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Datum

2019-06-13
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Adress

Rönnbladsgatan 1 B
Diarienummer

Till

GRF-2019-9539

Kommunfullmäktige

Remiss angående Motion från Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali
Pour (SD) om behandling av medborgarförslag i kommunfullmäktige
STK-2019-185

Grundskolenämnden beslutar att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Eftersom att frågan gällande hanteringen av förslag från medborgare för tillfället utreds inom
ramen för det utredningsarbete som pågår i ärendet Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativ
och Malmöpanelen där ett bredare grepp kring frågan tas anser grundskolenämnden att
resultatet av detta arbete först bör inväntas innan beslut om hantering av medborgarförslag
fattas. Grundskolenämnden föreslår därför kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
anse motionen besvarad med hänvisning till att frågan för tillfället är under utredning.
Yttrande

Motionärerna menar att förslag som inkommer till kommunen från kommuninvånarna ska
behandlas i kommunfullmäktige då fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ samt
att ledamöterna, till skillnad från ledamöterna i nämnderna, är direktvalda av folket. Vidare så
hänvisar motionärerna till 8 kap. 1 § kommunallagen som stipulerar att den som är
folkbokförd i kommunen eller i en kommun inom landstinget får, om fullmäktige har
beslutat det, väcka ärenden i fullmäktige (medborgarförslag).
Enligt 5 kap. 23 § kommunallagen får fullmäktige dock utan föregående beredning överlåta
till styrelsen eller annan nämnd att handlägga medborgarförslag som inte omfattas av 5 kap.
1 § kommunallagen, det vill säga det område för vilket kommunfullmäktige har exklusiv
bestämmanderätt. Det finns alltså inga hinder för kommunfullmäktige att överlämna
beslutanderätten avseende medborgarförslag enligt kommunallagen till kommunens
nämnder. Vad som däremot bör beaktas om medborgarförslag i Malmö stad ska ske i
överensstämmelse med medborgarförslag i kommunallagen är att nämnderna enligt
delegationsbegränsningsregeln i 6 kap. 38 § punkten 4 kommunallagen inte får delegera
vidare beslutanderätten.
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Med detta sagt vill grundskolenämnden framföra att man inte ser några problem med ett
förfarande där kommunfullmäktige beslutar om medborgarförslag. Denna hantering skulle
dock innebära en stor ökning av antalet ärenden till fullmäktige, framförallt om även de
förslag som idag inkommer via Malmöinitiativet ska hanteras av kommunfullmäktige.
Eftersom att frågan gällande hanteringen av förslag från medborgare för tillfället utreds inom
ramen för det utredningsarbete som pågår i ärendet Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativ
och Malmöpanelen där ett bredare grepp kring frågan tas anser grundskolenämnden att
resultatet av detta arbete först bör inväntas innan beslut om hantering av medborgarförslag
fattas.
Grundskolenämnden föreslår därför kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
anse motionen besvarad med hänvisning till att frågan för tillfället är under utredning.
Ordförande

Sara Wettergren
Direktör

Anders Malmquist
SD anmäler reservation och avser inkomma med en skriftlig reservation.

