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

Grundskolenämnden beslutar att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Grundskolenämnden anser att det är av stor vikt att ha en fungerande och tydlig samordning
av kommunens arbete med medborgardeltagande. Eftersom att det uppdrag som
föreliggande rapport ska svara mot har varit att ta fram modeller för en samordnad
medborgardialog och någon sådan modell inte är framtagen tillstyrker grundskolenämnden
inte arbetsgruppens förslag. Om ett nätverk inrättas som ska jobba vidare med frågorna vill
grundskolenämnden dock lyfta fram vikten av att befogenheterna och arbetsuppgifterna för
den grupp som ska tillsättas på ett tidigt stadium konkretiseras.
Yttrande

Grundskolenämnden anser att det är av stor vikt att ha en fungerande och tydlig samordning
av kommunens arbete med medborgardeltagande. Eftersom att det uppdrag som
föreliggande rapport ska svara mot har varit att ta fram modeller för en samordnad
medborgardialog och någon sådan modell inte är framtagen tillstyrker grundskolenämnden
inte arbetsgruppens förslag.
Arbetsgruppens förslag innebär att ett nätverk som samordnas av stadskontoret tillsätts med
representanter från stadens förvaltningar som ska jobba vidare med frågan. Det presenteras
ett antal möjliga områden som detta nätverk skulle kunna jobba med, till exempel genomföra
och kommunicera kartläggningar över pågående dialogarbete, men det saknas konkreta
förslag på hur detta utvecklingsuppdrag ska fortgå. Det konkreta förslag som presenteras är
att identifiera behov av och genomföra informations- och utbildningsinsatser för
förtroendevalda och tjänstepersoner. Eftersom att det inte finns några konkreta förslag
gällande vad som ska ingå i utvecklingsuppdraget är det också oklart vad som ska ingå i
utbildningsinsatserna och vad som är målet med dessa.
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Det är viktigt att det nätverk som bildas för att arbeta med utvecklingsuppdraget får ett
tydligt uppdrag och att syftet klargörs. Eftersom att det saknas konkreta förslag avseende
utvecklingsuppdraget är det därför av stor vikt att nätverkets syfte och arbetsuppgifter på ett
tidigt stadium konkretiseras.
För att koppla an till de andra relaterade remisserna som skickats till grundskolenämnden för
besvarande så skulle det nätverk som får ansvar att driva vidare utvecklingsarbetet kunna ansvara för en central hantering av förslag från medborgare som berör mer än en förvaltning,
antingen genom framtagande av en struktur för hantering eller genom att sköta
samordningen. Detta då det är ett område som är i behov av samordning. Detta gäller både
när samma förslag skickas till flera nämnder och samverkan mellan förvaltningarna inte sker
och i ärenden då samverkan sker men att flera nämnder avger svar till förslagsställaren. I
situationen då flera nämnder avger svar efter samverkan mellan förvaltningarna finns en risk
att en enskild nämnde känner sig tvungen att avge ett yttrande som nämnden inte fullt ut
ställer sig bakom för att medborgaren inte ska få olika besked från olika nämnder.
Eftersom att det saknas konkreta förslag att ta ställning till avseende hur Malmö stad ska arbeta med medborgardialog så är det svårt att bedöma vilka konsekvenser de framförda
förslagen skulle få för grundskolenämnden. Det är också oklart vilken kostnad det skulle
innebära för grundskolenämnden, men med hänvisning till antalet möten förvaltningarnas
representanter förväntas delta på under ett år bedöms kostnaden vara ringa.
Grundskolenämnden vill även lyfta fram den representativa demokratins primära status för
den lokala demokratin och vikten av att inom ramen för medborgardialog arbeta för att
jämna ut de skillnader i möjlighet att påverka som finns mellan olika grupper av medborgare
i Malmö. Det är även viktigt att Malmö stad tillvaratar digitaliseringens möjligheter för nya
former av kommunikation med medborgare.
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Direktör

Anders Malmquist
MP avser inkomma med ett särskilt yttrande.

