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Malmö stad

Förskolenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-06-12 kl. 13:00-16:05

Plats

Lugna gatan 82, plan 6, mötesrum Utsikten

Beslutande ledamöter

Rose-Marie Carlsson (S) (Ordförande)
Anneli Bojesson (L) (Vice ordförande)
Linda Obiedzinski (M) (Andre vice ordförande)
Mats Sjölin (S)
Yakup Veysel (S)
Stefana Hoti (MP)
Lars Joel Michael Nordström (V)
Pernilla Röjner (M)
Mette Lisberg (SD)
Nichlas Holmgren Gellersten (SD)
Nada Johansson (S) ersätter Frida Palmquist (S)
Joakim Larsson (M) ersätter Julija Radeson Lindeberg (M)
Elin Asker (C) ersätter Nancy Elizabeth Diaz Afzali (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Hasse Hajar (S)
Annika Larsson (S)
Albin Mikullovci (S)
Marianne Friedman (L)
Surra Al Sakban (MP)
Ana Maria Stuparich-Clementi (V)
Christer Bengtsson (SD)
Berit Eskilsson (SD)

Övriga närvarande

Agneta Sjölund (avdelningschef)
Ana Maria Deliv (avdelningschef)
Jan-Ola Olsson (utbildningschef)
Josefine Storm (utvecklingssekreterare)
Louise Säfström (Nämndsekreterare)
Peter Lindberg (förskoledirektör)
Lisa Lemmeke (enhetschef)
Birgitta Henecke (enhetschef)
Eva Fröding (enhetschef)

Utses att justera

Linda Obiedzinski (M)

Justeringen

2019-06-18

Protokollet omfattar

§82

Underskrifter

Sekreterare

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

Louise Säfström
Ordförande

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

…………………………………

Rose-Marie Carlsson (S)
Justerande

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

Linda Obiedzinski (M)

…………………………………

2

3

§

82

Remiss angående Uppdrag budget 2018 - Ta fram modeller för en
samordnad medborgardialog i frågor som berör flera förvaltningar STK2018-90

FSKF-2019-5158
Sammanfattning

Stadskontoret har tagit fram en rapport rörande modeller för samordnad medborgardialog.
Rapporten utgör avrapportering av det uppdrag som kommunstyrelsen gavs i Malmö stads
budget för 2018 om att ta fram modeller för samordnad medborgardialog.
Förskolenämnden ställer sig i sitt yttrande positiv till utredningens förslag om
utbildningsinsatser för förtroendevalda och tjänstepersoner kring medborgardeltagande och
ser att en viktig del i detta är att man reder ut begrepp och skapar gemensamma
referensramar.
I utredningen föreslås en modell för samarbeten mellan kontaktpersoner i förvaltningarna på
tjänstepersonsnivå. Förskolenämnden menar i yttrandet att det vid ett kommungemensamt
samarbete rörande medborgardialog är viktigt med en tydlig koppling till de politiska
nämnderna och dess förtroendevalda, med fokus på mötet mellan förtroendevalda och
medborgaren. Förskolenämnden menar även att det är angeläget att frågan om
medborgardialog i första hand lyfts inom ramen för de olika kommungemensamma processer
och utvecklingsarbeten som är prioriterade och genomförs i staden.
Beslut

1. Förskolenämnden godkänner förslaget till yttrande rörande modeller för en samordnad
medborgardialog och översänder det till kommunstyrelsen.
Särskilda yttranden, reservationer

Linda Obiedzinski (M), Pernilla Röjner (M), Joakim Larsson (M) och Elin Asker (C) avser
lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, bilaga 8.
Stefana Hoti (MP) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 9.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 190612 Remiss angående Uppdrag budget
2018 - Ta fram modeller för en samordnad medborgardialog i frågor som berör
flera förvaltningar
Förslag till yttrande över Remiss angående Uppdrag budget 2018 - Ta fram
modeller för en samordnad medborgardialog i frågor som berör flera förvaltningar
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Följebrev till remiss angående Uppdrag budget 2018 - Ta fram modeller för en
samordnad medborgardialog i frågor som berör flera förvaltningar STK-2018-90
Samordnad medborgardialog - Rapport
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Särskilt yttrande

Förskolenämnden 2019-06-12
Ärende 8: Remiss angående Uppdrag budget 2018 - Ta fram
modeller för en samordnad medborgardialog i frågor som berör flera
förvaltningar
STK-2018-90
Dialoger mellan förtroendevalda och medborgare är en viktig del i den demokratiska
processen, och medborgardialogerna är en del i mötet mellan politiker och medborgare. Vi
skulle dock vilja poängtera att mötet mellan medborgare och politiker inte endast har ett
egenvärde i sig, och att det finns flera sätt för förtroendevalda och medborgare att dela åsikter
och erfarenheter. Det behövs även tas ett ansvar för att medborgarnas åsikter, framför allt om
flertalet medborgare sluter upp tillsammans, kan diskuteras mellan förtroendevalda och
tjänstemän i olika forum. Tack vare oppositionens ihärdiga arbete har Förskolenämnden till
exempel tagit beslut att se över och omarbeta den kritiserade Förskoleenkäten, bland annat
efter många vårdnadshavares kritik i media och kontakt med oss politiker, trots att
Förskoleförvaltningen och den styrande minoriteten tidigare varit negativt inställd till att
omarbeta enkäten.
Linda Obiedzinski (M)
Elin Asker (C)

Med instämmande av
Malin Ahlström (M)

Pernilla Röjner (M)

Joakim Larsson (M)
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Särskilt yttrande
Förskolenämnden, 12 juni 2019
Remiss angående Uppdrag budget 2018 - Ta fram modeller för en
samordnad medborgardialog i frågor som berör flera
förvaltningar
Diarienr: FSKF-2019-5158
Uppdraget som gavs var att: “Kommunstyrelsen, i samråd med berörda
förvaltningar, ges i uppdrag att ta fram modeller för en samordnad
medborgardialog i frågor som berör flera förvaltningar”. Rapporten som
stadskontoret har tagit fram beskriver väl problemen som finns i staden med
dialogen med Malmöborna, bland annat att dialog inte prioriteras i utredningsoch beslutsprocesser, det saknas samordning av dialogen och att engagera
förvaltningar som inte har ett direkt ansvar för frågan. Vi i Miljöpartiet hade
gärna sett att frågan om medborgardialog och brukardialog utreds gemensamt
och att konkreta modeller för båda tas fram. Dessa modeller behöver samspela
med varandra och finnas i ett sammanhang så att lärdomarna från dialogerna
kan komma in i kvalitetsutveckling systemet. Det är dock viktigt att poängtera
att medbrogardialogen ska vara renodlad dialog mellan politikerna och
Malmöborna där tjänstepersonerna faciliterar dialogen, samt att
medborgardialogerna inte behöver bedrivas utifrån specifika områden som
berör endast en nämnd utan kan med fördel lyfta frågor där samverkan är
central.
Namn ledamot
Stefana Hoti

Namn ersättare
Surra Al Sakban
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