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SAMMANFATTNING
I Malmö stad finns det lyckade såväl som mindre lyckade satsningar när det gäller att samutnyttja lokaler och utemiljöer. Syftet
med denna utredning är att belysa hur samutnyttjande ser ut i
praktiken, att ta lärdom av erfarenheter samt framföra åtgärdsförslag inför framtiden. Samutnyttjande som metod är applicerbart
på stora delar av stadens miljöer, inne såväl som ute, och kan i
många fall generera positiva samhällsnyttor. Det finns dock aspekter som komplicerar samutnyttjande vilket skapar behov av insatser för att stötta och underlätta för samutnyttjande.

Framgångsfaktorer och utmaningar
Utredningen belyser flera framgångsfaktorer och utmaningar angående samutnyttjande där de största har identifierats som:
• Avsaknad av politiska uppdrag att samutnyttja förskolor och
grundskolor
Idag finns det inte politiska uppdrag att samutnyttja förskolors och grundskolors inne- och utemiljöer, trots detta är många i Malmö stad överens om att
samutnyttjande inte bara generar positiva effekter utan även är nödvändigt
för staden.
• Anpassning till lokala förutsättningar
Hinder och barriärer respektive framgångsfaktorer som knyter an till samutnyttjande skiljer sig åt och lösningar måste således anpassas till lokala förutsättningar för att fungera samutnyttjande ska fungera i praktiken.
• Prioritera kärnverksamheten
Gemensamt för samutnyttjande, oavsett förutsättningar och utgångspunkter,
är att kärnverksamheten och dess primäruppdrag måste säkerställas och aldrig får nedprioriteras.

Förslag inför framtiden
Som lösningar på de hinder och barriärer som framkommit i utredningen
framförs avslutningsvis konkreta förslag inför framtiden, de förslag som väger
tyngst är:
• Samordnande funktion
Samutnyttjande associeras vanligtvis med merarbete som det inte finns resurser till. För att underlätta för samutnyttjande föreslås därför en samordnande
funktion. Samordnaren bör besitta kännedom om såväl detaljer som helhet
och ha insikt i kärnverksamheten.
• Samfinansiering
En återkommande utmaning är förvaltningarnas åtskilda budgetar, vilket
medför att samutnyttjande i somliga fall förblir en teoretisk strategi som inte
omsätts i praktiken. Metoder för samfinansiering ses som en möjlig lösning.
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INLEDNING
Malmö stad har de senaste decennierna genomgått en förändring, från krisdrabbad industristad till en modern, miljömedveten och framtidsinriktad stad.
Under samma period har stadens befolkningstillväxt varit stor vilket i dagsläget inte ser ut att förändras. Tillströmningen av nya malmöbor är en av anledningarna till Malmö stads nya planeringsinriktning som innebär att staden ska
växa inåt istället för att växa utåt. Planeringsinriktningen grundar sig bland annat i nödvändigheten att hushålla med markresurser och skapa en tät stad.
Förtätning bör emellertid inte ske på bekostnad av ekonomisk, social och
miljömässig hållbarhet. För att lyckas med detta krävs att det traditionella
funktionsuppdelande synsättet på staden och dess markresurser förändras för
att ge plats åt en innovationskultur där ytor i staden samutnyttjas på olika sätt.
Samutnyttjande handlar inte bara om att använda markresurser mer effektivt utan har även sociala förtecken. I projekt Levande Malmös uppdragsbeskrivning finns en framställning av ett framtida Malmö:

