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Under 2022 och början av 2023 genom-
förde Malmö Tillsammans två tester av
medborgarbudgetar i stan, en på Sofielund
och en på Kirseberg. Syftet var att under-
söka om, och hur, en medborgarbudget kan
fungera i Malmö för att involvera invånare i
utvecklingen av sin stad eller stadsdel. 

Medborgarbudget är en demokratisk proc-
ess där invånare får vara med och best-
ämma hur en avsatt budget ska fördelas
och användas, genom att lämna förslag på
aktiviteter eller insatser, rösta på andras
förslag, varpå de förslag med flest röster
sedan genomförs (se bilaga). Medborg-
arbudget kan även fungera som en
demokratiskola där deltagare lär sig om
demokratiska processer, beslutsfattande
samt budget och investeringar.
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medborgarbudget i malmö
- erfarenheter från Malmö Tillsammans

Medborgarbudget kan på så sätt
bidra till aktivt medborgarskap,
en större förståelse för demokrati
och minskade samhällsklyftor när
fler får vara med och bestämma i
sin stadsdel eller stad. 

Malmö Tillsammans har genom
två “pilottest” modifierat och an-
passat metoden efter Sofielund
respektive Kirseberg och stads-
delarnas olika förutsättningar,
sedan genomfört båda proces-
serna samt utvärderat dem för att
få syn på resultat, effekter och en
indikation på huruvida med-
borgarbudget passar för Malmö
och i så fall hur metoden kan
användas framöver. 

De två platserna som fick bli testbäddar för medborgarbudget -
Kirsebergs fritids- och kulturhus och Naturmolnet på Sofielund.



malmö tillsammans

Malmö Tillsammans är ett samverkansinitiativ mellan Malmö Ideella, Sensus studieförbund,
NyföretagarCentrum Öresund och Malmö stad med Stadskontoret, Fritidsförvaltningen och
Funktionsstödsförvaltningen. Målet är att skapa en stadsövergripande innovationsplattform
och att i tre stationsnära områden – Östervärn, Persborg och Rosengård – skapa områdes-
inkubatorer för att lyfta initiativ och idéer från medborgare för att tackla lokala samhälls-
utmaningar. Malmö Tillsammans ska främja en hållbar stadsutveckling genom att arbeta för
minskad segregation, ökad sysselsättning, hållbart boende och förnyelse av de stationsnära
områdena. Som en del av initiativet testas en rad olika metoder och verktyg för ökat med-
borgardeltagande samt för stärkt samverkan mellan samhällssektorerna. Malmö Tillsammans
delfinansieras av ERUF, Europeiska regionala utvecklingsfonden. 
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1.1 "En demokratiskola"



1. vad och varför?
1.1 Medborgarbudget – en “demokratiskola”
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Sveriges kommuner och regioner (SKR)
tog fram en skrift om medborgar-
budget 2019 med syfte att inspirera
kommuner och regioner att utveckla
medborgarbudget inom sina verk-
samheter. I denna skrift beskriver de
medborgarbudget “...som en demo-
kratisk process, inte en metod, för att
involvera medborgarna i hur kommu-
nala resurser prioriteras, som påverk-
ar deras liv” (SKR, 2019). På sätt och vis
kan man se det som ett sätt att vitali-
sera eller förnya demokratin, där man
fördjupar medborgarnas möjligheter
till att vara aktiva i att medskapa inne-
håll i sin kommun. I denna process får
deltagarna också kunskaper om kost-
nader och prioriteringar. 

Referenser: Sveriges kommuner och regioner.
2019. En världsomspännande modell för
demokratisk inflytande.

Medborgarbudget har sitt ursprung i
Porto Alegre, Brasilien, där den första
genomfördes redan 1989. Syftet var
huvudsakligen att motverka korruption
och nepotism genom att involvera
medborgarna i att göra prioriteringar i
kommunens budget. Sedan dess har
konceptet spridits över hela världen
(Bregman, 2019). 

En av de främsta orsakerna för många
svenska kommuner som har använt
medborgarbudget har varit att skapa
transparens, där invånare får en direkt
insyn i hur de gemensamma resurs-
erna används. Denna transparens ver-
kar i sin tur öka medborgarnas förtro-
ende för kommunen (Bregman, 2019). 

Referenser: Bregman, Rutger. 2019. I grunden
god. Stockholm: Natur & kultur.

Informationsträff och förslagsinlämning på Naturmolnet.
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Enligt hemsidan Participatory Budgeting
World Atlas finns idag över 11 000 med-
borgarbudgetprocesser världen över,
och Europa är den världsdel där det
finns flest. Världens största finns i Paris,
där den infördes 2014. I Paris avsätts
hela 5 procent av stadens investerings-
budget till medborgarbudgeten, mot-
svarande 500 miljoner Euro på fem år. I
Madrid avsätts 3 procent till med-
borgarbudget, motsvarande 100 milj-
oner Euro för 2018, enligt SKR. I Torres,
Venezuela, fick medborgare bestämma
över hela investeringsbudgeten på sju
miljoner dollar, när den första med-
borgarbudgeten genomfördes där 2004.
I Barcelona avsätts 5 procent av invest-
eringsbudgeten. 

Referenser: https://www.pbatlas.net/
Sveriges kommuner och regioner. 2019. En
världsomspännande modell för demokratisk
inflytande.

I Sverige finns ett tiotal kommuner
som på ett eller annat sätt har jobb-
at med medborgarbudget. Fler än
så har dock genomfört mindre bud-
getar i andra former, som boende-
budget i Hammarkullen och Bisk-
opsgården (Göteborg), där Bostads-
bolaget har genomfört budgetar
med de som bor i områdena. Även
Åre, Uppsala har jobbat, eller
jobbar, med medborgarbudget,
framför allt i mindre orter på lands-
bygden runt respektive centralort.
Den största av de svenska med-
borgarbudgetarna genomfördes i
Nässjö. Där satsades runt 900
kronor per invånare, vilket är bland
de högsta summorna i världen.

Referenser: Bostadsbolaget, Åre kommun,
Uppsala kommun, Nässjö kommun.

Information om kvartersbudgeten på Föreningscenter Nobel 21, med bl.a. Pierre
Mesure, Digidem Lab (mitten), och Johan Nordström, Växtvärket ( till höger).



1.2 Medborgarbudgetens effekter och mervärden
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Studier av medborgarbudget runtom i världen visar bland annat att medborgar-
budget kan öka engagemang och intresse för politik, skapa ökad transparens vad
gäller ekonomi och beslutsfattande, stärka förtroendet för politiker och andra
medborgare och öka deltagandet i samhället hos dem som vanligtvis är under-
representerade (People Powered, 2022). 

