Medborgardialog
Var med i Malmös politiska debatt
– var med och påverka.
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Hur kan jag påverka?

Det är viktigt att demokrati är en levande
process och att Malmöbor ges inflytande och
möjlighet att påverka politiken mer än vid val
vart fjärde år. Ett ökat medborgarinflytande
stärker förtroendet för demokratin och ökar
människors engagemang och ansvarstagande

Malmöinitiativet ger dig som medborgare och dig som
politiker möjlighet att föra upp olika frågor till debatt och
diskussion på webben. Den som lägger ett förslag kan få
stöd för frågan genom att andra “skriver under” förslaget. Om
minst 100 personer skriver under förslaget går det vidare till
aktuell nämnd som ett informationsärende.

När fler har inflytande och insyn i de demokratiska processerna ökar kunskapen för såväl
Malmöbor som beslutsfattare. Ett ökat underlag i beslutsfattandet kommer att stärka kvalitén i de kommunala verksamheterna och ge
kommunen möjlighet att bättre möta Malmöbornas behov.
Allt fler kommuner konstaterar att utvecklingen
av medborgarnas delaktighet har blivit en allt
viktigare fråga. För att uppnå ett engagemang
som stödjer den representativa demokratin, behöver kommunerna utveckla sitt sätt att arbeta.
Dialogen med invånarna skall bli en naturlig del
i kommunernas arbete med att skapa underlag
för beslut.

Våra politiker har genom Malmöinitiativet också möjligheten
att hitta intressanta förslag att föra fram till sina partier.

Malmöpanelen består av 1.600 representativt utvalda
Malmöbor som regelbundet rådfrågas i politiska frågor innan
ärendena går vidare till beslut i de kommunala nämnderna
och styrelserna.
Medborgarförslag är förslag som du som är boende i
Malmö kan lämna till stadsdelsfullmäktige i den stadsdel
du bor. Genom medborgarförslagen har du möjlighet att
påverka politiken i det som är angeläget för dig.
Medborgardialog ska vara en del i styrningen av våra
verksamheter. Att involvera dig som berörd medborgare
kan ske både i planeringsprocessen och inför politiska
beslut. Beslut om medborgardialoger fattas av dina politiker.

Syftet med satsningarna är framför allt att öka intresset för
politik, att nå nya grupper för dialog, öka kunskapen om
kommunen bland kommuninvånarna och att få ett ökat
valdeltagande i de allmänna valen.

Ditt bidrag och din delaktighet
är därför av största betydelse!

Malmöinitiativet

Malmöpanelen

Alla Malmöbor kan lämna in förslag och synpunkter
inom olika områden till Malmöinitiativet. Förslaget
presenteras på hemsidan.

Malmöpanelen utgår från en inbjudan till ett antal
Malmöbor som representerar Malmö – ett Mini-Malmö.

Här kan alla diskutera, komma med förslag eller bara följa
debatten. På Malmöinitiativet kan du också stödja andras
initiativ och visa att det finns fler som tycker likadant i en
särskild fråga. Även du som är förtroendevald kan vara en
del av Malmöinitiativet.
Så här gör du:
Via webb:
Gå in på www.malmo.se/initiativet där du hittar
instruktioner och information om hur du går till väga.
Via mejl:
Sänd ditt förslag eller din idé till Initiativet@malmo.se
Via post:
Posta ditt förslag eller din idé till
Malmöinitiativet
Stadskontoret, 205 80 Malmö
Noll tolerans
• För att undgå t ex diskriminerande eller rasistiska initiativ
granskas förslagen innan de publiceras.
Skapa opinion
• Nu kan andra personer stödja ditt initiativ genom att
lägga in sina stödsignaturer.
• För alla som har åsikter om ett förslag, vill lämna kompletterande information i frågan eller kanske rentav är
av en annan mening, finns ett diskussionsforum.
Malmöinitaitivet är inget beslutsorgan utan ett forum
för att väcka opinion och debatt i olika politiska frågor.

1.600 deltagare gör sin röst hörd ett par gånger om året i
olika frågor som kommer från samtliga nämnder i Malmö.
Nämnderna sänder sina frågor till kommunens Styrgrupp
för Medborgardialog som beslutar vilka frågor som ska med.
Dessa läggs ut på en webbsida som enbart Malmöpanelen
har tillgång till. Deltagarna svarar på frågorna via internet,
men de kan också svara via en pappersenkät.
Samtliga svar behandlas konfidentiellt, och enbart den totala
sammanställningen av svaren redovisas på www.malmo.se/
panelen så att allmänheten kan ta del av resultatet.

