om återremittering KS 191009 §242
Miljönämnden beslut 190611 §104 med Muntlig reservation (SD)
Grundskolenämnden beslut 190612 §94 med Reservation (SD)
Servicenämnden beslut 190618 §73 med Reservation (SD)
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 190618 §78 med Reservation (SD)
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 190626 § 244 med Reservation (SD)
Remissvar från förskolenämnden
Remissvar från fritidsnämnden
Remissvar från servicenämnden
Kulturnämnden beslut 190618 §75 med Reservation (SD)
Funktionsstödsnämnden beslut 190618 §93 med Reservation (SD)
Stadsbyggnadsnämndens beslut 190627 §160 med muntlig Reservation (SD)
Tekniska nämnden beslut 190620 §172 med Muntlig reservation (SD)
Förskolenämnden beslut 190612 §84
Fritidsnämnden beslut 190613 §92 med Reservation (SD)
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
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Remissvar från tekniska nämnden
Motion från Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om behandling
av medborgarförslag i kommunfullmäktige
Remissvar från miljönämnden
Remissvar från grundskolenämnden
Remissvar från kulturnämnden
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 190627 §90 med Reservation (SD)
Förslag till beslut KSAU 190930 §548