”Effektiviserad användning av mark och grönska, samutnyttjande av platser och företeelser som resulterar i fler
människor i rörelse i bostadsområden, på gator, torg och i
parker, det vill säga ett mer Levande Malmö”
Inom Levande Malmö handlar samutnyttjande således om att bryta barriärer i
staden och att uppmuntra till möten mellan människor. I denna utredning ligger inte fokus på att nyttja markresurser effektivt, vilket i detta fall ses som en
positiv bieffekt av samutnyttjande, utan snarare på att skapa mötesplatser för
människor i staden. Oavsett syfte för samutnyttjande kvarstår faktum att Malmö stad har ringa erfarenhet av och kunskap om samutnyttjande.
Hållbar utveckling är ett nyckelbegrepp inom dagens samhällsplanering,
samutnyttjande är en aspekt som går att finna och knyta an till alla dimensioner inom hållbar utveckling. Det finns en rad positiva effekter av samutnyttjande och några exempel på dessa är ökad rörelse i staden, skapande av mötesplatser och effektivt tillhandahållande av stadens mark- och lokalresurser.
Med andra ord är samutnyttjande en metod i strävan efter hållbar utveckling.

Varför samutnyttja?
Att samutnyttja kan vara positivt utifrån flera aspekter, överlag kan samutnyttjande bidra till resurseffektivisering men också ses som ett verktyg för att överbrygga barriärer inom staden. Samutnyttjande kan ske överallt, såväl inne som
ute. Integration, skapande av mötesplatser och hållbar förtätning är några exempel på positiva effekter som kan uppstå genom att samutnyttja. Det finns
dock aspekter som komplicerar samutnyttjande, intressekonflikter angående
platsers användning är ett exempel på detta.
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Syfte och metod
Denna utredning syftar till att belysa hur samutnyttjande ser ut i praktiken,
att ta lärdom av erfarenheterna samt framföra åtgärdsförslag inför framtiden.
Detta görs inom ramen för Levande Malmö och Plan för samhällsservicens
markbehov i Malmö.
Syftet är även att belysa olika aktörers, inklusive brukares, erfarenheter och
åsikter samt upplevelser. Brukarnas perspektiv är relevanta eftersom Malmö
stads politiker och tjänstepersoner bör ha vetskap om Malmöbornas vardagsliv så att arbetet inom Malmö stad förankras i medborgarnas verklighet.
Det finns både lyckade och mindre lyckade satsningar när det gäller samutnyttjande i Malmö. Genom att ta reda på vad som har gjort somliga projekt
lyckade och hitta framgångsfaktorerna till samutnyttjande kan resten av staden dra nytta av erfarenheterna. Beroende av karaktären på framgångsfaktorerna kan de eventuellt överföras till andra projekt.
Ett exempel på lokaler och mark som kan utnyttjas mer effektivt är förskolor och grundskolor med tillhörande utemiljöer. Dessa verksamheter är mycket ytkrävande och står ofta tomma efter skoltid och under sommartid. Det
finns en strävan efter att förskolor och grundskolor ska upplevas som trygga miljöer och dessutom är den geografiska lokaliseringen av förskolor och
grundskolor vanligen strategisk.
En förskola och fyra grundskolor har fått tjänstgöra som fallstudier i utredningen. Fallstudierna har olika sorters samutnyttjande i olika stor utsträckning
och det sker både inomhus och utomhus, med och utan planerade aktiviteter,
för olika målgrupper etc.
Intervjuer har genomförts med medarbetare, elever och brukare av de
samutnyttjade ytorna. Viljan till samarbete, samt intresse för frågor om samutnyttjande, har varierat från individ till individ men generellt varit positiv. Det
har även gjorts observationer på de olika platserna samt deltagits i diverse aktiviteter tillsammans med brukare. Intervjuer har även gjorts med tjänstepersoner som ansetts relevanta för utredningen men som inte nödvändigtvis har
direkta kopplingar till fallstudierna i fråga.
Med anledning av utredningens sociala fokus, och att en persons barriär är någon annans framgångsfaktor, har målsättningen varit att intervju a
många olika aktörer. Även material från projekten Levande Malmö och Plan
för samhällsservicens markbehov i Malmö har, i kombination med annan relevant litteratur, granskats och införlivats.
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BAKGRUND
För att placera utredningen i ett sammanhang, samt få en inblick i
de projekt den utförs inom, följer en presentation av Levande
Malmö och Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö.