Från cynism till

engagemang

I boken “I grunden god” redogör författaren Rutger Bregman (2019) för sju olika
plågor som har drabbat “vår gamla och trötta demokrati”. Det gör han i samma
kapitel som han skriver om medborgarbudgetens historia – eftersom han menar att
medborgarbudget som verktyg dels kan vara ett sätt att uppnå en “verklig
demokrati” och dels kan vara lösningen på dessa sju plågor:

I många länder runtom i världen
upplever medborgare ett stort
avstånd till politiken. Men i Porto
Alegre, Brasilien, och Torres,
Venezuela, medborgarbudgetens
födelseorter, känner nästan alla
en politiker och var femte person
har någon gång deltagit i budget-
arbetet. Det har resulterat i att
folk är mer troliga att engagera sig
i politiken om det är något de är
missnöjda med, snarare än att
klaga på politikerna. Dessutom
har det visat sig att medborgare
har större förtroende för politiker
som “delar med sig” av makten. 

Från splittring till förtroende

Innan medborgarbudgeten infördes i
Porto Alegre var förtroendet för politiker
och medborgare emellan extremt lågt.
Införandet av medborgarbudget result-
erade i stärkt förtroende för politikerna,
att antalet lokala föreningar tiodubblades
på 14 år och att medborgarnas för-
troende för varandra stärktes.

Från uteslutning till inkludering

I den “vanliga” politiken är lågutbildade
och socioekonomiskt utsatta exkluderade
och underrepresenterade, men i med-
borgarbudgetar är det tvärtom – i Porto
Alegre t.ex. utgör 30 % av deltagarna de
fattigaste 20 % av befolkningen. 

Referenser: People Powered, 2022.
Impacts of Participatory Budgeting. 

Bregman, Rutger. 2019. I grunden god.
Stockholm: Natur & kultur.
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Från passivitet till

medborgarskap

Att delta i en medborgarbudget har
visat sig vara en effektiv skola i
aktivt medborgarskap. Många som
deltar får en mer nyanserad bild av
politiken och en större förståelse
för hur den fungerar. 

Från korruption till

transparens

Innan medborgarbudgeten infördes
i Porto Alegre var pengar och mutor
ett av få sätt att få en politiker att
lyssna. Medborgarbudgetar gör folk
mer medvetna om ekonomin i
staden, vilket gör politiker mindre
benägna att acceptera mutor. 

Från egoism till solidaritet

Studier har visat att deltagare i med-
borgarbudgetar visar en ökad vilja att
betala skatt. Skatten ses som ett
“bidrag” man betalar för att ingå i
gemenskapen, och dessutom får folk en
ökad kännedom om vad skattemedlen
faktiskt går till. Att delta i medborg-
arbudgetar stärker samhörigheten.

Från ojämlikhet till värdighet

Efter att Porto Alegre infört medborg-
arbudget minskades de ekonomiska
klyftorna i staden snabbare än i städer
utan medborgarbudget. Mindre pengar
spenderades också på t.ex. skrytbyggen,
och mer pengar gick in i välfärden och
skolorna. I en studie av de ekonomiska
effekterna av medborgarbudgetar i
Brasilien framgår att en medborgar-
budget är starkt förknippad med ökade
medel till sjukvård, ökning av antalet
lokala föreningar samt minskad
barnadödlighet. 

Bregman, Rutger. 2019. I grunden god.
Stockholm: Natur & kultur.
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I Malmö har vi fortfarande ett för-
hållandevis högt valdeltagande,
men vi kan samtidigt se tydliga
skillnader i valdeltagande mellan
socioekonomiskt starka respektive
svaga områden. I valet 2022 ökade
dessa skillnader ytterligare. I vissa
områden i Malmö har vi nu ett val-
deltagande under 50 procent. 

Medborgarbudget har internation-
ellt visat att det fungerar som
metod eller verktyg för att höja
valdeltagandet, i egenskap av en
“demokratiskola” där medborgare
lär sig om demokratiska processer
genom att delta i dem. I New York
gjordes en studie av effekterna av
medborgarbudget, som visade att
de som hade deltagit i medborgar-
budgeten var 8,4 procent mer
troliga att rösta i valet, jämfört med
en motsvarande befolkningsgrupp i
en stadsdel utan medborgarbudget.

Effekterna var som störst hos de
under 30 år, boende i områden
med låg inkomst och hos etniska
minoritetsgrupper. I Prag, Tjeckien,
visade en studie att medborgar-
budgeten höjde deltagandet i lokala
val med 3 procent (People Powered,
2022).

Valdeltagandet kan ses som ett mått för
hur vår demokrati mår. Samtidigt är
demokratin något mer. Den handlar i
grunden om delaktighet och fördelning
av makt. Med tanke på de skillnader vi
ser mellan olika stadsdelar i Malmö,
vare sig det handlar om sysselsättning,
skolresultat, förekomst av diabetes typ 2
eller barnfattigdom så behöver vi skapa
fler sammanhang som binder oss
samman, som gör samhällsväven tätare
och som gör fler delaktiga i stadens
utveckling. 

En annan fråga som bör adresseras här
handlar om vad som krävs för att förstå
och lösa dagens komplexa samhälls-
utmaningar. De utmaningar som präglar
vår tid, allt från klimatkris till social
hållbarhet (som hänger ihop) har
komplexa orsakssamband, som inte kan
lösas av en enskild aktör, eller för den
delen “top-down” (se t.ex. Abrahamsson,
2015). Vad som krävs är en utvecklad
nätverksstyrning som involverar med-
borgarna i såväl problemformulering
som förslag till lösningar. Genom att
utveckla medborgarbudget i Malmö
menar vi (Malmö Tillsammans) att vi kan
stärka demokratin, känslan av att kunna
delta och påverka, och inte minst förstå
problem och potentiella lösningar från
flera olika perspektiv. 

1.3 vad kan det bidra med i malmö?

Referenser: Olsson, Martin. (2022)
Valdeltagandet minskar i Malmö –
men klyftorna ökar. Newsworthy. 

People Powered, 2022.
Impacts of Participatory
Budgeting. 

Abrahamsson, Hans (2015). Dialog och
medskapande i vår tids stora samhälls-
omdaning. Utbildning & lärande, 9(1)
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Processerna i medborgarbudget hand-
lar om att ge inflytande, men det
handlar lika mycket om att förstärka
relationer i grannskapet och att bygga
en känsla av sammanhang och äga-
ndeskap för sin stadsdel. Logiken är att
“du värnar det som du varit med att
bygga”. Genom att många är med och
bidrar till sin stadsdel så stärker vi inte
bara samhörigheten utan också trygg-
heten i området.

Sammanfattningsvis visar studier av
medborgarbudgetar runtom i världen
bland annat att medborgarbudget kan
öka engagemang och intresse för pol-
itik, skapa ökad transparens vad gäller
ekonomi och beslutsfattande, stärka
förtroendet för politiker och andra
medborgare och öka deltagandet i
samhället hos dem som vanligtvis är
underrepresenterade. 

Som en parentes, fast lika viktigt, så
är “kontroll, inflytande och delaktig-
het” ett delmål inom den nationella
folkhälsostrategin. Med andra ord;
om vi kan öka möjligheterna för
inflytande hos Malmöbor kan vi också
öka den generella folkhälsan för
invånarna i Malmö. 

Vår vision från Malmö Tillsammans är
att det etableras en långsiktig struktur
för att jobba med medborgarbudget.
Primärt i socioekonomiskt svaga om-
råden, som på sikt kan bidra till att
stärka den sociala sammanhållningen
i Malmö.

