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Malmö stad

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-06-19 kl. 09:00-11:45

Plats

Kungsgatan 13, rum 5130

Beslutande ledamöter

Anders Rubin (S) (Ordförande)
Caroline Öwall (L) (Vice ordförande)
John Roslund (M) (Andre vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Martin Christian Hjort (S)
Marie Engqvist Ridell (MP)
Ragnhild Kerstin Christina Ståleker (M)

Övriga närvarande

Gisela Gréen (Förvaltningsdirektör)
Tilde Tibblin (Nämndsekreterare)
Annika Rausin (Ekonomichef)

Utses att justera

John Roslund

Justeringen

2019-06-27

Protokollet omfattar
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Remiss om Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och
Malmöpanelen

HVO-2019-1603
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade den 29 mars 2017 att ge stadskontoret i uppdrag att göra en
översyn av och lämna förslag på åtgärder gällande medborgarförslag, Malmöinitiativet och
Malmöpanelen. Denna översyn är genomförd och innehåller historik bakom
medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen samt tidigare utvärderingar av dem.
Utredningen innehåller också resultatet av en enkätundersökning bland kommunfullmäktiges
ledamöter och ersättare kring deras syn på medborgardialog och de tre verktygen. Översynen
är skickad på remiss med önskemål om svar på frågorna:




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?

Generellt hade hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen önskat att översynen innehöll flera
konkreta förslag att ta ställning till. Förvaltningen har i förslaget till yttrande tagit fram svar på
utsända frågor och berör bland annat frågor kring ändamålsenlighet och likvärdighet och ger
enstaka förslag på åtgärder.
Beslut

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden besluta:
1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens godkänner förvaltningens förslag till yttrande
om Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse HVON 2019-06-27 Remiss om Översyn av medborgarförslag
Malmöinitiativ och Malmöpanelen
Förvaltningens förslag till yttrande
Rapport om Översyn av medborgarförslag Malmöinitiativet och Malmöpanelen
Sammanställning enkätsvar 2019 - kommunfullmäktigeledamöter inklusive ersättare
Missiv

3