Levande Malmö
Projekt Levande Malmö är initierat från Malmö stads kommunstyrelse i syfte
att skapa en översikt över hur olika typer av barriärer i staden kan överbryggas.
Inom ramen för detta ingår att presentera hur en tät grön stad kan utformas
genom förslag till åtgärder. Levande Malmös arbete har framförallt grundat sig
på Översiktsplan för Malmö och Kommission för ett socialt hållbart Malmös
slutrapport Malmös väg mot en hållbar framtid.
Projekt Levande Malmö ska vara en fortsättning på berättelsen om Malmö som modern, grön och framtidsorienterad stad, men med en ny vinkling,
nämligen att ta stadens sociala utmaningar på allvar. För att göra det krävs ett
aktivt barriärbrytande vilket inom Levande Malmö har bestått av att bland annat se närmare på samutnyttjande i staden.
I Levande Malmös halvtidsrapport uppmärksammas att de barriärer som
hindrar den positiva stadsutvecklingen kan uppstå på många olika sätt, i olika
processer och olika områden i städerna. Det konstateras även att de gemensamma målbilderna inte är tydliga, att de finns brist i organisationsstruktur
men även förståelse och bredare kunskapssyn.

Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö
Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö är ett följduppdrag till Översiktsplan för Malmö och syftar till att strukturerat och strategiskt visa hur Malmö stad kan uppnå hållbarhet och funktionsblandning i förhållande till samhällsservice. Innebörden av samhällsservice utgår ifrån Malmöbornas behov
och önskemål, oavsett om det rör sig om förskolor, grundskolor, anläggningar
för idrott eller kultur, mötesplatser, parker, boende för äldre, LSS-bostäder, etc.
Då Malmös befolkning växer är säkerställandet av tillgång till samhällsservice för alla stadens invånare en större utmaning än det varit tidigare. Det
behövs innovativa lösningar gällande såväl kommunala arbetsprocesser som
markpolitik för att uppnå en god livsmiljö för stadens invånare. Lösningarna
kan bestå av bland annat samutnyttjande och integrering av samhällsservice
med andra verksamheter. Med skolor som fallstudie har denna utredning en
stark koppling till Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö.
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Fallstudier
Denna utredning undersöker fyra grundskolor och en förskola. Fallstudierna
har olika grader av samutnyttjande och ligger utspridda runt om i Malmö. De
fem undersökta objekten är Lindängeskolan, Rörsjöskolan, Sjöhästens förskola,
Strandskolan och Sundsbroskolan. I vissa fall har Malmö stad lyckats samutnyttja funktioner som vanligen är svåra att samutnyttja.
LINDÄNGESKOLAN
Lindängeskolan är en F-9-skola med ungefär 450 elever, där finns även fritidsoch hemvistverksamhet. Grundskolan ligger i Lindängen som tillhör stadsområdesförvaltning Söder.
Sedan 2011 huserar Allaktivitetshuset i skolans lokaler och har idag cirka
1000 besökare per vecka. Projektet startade på initiativ av politiker, i det som
då var stadsdelsförvaltning Fosie (en del av stadsområdesförvaltning Söder)
och är en del av Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö. Här finns en
rad fritidsaktiviteter för olika åldrar. Verksamhetens aktiviter anpassas så att
aktiviteterna börjar när elevernas skola slutar. Ett av Allaktivitetshusets mål var
att få tjejer mer aktiva på sin fritid, något projektet även lyckats väl med då 51
procent av deltagarna på aktiviteterna är tjejer.
Utgångspunkten för projektet har varit att lyfta Lindängen och skapa förutsättningar för att tillfredsställa lindängebornas behov, önskemål samt att
skapa en meningsfull fritid för områdets invånare. Med anledning av detta
utgår Allaktivitetshuset efter brukarnas önskemål och skickar ut intresseanmälningar i klasserna där elever får komma med förslag och önskemål. Utöver
aktiviteterna för barn och ungdomar finns det även aktiviter för vuxna i form
av bland annat matlagning, språkundervisning och fotboll.
Projektet är tvåfaldigt prisbelönat, år 2012 fick projektledare Karin
Rahmberg Malmö stads mångfaldhetspris och år 2013 fick Allaktivitetshuset
BRIS-priset för ”extraordinära insatser för barn och ungdomar inom det psykosociala området”. År 2013 beslutades även att Allaktivitetshuset skulle bli en
permanent verksamhet med en fast punkt i budgeten för stadsområdesförvaltning Söder.
RÖRSJÖSKOLAN
