Malmö stad

1 (3)

Stadskontoret
Datum

Tjänsteskrivelse

2019-04-01
Vår referens

Daniel Svartek
Stadsjurist
daniel.svartek@malmo.se

Motion av John Roslund (M) avseende att återinföra titeln borgmästare i
Malmö stad
STK-2016-1432
Sammanfattning

John Roslund (M) har i motion 20 december 2016 yrkat att kommunfullmäktige återinför titeln
borgmästare till kommunfullmäktiges ordförande.
Historiskt sett har borgmästare förekommit i Sverige sedan 1200-talet. Titeln borgmästare
upphörde 1971. Vissa kommuner i Sverige använder titeln borgmästare för någon av sina
politiker, vanligen i form av engelskans mayor, i samband med internationella kontakter. I
Malmö stad används titeln bland annat vid representation med internationella gäster eller vid
representation utomlands och då av såväl kommunfullmäktiges ordförande som av
kommunstyrelsens ordförande. Någon enhetlig praxis på området finns inte och det finns inget
hinder att använda titeln borgmästare när så anses lämpligt.
Med hänsyn till att borgmästarfunktionen i Sverige historiskt sett inte i första hand var av
politisk karaktär, att titeln sedan länge är avskaffad och att användandet av titeln saknas stöd i
kommunallagen är det svårt att argumentera för att titeln borgmästare generellt borde införas
som en benämning på kommunfullmäktiges ordförande i Malmö.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser John Roslunds (M) motion om att återinföra titeln borgmästare i
Malmö stad ska anses besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Beslutsunderlag
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Beslutet skickas till

Motionären
Kommunfullmäktiges presidium
Ärendet

John Roslund (M) har i motion 20 december 2016 yrkat att kommunfullmäktige återinför titeln
borgmästare till kommunfullmäktiges ordförande. Motionen har remitterats
kommunfullmäktiges presidium för yttrande.
Kommunfullmäktiges presidium har i i yttrande anfört följande. Titeln borgmästare avskaffades
1971 men i vissa kommuner i Sverige används titeln borgmästare på någon politiker, vanligen i
form av engelskans Mayor, i samband med internationella kontakter. I exempelvis Velllinge och
Växjö kommuner används titeln av kommunfullmäktiges ordförande, medan Solna kommun har
använt titeln för kommunstyrelsens ordförande. Någon enhetlig praxis på området finns inte och
egentligen finns inget hinder att använda begreppet borgmästare när så anses lämpligt. I Malmö
stad används titeln bland annat vid representation med internationella gäster eller vid
representation utomlands och då av såväl kommunfullmäktiges ordförande som av
kommunstyrelsens ordförande. Titeln saknar idag stöd enligt kommunallagen och då ett
införande av en sedan länge avskaffad titel inte har någon juridisk valör är det svårt att
argumentera för att titeln borgmästare generellt bör införas som benämning på
kommunfullmäktiges ordförande i Malmö.
Stadskontoret anser, i likhet med kommunfullmäktiges presidium, att det är svårt att
argumentera för att titeln borgmästare generellt borde införas som en benämning på
kommunfullmäktiges ordförande i Malmö stad.
Historiskt sett har borgmästare förekommit i Sverige sedan 1200-talet. Stadens rättskipning och
förvaltning sköttes under medeltiden av en krets borgare, det så kallade rådet, vars främsta
medlem kallades borgmästare. De var ursprungligen kommunala förtroendemän men utsågs
sedan 1600-talet av regeringen. Fram till 1965 var borgmästaren ordförande i magistraten, som
tillsammans med allmän rådstuga och drätselkammaren var organ för städernas lokala
förvaltning.
Genom kommunallagsreformen 1953 togs magistraternas kommunala uppgifter i städerna bort.
År 1965 överfördes magistratens återstående uppgifter på länsstyrelserna och
polismyndigheterna. Magistraten utgjordes av samma personer som rådhusrätten, stadens
domstol, där borgmästaren var ordförande. Titeln borgmästare upphörde 1971, då härads- och
rådhusrätter ersattes av tingsrätter. Tingsrätt blev benämningen på allmän underrätt och lagman
benämningen på tingsrättens ordförande. I städer utan magistrat fanns fram till 1953 alltid så
kallade kommunalborgmästare som valdes av stadsfullmäktige. I vissa andra länder är
borgmästare ofta benämningen på styresmän för kommuner.
Vissa kommuner i Sverige använder titeln för kommunfullmäktiges ordförande, andra för
kommunstyrelsens ordförande, vid internationella kontakter. Mot bakgrund av att
borgmästarfunktionen historiskt sett inte i första hand var av politisk karaktär, att användandet
av titeln inte är lagreglerad och att inga egentliga hinder finns mot att titeln används när så anses
lämpligt samt att användandet av titeln skiljer sig åt mellan de kommuner som använder sig av
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den saknas anledning att införa titeln borgmästare som en benämning på kommunfullmäktiges
ordförande i Malmö stad. Stadskontoret föreslår därför att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att motionen därmed kan anses besvarad.
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