Nämndsinitiativ

Stadsbyggnadsnämnd 2021-03-25
Under lång tid har vi i nämnden haft väldigt många ärenden per nämnd, fler än övriga
nämner i Malmö, utöver detta har vi haft viktiga dragningar och informationsärenden i
samband med de ordinarie nämnderna.
Detta har lett till att vi dels inte haft möjlighet att ha en sund demokratisk process och
vi som opposition och fritidspolitiker inte hunnit sätta in oss i ärenden och på ett
korrekt sätt sätta oss in i ärenden.
På senaste arbetsutskottet i februari föreslog Darko Simic att
stadsbyggnadsnämnden borde ha samma struktur och framförhållning som Tekniska
nämnden där vi fått information att strukturen ser ut enligt nedan.
1. Nämndens ledamöter och ersättare får ut en preliminär dagordning ca 13
dagar innan samt handlingar som är färdiga och dokument som ligger till
grund för beslut.
2. Samma vecka innan kompletta handlingar går ut (ca en vecka innan
nämndsmötet) har man en beredning där en representant från varje parti
ingår, där man går igenom ärenden.
3. Samma vecka som det är nämndsmöte har de Arbetsutskott (på samma sätt
som Stadsbyggnadsnämnden har)
4. Har extra schemalagda nämndsmöten 2-3 gånger per halvår där man
behandlar informationsärenden, detta gör att de inte behöver ha dessa på
deras beslutssammanträden.
Tekniska nämnden har som sagt färre ärenden och extra schemalagda
nämndsmöten för informationsärenden, trots det så har de fritidspolitiker och
förtroendevalda större möjlighet att sätta sig in i ärenden än vad vi har.
Detta skadar den demokratiska processen och gör det svårt för oss som är
fritidspolitiker att sätta oss in ordentligt i de ärenden som vi sedan behöver besluta
om.
Vi yrkar på att nämnden beslutar:
att

ha samma struktur som Tekniska nämnden gällande sammanträden,
beredningar och arbetsutskott samt tidplan i enlighet med förslaget ovan.

Malmö den 24 mars 2021
Darko Simic (M)
Med instämmande av:

Göran Wiberg (M)

Mats Brogren (M)

Susanne Ydstedt (M)

Peter Ahlström (M)

Petra Lundgren (M)

