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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. När kommunstyrelsen behandlade
ärendet den 9 oktober 2019 återremitterades det för att bland annat förtydliga roller och
definitioner och stadskontoret har nu reviderat ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner avrapporteringen av Uppdrag budget 2018: Ta fram
modeller för en samordnad medborgardialog i frågor som berör flera förvaltningar.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta och driva ett
förvaltningsövergripande nätverk för att samordna stadens arbete med medborgaroch kunskapsdialog.
3. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utvärdera nätverket i
beslutssats 2 senast den 1 juli 2022 och besluta huruvida nätverket ska fortsätta sin
verksamhet eller avvecklas.
Beslutsunderlag














G-Tjänsteskrivelse KSAU 191216 Uppdrag budget 2018 - Ta fram modeller för en
samordnad medborgardialog
Samordnad medborgardialog - Rapport reviderad efter återremiss
Beslut om återremittering KS 191009 §240 med Särskilt yttrande (MP+V)
Förslag till beslut KSAU 190930 §546
Remissammanställning
Samordnad medborgardialog - Rapport reviderad efter remissbehandling
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 190627 §88
Remissvar från tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslut 190620 §167
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
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Stadsbyggnadsnämnden beslut 190627 § 159
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 190620 §246
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Funktionsstödsnämnden beslut 190619 §91
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 190618 §77
Kulturnämnden beslut §73
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Remissvar från kulturrnämnden
Remissvar från servicenämnden
Servicenämnden beslut 190618 §71
Grundskolenämnden beslut 190612 §92 med Särskilt yttrande (MP)
Remissvar från grundskolenämnden
Förskolenämnden beslut 190612 §82 med Särskilt yttrande (M+C) och (MP)
Miljönämnden beslut 190611 §106
Remissvar från förskolenämnden
Remissvar från miljönämnden
Fritidsnämnden beslut 190516 §66 med Reservation (M)
Remissvar från fritidsnämnden
Beslut KSAU 190304 §136
Följebrev Uppdrag budget 2018 - Ta fram modeller för en samordnad
medborgardialog i frågor som berör
Uppdragsbeskrivning - Samordnad medborgardialog
Uppdragsbeskrivning
§166 KS AU 180319 förslag till beslut
Beslut KS 180404 §130
Samordnad medborgardialog - Rapport
Beslut KSAU 190304 §136

