Motion
Behandling av medborgarförslag i kommunfullmäktige
Enligt Kommunallagen 8 kap. 1 § kan den som är folkbokförd i kommunen eller i en
kommun inom landstinget väcka ärenden i fullmäktige (medborgarförslag), om
fullmäktige har beslutat det.
I Malmö stad är däremot reglerna sådana att kommuninvånare har rätt att lämna in
förslag till de olika nämnderna, och inte till kommunfullmäktige. Dessa förslag som på
Malmö stads hemsida benämns som ”medborgarförslag” är i kommunalrättslig mening
inte medborgarförslag. Det är till och med möjligt för nämnderna i Malmö att delegera
behandlingen av dessa förslag till ett utskott eller enskild förtroendeman.
Sverigedemokraterna anser att förslag som inkommer till kommunen från
kommuninvånarna ska behandlas av kommunfullmäktige då kommunfullmäktige är
kommunens högsta beslutande organ. Ledamöterna i kommunfullmäktige är direktvalda
av malmöborna, medan nämndernas ledamöter är tillsatta av kommunfullmäktige.
Dessutom är nämndernas handlingsutrymme begränsat av reglementen och
kommunfullmäktiges budget, vilket innebär att det kan uppstå en situation där man inte
kan bifalla ett medborgarförslag även om det skulle finnas stöd för detta
medborgarförslag i nämnden.
Om man istället prövar ett medborgarförslag i kommunfullmäktige har
kommunfullmäktige dessutom större möjligheter att tilldela medel för att kunna
genomföra ett medborgarförslag, om det skulle erhålla kommunfullmäktiges stöd.
Majoriteten av Sveriges kommuner har infört medborgarförslag i kommunalrättslig
mening där man behandlar förslaget i kommunfullmäktige eller låter kommunfullmäktige
överlåta detta ansvar till kommunstyrelsen eller annan nämnd, utom i de fall som är av

principiell beskaffenhet och förslaget måste behandlas i kommunfullmäktige. Nu är det
på tiden att även Malmö ger kommuninvånarna möjligheten att pröva sina förslag i
Malmö stads högsta beslutande organ.
Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
-

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.
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