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

GRF-2019-9539
Sammanfattning

Grundskolenämnden har ombetts yttra sig avseende en motion om att medborgarförslag ska
behandlas i kommunfullmäktige istället för, som är fallet idag, de enskilda nämnderna.
Motionärerna hänvisar 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).
Grundskoleförvaltningen ser inga problem med ett förfarande där kommunfullmäktige
hanterar inkomna medborgarförslag. Dock anser grundskoleförvaltningen att ställning till
huruvida medborgarförslag ska hanteras i fullmäktige eller i nämnderna bör göras inom
ramen för det utredningsarbete som pågår i ärendet Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativ
och Malmöpanelen.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden avger yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med
grundskoleförvaltningens förslag.
2. Grundskolenämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
anse motionen besvarad.
Beslutsgång

Nima Gholam Ali Pour (SD) yrkar avslag till grundskoleförvaltningens förslag till yttrande
och att grundskolenämnden ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
bifalla motionen.
Ordförande yrkar bifall till grundskoleförvaltningens förslag till yttrande och att
grundskolenämnden ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse
motionen besvarad.
Ordförande ställer proposition på grundskoleförvaltningensförvaltningens förslag
till beslut mot Nima Gholam Ali Pours (SD) yrkande att avslå grundskoleförvaltningens
förslag till yttrande och att grundskolenämnden ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen och finner att grundskolenämnden beslutar bifalla
grundskoleförvaltningens förslag till beslut.
Reservationer

Nima Gholam Ali Pour (SD) och Ulf Blomström (SD) anmäler reservation och avser
inkomma med en skriftlig reservation.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse GRNAU 190529 Remiss angående Motion från Magnus Olsson
(SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om behandling av medborgarförslag i
kommunfullmäktige
Förslag till beslut GRNAU 190529 §66 Remiss angående Motion från Magnus
Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om behandling av medborgarförslag
i kommunfullmäktige
Förslag till yttrande GRNAU 190529 angående Motion från Magnus Olsson (SD)
och Nima Gholam Ali Pour (SD) om behandling av medborgarförslag i
kommunfullmäktige
Motion från Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om behandling
av medborgarförslag i kommunfullmäktige
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Reservation
Grundskolenämnden 2019-06-12
Ärende: GRF-2019-9539

Remiss angående motion från Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour
(SD) om behandling av medborgarförslag i kommunfullmäktige
Enligt förslaget till yttrande ser grundskolenämnden inte några problem med ett
förfarande där kommunfullmäktige beslutar om medborgarförslag. Ändå avstår
grundskolenämnden från att i förslaget till yttrande förorda kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Anledningen till detta är att frågan som behandlas i motionen, enligt förslaget till
yttrande, för tillfället är under utredning. De utredningar som har remitterats till olika
nämnder om medborgardialog rekommenderar inte att Malmö stad ska införa
medborgarförslag enligt kommunallagen. Det förslag som Sverigedemokraterna
lägger fram i denna motion prövas överhuvudtaget inte i de utredningar som förslaget
till yttrande refererar till.
Därför är det märkligt att grundskolenämnden avstår från att förorda ett bifall till
motionen.
Vi yrkar avslag på förslaget till yttrande och bifall till motionen.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)

____________________________
Ulf Blomström (SD)

___________________________
Nichodemus Nilsson (SD)

____________________________
Oliver Limachi (SD)

