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1.

UPPDRAG OCH BAKGRUND

1.1. Uppdrag
I Malmö stads budget för år 2018 med plan för 2019–2023 anger kommunfullmäktige ett antal
målområden med tillhörande uppdrag. Under målområde 8 En ekologiskt hållbar stad har
kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med berörda nämnder ta
fram modeller för samordnad medborgardialog i frågor som berör flera förvaltningar.
I budgeten motiverar kommunfullmäktige uppdraget på följande sätt: ”När staden växer ställs
högre krav på dialog med medborgarna bortom den traditionella förvaltningsstrukturen. En
modell för samordnad medborgardialog i förvaltningsövergripande frågor tas fram.”
I denna uppdragsbeskrivning redogörs för hur uppdraget kommer att genomföras.
Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna ska, om inget annat anges, genomföras så fort
som möjligt under budgetåret och redovisas till kommunfullmäktige senast i samband med
årsredovisningen för aktuellt år.
1.2. Bakgrund
Malmö växer. Under senare år har befolkningen i staden ökat kraftigt, vilket ställer stora krav
på utbyggnad av bostäder, samhällsservice och infrastruktur. Vidare pågår flera stora
stadsutvecklingsprojekt i Malmö, exempelvis i Hyllie och Amiralsstaden. Under 2017 avslutades
dessutom Sverigeförhandlingarna och beslut togs om Storstadspaket för Malmö. Detta
kommer medföra stora satsningar, med statlig medfinansiering, på infrastruktur och bostäder
fram till 2030-talet.
Sammantaget står Malmö inför stora förändringar i den fysiska miljön i kommunen. Flera av
kommunens nämnder och förvaltningar spelar viktiga roller i detta förändringsarbete, från
planering till genomförande. I förändringen av den fysiska miljön är det samtidigt viktigt att
medborgarna görs delaktiga så att deras synpunkter och erfarenheter kan vägas in. Även i
framtagandet av viktiga styrdokument för den fysiska planeringen, såsom Översiktsplan för
Malmö och Trafik- och mobilitetsplan, sker omfattande samråd och dialog med medborgarna.
För att göra detta på ett effektivt och förtroendeingivande sätt behöver stadens förvaltningar
som ansvarar för den fysiska planeringen samordna de kontakter och dialoginitiativ de tar med
Malmöborna.
2.

UPPDRAGSGIVARE OCH ORGANISATION

2.1. Beställare
Kommunfullmäktige.
2.2. Projektägare
Kommunstyrelsen.
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2.3. Styrgrupp och projektledare
Samhällsplaneringsavdelningen vid stadskontoret.
2.4. Arbets- och referensgrupp
Mikael Kylsäter och Kristina Olsson vid samhällsplaneringsavdelningen kommer att leda
arbetet.
Information och synpunkter kommer under arbetes gång att inhämtas från berörda nämnder
och förvaltningar samt andra avdelningar på stadskontoret. Givet uppdragets målsättningar
och avgränsningar (se nedan) kommer tyngdpunkten att ligga på servicenämnden,
miljönämnden, tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden.
3.

MÅL OCH AVGRÄNSNINGAR

3.1. Mål
Målen med uppdraget är att:
 Genomföra en kartläggning av relevant lagstiftning och berörda förvaltningars arbete
på området.
 Utarbeta förslag till modeller för samordnad medborgardialog över
förvaltningsgränserna.
3.2. Avgränsningar
Fokus kommer att ligga på frågor som rör fysisk planering och samhällsservice. I och med att
uppdraget i budgeten har en tydlig koppling till att Malmö växer, vilket ställer krav på
investeringar i den fysiska miljön, är denna avgränsning befogad. Fokus kommer att ligga på
den dialog som tjänstepersoner inom Malmö stad genomför med medborgarna i dessa frågor.
Det är viktigt att komma ihåg att Malmö stad även genomför många andra former av
medborgardialog inom olika områden, som dock inte kommer att inkluderas i genomförandet
av detta budgetuppdrag.
4.

UPPDRAGETS OMFATTNING

4.1. Tidplan
Aktivitet

Tidsperiod

Fas 1 – Kartläggning

April – Juli

Fas 2 – Utarbeta förslag till modeller

Augusti – November

Fas 3 – Avrapportering

November – December
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Beslut

Datum

Uppdragsbeskrivning behandlas av
KSAU

19 mars

Uppdragsbeskrivning behandlas av KS

4 april

Slutrapport behandlas av KF

Senast i samband med årsredovisningen för
2018.

4.2. Leveranser
Följande leveranser kommer att ske under genomförandet av budgetuppdraget:
 Uppdragsbeskrivning som specificerar hur budgetuppdraget kommer att genomföras.
 Slutrapport med kartläggning och förslag på modeller för samordnad medborgardialog.
4.3. Resurser
De förvaltningar som deltar i genomförandet av budgetuppdraget tillhandahåller resurser i
form av arbetstid. Uppskattning av tidsåtgång bedöms löpande.
5.

EKONOMI

Kostnader för de personella resurser som tas i anspråk från olika avdelningar på stadskontoret
och andra förvaltningar belastar respektive avdelning/förvaltning inom ramen för ordinarie
budget. Kostnader utöver detta belastar samhällsplaneringsavdelningen vid stadskontoret.
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