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Remiss från kommunstyrelsen - Översyn av medborgarförslag,
Malmöinitiativet och Malmöpanelen, STK-2018-852
STK-2018-852

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Att införa strukturer för lokalt utvecklingsarbete över hela staden är viktigt för att Malmö
stad ska kunna ta till vara engagemang, goda idéer och konkreta förslag från medborgare i
alla åldrar. Satsningen på Communities That Care, CTC, är en möjlighet att använda
stadsutvecklingen och dess verktyg som både mål och medel att uppnå både hållbara
livsmiljöer och större delaktighet bland barn, ungdomar och vuxna. Digitala
medborgarpaneler med lokalt fokus kan underlätta det lokala utvecklingsarbetet.
Yttrande
Hur ska inhämtandet av Malmöbornas åsikter ske framöver? Vilka kommunikativa och
strukturella förändringar behöver ske?

Stadsbyggnadsnämnden har endast använt sig av Malmöpanelen vid ett fåtal tillfällen de
senaste åren. Då nämndens frågeställningar är ofta kopplat till ett särskilt geografiskt område
i staden, vore det från stadsbyggnadskontorets synvinkel mer intressant att kunna inhämta
lokala attityder och frågeställningar. I Stockholms stad prövas just nu lokala digitala
medborgarpaneler i några stadsdelar. Som medborgare anmäler man sig via webben och får
varje år svara på 4-8 frågeomgångar kopplat till närmiljön i stadsdelen. Det skulle kunna vara
ett sätt att utveckla Malmöpanelen till ett mer relevant verktyg, både för frågeställarna och
deltagarna.
Vilka förändringar behöver ske för att kommunikationen mellan Malmö stad och
Malmöborna ska bli ändamålsenliga?

Stadsbyggnadskontoret hänvisar till det utvecklingsarbete inom kommunikationsområdet
som sker inom ramen för den stadsgemensamma utbildningssatsningen för
stödfunktionschefer. Utbildningssatsningen har initierats av stadsdirektören och stadens
ledningsgrupp och pågår under perioden januari 2019 till maj 2020.
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”Hur ska förslag till Malmö stad ske i framtiden? Vilka strukturella förändringar behöver
ske? Vad behöver göras för att möjligheterna ska bli likvärdiga?”

I en annan remiss Uppdrag budget 2018 – Ta fram modeller för en samordnad medborgardialog i frågor
som berör flera förvaltningar (STK-2018-90) som skickats ut parallellt med denna ställs frågan:
”Synpunkter och förslag på hur samordnad medborgardialog bäst organiseras i staden”. Då
dessa två remissers frågeställningar ur vår synvinkel har mycket gemensamt väljer
stadsbyggnadskontoret att lämna ett svar på dessa frågor.
Inom ramen för Plan- och bygglagen har stadsbyggnadskontoret i uppdrag att samråda med
olika intressenter både på översiktlig planeringsnivå och i detaljplanering. Syftet med
samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn
och påverkan.
Stadsbyggnadskontoret arbetar med alla fastighetsägare som vill göra något på sin mark,
vilket gör oss till en viktig resurs för att kunna arbeta jämlikt med delaktighets- och
dialogfrågor i alla utvecklingsområden i staden. Att initiera delaktighet och dialog tidigt
under planeringsfasen bygger också förutsättningar för att andra aktörer inom och utom
staden ska kunna ta ett sådant förhållningssätt vidare till genomförande- och förvaltarfaser.
I detta remissvar vill stadsbyggnadsnämnden betona vikten av att införa strukturer för lokalt
utvecklingsarbete över hela Malmö. På så sätt kan Malmö stad ta till vara engagemang, goda
idéer och konkreta förslag från medborgarna. Det skulle också ge likvärdiga möjligheter att
delta i stadens utveckling för Malmöbor i alla åldrar.
Fram till 2017 samarbetade stadsbyggnadskontoret i samrådsfaserna ofta med
stadsområdenas enheter för områdesutveckling som erbjöd nätverk, lokal kunskap och
upparbetade relationer med medborgare, föreningar och andra aktörer. Det samarbetet var
mycket värdefullt för oss som centralt placerad fackförvaltning utan kontinuerlig närvaro i
stadens olika delar. På den relativt korta tid som arbetet med en detaljplan pågår är det svårt
att hinna bygga upp de nätverken på egen hand. Det relationsskapande arbete som
stadsområdena höll i gjorde att vi i vårt planeringsarbete kunde ta del av kunskap som vi
annars inte skulle haft tillgång till. Genom tidiga diskussioner och samverkan med flera
aktörer blir inte bara beslutsunderlaget bättre utan det bidrar även till förankring och
gemensamt ansvarstagande för de komplexa frågor som stadens utveckling handlar om.
Sedan stadsområdena lades ned 2017 har vissa geografiska noder för områdesutveckling
bibehållits eller startats. Exempel på sådana områden är Lindängen, Sofielund, Sege park,
Amiralsstaden, Järnvägsverkstäderna och de fem områden där arbetet med CTC,
Communities That Care, inletts. Dessa områden omfattar dock bara vissa delar av staden.
De erfarenheter som finns från områdesutvecklingen när den organisatoriskt fanns inom
Malmö stad behöver sammanföras med de nya möjligheter till samverkan som till exempel
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möjliggjorts med satsningen på CTC och dess breda uppslutning av offentliga och civila
aktörer. Det arbete som gjorts inom Malmö innovationsarena, Program Lindängen, BID
Sofielund och stadens övriga satsningar på lokalt områdesutvecklingsarbete är också viktiga
att ta till vara.
När det gäller CTC så kan tilläggas att ett av systemets grundfundament är att lokalsamhällets
aktörer kan påverka de risk- och skyddsfaktorer som kan öka eller minska risken för att barn
och ungdomar drabbas av problem längre fram i livet. Flera av risk- och skyddsfaktorerna
kan knytas till stadsutveckling och delaktighet. Genom att koppla samman CTC med lokal
områdesutveckling skulle delaktighet och inflytande kunna bli både mål och medel för att
åstadkomma hållbara livsmiljöer, för såväl barn och unga som övriga boende i en stadsdel.
Med ett sådant arbetssätt skulle staden också ta Malmökommissionens rekommendationer
vidare och dessutom göra konkret verkstad av barnkonventionen, som blir svensk lag nästa
år 2020.
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