Det är en beprövad metod, där det
finns mycket erfarenheter att hämta,
inte minst från många europeiska
länder (bl.a. Frankrike, Finland och
Italien). 

Town Hall på Kirseberg om Kulturhuvudstadsansökan och husbudget, hösten 2022.

Referenser: Harrysson, L., Schenk, A., & Nilsson,
A. (2019). Att göra trygghet i staden: Ett
"samvärkande" projekt mellan kommun och
civilsamhälle. FoU Helsingborg.

Folkhälsomyndigheten, Nationella folkhälsomål
och målområden.
Bregman, Rutger. 2019. I grunden god.
Stockholm: Natur & kultur.



2. Medborgarbudget i Malmö
2.1 Motion om medborgarbudget i

kommunfullmäktige 2022
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Under våren 2021 motionerade Miljöpartiet i Malmö om att kommunstyrelsen
skulle ges i uppdrag att utreda och komma med förslag på en modell för
medborgarbudget i Malmö, samt att pilottesta och utvärdera modellen.
Kommunfullmäktige beslutade att inte ta fram en modell, utan hänvisade istället till
de tester som projektet Malmö Tillsammans var på väg att genomföra. 

Med avstamp i det sjunkande valdeltagandet i Malmö menar vi (Malmö
Tillsammans) att vi, genom att utveckla medborgarbudget i Malmö, kan bidra till att
stärka demokratin, känslan av att kunna delta och påverka, som i slutändan kan
påverka valdeltagandet i Malmö. 

Genom projektet har vi i två omgångar testat oss fram för att optimera en process
man skulle kunna använda sig av i Malmö. Det omfattar allt från processledning till
eventuella behov av digitala lösningar som stödjer processen, involvera lokal-
samhället, leda workshops, planera genomförande aktiviteter samt att utvärdera
och justera upplägget. 

Referens: Miljöpartiet, Motion om att införa medborgarbudget, 2021

Brevlåda på Naturmolnet,
under omröstningen.

Förberedelser inför träffen på
Föreningscenter Nobel 21.



3. Kvartersbudget
3.1 Bakgrund
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Kvartersbudgeten på Naturmolnet
genomfördes mars till oktober
2022, med en budget på 150 000
kr. Kriterierna för förslagen var att
det skulle vara sociala aktiviteter,
de skulle ske på Naturmolnet, de
skulle vara öppna för allmänheten
och kosta max 30 000 kr. 

Arbetet med kvartersbudgeten
skedde i nära samverkan med
föreningen Växtvärket, en ideell
förening som jobbar med hållbar
stadsutveckling, social odling, bygg-
lek och platsutveckling, och som
driver platsen Naturmolnet, vilket
är en grannskapsträdgård i hörnet
av Rolfsgatan/Palmgatan. 

FEBRUARI/MARS APRIL MAJ JUNI-SEPTEMBER

Sätta ramar, kriterier,
tidsram osv. Bygga team,

referensgrupp
Förberedelser:

kommunikationsmaterial,
digital plattform osv.
Förslagsinlämning
öppnade 14 mars

Förslagsträff 29 mars

Förslagsträff 19 april
Förslagsinlämningen

stängdes 25 april

Omröstningen
öppnades 2 maj och

stängdes 15 maj
Förslagen med flest

röster presenterades
Planering för

genomförande

Förslagen
genomfördes

Växtvärket jobbade redan innan kvarters-
budgeten med att aktivt bjuda in
besökare och boende i området till att
vara med och medskapa Naturmolnet.
Därför föll det sig naturligt att testa
metoden kvartersbudget på platsen och
tillsammans med Växtvärket.

Alla som ville bjöds in till att vara med
och lämna förslag i kvartersbudgeten.
Det fanns inget krav på att man skulle bo
i området, varken för att lämna förslag
eller rösta, och det fanns heller ingen
åldersgräns för att delta. Under arbetets
gång hade vi fysiska möten, på Fören-
ingscenter Nobel 21 och på Naturmolnet,
där deltagare fick information och kunde
ställa frågor eller få hjälp med att
utveckla sitt förslag. 
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Malmö Tillsammans köpte in process-
stöd, teknisk support och kompetens
från Digidem Lab, en ideell förening
baserad i Göteborg som jobbar med
demokratisk innovation och som har
lång erfarenhet av att genomföra
medborgarbudget i Sverige och andra
delar av världen. De assisterade med
processdesign och var också ansvar-
iga för att sätta upp en hemsida för
budgeten, med verktyget Decidim, en
plattform baserad på öppen källkod
som har använts internationellt i olika
medborgarbudgetar.

Digidem Lab följde projektet genom
alla delmoment och var behjälpliga
med tips och idéer kring tekniska
detaljer såväl som strategiska vägval. 

3.2 Samarbeten, mobilisering och

relationsbyggande

Därutöver var, som redan nämnt,
Växtvärket en central samarbetspart,
som också tog huvudansvar för att
stötta de vinnande förslagen i genom-
förandet. 

För att skapa intresse för kvartersbud-
geten bjöd vi också in andra organ-
isationer att vara med som en slags
referensgrupp och ambassadörer för
testet. De som var med i denna grupp
var bl.a. från Arena 305, Röda Korset,
Fastighets– och gatukontoret samt ett
par engagerade privatpersoner som
tidigare haft kontakt eller samarbete
med Malmö Tillsammans. De bidrog
med att sprida information om
kvartersbudgeten och fungerade som
ambassadörer i sina nätverk. De var
också med och kvalitetssäkrade för-
slagen samt räknade röster. 

reflektion

Det är av yttersta vikt att redan tidigt samla organisationer som man tror kan vara
ambassadörer för medborgarbudget. För att det ska få den spridning som krävs så
måste man ta hjälp av lokalt baserade aktörer som har ett upparbetat förtroende
hos boende och andra intressenter. Det gäller att upparbeta ett intresse och vilja
hos dem att vara med och bidra i alla moment av medborgarbudgeten. Det i sin tur
skapar relationer, dels till oss, och ännu viktigare - sig emellan. 
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11 förslag röstades fram i budgeten för genomförande (se nästa sida), de flesta blev
genomförda med undantag för dans med Malmö dansakademi, väggmålnings-
festival och karaoke med kambuchaprovning. Anledningen till att Malmö
dansakademi inte genomförde sitt förslag var för att de kom fram till att platsen
(Naturmolnet) inte lämpade sig för dans, med tanke på underlaget som består av
ett tjockt lager träflis/träbitar och för att kriterierna i budgeten inte tillät aktiviteten
att hållas på en annan plats. Personerna bakom förslaget väggmålningsfestival
valde själva att inte gå vidare med idén då de ansåg att summan de fick inom
ramen för kvartersbudgeten inte räckte för deras vision. Anledningen till att
karaoke och kambuchaprovning inte genomfördes var för att förslagslämnaren
själv inte ville vara drivande.

Flera av idéerna som röstades fram hade lämnats av personer som inte själva ville
driva genomförandet, precis som i fallet med kambucha och karaoke, och därför
föll det på Växtvärket att genomföra idéerna. Växtvärket fick själva välja datum och
form på aktiviteterna och de prioriterade de som antingen fått flest röster eller de
som var lättast för dem att genomföra, vilket resulterade i ett antal ihopslagna
aktiviteter. 

