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Tekniska nämnden

Remiss från Tekniska nämnden angående Modell för samverkansstöd
TN-2019-3825

Grundskolenämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Tekniska nämnden har sänt ett förslag till modell för samverkansstöd till
grundskolenämnden för yttrande. Syftet med modellen är att tydliggöra tekniska nämndensoch fastighets- och gatukontorets åtaganden och arbetssätt i olika typer av
samverkansprocesser. Samverkansmodellen är ett resultat av fastighets- och gatukontorets
utredning om hur tekniska nämnden tillsammans med andra relevanta nämnder kan
stimulera, stötta och samordna samverkansprocesser i geografiskt avgränsade områden.
Samverkansmodellen ersätter inte redan pågående samverkansprojekt i staden.
Grundskolenämnden är inte positiv till förslaget om modell för samverkansstöd. Den
främsta anledningen till ställningstagandet är att det råder betydande oklarheter gällande hur
förslaget påverkar grundskolenämndens verksamhet.
Yttrande

Processerna kopplade till stadsutveckling är många och komplicerade, framförallt i en större
stad som Malmö. Detta ställer hårda krav på stadens nämnders- och förvaltningars
arbetssätt, liksom på andra inblandade intressenter. Malmö stad har möjligheten att med sina
lagstadgade befogenheter och med sina förvaltningsresurser skapa förutsättningar för en
sammanhållen och långsiktigt hållbar stadsutveckling tillsammans med stadens invånare,
intresseorganisationer och företag. Samverkansprocesser i geografiskt avgränsade områden
utgör en typ av överskådliga projekt där olika aktörer kan mötas för att tillsammans bidra till
stadens utveckling. Grundskolenämnden är av uppfattningen att en modell för denna typ av
samverkan har möjligheten att säkerställa ett gott resultat för utvecklingen av geografiska
områden i framtiden. Därmed ser grundskolenämnden att initiativet från tekniska nämnden
att utveckla samarbetet med andra nämnder och aktörer i staden är önskvärt. Men på grund
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av oklarheter i tekniska nämndens samverkansmodell är grundskolenämnden inte positiva till
förslaget. En förklaring till grundskolenämnden ställningstagande följer nedan.
Samverkansmodellens huvudsakliga syfte är att utgöra en ”anpassningsbar processmodell för
samverkansprocesserna [i geografiskt avgränsade områden] och med det öka det
systematiska samarbetet mellan och med lokala aktörer i utvecklingen av staden”. Även om
grundskolenämnden är positiv till initiativet att arbeta fram en samverkansmodell är
nuvarande förslag för otydligt gällande andra än tekniska nämndens roll i modellen. Förslaget
beskriver inte hur förhållandet mellan tekniska nämnden och övriga nämnder kan tänkas se
ut om samverkansmodellen antas. Det framgår heller inte vilka förväntningar tekniska
nämnden har på övriga nämnder i de processer som samverkansmodellen ämnar strukturera.
Vidare framgår det inte i vilken mån övriga förvaltningar förväntas bidra med resurser, vare
sig det handlar om genom personalkompetens eller med finansiella medel. Det är också
oklart hur samverkansmodellen förhåller sig till andra processer i staden, exempelvis när det
kommer till det övergripande miljöarbetet och till lokalförsörjningen. Sammanfattningsvis
finner alltså grundskolenämnden det svårt att förutse hur samverkansmodellen kommer att
påverka grundskolenämndens verksamhet i de processer där nämnden förväntas delta.
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