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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-06-20 kl. 08:30-11:30

Plats

Sessionssalen (S 7045), stadshuset, August Palms plats 1

Beslutande ledamöter

Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Per Håkan Linné (L) (Vice ordförande)
Håkan Fäldt (M) (2:e vice ordförande)
Stefan Pinjefors (S)
Magdalena Beck (S)
Susanna Lundberg (V)
Lars-Göran Jönsson (M)
Stefan Robert Plath (SD)
Anders Pripp (SD)
Shler Murad Bradostin (S) ersätter Yvonne Olsson (S)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP) ersätter Vakant (MP)
Petter Naef (M) ersätter Karin Elisabet Olsson (M)
Henrik Malmberg (C) ersätter Peter Olsson (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Roland Hejde (S)
Teréz Palffy (S)
Marja Harborn (L)
Lena Eva-Marie Hjalmarsson (M)
Ilvars Hansson (SD)
Lars Hallberg (SD)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Philip Lee (nämndsekreterare)
Ingrid Persson Westberg (avdelningschef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Patrik Widerberg (avdelningschef)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Benny Nilsson (enhetschef)
Annika Abrahamsson (avdelningschef)
Ragnar Narfeldt Karlsson (praktikant, Ung i Sommar)
Caroline Franzén (personalföreträdare, SACO)
Annika Holst (personalföreträdare, Kommunal)
Claes Carlsson (personalföreträdare, Vision)
Emma Edetun (fastighetsvärderare)
Linnéa Lindqvist (fastighetsvärderare)

Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Philip Lee
Ordförande

...........................................

…………………………………

Andreás Schönström (S)
Justerande

...........................................

Håkan Fäldt (M)

…………………………………
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Justeringen

2019-07-04

Protokollet omfattar

§174
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§

174

Remiss - Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och
Malmöpanelen

TN-2019-1666
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-29, § 154, att uppdra åt stadskontoret att göra en
översyn av och lämna förslag på åtgärder gällande medborgarförslag, Malmöinitiativ och
Malmöpanelen (STK-2017-350). Utredningen och dess tillhörande direktiv godkändes
sedermera av kommunstyrelsen per beslut 2018-06-13, § 223 (STK-2017-1007).
Det utredningsresultat som sammanställdes till följd av kommunstyrelsens beslut framställs i
rapporten Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativ och Malmöpanel. Rapporten svarar på
utredningsdirektivets frågor och omfattar en historisk bakgrund, redogörelse av tidigare
beslut och utvärderingar, enkätundersökning med kommunfullmäktigeledamöters syn på
medborgardialog, relationen till den representativa demokratin och Malmö stads styrning,
kommunstyrelsens ansvar i förhållande till nämndernas ansvar samt statistik. Rapporten
innehåller även förslag för utveckling av Malmö stads medborgardialog.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vidare 2019-04-01, § 211, bland annat att utan
eget ställningstagande skicka rapporten på remiss till Malmö stads nämnder, varför tekniska
nämnden nu har att yttra sig över rapporten, dess innehåll och frågeställningar.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att yttra sig angående den fortsatta utvecklingen av medborgarförslag, Malmöinitiativet och
Malmöpanelen, samt därigenom svara på följande frågor:




Hur ska förslag till Malmö stad ske framöver? Vilka strukturella förändringar behöver
ske? Vad behöver göras för att möjligheterna ska bli likvärdiga?
Hur ska inhämtandet av Malmöbornas åsikter ske framöver? Vilka kommunikativa
och strukturella förändringar behöver ske?
Vilka förändringar behöver ske för att kommunikationen mellan Malmö stad och
Malmöborna ska bli ändamålsenlig?

Yrkanden

Håkan Fäldt (M) yrkar, med instämmande av Henrik Malmberg (C) och Stefan Plath (SD), att
tekniska nämnden ska besluta i enlighet med förvaltningens förslag, dock med det tillägget att
det i yttrandets sammanfattning bör tydliggöras att tekniska nämndens uppfattning är
att Malmöinitiativet bör avvecklas, Malmöpanelen utvecklas och rutinen
för medborgarförslag utredas vidare.
Lucas Carlsson (MP) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed att tekniska
nämnden ska besluta att yttra sig angående den fortsatta utvecklingen av medborgarförslag,
Malmöinitiativet och Malmöpanelen, samt därigenom svara på följande frågor: Hur ska
förslag till Malmö stad ske framöver? Vilka strukturella förändringar behöver ske? Vad
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behöver göras för att möjligheterna ska bli likvärdiga? Hur ska inhämtandet av Malmöbornas
åsikter ske framöver? Vilka kommunikativa och strukturella förändringar behöver ske? Vilka
förändringar behöver ske för att kommunikationen mellan Malmö stad och Malmöborna ska
bli ändamålsenlig?
Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att tekniska nämnden beslutat i
enlighet med Lucas Carlssons (MP) yrkande.
Särskilt yttrande

Susanna Lundberg (V) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 174a.
Reservationer

Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M), Petter Naef (M), Henrik Malmberg (C)
och Stefan Plath (SD) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för Håkan Fäldts (M),
Henrik Malmbergs (C) respektive Stefan Plaths (SD) yrkande.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 190620 Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och
Malmöpanelen STK-2018-852
Förslag till yttrande TN 190620 Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativ och
Malmöpanelen
Rapport översyn av medborgarförslag Malmöinitiativet och Malmöpanelen

bilaga § 174a
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Tekniska Nämnden 20/6-2019, Ärende 13
Remiss - Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen

Medborgarkommunikation är viktigt
Angående översyn Malmöinitiativet, Medborgarförslag och Malmöpanelen.
Vi är positiva till översynen och antar att syftet är att förbättra kontakten med Malmös medborgare. Men de former för dialog som diskuteras favoriserar medborgare som har lätt för
att skriva, läsa och har tillgång till information.
Det behövs också ett förtydligande om skillnaderna mellan MF och MI, verkar inte som om
medborgarna vet förutom att det ena ska ha 100 underskrifter. Varför ska det också stå en
deadline för underskrifter? Hur behandlas de när antalet nåtts om det händer långt före det
satta datumet.
Vi tror att större möjligheter för öppna, kvalitativa frågor vore en viktig väg att gå för att
bättre ”lägga örat mot marken”
Vi tror också att det vore bra om denna remiss hade kunnat gå ut bredare för att samla in
mer relevant kunskap.
Malmö 2019-06-20
Susanna Lundberg
Mats Billberg-Johansson