3.3 Resultat

Johan Nordström och Lisa
Magnusson från Växtvärket.

Brainstorming och
förslagsinlämning.
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3.3 Resultat:

de genomförda aktiviteterna

Naturen kan sjunga

Ett antal workshops som hölls i juli av
förslagslämnaren Jean-Charles själv. Vid
workshopsen fick barn skapa musik med
växter genom en apparat som förvandlar
elektriska strömmar till toner. 

Bygg– och slöjddag

Hölls av Växtvärket. Deltagare fick bygga
möbler, hjälpa till att renovera scenen
samt bygga en mobil lerugn. 

Flavor-boss, afrokaribisk

smakfest

Hölls av förslagslämnaren själv, Patricia
Dianda. De första 100 besökarna fick
avnjuta en gratis smakportion och en DJ
spelade musik. En uppskattning är att
den aktiviteten var den som drog flest
besökare.

Bänkbygge

Hölls av Växtvärket. Deltagarna fick bygga
bänkar till Naturmolnet. 

Utomhusbio

Genomfördes av förslagslämnarna
Malmö ungdomsråd TIF, tillsam-
mans med Råfilm och ABF. Rädda
barnens ungdomsförbund var
också på plats.

Fest-o-val

Hölls av Växtvärket, i samband med
valet. Två olika aktiviteter som
röstades fram ingick här - loppis
och streetfood.

Naturmolnets lilla

filmfestival

Hölls av Växtvärket i samarbete
med Råfilm. Visning av kortfilm och
deltagarna erbjöds även bygga en
biostol. 

Soppkök och fixardag för

ett grönare Sofielund

Hölls av Växtvärket och bestod av
två olika förslag, soppkök och fixar-
dag. Besökare fick äta soppa och
plantera på Naturmolnet, samt ta
med buskar och träd att plantera på
andra platser i Sofielund. 

Täljworkshop

Hölls av Växtvärket med inhyrd instruktör.
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Vissa av förslagsläggarna såg kvartersbudgeten som ett tillfälle att föreslå en
aktivitet som de själva ville besöka, men inte driva (loppis, täljworkshop,
karaoke/streetfood/kambucha, fixardagar, soppkök och bygga bänk). I info-
rmationen som förslagslämnarna fick på förhand stod bara att de “gärna” fick vara
delaktiga i genomförandet, men det var inget krav. Växtvärket var dock flexibla och
genomförde mer än gärna ett par av aktiviteterna, men hade det varit en annan
aktör hade resultatet kunnat bli annorlunda, om de inte hade haft tid eller personal
för att genomföra förslagen. För att det inte ska uppstå frågetecken kring vem som
ska ansvara för att genomföra förslaget vore det bra att prata igenom det innan
processen är framme vid den fasen: 

3.3 Resultat:

reflektion

Förväntas förslagslämnarna själva genomföra förslagen?
Vem ska genomföra dem annars? 

Det är också viktigt med tydlig information och kriterier för förslagen, som var de
ska genomföras, inom vilken tidsram samt vilken summa de kan budgetera för i sitt
förslag och vad pengarna kan användas till. I planeringen av genomförandet
uppstod ett par andra frågor som kan vara bra att ha med sig i framtida processer:

Hur betalas pengarna ut?
Vad kan pengarna användas till, bara utgifter eller kan de också gå till
“lön”/ersättning till den som genomför förslaget och isåfall, hur ska det se ut?
Finns det möjlighet att ansöka om mer pengar från annat håll för att kunna
skala upp idén och genomförandet? 

Från Fest-o-valen på Naturmolnet.



15

Jean-Charles som la förslaget om Naturen kan sjunga samt Patricia Dianda, Flavor-
boss, var de två förslagsläggarna som var mest aktiva i genomförandet av sina
respektive förslag. Jean-Charles workshops blev välbesökta och uppskattade, och
möjligheten att genomföra dem sågs av Jean-Charles som en bra möjlighet att testa
en metod och ett upplägg för ytterligare, framtida workshops på temat. Flavor-boss
aktivitet som blev den mest välbesökta fungerade som en kvartersfest för de
boende och en möjlighet för folk att smaka på Flavor-boss mat, men självklart också
som ett tillfälle för Patricia Dianda att marknadsföra sin verksamhet. 

Jean-Charles förslag var det som fick flest röster, 85 stycken, och Flavor-boss fick
näst flest, 12 stycken. Att Jean-Charles fick så många röster beror på att han
lyckades mobilisera – han spred informationen om kvartersbudgeten och sitt
förslag till så många han kunde, och röster trillade in från flera länder utanför
Sverige. 

Växtvärket som genomförde flera av de framröstade förslagen såg det som en
möjlighet att fylla sitt sommar-/höstprogram med aktviteter som de boende i
området själva hade tagit fram alternativt röstat på, och som ett sätt att få
finansiering för genomförandet. Alla aktiviteter blev lyckade och fick besökare. 

3.3 Resultat:

reflektion

Patricia Dianda, Flavor-boss.
Jean-Charles som deltog
i båda processerna.



150 000
kronor i

kvartersbudgeten

30 000
kronor per förslag

som mest

2
informations-

möten

38
inlämnade förslag

28
förslag godkända

för omröstning

11
förslag röstades

fram

120
personer röstade

(cirka)

180
unika röster
fördelades

150
personer deltog

(cirka)
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3.4 kvartersbudgeten sammanfattningsvis

alla de framröstade förslagen

Naturen kan sjunga och vi kan dansa med den 
Flavor-boss afrokaribiska områdesfest och
smakupplevelse 
Gratis dans med Malmö dansakademi 
Väggmålningsfestival 
Loppis 
Täljworkshop 
Karaoke, streetfood och kambuchaprovning 
Fixardagar för ett grönare Sofielund 
Malmö ungdomsråd har utebio och workshop
Soppkök 
Måla bänk/bygga



4. Husbudget 
4.1 Bakgrund
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Husbudgeten påbörjades i septem-
ber 2022 på Kirsebergs fritids– och
kulturhus. I teamet fanns projekt-
medarbetare från Malmö Tillsamm-
ans och Ulrika Hybrant (Malmö stad,
kulturförvaltningen), evenemangs-
sekreterare i huset och en aktiv sam-
arbetspart genom hela projektet.

Husbudgeten var på 100 000 kr och
kriterierna för förslagen var att de
skulle ske i huset, vara öppna för
allmänheten och att förslagslägg-
aren själv skulle ta aktivt ansvar i att
se till att förslaget genomförs. För-
slagen fick max kosta 20 000 kr.

Husbudgetens syfte var att engagera
boende och aktiva i området till att
samskapa innehållet i huset och
bidra till stadsdelens utveckling. 

SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER➝

Sätta ramar, kriterier,
tidsram osv. Bygga team.
Förberedelser: material,

digital plattform osv.
Förslagsinlämning

öppnade 22 september i
samband med infomöte

Förslagsträff 5
oktober

Omröstningen
stängdes 24 oktober

Omröstningen öppnade 1
och stängde 15 november

Mobiliseringsträff 3 nov
Förslagen med flest

röster presenterades
Planering för

genomförande

Förslagen
genomförs

Fritids– och kulturhuset är ett stort hus
med lokaler för olika ändamål – hobby-
rum, keramikverkstad, konferensrum,
flera olika salar med scen och spegel-
väggar, teater mm. I dagsläget inhyser
huset bl.a. bibliotek och fritidsgård,
mötesplats för seniorer (Ignis), kamp-
sportsföreningar, Bulltofta IF, keramiker
som hyr in sig i verkstaden och i
perioder även teater och bio.

Malmö Tillsammans valde att genom-
föra sitt andra pilottest av medborgar-
budget på Kirsebergs fritids– och
kulturhus  dels pga. det redan existe-
rande och väl fungerande samarbetet,
men också för att huset har helt andra
förutsättningar och möjligheter jämfört
med Naturmolnet, och därför skulle
vara en lärorik, intressant och lämplig
plats att genomföra en husbudget på.
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Fritids– och kulturhuset var en
viktig och värdefull samarbetspart
som dessutom fungerade som en
ambassadör för husbudgeten. Som
en etablerad, kommunal institution
bidrog fritids– och kulturhuset
även med legitimitet och för-
troende från lokalbefolkningen för
hela husbudgetprocessen. Ulrika
Hybrant har länge fungerat som en
“spindel i nätet” på fritids– och
kulturhuset, med god kontakt med
både biblioteket, fritidsgården och
alla de föreningar som hyr in sig i
huset – vilket var värdefullt vad
gäller kommunikationen med dem,
men även förtroendemässigt och
eftersom det innebar att huset
redan innan husbudgeten präg-
lades av en viss nivå av sam-
skapande.

4.2 Samarbeten, mobilisering och

relationsbyggande

Under stadiet förslagsinlämning gjordes
mycket fotarbete och teamet tog kon-
takt med flertalet föreningar och aktörer
i området runt fritids– och kulturhuset.
Många föreningar valde att lämna för-
slag, och de mest aktiva i husbudgeten
blev Bulltofta IF – en skolidrottsförening
som på senare år utvecklat sin verksam-
het till en ungdomsförening där ledarna
själva är ungdomar. Föreningen tar
ingen avgift från medlemmarna och
syftet med föreningen är att erbjuda
aktiviteter för alla i området som är i
åldern 6-16 år. Bulltofta IF bokade in ett
möte då en från teamet besökte fören-
ingen och hjälpte dem att utveckla
ungdomarnas idéer. Föreningen lämn-
ade sedan 5 förslag. I röstningsfasen
lyckades föreningen mobilisera väl, och
fick upp emot 140 personer som röstade
på deras respektive förslag.

Ulrika Hybrant, Kirsebergs
fritids- och kulturhus. Läxhjälp med Bulltofta IF.
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Att Bulltofta IF lämnade så många förslag och lyckades mobilisera bättre än
resterande förslagsläggare fungerade delvis som en morot för de andra förslags-
läggarna, men det väckte även ett antal frågor som teamet diskuterade, bland
annat:

reflektion

 Ska man sätta en gräns för hur många förslag en förening kan lämna?
Hur säkerställer man att folk röstar på de förslagen de bäst tycker om och som
de tror har bäst nytta för de boende i området samt för husets utveckling och
inte bara röstar på sin egen förenings förslag?
Hur kan man uppmuntra andra till att mobilisera på samma sätt som Bulltofta IF? 

Malmö brädspelsförening lämnade också ett förslag för husbudgeten. Deras
representant som varit i kontakt med Malmö Tillsammans var inte helt införstådd i
processen och ville inte mobilisera inom sin förening på samma sätt som Bulltofta
IF, dels för att de ville att de boende i området själva skulle rösta och vilja ta del av
deras aktivitet, och dels för att de ville vara säkra på att det fanns ett intresse och
potentiella besökare. Deras representant lyfte frågor som:

Vilka är det som förväntas rösta?
Hur uppmuntrar man boende i området som inte är aktiva i någon av
föreningarna som lämnat förslag att rösta? 

Kirsebergs fritids- och kulturhus.
Tre förslagsläggare - Kristina, Sabina och Hanna,
som genomförde sina förslag tillsammans.
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Representanten från Bulltofta IF var behjälplig och diskuterade med husbudget-
teamet tidigt under omröstningen, bl.a. kring om det skulle vara möjligt att välja
bort ett av förslagen för genomförandet, så att fler föreningar och privatpersoner
kunde vara med och få genomföra sina idéer. Så blev det även i slutändan -
Bulltofta IF valde att halvera sin budget, och flera andra förslagsläggare gick också
ned i budget i slutändan. Det gjorde det tydligt att förslagsläggarna och deltagarna
inte såg husbudgeten som en tävling, utan som en solidarisk process med flera
aktörer som delar syfte och målbild – i det här fallet är att bidra till utvecklingen av
Kirsebergs fritids– och kulturhus som en samskapad mötesplats, och i förläng-
ningen bidra till Kirseberg som stadsdel.

Slutsatsen man kan dra av ovanstående resonemang är att man ska vara flexibel
och se budgeten som en grov uppskattning. Eftersom det kan bli så att förslagen
kostar mindre att genomföra än budgeterat, är det också viktigt att inte på förhand
sätta ett maxantal för hur många förslag som kommer att genomföras. Det
lämpligaste är att sätta sig ned med förslagsläggarna och diskutera fram bästa
upplägget för att så många förslag som möjligt ska kunna genomföras inom
budgeten:

reflektion

Den slutgiltiga “skarpa” budgeten för respektive förslag
Går idén att genomföra ihop med en annan aktivitet?
Har förslagslämnaren ens kapacitet och resurser att genomföra alla sina förslag, i
de fall de har lämnat fler än ett? Kan det bli aktuellt att “baka ihop” några av dem?

Bilder från Sabinas keramikkurs för barn.
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4.3 Resultat:

de framröstade förslagen

läxhjälp med käk

Med Bulltofta IF. Påbörjades i november.
Läxhjälp för barn och unga på söndagar,
med efterföljande middag.

Kidsdance

Med Bulltofta IF. Danskurs för barn
som är mellan 3-8 år.

Bus och skoj med instrument

Med Bulltofta IF. Barn mellan 3-6 år
får lära sig spela instrument.

VM i fotboll

Med Bulltofta IF. Visning av fotbolls-VM.
Genomfördes inte.

grannskapsfestival

Ska genomföras i februari, av Jagadeesh
som driver The art och deep breath. Yoga,
mat, musik och samtal mm.

imorgon börjar idag -

podcast med unga

Med Jean-Charles som även deltog i
kvartersbudgeten. En podcast av
och med ungdomar. 

skapande verkstad

Öppet hus med olika kreativa saker
- textilåterbruk, keramik osv.

lappa, laga, lära

Laga kläder med inspiration från
japanska tekniken Sashiko. Genom-
fördes i januari-februari tillsamm-
ans med skapande verkstad.