Rörsjöskolan har 420 elever och är belägen i anslutning till Värnhem med närhet till cykelstråk, knutpunkter för kollektivtrafik och är därför en mycket
lättillgänglig skola. Eleverna har möjlighet att gå i Rörsjöskolan från förskoleklass till och med årskurs fem.
Skolans utemiljö nyttjas idag av andra än enbart skolelever och personal.
På kvällar och helger används stora delar av skolgården flera olika aktiviteter
och den yta som är dominerande för användningen är den multisportarena
som finns på skolgården. Basket och fotboll är några av de sporter som utövas. Aktiviteterna på multisportarenan sker spontant och brukarna tillhör inte
någon förening eller annan organisation.
SJÖHÄSTENS FÖRSKOLA
Sjöhästens förskola ligger i Lugnet i centrala Malmö och i dagsläget går det
cirka 90 barn på förskolan. Förskolan öppnade under sommaren 2011 i paviljonger och flyttade till nuvarande lokalisering, i en allmän park, hösten 2014.
All utemiljö samutnyttjas med allmänheten, förskolan har med andra ord ingen egen friyta.
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Runtom parken finns bostadshus och ena änden avgränsas med ett högt
staket med låsta grindar som tillhör en bostadsrättsförening. Resten av parken är inhägnad med ett lägre staket med olåsta men barnsäkra grindar (se
bild nedan). I parken finns en lekplats, en hundrastgård och en öppen gräsyta
men även annan vegetation såsom träd och buskar. Framför förskolebyggnaden finns multifunktionella föremål som erbjuder exempelvis sitt- och lekmöjligheter.
STRANDSKOLAN
Strandskolan är en 2-9-skola med cirka 420 elever. Strandskolan utgör Klagshamns rektorsområde tillsammans med Klagshamnsskolan som har förskoleklasser, årskurs 1 och fritidsverksamhet.
På Strandskolan har mötesplats Klagshamn funnits sedan 2008. Mötesplatsen äger rum på onsdagar mellan kl. 18-21 och uppmanar barn och ungdomar i åldersgruppen 12-19 att komma och umgås i caféet, spela spel, biljard och annat. Det finns även möjlighet att anordna och hålla i aktiviteter och
arrangemang genom att kontakta personal kopplat till mötesplats Klagshamn
och som på dagtid finns på Strandskolan. Majoriteten av brukarna på platsen
är i dagsläget från närområdet Klagshamn.
Mötesplatsen har idag tillgång till en tredjedel av skolan men har möjlighet att ta del av större yta vid behov. Verksamheten inom mötesplats Klagshamn fokuserar på att alla deltar frivilligt samt tar gemensamt ansvar för att
verksamheten fungerar och att lokalerna används på ett ansvarsfullt sätt. Det
läggs även stor tyngd på att mötesplatsen är allas och att deltagandet är kravlöst. För att få lov att delta i mötesplats Klagshamns verksamhet krävs medlemskap vilket innebär att föräldrar eller vårdnadshavare lämnar ut relevanta
personuppgifter samt ger sitt godkännande för barnen och ungdomarna att
vistas där.
SUNDSBROSKOLAN
Sundsbroskolan ligger i Bunkeflostrand och är en del av stadsområdesförvaltning Väster. När skolan byggdes 1998-1999 var tanken att det skulle vara en
F-9-skola. Under samma tak och i samma byggnad finns utöver skolan även
bibliotek, vårdcentral och hemtjänst som fasta verksamheter.
På Sundsbroskolan sker framförallt samverkan med biblioteket men också med mötesplats Bunkeflostrand, stadsområdesförvaltning Väster sörjer för
verksamheterna på både biblioteket och mötesplats Bunkeflostrand. Mötesplats Bunkeflostrand har funnits sedan 2008 och syftar till att ge barn och
unga en meningsfull fritid och håller till på skolan två kvällar i veckan. Barn
och unga med anknytning till Sundsbroskolan, boendes i flera delar av Malmö, nyttjar denna mötesplats som på många sätt liknar verksamheten på
mötesplats Klagshamn gällande exempelvis rutiner för medlemskap. Aktiviteterna som pågår på mötesplatsen styrs av brukarna själva genom att lämna
önskemål.
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FRAMGÅNGSFAKTORER
Följande tre kapitel är en redovisning av de data som samlats in under utredningen. Resultatet
bygger på sådant som framkommit under genomförda intervjuer och observationer. Kategorierna som tas upp är framgångsfaktorer, utmaningar och barriärer, åsikt och insikt samt positiva effekter. Samtliga fallstudier har olika typer av samutnyttjande och de identifierade framgångsfaktorerna varierar i stor utsträckning. Somliga av framgångsfaktorerna som presenteras
är av generell karaktär medan andra är specifika.

