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Yttrande

Adress

Lugna gatan 82
Diarienummer

Till

FSKF-2019-6870

Kommunfullmäktige

Yttrande över Motion från Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour
(SD) om behandling av medborgarförslag i kommunfullmäktige STK-2019185
Förskolenämnden har beslutat att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Förskolenämnden anser att det behöver göras en översyn över stadens hantering av
medborgarförslag, och är enig med motionärerna att medborgarförslag i Malmö stad bör ses
utifrån kommunallagens bestämmelser. Eftersom hanteringen av förslag från medborgare för
tillfället utreds inom ärendet Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativ och Malmöpanelen anser
förskolenämnden att denna utredning behöver slutföras innan beslut om hantering av
medborgarförslag kan fattas.
Förskolenämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning
till att frågan är under utredning.
Yttrande

Förskolenämnden instämmer i att det behöver göras en översyn rörande formerna för
hantering av förslag från medborgare i staden. Det pågår för närvarande en utredning
rörande Malmö stads hantering av medborgarförslag inom ärendet Översyn av medborgarförslag,
Malmöinitiativet och Malmöpanelen. Denna utredning ser över formerna för medborgarförslag
och är på remiss i samtliga nämnder. Förskolenämnden anser att denna översyn behöver
slutföras innan kommunen kan besluta om att göra ändringar i behandlingen av
medborgarförslag.
Föreliggande motion lyfter att medborgarförslag så som de definieras i Malmö stad inte är
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 mot bakgrund
av detta att hanteringen av medborgarförslag i Malmö stad bör ses över i förhållande till
kommunallagen.
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Förskolenämnden vill belysa att fullmäktige enligt 5 kap. 23 § kommunallagen har möjlighet
att, utan föregående beredning, överlåta till styrelsen eller annan nämnd att handlägga
medborgarförslag. Detta gäller för samtliga medborgarförslag som inte omfattas av 5 kap. 1 §
kommunallagen, det vill säga det område för vilket kommunfullmäktige har exklusiv
bestämmanderätt. Det finns alltså inga hinder för kommunfullmäktige att överlämna
beslutanderätten avseende medborgarförslag enligt kommunallagen till kommunens
nämnder. Däremot kommer nämnderna då inte att kunna vidaredelegera beslutanderätten till
ett utskott eller liknande.
Förskolenämnden menar dock att man i översynen bör ta hänsyn till var beslutanderätten för
olika medborgarförslag ska ligga utifrån nämndernas möjligheter att fatta beslut om de
förslag som kommer in kopplat till reglementen och budget.
Mot bakgrund av detta föreslår förskolenämnden kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad.
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