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Förskolenämnden
Datum

2019-06-19

Yttrande

Adress

Lugna gatan 82
Diarienummer

Till

FSKF-2019-7586

Kommunstyrelsen

Remiss angående Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och
Malmöpanelen, STK-2018-852
STK-2018-852

Förskolenämnden har beslutat att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Förskolenämnden ställer sig positiva till att en översyn görs rörande medborgarförslag,
Malmöinitiativet samt Malmöpanelen. Förskolenämnden anser att det skulle innebära ett
förtydligande för medborgarna om det fanns en samlad kanal för inlämnande av förslag för
politisk hantering istället för som idag när förslag kan lämnas in antingen via
Malmöinitiativet eller som ett medborgarförslag. Under det sista avsnittet i rapporten,
”Sammanfattande bedömningar och förslag”, presenteras olika frågeställningar som
definierats i utredningen. Förskolenämnden menar att dessa frågeställningar är viktiga att
utreda vidare och ser gärna att det görs ett fortsatt kommunövergripande arbete kring dessa
frågor i dialog med stadens nämnder och förvaltningar.
Yttrande

Förskolenämnden vill understryka vikten av möjlighet för medborgarinflytande i staden. Alla
medborgare ska ha möjlighet att göra sin röst hörd och delta i samhällsutvecklingen.
Förskolenämndens verksamhet har genom skollag och läroplan i uppdrag att ha en
kontinuerlig dialog och hämta in både barns och vårdnadshavares synpunkter och förslag.
Barnen ska, enligt läroplanen, i det dagliga mötet med förskolepersonalen ha möjlighet till
delaktighet och inflytande på verksamheten. Det ingår också i det statliga uppdraget att
genomföra dialog med vårdnadshavare genom exempelvis utvecklingssamtal och olika
samverkansforum. Genom detta samlar nämndens verksamhet kontinuerligt in synpunkter
och förslag från Malmöborna som en naturlig del i verksamhetsutvecklingen.
Förskolenämnden ser det som viktigt att utöver den verksamhetsspecifika dialogen
säkerställa kommunövergripande möjligheter och lättillgängliga kanaler för
medborgarinflytande. Förskolenämnden är således positiv till att en översyn görs rörande de
nuvarande kanalerna; medborgarförslag, Malmöinitiativet samt Malmöpanelen.
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Generella synpunkter
Malmökommissionen lyfter fram delaktighet och inflytande som en av de viktigaste
förutsättningarna för en god folkhälsa. Det är enligt förskolenämnden angeläget att
kommunen säkerställer att samtliga medborgare får information om och tillgång till de olika
påverkansmöjligheter som finns. Förskolenämnden uppskattar att det i utredningens rapport
tydligt lyfts fram vikten av att de olika formerna för inflytande som en kommun har utöver
den representativa demokratin är utformade på ett sätt som gör att alla medborgare har
möjlighet att lämna in förslag, oavsett sociala och ekonomiska förutsättningar, datorvana,
tillgång till teknik, funktionsvariationer etc.
Förskolenämnden saknar dock i utredningen tydliga förslag på eventuella åtgärder gällande
befintliga kanaler i syfte att skapa goda former för medborgarinflytande inom staden.
Under det sista avsnittet i rapporten, ”Sammanfattande bedömningar och förslag”,
presenteras olika frågeställningar som definierats i utredningen. Förskolenämnden menar att
dessa frågeställningar är viktiga att utreda vidare och ser gärna att det görs ett fortsatt
kommunövergripande arbete kring dessa frågor i dialog med stadens nämnder och
förvaltningar.
Förskolenämnden anser även att innan konkretare svar kan ges på frågorna som ställs i
rapporten rörande Malmöpanelen behöver staden ta ställning till det fortsatta syftet med
panelen och på vilket sätt den ska användas.
Synpunkter rörande medborgarförslag och Malmöinitiativet
Idag kan malmöborna lämna in förslag till stadens förtroendevalda på två olika sätt; både
genom medborgarförslag och genom Malmöinitiativet. När man ser över formerna för detta
framöver anser förskolenämnden att det är viktigt att det skapas en tydlighet. Idag är det
svårt för en medborgare som inte är insatt i hanteringen att förstå vad som är skillnaden
mellan medborgarförslag och Malmöinitiativet.
Både medborgarförslag och Malmöinitiativet har som funktion att bereda möjligheter för
medborgarinflytande, men hanteras på olika sätt när det gäller till exempel transparens,
beslut i nämnd och återkoppling. Förskolenämnden ser att det hade varit fördelaktigt med en
väg in för medborgaren att lämna förslag till de förtroendevalda samt en likvärdig hantering
av förslagen och anser därför att staden bör överväga att befintliga kanaler integreras till en
ny gemensam kanal.
Förskolenämnden menar vidare att det är angeläget med transparens och möjlighet till insyn
och interaktivitet kring de olika förslag som lämnas in till kommunen. Detta kan förslagsvis
ske på samma sätt som vid hanteringen av Malmöinitiativ där förslagen publiceras på
malmo.se. Förskolenämnden anser även att en central hantering av de inkomna förslagen är
önskvärd. Detta för att säkerställa att förslagen kommer till rätt nämnd och att en
samordning sker om flera nämnder delar ansvaret för det som förslaget gäller.
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Medborgarförslag så som de definieras i Malmö stad är inte samma sak som
medborgarförslag i kommunallagens mening. Att de ändå kallas medborgarförslag kan bidra
till att det blir otydligt för medborgaren och riskerar att skapa fel förväntningar på hur
förslagen kommer att hanteras. Förskolenämnden anser således att hanteringen av
medborgarförslag i Malmö stad bör ses över i förhållande till kommunallagen.

Ordförande

Rose-Marie Carlsson
Nämndsekreterare

Louise Säfström
Särskilda yttranden

Linda Obiedzinski (M), Pernilla Röjner (M), Joakim Larsson (M) och Elin Asker (C) har
lämnat in ett gemensamt särskilt yttrande i ärendet.
Stefana Hoti (MP) har lämnat in ett särskilt yttrande i ärendet.