Anpassning till lokala förutsättningar
I dagsläget ser förutsättningarna för malmöborna olika ut beroende på geografiskt område, med utgångpunkt i detta kommer inte generella lösningar vara
det som fungerar i slutändan. Det behövs dock generella insatser för att stötta och bana väg för samutnyttjande, insatser som relateras till centrala delar av
den kommunala organisationen. Till följd av de olika
premisserna är ett område som Klagshamn i behov
av helt andra insatser än ett område som Lindängen.
De har emellertid en del saker gemensamt, en av respondenterna uttrycker det som att:

”Ett samhälle får aldrig stå still”
Detta gäller oavsett vilka förutsättningar som finns
på platsen. Behoven i områdena kan se väldigt olika
ut men det underliggande behovet är att skapa en
plattform för möten mellan människor, det vill säga
mötesplatser. Olika brukare uttrycker olika önskemål,
ett är:

”Vi vill bara ha någonstans att hänga”
Andra brukare önskar ett fullspäckat schema med
olika aktiviteter eftersom det är sådant som saknas i
området. Aktiviteterna kan få en mängd effekter beroende på vilka som deltar i dem. Sammanfattningsvis uppfattas en mötesplats som lyckad om den fyller
tomrum på platsen i fråga.

Uthållighet och engagemang
Med anledning av att det finns få goda exempel på
samutnyttjande, och inte heller några tydliga rutiner
och riktlinjer för detsamma, får grundskolor testa sig
fram.
En av grundskolorna har erfarenhet av samutnyttjande som inte alltid fungerar smärtfritt. Incidenter har bland annat tvingat rektorn att komma till
skolan flertalet gånger under helger. Till en början
hade rektorn överseende med detta då det fortfarande var en implementeringsfas, men kräver numera
”ordning och reda”. Denna hållning återfinns även
hos en av de andra rektorerna som upplevt
8

samutnyttjandet problematiskt gång på gång men
trots utmaningar fortsätter. Rektorn säger:

”Jag måste tro på att det funkar”
Det finns även uthållighet och tålamod hos de parter
som samutnyttjar skolans lokaler. Att testa sig fram
medför långa processer och kan ibland försvåra verksamheter och föreningars utveckling. En aktör som
samutnyttjar skolans lokaler påvisar sitt tålamod och
sin ambition om att bygga något långsiktigt genom
följande citat:

”Jag är inte intresserad av att bygga
något korthus”
Citatet speglar även individens engagemang för att
samutnyttjandet ska fungera, den tid som finns inom
ramen för personens arbete upplevs inte räcka till.
Flera av de medverkande respondenterna utför sådant som ligger utanför deras ordinarie arbetsuppgifter, i somliga fall utanför arbetstid, för att säkerställa
att samutnyttjandet fungerar.