Talangjakt

Barn får uppträda med sång, dans, mm.
Ska genomföras i februari.

kramma, kläm och skapa i

keramik

digitalt skapande för tjejer
Föreslogs av konstnären Filip Rahim
Hansson och keramikern Sabina
Morin. Genomfördes inte, men
Sabina Morin hade istället keramik-
kurs för barn inom ramen för
förslaget skapande verkstad.

Gratis prova-på-tillfällen i kodning och
programmering för tjejer och ickebinära
12-16 år. Genomfördes i februari.



20 000
kronor per förslag

som mest

3
informations-

möten

29
inlämnade förslag

27
förslag godkända

för omröstning

11
förslag röstades

fram

270
personer röstade

(cirka)

1 266
unika röster
fördelades

300
personer deltog

(cirka)

100 000
kronor i

husbudgeten
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4.4 husbudgeten sammanfattningsvis

Bild på affischer från mobiliseringsträff på Kirseberg.



5. Lärdomar, reflektioner

och slutsatser

5.1 Lokal förankring och nätverk
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Den viktigaste erfarenheten vi gjort från våra piloter är att man alltid behöver ta
utgångspunkt i den aktuella kontexten. För att få genomslag behöver man förstå
hur människor i det lokala området organiserar sig och vilka befintliga mötesplatser
som finns. Till exempel behöver man ta reda på vilka organisationer som är
framträdande och vilka kommunala organisationer, eller andra myndigheter, som
finns på platsen. Dessa är nyckelaktörer som man ska sikta på att få med som
“ankare” och ambassadör för budgetarna. Processerna i medborgarbudget handlar
om att ge inflytande, men det handlar, som sagt, lika mycket om att förstärka
relationer i grannskapet och att bygga en känsla av sammanhang och ägandeskap
för sin stadsdel. Logiken är att “du värnar det som du varit med att bygga”. Genom
att många är med och bidrar till sin stadsdel så stärker vi inte bara samhörigheten
utan också tryggheten i området. 

Referenser: Harrysson, L., Schenk, A., & Nilsson, A. (2019). Att göra trygghet i staden: Ett
"samvärkande" projekt mellan kommun och civilsamhälle. FoU Helsingborg.

Kirsebergs fritids- och kulturhus. Förslagsutveckling på Kirsebergs bibliotek.
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5.2 Kommunikation

Kommunikatören var med löpande i
båda processerna. Den största delen
av kommunikationsarbetet handlade
om att skapa ett intresse, den andra
delen om att göra informationen så
lättillgänglig som möjligt för att sänka
alla trösklarna för deltagande.

Kommunikatören tog både fram
tryckt material såväl som material till
sociala medier och den digitala platt-
formen. Kommunikationen riktades
främst mot aktiva och boende i
området kring Naturmolnet respek-
tive Kirsebergs fritids– och kulturhus
och skedde t.ex. i Facebokgrupper
och genom aktiva insatser där flyers
och affischer delades ut till bl.a.
skolor, föreningar och liknande i
områdena. Mycket av kommunik-
ationen och informationen om med-
borgarbudgeten förmedlades och
spreds av kontakter och i nätverk, så
även här spelar samarbeten och rela-
tioner/ambassadörer en stor roll. 

Det krävs att det finns en kommu-
nikatör som är med i arbetsgruppen,
från start till slut. Kommunikation är
avgörande för om man lyckas skapa
intresse för att delta i att lämna
idéer, rösta och delta. 

Att få boende att vara med och
bestämma hur en summa pengar ska
användas låter enkelt, men det finns
trösklar som det krävs mycket kommu-
nikationsinsatser för att överbrygga.
T.ex. sågs en viss tveksamhet bland de
i området som inte redan är aktiva i
föreningar eller liknande, och som
alltid när det rör sig om en heterogen
målgrupp finns t.ex. språkbarriärer
och olika förkunskaper om demokrati,
pengar och medborgardeltagande. 

Största utmaningen, men också möjlig-
heten, är att få folk att förstå varför det
är angeläget och relevant för dem att
delta och engagera sig och på vilket
sätt det faktiskt gynnar dem att göra
det.

I fallet med kvartersbudgeten och hus-
budgeten var kommunikatören bara
en person, och därför var det t.ex. inte
möjligt att ta fram skrivet material på
flera olika språk, även om det hade
varit önskvärt för att uppnå en bättre
representation och diversitet. Detta
kan vara något att tänka på vid
framtida budgetar, särskilt med tanke
på att Malmö är en mångkulturell stad
där invånarna sammantaget pratar
över 100 olika språk. 
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5.3 Tillgänglighet och diversitet bland deltagare

I studier om andra medborgarbudgetar
har man kunnat se att de grupper som
vanligtvis är underrepresenterade i t.ex.
de ordinarie valen snarare är överrepre-
senterade i medborgarbudgetprocesser.
Ambitionen hos Malmö Tillsammans har
varit att nå så många som möjligt i de
respektive stadsdelarna och processerna,
vilket vi dock från början var medvetna
om är mycket svårt och kräver mycket
resurser, tid och fotarbete. Många av de
som lämnade förslag är redan aktiva och
delaktiga i sitt närområde på ett eller
annat sätt, även om en del av förslagen
kom från bl.a. ungdomar. Avgörande för
att kunna nå ut lokalt är de lokala
nätverken med etablerade föreningar och
viktiga aktörer som redan har upparbetad
kontakt med medborgare. Att Malmö
Tillsammans inte har lyckats nå så många
målgrupper som möjligt och inte har
lyckats få till den diversitet som önskades
bland deltagarna är inget misslyckande,
utan kan anses bero på en rad olika
faktorer:

Att det tar tid innan en process såsom
medborgarbudget är etablerad i staden
Det krävs en lokalt etablerad aktör för
att processen ska få legitimitet från
medborgare 
Det krävs mycket resurser för att t.ex.
erbjuda material, information och stöd
på andra språk

Eftersom båda processerna var
småskaliga, lokala och pågick
under kort tid har vi inte kunnat
sammanställa ett statistiskt resu-
ltat, vad gäller deltagarnas ålder
eller socioekonomiska bakgrund,
som kan anses vara repres-
entativt eller underbyggt nog för
att dra slutsatser från. 

Under processernas gång fick vi
feedback vad gäller den digitala
plattformen som är byggd med
Decidim, ett verktyg för med-
borgarbudgetar byggt på öppen
källkod, och som är internat-
ionellt etablerat och välanvänt.
För att kunna rösta var man
tvungen att registrera sig på
hemsidan, vilket av vissa upp-
fattades som en tröskel och som
lite krångligt. Detsamma gällde
när förslagsläggare skulle gå in
och uppdatera i sina egna förslag,
hade man inte bekräftat sitt
användarkonto kunde man inte
logga in igen. Vi hade dock, under
båda processerna, fysiska möten
och brevlådor utspridda i de
respektive områdena där man
både kunde lämna förslag och
rösta utan att registrera sig eller
över huvud taget använda den
digitala plattformen. 



