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Sammanfattning

I Malmö stads budget för 2018 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram modeller för en
samordnad medborgardialog i frågor som berör flera förvaltningar. I stadskontorets rapport
Uppdrag 2018: Modeller för samordnar medborgardialog har ett förslag till modell för
samordning tagits fram, med ett ramverk som kategoriserar olika typer av medborgardeltagande,
vilket har skickats på remiss tills stadens nämnder. I modellen finns förslag för vad som krävs
för att uppnå en samordnad medborgardialog, där det ena rör en tydlig struktur för lärande och
utveckling och det andra utbildning för förtroendevalda och tjänstepersoner med syfte att uppnå
samsyn i vad medborgardialog innebär. Miljönämnden anser att modellen har ett heltäckande
perspektiv och är positiv till förslaget.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden svarar på kommunstyrelsen remiss enligt förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelsen, daterad 2019-05-14
Bilaga 1 Följebrev Uppdrag budget 2018 – Ta fram modeller för en samordnad
medborgardialog
Bilaga 2 Samordnad medborgardialog – rapport
Bilaga 3 Protokollsutdrag KS AU § 136 Ta fram modeller för en samordnad
medborgardialog i frågor som berör flera förvaltningar

Beslutsplanering

Miljönämnden, 2019-06-11
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ärendet

I Malmö stads budget för 2018 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram modeller för en
samordnad medborgardialog i frågor som berör flera förvaltningar. I stadskontorets rapport
Uppdrag 2018: Modeller för samordnar medborgardialog har ett förslag till modell för
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samordning tagits fram, vilket har skickats på remiss tills stadens nämnder. Särskilt önskas svar
på synpunkter och förslag på hur samordnad medborgardialog bäst organiseras i staden,
synpunkter på föreslagna aktiviteter samt beskrivning av eventuella konsekvenser för
nämndernas verksamhet.
Förvaltningens förslag till yttrande

Miljönämnden vill framföra följande synpunkter som bör beaktas och arbetas in i kommande
förslag.
Möjlighet till delaktighet och inflytande för stadens medborgare och dialog med förtroendevalda
är en förutsättning för en socialt hållbar utveckling. Att det är en grundläggande förutsättning för
folkhälsa har även framhållits av Malmökommissionen. Genom närdemokrati och ett mer
samordnat arbete i stadens lokalområden kan vi utforska och möta de behov som finns hos
medborgarna, som bidrar till utvecklingen och förtätningen av befintliga stadsmiljöer.
Miljönämnden är därmed positiv till att arbetet för en mer samordnad medborgardialog pågår i
staden, och att översynen av medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen (som utgör
en form av medborgardialog) pågår parallellt (se STK-2018-852).
I stadskontorets förslag till modell för en samordnad medborgardialog finns ett ramverk
framtaget som kategoriserar olika typer av medborgardeltagande. Miljönämnden bedömer att
modellen har ett heltäckande perspektiv och på ett tydligt sätt redogör för skillnaden på de olika
typer av medborgardeltagande som sker i staden, och där medborgardialog är en typ.
Miljönämnden anser att det är positivt att ramverket tydliggör deltagandet från kommunens sida,
det vill säga i vilken typ av medborgardeltagande det är förtroendevalda respektive
tjänstepersoner som har kontakt med medborgarna, och att det är viktigt att vi inom kommunen
använder samma begrepp.
I modellen finns förslag för vad som krävs för att uppnå en samordnad medborgardialog, där
det ena rör en tydlig struktur för lärande och utveckling och det andra utbildning för
förtroendevalda och tjänstepersoner med syfte att uppnå samsyn i vad medborgardialog innebär.
Miljönämnden välkomnar förslaget om ett stadsövergripande nätverk med representanter från
de olika förvaltningarna, under ledning av stadskontoret. Förslaget om ett nätverk möjliggör
både kunskaps- och erfarenhetsutbyte, men också ett forum för planering och samordning av
medborgardeltagande i frågor som rör flera förvaltningar. Det är dock viktigt att
nätverksrepresentantens roll är tydlig och förankrad i den egna organisationen, då det i regel
finns flera olika funktioner i förvaltningarna som arbetar med medborgardeltagande i olika
former. Av förslaget framgår att hur de faktiska dialogerna utformas behöver avgöras från fall till
fall och att det därför inte är önskvärt att centralt bestämma vilka konkreta dialogmetoder som
ska användas. Miljönämnden delar denna uppfattning, och anser att nätverket kan bidra till att
dela med sig av goda exempel, och är därmed positiv till förslaget om att kartlägga det
dialogarbete som bedrivs inom staden. Denna kartläggning skulle även kunna redogöra för på
vilket sätt kunskap och erfarenheter från dialogen med medborgarna förs vidare i organisationen.
Miljönämnden ser vikten av utbildning och är därmed positiv till förslaget om att genomföra
informations- och utbildningsinsatser för förtroendevalda och tjänstepersoner.
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Miljönämnden delar arbetsgruppens uppfattning om att lokalt utvecklingsarbete och lokal
närvaro kan utgöra en viktig grund för vidare samordning, men att detta går utanför ramarna för
detta budgetuppdrag.
Barnkonventionen

Beaktande av barnkonventionen är inte aktuellt i detta ärende, men miljönämnden vill däremot
påpeka vikten av att barn och unga är en viktig del av medborgardeltagandet, vilket bör
synliggöras i de utbildningsinsatser som kommer att genomföras.
Förslaget har utarbetats av Veronika Hoffman, projektledare och Linda Wilhelmson, arkivarie.
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