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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-10-09 kl. 13:00-13:50

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Rose-Marie Carlsson (S)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Elin Kramer (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Sara Wettergren (L)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Frida Trollmyr (S) (Kommunalråd)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Carina Tempel (HR-direktör)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Micael Nord (Avdelningschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Jan-Inge Ahlfridh (VD Malmö Stadshus AB)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

...........................................

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

...........................................

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Eva Marie Tancred (Ärendekoordinator)
Pernillla Mesch (Sekreterare)
Johanna Härdig (Sekreterare KF)
Åsa Björkén Seydlitz (Enhetschef)
Jenny Theander (Utvecklingssekreterare)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2019-10-16

Protokollet omfattar

§240
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Uppdrag budget 2018 - Ta fram modeller för en samordnad
medborgardialog i frågor som berör flera förvaltningar

STK-2018-90
Sammanfattning

I Malmö stads budget för 2018 gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att i
samråd med berörda förvaltningar ta fram modeller för en samordnad medborgardialog i
frågor som berör flera förvaltningar. Uppdraget motiverades med att när staden växer ställs
högre krav på dialog med medborgarna bortom den traditionella förvaltningsstrukturen.
Kommunstyrelsen avrapporterar i detta ärende hur uppdraget har genomförts samt ger
förslag på att kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta ett förvaltningsövergripande nätverk
för att samordna stadens arbete med medborgardialog.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till stadskontoret för att bland annat
förtydliga roller och definitioner.
Beslutsgång

Stefana Hoti (MP) yrkar återremiss med instämmande av Emma-Lina Johansson (V) och
Charlotte Bossen (C).
Efter överläggning föreslår ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) att ärendet
återremitteras till stadskontoret för att bland annat förtydliga roller och definitioner.
Samtliga ledamöter instämmer i förslaget.
Särskilda yttranden, reservationer

Stefana Hoti (MP) och Emma-Lina Johansson (V) avser lämna in ett gemensamt särskilt
yttrande, bilaga 14.
Beslutsunderlag












Förslag till beslut KSAU 190930 §546
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190930 Uppdrag budget 2018 - Ta fram modeller för en
samordnad medborgardialog
Förskolenämnden beslut 190612 §82 med Särskilt yttrande (M+C) och (MP)
Remissvar från förskolenämnden
Grundskolenämnden beslut 190612 §92 med Särskilt yttrande (MP)
Remissvar från grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 190618 §77
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 190620 §246
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
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Fritidsnämnden beslut 190516 §66 med Reservation (M)
Remissvar från fritidsnämnden
Kulturnämnden beslut §73
Remissvar från kulturrnämnden
Funktionsstödsnämnden beslut 190619 §91
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 190627 §88
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Miljönämnden beslut 190611 §106
Remissvar från miljönämnden
Servicenämnden beslut 190618 §71
Remissvar från servicenämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 190627 § 159
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden beslut 190620 §167
Remissvar från tekniska nämnden
Samordnad medborgardialog - Rapport
Samordnad medborgardialog - Rapport reviderad efter remissbehandling
Remissammanställning
Beslut KSAU 190304 §136
Beslut KS 180404 §130
Uppdragsbeskrivning - Samordnad medborgardialog
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Bilaga 14
Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2019-10-09
Uppdrag budget 2018-Ta fram modeller för en samordnad medborgardialog i
frågor som berör flera förvaltningar
Diarienr: STK-2018-90
Miljöpartiet och Vänsterpartiet ser att det presenterade ärendet är
problematiskt utifrån fler aspekter. Vi anser att ärendet borde ha besvarat både
frågan om medborgardialog i stort och den mer specifika frågeställningen
gällande modeller för delaktighet i frågor om fysisk stadsutveckling.
Till att börja med vill vi belysa att konceptet medborgardialog handlar om dialog
mellan politiker/beslutsfattande organ och medborgare/invånare och handlar
om medborgarnas inflytande och delaktighet i den demokratiska processen. Det
är en påminnelse om att politikerna har fått makten delegerad till sig från
medborgarna och att medborgarna har rätt att vara delaktiga inte bara när de
lägger sin röst var fjärde år utan också mellan valen.
Detta koncept är inte att förväxla med den dialog som enskilda
partiorganisationer för med stadens invånare. Medborgardialog handlar om
Malmöbornas rätt att möta den beslutande församlingen och föra en dialog om
saker som berör dem och staden.
Om vi vidare kollar på det snävare uppdragsbeskrivningen gällande att ta fram
modeller för medborgardialog angående den fysiska utvecklingen av staden så
har ärendet inte eller gett svar i denna fråga. För det första finns inga modeller
presenterade vilket flera andra nämnder också lyfter. För det andra så går det
inte att utläsa på vilket sätt politiken kommer in i dialogen med Malmöborna
om stadens fysiska utveckling vilket får oss att tro att detta handlar om en
kunskapsdialog och inte en medborgardialog.
Om ärendet handlar om medborgardialog vill vi se förslag på hur politikerna
kan möta Malmöborna för dialog med facilitering av tjänstepersonerna så att
Malmöborna kan ta del av de politiska målsättningarna och visionerna, föra en
konstruktiv dialog, lägga fram sina tankar, idéer och synpunkter och där
tjänstepersonerna underlättar genom att skapa former för jämlika möten och
kan besvara frågor av mer verksamhetsspecifik karaktär om de skulle dyka upp.
Om ärendet å andra sidan handlar om en kunskapsdialog/brukardialog eller
kvalitetsutveckling av samråd som inte inkluderar politikerdeltagande så anser
vi att det är en fråga för förvaltningarna att lösa inom ramen för
kvalitetsutvecklingsarbete.
Vi är väl medvetna om att samråd är en lagstadgad form av dialog och är
positiva till att formerna för samråd anpassas så att Malmöborna får svar på
sina frågor. Vi har inget emot att tjänstepersoner organiserar sig i nätverksform
eller andra konstellationer som främjar samarbete och samverkan, snarare
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tvärtom så förväntar vi oss det från politiskt håll. Men om resurser läggs på
utredning och politisk behandling då vill vi ta del ett ärende som besvarar
ovannämnda frågetecken.
Med anledning av detta yrkade Miljöpartiet och Vänsterpartiet återremiss och
inkommer med särskilt yttrande i frågan.

För Miljöpartiet de gröna

För Vänsterpartiet

Stefana Hoti
ledamot kommunstyrelsen

Emma-Lina Johansson
ledamot kommunstyrelsen

Med instämmande av
Måns Berger
ersättare kommunstyrelsen

Anders Skans
ersättare kommunstyrelsen
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