Vem får lämna förslag?
Vem får rösta?
Hur många förslag får man rösta på?
Vad ska vi ha för kriterier?
Hur många förslag kan varje användare lämna?
Hur ska fördelningen mellan fysiska träffar/information via plattformen se ut?
Hur “skarp” budget ska lämnas in med förslagen?
Hur betalas pengarna ut till de vars förslag blir framröstade och vad kan
pengarna användas till?

Vad ska man ställa för krav på förslagslämnarna vad gäller genomförande
/deltagande?
Vem ska genomföra förslagen om inte förslagslämnaren själv vill/kan?
Hur tar vi kontakt med boende och de vars förslag vi vill ha in?
Hur uppnår man en god diversitet och representation bland de som deltar?
Hur sänker man trösklarna för digitalt deltagande? (går det att rösta utan att
registrera sig t.ex.?)
Vilka språk ska man erbjuda information på?

En sammanställning av frågor som vi har jobbat utifrån i våra respektive processer.
samt frågor som har dykt upp under arbetets gång och som visat sig vara bra att
diskutera på förhand vid framtida medborgarbudgetprocesser:

En lokal designprocess utifrån områdets specifika förutsättningar:

Vem ska bjudas in och hur?

26

5.4 Frågor att ta med sig till

framtida medborgarbudgetprocesser
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5.5 framgångar, utmaningar, rekommendationer

Hög tröskel och ovana för
gemene Malmöbo att
engagera sig och ta plats 
Många idéer hade svagt eller
inget ägarskap
(Kvartersbudgeten), Växtvärket
fick genomföra dessa vilket
ledde till visst merarbete

Utmaningar: 

Fotarbete och
relationsbyggande arbete 
Brett nätverk av lokala aktörer 
Lättillgänglig kommunikation

Framgångar:

Bygg ett starkt nätverk av
lokala aktörer och
referensgrupp tidigt 
Bestäm innan vem som ska ta
ansvar för genomförande om
förslagslämnaren inte själv vill 
Ha tydliga kriterier som
förslagen måste uppfylla 
Ha en tydlig plan för hur
pengar betalas ut för
förslagens genomförande

Rekommendationer:

Johan Nordström och
Sara Stiber, Växtvärket. Från Town Hall på Kirseberg.
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5.6 Likheter och skillnader mellan processerna

I husbudgeten ändrade Malmö Tillsammans framför allt en sak i processdesignen –
kriterierna för förslagen. Kriterierna ändrades till att förslagsläggaren förväntades
ta aktivt ansvar och vara delaktig i genomförandet av idén. Ganska snabbt under
förslagsinlämningsfasen uppenbarade sig ett par effekter som man kan anta kom
av den ändringen:

Fler föreningar lämnade förslag
Förslagen höll en högre kvalitet och var välformulerade
Budgeten i vissa förslag var mer specifik och genomtänkt
Förslagsläggarna visade ett mycket större ägandeskap och engagemang…
… vilket i sin tur gjorde att fler förslagsläggare mobiliserade och ansträngde
sig i större utsträckning för att få fler röster

Platserna Naturmolnet och Kirsebergs fritids– och kulturhus är två i grunden
ganska olika platser med olika förutsättningar – en är utomhus, har redan ett aktivt
medskapande och drivs av en ideell förening, en är en kommunal verksamhet med
lägre grad av medskapande. Det gjorde också att förslagen fick olika karaktär. Både
Sofielund och Kirseberg har till viss del en redan existerande gemenskap och
nätverk, som byalag och lokala föreningar, men Kirseberg har generellt en starkare
historia av lokalt engagemang och präglas i större utsträckning av en “gör-det-själv-
anda”. Sofielund har fler områden/kvarter som räknas som socioekonomiskt
utsatta, vilket också kan antas påverka utfallet av en process liknande Kvarters-
budgeten. Med lägre socialt kapital blir tröskeln för deltagande högre. En annan sak
som påverkade utfallet på Kirseberg, jämfört med det på Sofielund, är det faktum
att kultur– och fritidshuset är en kommunal verksamhet – vilket bidrog med
legitimitet till processen, men som dock också kan skapa trösklar bland invånare
som inte känner samma tillit till kommunen eller de offentliga instanserna. 
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5.7 Vad tyckte samarbetsparterna?

Vid utvärdering av kvartersbudgeten
tillsammans med Växtvärket sades
bl.a. att de tyckte att metoden var ett
bra sätt för dem att få veta vilka be-
hov och önskemål de boende i om-
rådet hade för platsen. När idéerna
redan fanns kunde Växtvärket bara
fokusera på att genomföra dem, och
på så sätt, i större utsträckning, vara
säkra på att evenemangen svarade
mot faktiska behov och önskemål,
vilket även säkerställde en målgrupp
för aktiviteterna. 

Växtvärkets medarbetare som jobb-
ade med kvartersbudgeten sa att de
gärna hade varit med i en liknande
process igen, och de hade idéer på
vad som hade kunnat förändras och
förbättras för ännu större genom-
slagskraft och bättre resultat:

Fler och tydligare ambassadörer i
området
Mer legitimitet från avsändare 
Mer fokus på att nå ut bredare, t.ex.
genom information på fler språk
och mer lättillgänglig information
samt mer uppsökande arbete
/fotarbete 
Ännu mer transparens och öppen
information om t.ex. utbetalning av
pengar, stegen i processen mm. 

Ulrika Hybrant på Kirsebergs fritids–
och kulturhus har tydligt uttryckt en
vilja att engagera fler boende i husets
utveckling. Därför tyckte hon att
husbudgeten var en bra metod, för att
det gav en möjlighet att på ett enkelt,
konkret sätt delta i just den utveck-
lingen och få vara med och bestämma
över vad som ska ske i huset. Därmed
kan Ulrika fokusera mer på sin roll
som facilitator och lokalansvarig, snar-
are än att försöka lista ut vad folk vill
ha för evenemang och leta upp lämp-
liga sådana. När idéerna finns och
kommer direkt från målgruppen blir
det fler besökare och ett bättre even-
emang, och på sikt ett mer levande
hus som i större grad är till för alla
som bor i området. Husbudgeten
ledde också till att hon bättre förstod
behoven hos föreningar och privat-
personer som redan hyr in sig i huset,
t.ex. vad gäller vilket material och vad
för utrustning som behövs köpas in. 
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ulrika hybrant, kirsebergs fritids- och kulturhus,

angående husbudgeten:

“Husbudgeten har varit ett för mig helt nytt och riktigt roligt sätt att både
skapa nya aktiviteter och att få nya personer att hitta till Kirsebergs fritids-
och kulturhus. Medborgarbudget är ett riktigt bra sätt att möjliggöra äkta

inflytande för Malmöborna och deras fritid. Underbart!”

Lisa Magnusson, Växtvärket,

angående kvartersbudgeten:

“Att arbeta och skulptera fram kvartersudgeten på Naturmolnet var en lärorik
process och ett intressant sätt att testa ett konceptet. Det var mycket som vi
kanske hade gjort annorlunda om vi gjort om processen som till exempel att

lägga mer tid och resurser på kommunikation och spridning. Förhoppningsvis
är detta början på att ett ökat intresse för att testa kvartersbudget på fler

platser i Malmö och Sverige. Jag tror att det är ett enkelt sätt för människor att
snabbt se resultat av sitt engagemang vilket kan spela stor roll för ett ökat
deltagande i såväl demokratiska processer som att arbeta för att förändra
och stärka sitt eget område. För oss som var på plats var det fint att se hur

idéerna blev verklighet, ett av de finaste minnena är från soppkök och
livemusikkvällen som tog plats under en av de sista fina kvällarna i

september. Det var en härlig stämning med musik, mat och många spontana
besökare som trillade in.”
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5.8 Vad tyckte deltagarna?

