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Remiss från Tekniska nämnden - Modell för samverkansstöd
FSN-2020-2380
Sammanfattning

Tekniska nämnden skickar ut ett förslag till Modell för samverkansstöd på remiss till stadens
nämnder. Modellen handlar om hur tekniska nämnden i samverkan med andra relevanta
nämnder mer generellt kan stimulera, stötta och samordna samverkansprocesser i geografiskt
avgränsade områden.
Förslag till beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet.
Beslutsunderlag









Remiss från Tekniska nämnden angående Modell för samverkansstöd
Beslut - TN 200825 (§278) Modell för samverkansstöd
Modell för samverkansstöd
Missiv - Remiss från Tekniska nämnden - Modell för samverkansstöd
Uppdaterat missiv med förlängd svarstid
Förslag till - Yttrande gällande remiss från Tekniska nämnden - Modell för samverkansstöd
G-Tjänsteskrivelse FSN 201026 - Remiss från Tekniska nämnden - Modell för
samverkansstöd

Beslutsplanering

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott 2020-10-15
Funktionsstödsnämnden 2020-10-26
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Ärendet

Taget från tekniska nämndens tjänsteskrivelse:
I Malmö finns många initiativ till samverkansprocesser med fastighetsägare, närings- och
föreningsliv, boende och externa aktörer med syfte att utveckla former för samverkan lokalt till
exempel BID Sofielund, På Limhamn, Citysamverkan, Västra Hamnen.
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Några processer har startats av staden själv medan andra har initierats och utvecklats av externa
aktörer. De olika samverkansprocessernas syfte, form och organisering samt stadens roll i dessa

2 (3)
varierar beroende på platsspecifika förhållanden som lokala utmaningar, fysisk utformning och
demografi.
I takt med att antalet samverkansprocesser i Malmö ökar och stadens förvaltningar engagerar sig
i egna processer, och genom att delta i andras, uppstår behovet av att undersöka hur
områdesspecifika processmodeller för samverkan ska se ut, vilken funktion de ska ha och hur de
förhåller sig till tidigare insatser. Det uppstår också ett behov av samordning då flera av stadens
förvaltningar arbetar med parallella processer i samma områden.
Mot bakgrund av detta gav tekniska nämnden fastighets- och gatukontoret i uppdrag att
undersöka hur nämnden, i samverkan med andra relevanta nämnder, mer generellt kan stimulera,
stötta och samordna samverkansprocesser i geografiskt avgränsade områden. Syftet med det
uppdrag nämnden formulerat är att utreda och identifiera vilken roll tekniska
nämnden/fastighets- och gatukontoret ska ha i olika samverkansprocesser och vilka krav som
ska ställas för att nämnden/förvaltningen ska delta i och/eller bidra med finansiering. Det
handlar också om att undersöka vad olika aktörer inom Malmö stad, liksom företrädare för
civilsamhälle och näringsliv, vill med lokal samverkan och utveckla processmodeller för
samverkan med ambitionen att hela Malmö stad ska arbeta utifrån en gemensam
samverkansprocessmodell.
Modell för samverkansstöd
Modellen för samverkansstöd som har tagits fram lyfter upp processens olika faser – hur det går
från att aktörer kontaktar förvaltningen till att följa upp vidtagna åtgärder med resultat- och
effektmätning. Det framgår även bland annat vilken roll tekniska nämnden/fastighets- och
gatukontoret har och kriterier förvaltningen tittar på när aktörer ansöker om samverkansstöd.
Fastighets- och gatukontorets roll är naturligtvis att vara stödjande i alla processer, men dess
omfattning ska bedömas i varje enskild ansökan, detta då vissa samverkansprocesser kan pågå i
några månader medan andra kan pågå under en längre tid.
Modellen för samverkansstöd stödjer även när tekniska nämnden/fastighets- och gatukontoret
vill initiera samverkan med lokala aktörer och kan hantera samverkan oavsett storlek.
Förvaltningen föreslår att ansökningarna tas emot av fastighets- och gatukontoret genom en
kontaktperson som bedömer och träffar aktörerna som vill utveckla områden. Efter godkänd
ansökan skickas ansökan vidare till tekniska nämnden som tar beslut om vilket stöd Tekniska
nämnden/Fastighets- och gatukontoret kan bidra med. Modellen för samverkansstöd ersätter
inte befintliga program/samarbeten som redan existerar, utan den ska underlätta för aktörer att
tillsammans hitta en form för samverkan tillsammans med Malmö stad kring ett område med
utvecklingspotential.
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Inom uppdragets tidsperiod har det även genomförts/tagits fram:
 Kartläggning av andra samverkansprocesser
 Samtal med företrädare från omvärlden
 Enkät utifrån på processmodell – till näringsliv, fastighetsägare, civilsamhälle m.fl.
 Möten med referensgrupp som består av representanter från kulturförvaltningen,
arbetsmarknads- och socialförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, stadskontoret,
miljöförvaltningen m.fl.
Ansvariga

Sophia Presinger Avdelningschef
Charlotte Widén Odder Avdelningschef

