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Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen

STK-2018-852
Sammanfattning

Stadskontoret har gjort en översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och
Malmöpanelen. Inför utskick av remiss till tolv av stadens nämnder har
kommunfullmäktigeledamöterna inklusive ersättare svarat på en enkät med frågor om
medborgardialog och de tre verktygen. Stadens nämndsekreterare har fått beskriva hur de
praktiskt hanterar inkomna förslag samt vilka för- och nackdelar de ser.
Remissfrågorna till nämnderna handlar om hur nämnderna anser att Malmöborna ska
inkomma med sina förslag till Malmö stad framöver, hur inhämtandet av Malmöbornas
åsikter ska ske framöver samt hur kommunikationen mellan Malmö stad och Malmöborna
ska bli mer ändamålsenlig.
Ett urval av Malmöbor har haft möjlighet att inkomma med synpunkter kring samma
frågeställningar via deltagande i workshop eller genom att svara på en digital enkät.
Sammantaget visar översynen några områden som särskilt bör beaktas i det fortsatta utvecklingsarbetet. Det handlar om behovet av ett eller två verktyg för inlämning av förslag och
idéer, tillgänglighet och kommunikation, central hantering av inkomna förslag, gemensamma
principer då förslag och idéer berör flera nämnder samt en utveckling av den praktiska
hanteringen av Malmöpanelen.
Mot bakgrund av detta föreslås att verktyget medborgarförslag med tillhörande principer
avskaffas senast 31 december 2019 samt att ytterligare ett antal åtgärder genomförs för att
underlätta och förbättra medborgardialogen.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner Slutrapport – Översyn medborgarförslag,
Malmöinitiativet och Malmöpanelen och lägger den till handlingarna.
2. Kommunfullmäktige avskaffar verktyget medborgarförslag med tillhörande principer
senast 31 december 2019.
3. Kommunfullmäktige antar förslagen i ”Slutrapport – Översyn medborgarförslag,
Malmöinitiativet och Malmöpanelen” och ger kommunstyrelsen i uppdrag att
genomföra dem i enlighet med rapportens innehåll.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen för egen del besluta
1. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att inkomma med en årlig
rapportering av förslag och idéer via Malmöinitiativet, resultat från Malmöpanelen med
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starkt fokus på att synliggöra det som engagerar Malmöborna, utvecklingsarbetet i det
föreslagna förvaltningsöverskridande nätverket för utveckling av stadens
medborgardialog samt en sammanfattande diskussion med eventuella förslag på
fortsatt utveckling.
Beslutsunderlag
































G-Tjänsteskrivelse KSAU 191007 Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet
och Malmöpanelen
Slutrapport - Översyn medborgarförslag Malmöinitiativet och Malmöpanelen
Sammanställning enkätsvar 2019 - Malmöbor
Rapport översyn av medborgarförslag Malmöinitiativet och Malmöpanelen
Sammanställning enkätsvar KF
Förskolenämnden beslut 190612 §83 med Särskilt yttrande (M+C) och (MP)
Remissvar från förskolenämnden
Fritidsnämnden beslut 190613 §91
Remissvar från fritidsnämnden
Grundskolenämnden beslut 190612 §93 med Reservation (MP)och Särskilt yttrande
(SD) och (V)
Remissvar från grundskolenämnden
Miljönämnden beslut 190611 §105 med Muntlig reservation (SD) och (V)
Remissvar från miljönämnden
Servicenämnden beslut 190618 §72
Remissvar från servicenämnden
Kulturnämnden beslut 190618 §74 med Reservation (SD) och Särskilt yttrande (M)
Remissvar från kulturnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 190618 §76
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Funktionsstödsnämnden beslut 190618 § 92 med Reservation (V)
Remissvar från funktionsstödsnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 190620 § 245 med Reservation (SD)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 190627 §89
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 190627 §158
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden beslut 190620 §174 med Särskilt yttrande (V)
Remissvar från tekniska nämnden
Beslut KSAU 190401 §211