Panelen ger Malmös förtroendevalda ett värdefullt
underlag innan man konkretiserar ett förslag.
Svaren gör det möjligt att undersöka trender och förankra
förslag innan besluten fattas. Detta ger ett värdefullt underlag som kan brytas ned i olika delar för analys. Panelen
skapar en bättre inblick och förståelse innan ett ärende
slutligen formuleras.
När det gäller serviceärenden kan man lättare undersöka
behov och hur de bör utformas, innan det är dags att lägga
förslag. Panelen ger värdefulla synpunkter som kan ge ett
bra underlag inför beslut.
Malmöpanelen kan öka intresset för politik och kommunala frågor i staden. Nämndernas engagemang och deras
frågor är av största vikt för att panelen ska kunna fungera.
Paneldeltagarna kommer också att bli inbjudna för gruppdiskussioner och workshops när det känns nödvändigt
med extra fördjupning.

Medborgarförslag

Medborgardialog

Du som är boende i Malmö kan lämna egna förslag
till stadsdelsfullmäktige i den stadsdel du bor.

Medborgardialog ska vara en naturlig del i styrningen
av våra verksamheter. Att involvera dig som berörd medborgare kan ske både i planeringsprocessen och inför
betydande politiska beslut. Beslut om medborgardialoger fattas av dina politiker.

Genom medborgarförslagen har du möjlighet att påverka
politiken i frågor som är angelägna för dig. Du får dessutom möjlighet att själv presentera ditt förslag inför stadsdelsfullmäktiges politiker. Naturligtvis blir du informerad
om beslut som fattats i ditt ärende.
Förslagen får inte vara rasistiska, odemokratiska eller
strida mot lag eller annan författning. Förslaget ska vara
skriftligt. Om du behöver hjälp kan du vända dig till ditt
medborgarkontor.

Dialogen ska bland annat hjälpa oss att få reda på dina synpunkter samtidigt som den också kan öka dina kunskaper inför
beslut som vi behöver fatta. Du som ingår i dialogen bör därför
beröras av beslutet. Du som medverkar ska också få reda på
resultatet av genomförda dialoger.
Planering och byggprocesser

Medborgarkontor
Medborgarkontor finns till för att hjälpa allmänheten med
information och rådgivning om den kommunala servicen
och i kontakten med förvaltningar, myndigheter och
organisationer. Hit kan du ringa eller komma med olika
ärenden. Kan inte medborgarkontoret hjälpa dig direkt
hänvisas du vidare till rätt instans.
Centrum
Stora Nygatan 1
040-34 62 62
Fosie
Eriksfältsgatan 28 A
040-34 72 20
Hyllie
Hålsjögatan 8
040-34 61 00
Husie
Agnesfridsvägen 2
040-34 62 00
Kirseberg
(Biblioteket)
Kronetorpsgatan 1
040-6608525
Limhamn-Bunkeflo
Apoteksgatan 7
040-34 63 00

Oxie
Stengodsvägen 131,
Oxie centrum
040-34 73 11
Västra Innerstaden
Västra Rönneholmsvägen 39 A, 3tr
040-34 61 40
Rosengård
Wachtmeisters väg 2
040-34 64 05
Södra Innerstaden
Bergsgatan 54
040-34 64 23
Stadshuset
August Palms plats 1
040-34 34 34

Planering och byggande påverkar vår gemensamma miljö.
Utöver medborgarinitiativ och medborgarförslag finns det på
detta område också lagreglerade möjligheter för medborgare
att påverka planering och beslut. Information om pågående
planering i Malmö hittar du här:
www.malmo.se/Medborgare/Stadsplanering--Trafik.html
Styrgruppen för medborgardialog
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Medborgardialog ska inte förväxlas med brukardialog. Medborgardialog
sker mellan förtroendevalda och medborgarna medan brukardialog sker
mellan serviceorgansiation (exempelvis vårdboende eller skola) och dess
brukare (boende/anhörig eller elev/förälder).

För mer information: se www.malmo.se/paverka
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