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Kommunfullmäktige

Yttrande över Motion från Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour
(SD) om behandling av medborgarförslag i kommunfullmäktige STK-2019185
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna följande yttrande:
Yttrande

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad
med anledning av att en form av medborgarförslag redan finns i Malmö stad. En utveckling
av detta argument utvecklas nedan.
Utifrån medborgarnas perspektiv anser nämnden att den nuvarande formen för
medborgarförslag, där förslag lämnas till berörd nämnd, är fullgod. Möjligen kan begreppet
medborgarförslag ge förväntningar hos enstaka medborgare på att förslaget ska behandlas av
kommunfullmäktige, men det är nämndens mening att argumenten för att medborgarförslag
fortsatt ska lämnas till berörd nämnd överväger dessa möjliga felaktiga förväntningar.
En hantering av alla medborgarförslag i kommunfullmäktige skulle fördröja svaret till
medborgaren eftersom de flesta förslagen troligen skulle behöva överlämnas till berörd
nämnd efter att de tagits upp på kommunfullmäktiges sammanträde. Det slutgiltiga svaret på
en medborgares förslag bör komma från den nämnd med ansvar för och sakkunskap på
området. Ytterligare en fördel är att nämnderna har förvaltningar som, enligt principerna för
handläggning av medborgarförslag (STK-2017-350) kan bistå den enskilde vid upprättande
av förslaget.
Ett möjligt bekymmer med medborgarförslag i den form som Malmö stad valt är att de inte
nödvändigtvis når de folkvalda i kommunfullmäktige som utifrån sitt uppdrag bör ha insikt i
vilka frågor som medborgare i Malmö har åsikter och synpunkter om. Att säkerställa att
kommunfullmäktigeledamöter får tillgång till aktuella medborgarförslag tror dock nämnden
går att lösa på annat, mer ändamålsenligt, sätt genom exempelvis regelbundna
återrapporteringar från nämnderna.
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Att nämnderna har stor frihet kring delegering av medborgarförslag kan möjligen också
uppfattas som ett problem utifrån att förslagen bör nå fler förtroendevalda.
Kommunfullmäktige äger principerna för handläggning av medborgarförslag där det framgår
att dessa ska behandlas politiskt, men att beredningen och beslut får delegeras till utskott
eller enskild förtroendevald. Kommunfullmäktige kan alltså ändra handläggningsprinciperna
om det önskar att nämnderna i sin helhet ska behandla medborgarförslag.
I det fall ett medborgarförslag bemöts positivt i nämnden, men där handlingsutrymmet är
begränsat av budget kan nämnden utnyttja sin reglementsenliga rätt att väcka ärende eller
göra en framställan till kommunfullmäktige (ex. § 31 i hälsa-, vård- och omsorgsnämndens
reglemente).
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Ilvars Hansson (SD) och Michael Hård af Segerstad (SD) reserverar sig mot beslutet.

