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Följebrev - Översyn av medborgarförslag, Malmöinitiativet och
Malmöpanelen
STK-2018-852
Ärendet lämnas till ovanstående för yttrande. Svaret, ställt till kommunstyrelsen,
skickas till registrera.stk@malmo.se senast kl. 12.00 angivet datum.
Remissförfarandet syftar till att få nämndernas synpunkter på den fortsatta
utvecklingen av medborgarförslag, Malmöinitiativet och Malmöpanelen. Särskilt
önskas svar på:
A) Politikernas högst rankade målsättning med medborgardialog är att
“Tillvarata engagemang, goda idéer och konkreta förslag hos medborgarna”.
Bedömningen är att det behöver underlättas för Malmöbor att lämna förslag
och synpunkter. Idag kan förslag lämnas på nedanstående två sätt;
1: en medborgare över 18 år folkbokförd i Malmö lämnar medborgarförslag till
valfri eller samtliga nämnder som behandlas politiskt.
2: en enskild individ oavsett ålder och hemvist lämnar Malmöinitiativ som
samlar 100 röster och därefter behandlas politiskt.
Hur ska förslag till Malmö stad ske framöver? Vilka strukturella förändringar
behöver ske? Vad behöver göras för att möjligheterna ska bli likvärdiga?
B) Malmöpanelen är den kanal som nämndernas politiker har för att kunna
ställa frågor till Malmöbor. I utredningen framkommer att panelen har en
sjunkande svarsfrekvens, att frågorna som ställs samt återkoppling av resultaten
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kan utvecklas. Bedömningen är att kommunikativa och strukturella insatser
behövs för att utveckla arbetet.
Hur ska inhämtandet av Malmöbornas åsikter ske framöver? Vilka
kommunikativa och strukturella förändringar behöver ske?
C) Detta ärende begränsar sig till ovan nämnda former för medborgardialog. I
utredningen framgår att det från medborgare krävs handlingskompetens för att
kunna påverka. Handlingskompetens påverkas av kunskap, motivation och
möjligheter. Det är också svårt att nå ut till medborgare i ett stort
informationsflöde. Bedömningen är att Malmö stad behöver utveckla begriplig
och tillgänglig kommunikation med Malmöborna. Det kan gälla innehåll och
utformning av stadens kommunikationskanaler men också hur och var
kommunikationen sker, så att den passar Malmöbon. Ökad transparens,
tillgänglighet och förenkling är ledord.
Vilka förändringar behöver ske för att kommunikationen mellan Malmö stad
och Malmöborna ska bli ändamålsenlig?
Relaterade ärenden
Detta ärende relaterar till nedanstående ärenden som också remissbehandlas
under våren 2019:
− STK-2018-90: Uppdrag budget 2018 – Ta fram modellen för samordnad
medborgardialog i frågor som berör flera förvaltningar (sista svarsdatum
2019-05-30).
Handläggande tjänstepersoner på stadskontoret är Ilona Holmgren och Linda
Tuominen.
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Stadskontoret
Bertil Siöström
Sista svarsdatum är 2019-06-30

