Malmö stad

Miljöförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Datum

2019-05-13
Vår referens

Linda Wilhelmson
Arkivarie
linda.wilhelmson@malmo.se

Motion från Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) om
behandling av medborgarförslag i kommunfullmäktige
MN-2019-3227
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) har inkommit med en motion till
kommunfullmäktige gällande behandling av medborgarförslag i kommunfullmäktige. Genom
motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att med stöd i 8 kap. 1 § kommunallagen ge
möjlighet för den som är folkbokförd i kommunen väcka ärenden i kommunfullmäktige genom
att lämna in medborgarförslag, och inte som idag då medborgarförslagen lämnas direkt till
stadens nämnder. Miljönämnden anser att nuvarande hantering av det som i Malmö stad
benämns som medborgarförslag kan vara missvisande för medborgaren, då medborgarförslag
finns som ett begrepp med annan innebörd i kommunallagen. Miljönämnden är därmed positiv
till den översyn som görs av stadskontoret på uppdrag från kommunstyrelsen.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad, med hänvisning till
miljöförvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Miljönämnden, 2019-06-11
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Ärendet

Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) har inkommit med en motion till
kommunfullmäktige gällande behandling av medborgarförslag i kommunfullmäktige. Genom
motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att med stöd i 8 kap. 1 § kommunallagen ge
möjlighet för den som är folkbokförd i kommunen väcka ärenden i kommunfullmäktige genom
att lämna in medborgarförslag, och inte som idag då medborgarförslagen lämnas direkt till
stadens nämnder.
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Förvaltningens förslag till yttrande

Miljönämnden vill framföra följande synpunkter.
I 5 kap. 22-23 § kommunallagen framgår att medborgarförslag är ett av de sätt som ärenden får
väckas i fullmäktige och att fullmäktige ska besluta i dessa ärenden. Fullmäktige får dock överlåta
till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärenden som väckts genom medborgarförslag, med
undantag i de fall som anges i 5 kap. 1 §. Miljönämnden anser att det därmed framgår i
kommunallagen att medborgarförslag inte ska kunna hanteras direkt av en nämnd, utan ska
delegeras av kommunfullmäktige till nämnd för behandling. Att det, som framgår av motionen,
dessutom skulle vara möjligt för nämnderna att delegera behandlingen av medborgarförslag till
ett utskott eller enskild förtroendeman strider mot 6 kap. 38 §, där det framgår att
beslutanderätten inte får delegeras i ärenden som väckts genom medborgarförslag och som
lämnats över till nämnden. Det sker inte heller någon återkoppling till fullmäktige, i enlighet med
6 kap. 34 §, om de beslut som har fattats i nämnderna.
Det är dock viktigt att påpeka att kommunfullmäktiges principer för medborgarförslag i Malmö
stad inte gör anspråk på att vara medborgarförslag enligt samma definition som i
kommunallagen, och det görs inte heller någon hänvisning till lagstiftningen. I ärendet där det
beslutades att revidera principerna i och med upphörandet av stadsområdesnämnderna (STK2017-350) framgår att Malmö stads medborgarförslag är att betrakta som en form av
medborgardialog och inte medborgarförslag i kommunallagens mening. Även om
kommunfullmäktige har varit tydlig i denna ställning anser miljönämnden att detta likväl blir
missvisande, då medborgarförslag finns med som ett begrepp med annan innebörd i
kommunallagen.
Miljönämnden är därmed positiv till den översyn som görs av stadskontoret på uppdrag från
kommunstyrelsen, och som nu är ute på remiss hos nämnderna (”Översyn av medborgarförslag,
Malmöinitiativet och Malmöpanelen”, STK-2018-852).
Barnkonventionen

Beaktande av barnkonventionen är inte aktuellt i detta ärende.
Förslaget har utarbetats av Linda Wilhelmson, arkivarie.
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