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Servicenämnden
Datum

2019-06-24

Yttrande

Adress

Henrik Smithsgatan 13
Diarienummer

Till

SN-2019-545

Kommunfullmäktige

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

Servicenämnden beslutar att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Servicenämnden anser att den nuvarande ordningen för medborgarförslag kan behöva ses
över. Stadskontoret har dock nyligen skickat en rapport om översyn av medborgarförslag,
Malmöinitiativet och Malmöpanelen, STK-2018-852, på remiss till stadens nämnder och
servicenämnden anser att utfallet av denna utredning bör inväntas innan några förändringar
av medborgarförslag genomförs.
Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med vad som
framkommit i ärendet.
Yttrande

I förarbetena till kommunallagen föreskriver lagstiftaren att även om det är upp till
kommunfullmäktige att avgöra vilket organ som ska behandla och besluta om ett
medborgarförslag så bör möjligheten att överlåta beslutanderätten användas med stor
försiktighet. Så som det är idag hos Malmö stad sker ingen bedömning från förslag till förslag
utan som motionärerna lyfter fram så har ansvaret att avgöra vilken nämnd som ska
behandla ärendet lagts över på medborgarna. Detta är problematiskt ur det perspektivet att
medborgare inte alltid har klart för sig vilken nämnd det är som har ansvar för en viss fråga.
Ytterligare ett problem med den nuvarande ordningen är att kommunfullmäktige inte
behandlar några medborgarförslag alls vilket innebär att förslagen alltid måste behandlas av
en nämnd. Som motionärerna korrekt påpekar så kan det uppstå situationer där ett
inkommet medborgarförslag inte kan bifallas eftersom ingen nämnd har behörighet att
verkställa det som föreslås. I 5 kap. 1–2 §§ kommunallagen (2017:725) anges även att
ärenden av principiell beskaffenhet, såsom bland annat ärenden som rör mål och riktlinjer
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för verksamheten, budget och andra viktiga ekonomiska frågor, inte får delegeras av
kommunfullmäktige till nämnd för beslut.
Servicenämnden vill samtidigt framföra att det är rimligt att medborgarförslag, om inga
juridiska hinder föreligger, ska behandlas av nämnderna eftersom de besitter särskilda
fackkunskaper och är bäst lämpade att utreda medborgarförslag som rör en specifik
verksamhet som ligger under en nämnds ansvarsområde. På detta vis höjs kvalitén på
medborgardialogen genom att medborgarens ärende får insatt behandling.
För närvarande genomför stadskontoret en översyn av medborgarförslag, Malmöinititativ
och Malmöpanelen, STK-2018-852. I rapporten uppmärksammas bland annat problematiken
med att vissa medborgarförslag kan beröra flera nämnder och att det då kan behövas någon
form av central samordning, att det i staden även finns Malmöinititativ som till stora delar
påminner om medborgarförslag samt att det medborgarförslag som finns i Malmö stad i
kommunalrättslig mening inte fullt ut är medborgarförslag. Rapporten har gått ut på remiss
där förtroendevalda i stadens nämnder har möjlighet att yttra sig om hur Malmö stad framåt
bör arbeta med medborgardialog.
Sammanfattningsvis menar servicenämnden att motionärerna lyfter fram vissa rimliga
synpunkter på Malmö stads rutin för medborgarförslag, men med hänsyn till att
stadskontoret har en pågående utredning av stadens verktyg för medborgardialog- och
inflytande som är ute på remiss bör resultatet av denna utredning inväntas innan några
förändringar genomförs i dagsläget.
Med det som framkommit ovan föreslår servicenämnden kommunfullmäktige att anse
motionen besvarad med vad som framkommit i ärendet.
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