Önskade aktiviteter för alla
I de fall där det finns organiserade aktiviteter inom ramen för samutnyttjandet utgår utbudet av aktiviteter
från det som önskas av brukarna. Effekterna av detta
är att aktiviteterna är populära, att verksamheten anpassas efter brukarna samt att brukarna känner delaktighet och ägarskap.
Målgruppen för aktiviteterna varierar beroende
på vilket av fallen som tas upp. På Lindängeskolan
finns ett stort åldersspann som sträcker sig från förskolebarn till pensionärer, huvudsakligen med koppling till Lindängeskolan. På mötesplats Bunkeflostrand finns inte samma spridning gällande ålder då
verksamheten riktas till barn och ungdomar i åldern
12-19 år. Till mötesplats Bunkeflostrand kommer det
emellertid barn och unga från fler delar av Malmö än
bara närområdet.

Politiska initiativ

Tillgänglighet

I vissa av fallen finns det politiska initiativ i stadsdelsområdesnämnderna som ligger till grund för samutnyttjande vilket både genererar ekonomiska resurser
och intresse från politiskt håll om att verksamheterna
ska fungera. Flera respondenter efterfrågar just politiska beslut angående samutnyttjande. I dagsläget
råder en osäkerhet huruvida det existerar sådana beslut, problematiken ligger således i att dessa fall inte
förmedlas tillräckligt tydligt.

Tillgänglighet knyts, som tidigare nämnt, inte enbart
till fysiska, sociala och mentala aspekter utan innefattar även olika processer. En framgångsfaktor som är
relativt generell är att trösklarna är låga för att delta i
de aktiviteter som sker på de samutnyttjade platserna. En brukare behöver inte ha en mängd färdigheter varken för att delta i pyssel på Allaktivitetshuset
i Lindängeskolan eller för att hänga på mötesplats
Klagshamn i Strandskolan.
Grundskolan som institution anses inte enbart
vara fysiskt tillgäng utan upplevs även som en säker
och trygg plats. Därför anses även samutnyttjande
passa bra i grundskolors lokaler och på skolgårdar. En
av respondenterna menar att:

Attraktiv funktion
I fallet Rörsjöskolan, och den multisportarena som
finns på skolgården, härleds det goda samutnyttjandet till själva funktionen denna yta utgör. Aktiviteterna som sker på platsen är informella och ej på
förhand organiserade av någon förening eller annan
organisation. Det finns dock informella kanaler där
några av brukarna stämmer träff inför användandet
av platsen.
När brukarna av Rörsjöskolans multisportarena
fått frågan om hur de uppfattar samutnyttjandet har
svaren antytt att det ses som oproblematiskt. De brukare som intervjuats använder platsen endast efter
att skolverksamheten stängt för dagen vilket medför
att det ännu inte skett några intressekonflikter.
Angående förändringar och förbättringar handlar
det om väder- och klimataspekter, det vill säga sådant som inte går att påverka på denna plats. Brukarna är intresserade av att spela basket även vintertid
och undrar om det inte kunde finnas något liknande
inomhus.