Flera av de som lämnade förslag uttryckte sig positivt och sa bl.a. att det var ett bra
tillfälle och en bra möjlighet för dem att testa ett upplägg eller en aktivitet, att del-
tagandet gav dem kontakter och nätverk samt möjligheter som de inte hade innan,
och flera verkade uppskatta möjligheten att få stöd och hjälp under arbetets gång –
t.ex. med planering, marknadsföring och andra praktikaliteter gällande t.ex. pengar
och tillstånd. En ambition som fanns under båda processerna var att deltagarna
skulle få möjlighet att samarbeta och utveckla idéer ihop för att stärka varandra.
Detta gjordes särskilt mycket i planeringen av aktiviteterna inom husbudgeten. Vid
ett möte i december möttes tre olika förslagsläggare, som inte kände varandra
sedan tidigare, och kom överens om att samordna sina respektive aktiviteter
(skapande verkstad, lappa, laga och lära samt keramikkurs). 

I november skickades en utvärdering ut till de som deltog i kvartersbudgeten. Det
kom dock bara in tre svar på enkäten, mest troligen för att det gått lång tid sedan
de var aktiva i processen i våras/somras. Men några av svaren som kom in visade
bl.a. att de uppskattade kvartersbudgeten och gärna hade velat delta igen. De som
deltog i de fysiska mötena gav bra feedback på dem. 

Den mest kritiska kommentar som lämnades i utvärderingen var att “Jag tror inte
det når fram till alla boende att vi kan vara med och påverka”, vilket stämmer
överens med vår uppfattning – att det behövs ett ännu större arbete för att nå ut
bättre och bredare. Några av de som svarade på enkäten tyckte också att
plattformen inte var så användarvänlig, och att det kunde ha tydliggjorts och gjorts
lättare att förstå hur man skulle göra för att delta i kvartersbudgeten. Alla som
svarade på enkäten höll med om att kvartersbudgeten stärkte deras känsla av
samhörighet och delaktighet i Sofielund, och att de upplevde det som ett bra
demokratiskt verktyg. 



32

anonym i utvärderingen

av kvartersbudgeten:

"Otroligt tacksamma för en sådan möjlighet att vi fick vara med och påverka i
vår lokalsamhälle genom ett väl uppskattat projekt!"

anonym i utvärderingen

av kvartersbudgeten:

"Ger möjlighet till lokalborna att utveckla sina ideer. Vi som förening är
otroligt tacksamma för den möjligheten."

Jean-Charles, Artozik/Ljudgården,

angående båda processerna:

”Det var så spännande att vara med i ett projekt som är utvecklande för barn
och unga där de också fick chansen att driva projekt, och kul att se att andra

vill vara en del av detta, att skapa projekt som görs för och av barn och unga.” 

Jagadeesh Arunachalam, The practice of deep breath,

angående husbudgeten:

“Husbudgeten har öppnat dörren för flera nya möjligheter och engagemang.
Hoppas det kommer flera husbudgetar.”

Ali Salah, Bulltofta IF,

angående husbudgeten:

"En av våra besökare uttryckte äntligen klarade jag svenskaprovet, tack vare
hjälpen jag fick av er."
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Bilaga:

processen i stora drag

Förberedelser

Bygg ett team, sätt datum och ramar samt mål. Samla en styrgrupp och hitta
nyckelaktörer/ambassadörer i området. Ta fram kriterier, summa, upplägg. Sätt
datum för alla steg samt fysiska träffar. Kommunikatör tar fram kommu-
nikationsplan och material (lättillgänglig information, sociala medier, plattform,
hemsidor, pressmeddelande, osv., och gärna en QR-kod). Kommunikatör skapar
förslagsblankett som kan fyllas i fysiskt. Plattformen sätts upp och fixas i ordning
med information om hela processen och kriterierna för förslagen. Styrgruppen och
teamet sprider information i sina nätverk och bjuder in till träff. Bjud in till en
lanseringsträff med boende, aktörer, intresserade (tänk in saker som tolk och
tillgänglighet). 

Förslagsinlämning

Ha förslagsträffar och bjud in allmänheten samt relevanta föreningar, aktörer, styr-
gruppen osv. enligt ovan. Be ambassadörer sprida information. Mycket fotarbete –
kontakta föreningar, aktörer och be dem lämna förslag. Erbjud möjlighet till besök
där någon i teamet går igenom hur man lägger förslag, t.ex. hos en förening eller i
ett annat sammanhang. Ha förslagslådor på platser där folk kan lämna sitt förslag
på papper. Håll koll så att det fungerar som det ska att lämna förslag på
plattformen. Besök andra möten, sammanhang under perioden för att informera.
Sätt upp affischer och sprid i sociala medier.

Förslagsutveckling: under förslagsinlämningsperioden.

Erbjud återkoppling och bollplank till de som redan lämnat förslag, fortsätt bjuda in
föreningar, aktörer enligt ovan. Svara på frågor, hjälp till att utveckla folks idéer så
att de dels uppfyller kriterierna och dels är bra formulerade så att folk kommer vilja
rösta.



34

Bilaga:

processen i stora drag

Genomgång av förslag och rösträkning

Efter att inlämningen stängt – samla teamet och eventuellt styrgruppen, gå igenom
alla förslag och be förslagsläggare komplettera med t.ex. budget om det behövs. Ta
fram omröstningsblankett. Gå igenom alla förslag och godkänn de som uppfyller
kriterierna och har en summa/budget. Förbered plattformen för omröstning.

Omröstning

Uppmana förslagsläggare att mobilisera och samla röster, kampanja. Ha en mobil-
iseringsträff med förslagsläggarna om hur de kan kampanja, hjälp till att skapa
affischer. Sprid i sociala medier, nyhetsbrev mm. Ställ upp samma brevlådor fast nu
med röstblanketter. 

Genomförande

Räkna röster och presentera de vinnande förslagen som ryms inom budgeten. Gå
igenom förslagens budgetar och anpassa om det behövs så att fler förslag ryms
inom budgeten, ifall förslagens budgetar inte verkar realistiska. Presentera de
vinnande förslagen och kontakta alla förslagsläggare. Ge information till
förslagsläggarna vars idéer valts om betalning, utbetalningar, budget, och hur de
går tillväga för att börja planera sina aktiviteter. Sätt en tidsram då förslagen senast
ska vara genomförda. Ge stöd till förslagsläggarna i genomförandet, t.ex. om
planering, marknadsföring, inbjudningar osv. 

designa

processen
(förberedelser)

brainstorma

idéer
(förslagsinlämning)
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(mobilisering)

finansiera
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projekten

utveckla
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(förslagsinlämning)




