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Fritidsnämnden
Datum

2019-06-20

Yttrande

Adress

Henrik Smithsgatan 13
Diarienummer

Till

FRI-2019-1176

Kommunstyrelsen

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

Fritidsnämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Yttrande

Fritidsnämnden lämnar följande svar på de frågor som ställs till nämnderna i rapporten:
A) Fritidsnämnden uppfattar att både allmänhet och fritidsförvaltningens medarbetare
upplever det som förvirrande att det finns två varianter för att lämna förslag till nämnd.
Det framstår också som märkligt att det i det ena fallet krävs 100 röster för politisk
behandling, medan det i det andra fallet räcker med en röst. Nämnden föreslår att
enbart Malmöinitiativet, eller en variant av Malmöinitiativet, behålls. För en stad i
Malmös storlek är det rimligt med högre kvalificeringskrav för att ett förslag ska
behandlas politiskt. Malmöinitiativet har också den fördelen att funktionen öppnar upp
för dialog mellan fler medborgare och politiker.
Rapportförfattarna lyfter också att det är viktigt att medborgardialogens innehåll ges
tyngd i beslutsprocessen för att inte bli skendemokratisk. Samtidigt är det ofta
omotiverat att lägga särskild vikt vid ett förslag från en enskild kommuninvånare.
Nästan inga av de (i och för sig få) medborgarförslag som inkommit till fritidsnämnden
sedan 2014 har lett till att förslaget har verkställts. Därför är det önskvärt med förslag
som samlat ett större antal röster.
B) Ett alternativ till Malmöpanelen kan vara att ställa viktiga frågor i
opinionsundersökningar genom exempelvis sociala medier och utgå från de arbetssätt
som opinionsinstituten använder för att maximera svarsfrekvensen. Att ställa frågorna
till ett slumpmässigt urval av Malmö stads invånare istället för ett stratifierat urval skulle
leda till bättre tillförlitlighet i resultatet. Det skulle förmodligen också minska
snedvridningseffekten av att särskilt samhällsengagerade medborgare är mer benägna att
ställa upp i en återkommande panel.
C) Det är förstås bra om informationen om hur det är möjligt att föra fram förslag når ut
till så många som möjligt. Att det i nästa steg förekommer vissa trösklar, till exempel att
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ett särskilt formulär behöver fyllas i, eller att vissa frågor måste besvaras, har dock den
fördelen att det leder till att förslagsställaren behöver fundera ett extra varv över sitt
förslag, och därmed till fler genomtänkta förslag. Det vore bra om informationen fanns
tillgänglig på flera språk.
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