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Adress
Diarienummer

Till

TN-2019-1584

Kommunfullmäktige

Motion från Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om
behandling av medborgarförslag i kommunfullmäktige
STK-2019-185
Tekniska nämnden har beslutat att lämna följande yttrande samt att, med hänvisning till
detta, föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad.
Sammanfattning

Motionen föreslår att det ska ges möjlighet för den som är folkbokförd i kommunen att
väcka ärenden i kommunfullmäktige genom att lämna in medborgarförslag. I Malmö har
medborgarna rätt att lämna förslag till de olika nämnderna men inte till kommunfullmäktige.
Det pågår just nu två olika översyner om medborgardialog inom Malmö stad. Båda
översynsuppdragen remiss-hanteras just nu.
Yttrande

Motionen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge möjlighet för den som är folkbokförd i
kommunen att väcka ärenden i kommunfullmäktige genom att lämna in medborgarförslag.
Motionen hänvisar till kommunallagens 8 kap 1§ där det står att den som är folkbokförd i
kommunen eller i en kommun inom landstinget kan väcka ärenden i fullmäktige
(medborgarförslag) om fullmäktige har beslutat detta. De motiverar förslaget med att
kommunfullmäktige är det högst beslutande politiska organet med direktvalda ledamöter
som även har möjlighet att tilldela förslaget medel för att genomföra förslagen.
I Malmö stad har medborgarna rätt att lämna förslag till de olika nämnderna men inte till
kommunfullmäktige. Stadens nämndsorganisation omorganiserades 2017 och i samband
med detta beslutade kommunfullmäktige att anta reviderade principer för handläggning av
medborgarförslag. Medborgarförslagen ska behandlas politiskt och det kan ske genom hela
nämnden eller av ett utskott eller enskild förtroendeman med delegerad beslutanderätt.
I övrigt är det berörd nämnd som närmare bestämmer formerna för beredningen av
förslaget. Avser medborgarförslaget frågor som ligger inom en annan nämnds
ansvarsområde, ska förslaget översändas till berörd nämnd för politisk bedömning. Denna
nämnd
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delger sedan förslagsställaren sitt beslut.
I ärendet Revidering av principer för medborgarförslag i Malmö stad (STK-2017-350) framgår det
även att Malmö stads medborgarförslag är att betrakta som en form av medborgardialog och
inte medborgarförslag i kommunallagens mening. I samma ärende beslutades att uppdra åt
stadskontoret att göra en översyn av och lämna förslag på åtgärder gällande
medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen (STK-2018-852). Parallellt med
översynen finns det att uppdrag att i Uppdrag budget 2018 - ta fram modeller för en samordnad
medborgardialog i frågor som berör fler förvaltningar (STK-2018-90). Båda översynsuppdragen är
därtill så långt
framskridna att de remissbehandlats i kommunens nämnder under våren 2019. Med
hänvisning till Malmö stads samlade grepp kring frågan om stadens medborgardialog så
föreslår tekniska nämnden att motionen, i avvaktan på slutförandet av det pågående
översynsarbetet, ska anses vara besvarad.

ordförande

Andréas Schönström (S)
sekreterare

Philip Lee
Stefan Plath (SD) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande om att
tekniska nämnden ska besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen i dess
helhet.

