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Sammanfattning

2017 beslutade kommunfullmäktige att anta reviderade principer för handläggning av
medborgarförslag i samband med att de nya nämnderna etablerades den 1 maj 2017.
Kommunstyrelsen beslutade att uppdra åt stadskontoret att göra en översyn av och lämna
förslag på åtgärder gällande medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen.
Kommunstyrelsen har berett stadens nämnder möjlighet att yttra sig över utredning.
Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
1. Kulturnämnden godkänner förslag till yttrande gällande Översyn av medborgarförslag,
Malmöinitiativet och Malmöpanelen.
Beslutsunderlag













Remiss - Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen
G-Tjänsteskrivelse KSAU190401 Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och
Malmöpanelen
Sammanställning enkätsvar KF
Rapport översyn av medborgarförslag Malmöinitiativet och Malmöpanelen
Följebrev - Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen
Beslut KSAU 190401 §211
Beslut KSAU 190401 §211
Beslut KSAU 190401 §211
G-Tjänsteskrivelse gällande Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och
Malmöpanelen
Yttrande över Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen
Rättelse i remissutskick STK-2018-852

Beslutsplanering

SIGNERAD

2019-06-05

Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2019-04-15
Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2019-05-27
Kulturnämndens Ordförandeberedning 2019-06-04
Kulturnämndens arbetsutskott 2019-06-11
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Kulturnämnden 2019-06-18
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ärendet

2017 beslutade kommunfullmäktige att anta reviderade principer för handläggning av
medborgarförslag i samband med att de nya nämnderna etablerades den 1 maj 2017.
Kommunstyrelsen beslutade att uppdra åt stadskontoret att göra en översyn av och lämna
förslag på åtgärder gällande medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen.
Stadskontoret har utrett dessa tre olika delar som redovisas i rapporten ”Översyn av
medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen” (STK-2018-852). Arbetet med översynen har
genomförts parallellt med att modeller för en samordnad medborgardialog i staden har utretts
(STK-2018-90). Regelbundna avstämningar har genomförts mellan dessa båda utredningar.
Medborgarförslag
Medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen infördes när Malmö stad var organiserat
i stadsdelar. Vid denna tid fanns medborgarkontor som syftade till att de fysiska kontakterna
med kommunen skulle vara enklare, snabbare och tryggare för medborgaren. I samband med
Malmö stads dåvarande stadsdelsorganisation och förstärkt utveckling av den lokala demokratin
beslutades att medborgarförslag skulle kunna lämnas enligt principen - privatpersoner boende i
en stadsdel har rätt att lämna in medborgarförslag som handläggs av aktuellt
stadsdelsfullmäktige.
När stadsområdesnämnderna upphörde den 1 maj 2017, upphörde även möjligheten att lämna in
medborgarförslag till stadsområdesnämnderna. Kommunfullmäktige beslutade i samband med
detta att revidera principerna för medborgarförslag och att förslag istället kunde lämnas till
ansvarig facknämnd. I ärendet framgår att Malmö stads medborgarförslag inte är att betrakta
som medborgarförslag i kommunallagens mening. Istället är de en form av medborgardialog.
Malmö stad har alltså valt att inte införa en modell med medborgarförslag i enlighet med
kommunallagen. Aktuella medborgarförslag behandlas politiskt i nämnderna och det sker
vanligtvis via arbetsutskott eller nämnd.
Malmöinitiativet
Malmöinitiativet ursprungliga idén var att partier eller enskilda politiker skulle kunna hämta upp
protester, idéer och förslag och föra dem vidare i det politiska systemet den traditionella vägen,
som en form av anslagstavla. Malmöinitiativet ger vem som helst, oavsett ålder möjlighet att
lämna förslag/initiativ, debattera kring dessa och stödja initiativ genom att digitalt rösta på dem.
Förslag med minst 100 röster behandlas politiskt av aktuell nämnd. Initiativen och röstningen
sker på www.malmo.se och debatter kring initiativen kan även ske på Facebook. När
Malmöinitiativet infördes fick det ett positivt mottagande av de som upptäckt verktyget. Det
samlade mer än 200 initiativ första året, varav ett dussintal fick över 100 underskrifter. Initiativen
handlade om vardagspolitiska och konkreta frågor kring stadsmiljö, kollektivtrafik, trygghet i
närmiljön mm.
Malmöpanelen
Malmöpanelen är en enkätundersökning som riktar sig till Malmöbor. Enkäten skickas till ca
1600 Malmöbor över 18 år vilka representerar Malmö - ett mini-Malmö. Framtagande av frågor
är ett ansvar för nämnderna. När Malmöpanelen introducerades var den, enligt rapporten
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Representativ demokrati 2.0, unik i en nationell jämförelse genom sin stora omfattning i antal
deltagare.
Deltagare i Malmöpanelen svarar på frågor digitalt eller via pappersenkät för de som så önskar.
Administration och sammanställning av svaren sker med hjälp av ett undersökningsföretag. När
Malmöpanelen lanserades planerades fyra frågeformulär per år men fram till 2018 har i snitt två
paneler genomförts årligen och frågorna har handlat om samtliga stadens verksamheter.
Utredningens förslag
Utredningens sammanfattande bedömning är att medborgardialog behöver ske på flera sätt samt
att det behöver finnas olika former som kan involvera invånare oavsett ålder eller andra
bakgrundsfaktorer för att utveckla staden hållbart. I rapporten fastslås att Malmö stad behöver
arbeta med ökad transparens och offentlig insyn och det är av stor vikt att utveckla det som
leder till att medborgare ges ökade möjligheter att påverka och vara delaktiga. Den representativa
demokratin är utgångspunkt för Malmö stads medborgardialog och utveckling av verktyg för
dialog behöver ha fokus på att delaktigheten ska öka för kvinnor, män, flickor och pojkar oavsett
var i Malmö de bor.
Utredningen konstaterar att eftersom nämnderna och Malmöborna är direkt berörda av
eventuella förändringar bör de ges möjlighet att inkomma med synpunkter. Kommunstyrelsen
har beslutat att så ska ske och rapporten har därför gått ut på remiss till stadens nämnder i syfte
att inhämta synpunkter som kan komplettera den mångfacetterade bild som framkommit under
utredningen.
Kulturförvaltningens har tagit fram ett förslag till yttrande i ärendet.
Ansvariga

Pernilla Conde Hellman Kulturdirektör