”Skolan är det tryggaste man har och är
ett könsneutralt ställe”
I Lindängen har det exempelvis framkommit att
gruppen flickor gynnas särskilt av aktiviteterna på
Allaktivitetshuset eftersom de är knutna till skolan.
Fritidsaktiviteter utanför Allaktivitetshuset utnyttjas
inte av denna grupp då de av olika anledningar inte
uppskattas av flickornas föräldrar.
Rörsjöskolans multisportarena upplevs enligt
brukarna som en plats präglad av en välkomnande
atmosfär där alla kan delta. Respondenterna anger
även att grindarna som omgärdar skolgården ofta
står öppna, något som bidrar till den välkomnande
atmosfären och uppfattningen om att det är tillåtet
att vistas där. Rörsjöskolan är dessutom centralt lokaliserad och går att nå med en mängd olika färdmedel
vilket ökar tillgängligheten till platsen.
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Daglig kontakt mellan skola och
samutnyttjare
Att samutnyttja lokaler och utomhusmiljöer kan
medföra vinster för många olika aktörer inom staden.
Ett exempel på hur flera aktörer gynnats av att dela
lokaler är Strandskolan där en fritidsassistent på mötesplats Klagshamn förklarar detta som följande:

”Man kan säga att vi och skolorna
servar varandra”
Fritidsassistenten utvecklar detta och berättar att eftersom hon har ett kontor på skolan så har hon daglig kontakt med både barnen och ungdomarna samt
lärarna. Genom kontakten med barnen och ungdomarna stärks tilliten sinsemellan och en representant
från mötesplatsen blir tillgänglig för åsikter, önskemål och funderingar angående verksamheten även
under dagtid. Kontakten med lärarna medför bland
annat trygghet då de förknippar verksamheten med
ett välkänt ansikte. Rektorn på Strandskolan ser även
vinster som till exempel att skollokalerna är tryggare
då de präglas av liv och rörelse även på kvällstid samt
att de tomma lokalerna kommer till användning.
Medarbetarna på Allaktivitetshuset har också
kontor på Lindängeskolan vilket ses som positivt på
liknande sätt. Utöver kontoren finns det även medarbetare som har delade tjänster mellan Allaktivitetshuset och Lindängeskolan vilket bidrar till ytterligare
ökad förståelse och tillit.
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Skolan mitt i byn
Redan i planeringsstadiet fanns det tankar om att
Sundsbroskolan i Bunkeflostrand skulle rymma flera
olika funktioner under samma tak. Eftersom mötesplatstankarna fanns med redan från början har skolan
utformats med hänsyn till detta och fört tankesättet
vidare med åren. I kombination med att rektorer och
medarbetare har haft tanken om skolan mitt i byn i
bakhuvudet har det medfört att lokalernas funktioner
sträcker sig utanför enbart skolans behov.

Språkkunskaper
I Lindängen talar en stor del av invånarna arabiska vilket speglas bland Lindängeskolans elever. Sektionschefen är arabisktalande och ser flera fördelar med
detta som till exempel i kontakten med föräldrar. Den
mångkulturella stadsdelen medför många olika förhållningssätt till olika situationer och aktiviteter där
sektionschefen genom sina språkkunskaper har kunnat fungera som en brygga mellan de olika förhållningssätten.

POSITIVA EFFEKTER
Samutnyttjande kan ge positiva effekter som exempelvis stärkt delaktighet och ökad trygghet.
Beroende på omständigheter, och eventuella förändringar, kan sådant som ses som positivt
ändra karaktär och istället få motsatt effekt. Samutnyttjande har dock stor potential att, som
ett av flera verktyg, bidra till gynnsamma förutsättningar för att lösa delar av komplexa samhällsutmaningar.

