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Hej,
Här kommer en inbjudan att delta i Malmö stads remissarbete om den offentliga
utredningen Med tillit följer bättre resultat – tillsitsbaserad styrning och ledning, SOU 2019:43.
Remisstiden är kort och utredningen riktar sig mot den statliga verksamheten. Det är
Tillitsdelegationens andra större betänkande. Betänkandet finner du på följande länk:
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/tillitsreformen/
Det första ”större” betänkandet, från tillitsdelegationen, var huvudbetänkandet Med
tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn, SOU
2018:47. Utredningens fokus var då på den kommunala verksamheten och
landstingen. Flera av er var då remissinstanser när vi tog fram Malmö stads remissvar.
Vår förskoleförvaltning var ju dessutom med i utredningens försöksverksamhet.
Utredningsarbetet inför det betänkande som vi nu ska skriva ett remissvar på har haft
samma upplägg som det tidigare men med ”försöksverksamheter” i sex statliga
myndigheter. På grund av den korta tiden samt att fokus ligger på statliga myndigheter
kommer vi att göra en förvaltningsremiss. Om ni inte vill behöver ni inte lämna in
något skriftligt yttrande istället bjuder vi in till en hearing kring betänkandets förslag
där ni kan lämna era eventuella synpunkter. Hearingen är planerad till den 20 mars.
Om ni skickar in ett skriftligt yttrande vill vi ha detta senast den 19 mars.
Tidplan är enligt följande:

Hearing 20 mars
KSAU 6 april
KS 15 april
Malmö stads remissvar ska vara Finansdepartementet tillhanda senast den 24 april
2020.
Meddela Matts Hansson, stadskontoret matts.hansson@malmo.se vem hos er som
inbjudan till hearingen ska skickas till senast den 4 mars 2020. Vi är medvetna om den
korta framförhållningen men hoppas på ert deltagande.
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