
VISION
En crossmediakanal för 
malmöborna där  traditionell  
lokalteve vävs samman 
med medborgarjournalistik, 
samhällsinformation och 
dialogskapande.

Syftet? Att bidra till  
utvecklingen av ett socialt och 
kulturellt hållbart Malmö.



Malmö mediakanal  
– vi älskar vår stad!

VÄRDEGRUND
Malmö mediakanal:s värdegrund och redaktionella idé vi-
lar på det sändningstillstånd som utfärdats av  
Myndigheten för radio och tv. Riksförbundet Öppna Kana-
len, som Malmö mediakanal tillhör, har till uppgift att 
sända så  kallad public access-tv.  
I Radio- och TV-lagen, 6 §, står: 
En lokal kabelsändarorganisation ska vara en sådan ju-
ridisk person som har bildats för att bedriva lokala ka-
belsändningar och som kan antas låta olika intressen och 
meningsriktningar komma till tals i sin verksamhet. En 
lokal kabelsändarorganisation ska i sin sändningsverk-
samhet sträva efter vidast möjliga yttrandefrihet och 
informationsfrihet.

Utöver detta har Malmö mediakanal en uppsättning ledord 
för verksamheten. Innehållet ska vara:
•	 lokalt – med global utblick
•	 aktuellt och relevant
•	 lättillgängligt och attraktivt
•	 interaktivt via Imago, Bambuser, Youtube och  

Facebook
•	 ha Malmö och malmöborna i fokus
•	 mångfaldigt och demokratiskt i sin strävan

SYFTET MED MALMÖ MEDIAKANAL ÄR ATT
•	 ge röst åt medborgarna
•	 vara en plattform för folkbildning och inspiration
•	 vara en naturlig informations- och kommunikations arena 

för malmöbor, lokala mydigheter samt det lokala fören-
ings-, kultur- och näringslivet.

•	 skapa engagemang för Malmö

Genom	att	erbjuda	lokala	berättelser,	fler	röster	och	nya	
kommunikationsmöjligheter kopplade till tv, hoppas vi 
kunna bidra till utvecklingen av ett hållbart Malmö – 
ekologiskt, socialt och kulturellt. Detta vill vi ska ske 
på malmöbornas villkor och i samarbete med kommun och 
myndigheter samt förenings-, kultur- och näringslivet.



SÄNDNINGAR
Sända malmöbors, 
föreningars och  
andras egen-
producerade  
material

PRODUKTION
Producera och 
sända eget och  

intresserade medlem-
föreningars  
material.

INFORMATION
Samhälls-

information från 
lokala myndigheter, 

föreningar och 
företag

MALMÖ MEDIAKANALS KONCEPT

Vara en experiment-
plattform för ny 
publiceringsteknik och 
rörliga sociala medier.

Erbjuda arbetsträning, 
praktikplatser och  
aktiviteter för arbets-
sökande.
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Malmö mediakanal  
– vi älskar vår stad!