Kunskap och inspiration

Närvaro och trygghet

En medarbetare från Allaktivitetshuset förklarar att i
takt med att det positiva resultatet från samutnyttjandet har spridits väcktes intresse från flera håll att skapa något liknande. Intressenter började söka sig, och
söker sig fortfarande, till Lindängeskolan för inspiration, kunskap och inblick i hur verksamheten fungerar. Intresset sträcker sig till hela Sverige men även till
Europa och andra delar av världen.
Sjöhästens förskola är ett annat exempel på kunskapsspridning som positiv effekt då pedagogerna
använder sig av metoder som visats sprida sig till andra förskolor som besöker parken.
Två av grundskolorna anger att en följd av aktiviteterna som sker inom ramen för samutnyttjandet
har ökat förståelsen mellan grupper som tidigare
varit åtskilda. Relationer som tidigare präglats av intolerans har i en första fas utvecklats till tolerans vilket
senare har kommit att bli vänskap.

Det öppna samhället är inte riskfritt. Trots de positiva effekter som samutnyttjande kan generera måste
formerna för samutnyttjande anpassas till rådande
premisser som garanterar säkerhet och trygghet.
Tryggheten som skapas genom att människor vistas
i skolans inne- och utemiljöer utanför skoltid är dock
en av anledningarna till att samtliga tillfrågade rektorer ställer sig positiva till att samutnyttja skolorna.
Trygghet har även visat sig vara en viktig aspekt
gällande i vilken utsträckning en plats används. Belysning, hur välskött en plats är samt orienteringsbarhet och uppsikt från kringliggande omgivning utgör
andra exempel på sådant som påverkar trygghet och
användandet av en plats.

Sysselsättning
Samtliga respondenter påvisar ett gemensamt tankesätt gällande vikten av möjlighet till meningsfull
fritidssysselsättning för malmöborna, i synnerhet för
barn och unga. Vad meningsfull fritid innebär, samt
medför, kan diskuteras med olika utgångspunkter.
Respondenterna menar emellertid att det knyts till
bland annat folkhälsa, jämställdhet, delaktighet och
integration vilket anses vara viktiga delar för att uppnå god livskvalitet.

Relationer, inblick och förståelse
Andra fördelar som lyfts av respondenterna är skapandet av nya relationer, inblick och ökad förståelse.
I Lindängeskolan har Allaktivitetshuset bidragit till
att integrera grundsärskolan med grundskolan på
ett sätt som inte tidigare gjorts. Sektionschefen på
Allaktivitetshuset förklarar att grundsärskolan tidigare
nyttjade gemensamma ytor som exempelvis matsal
under särskilda tider då andra elever inte var där.
Genom att integrera eleverna från grundsärskolan i aktiviteterna på Allaktivitetshuset utvecklades
förståelse och vänskap mellan alla elever oavsett om
de går i grundsärskolan eller inte. Det är dock inte
endast relationen mellan människor som förbättras
utan även relationer mellan skolelever och skolan
som institution.
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UTMANINGAR OCH BARRIÄRER
Att hitta generella framgångsfaktorer har, som tidigare nämnts, visat sig vara svårt. Vad som
däremot identifierats är att liknande utmaningar och barriärer uppkommer i de olika verksamheterna. Hur utmaningarna har bemötts och överkommits varierar från fall till fall vilket kan
härledas till heterogena förutsättningar.

Ekonomi och budget
Finansieringen präglas av ettårsbudgetar inom kommunala organisationer vilket medför svårigheter vid
långsiktiga satsningar. Att olika förvaltningar har olika
budgetar också ses som problematiskt vid samutnyttjande, som enligt några av respondenterna skulle gynnas av att ha en geografisk utgångpunkt vid
pengafördelning. Genom att förflytta fokus från de
enskilda förvaltningarna till ett geografiskt område
blir det möjligt att istället fördela pengarna utifrån de
olika förvaltningarnas planerade insatser och behov.
En positiv effekt av ett sådant arbetssätt är att ingen
förvaltning blir lidande eller stoppar upp en process
på grund av brist på ekonomiska resurser.
Idag finns det förvaltningar som upplever att de
aldrig får tillräckliga ekonomiska resurser och uttrycker att de inte har ”en krona över”. Malmö stad
har naturligtvis inte oändliga ekonomiska resurser
och inte heller möjlighet att öka budgetar utan att
omfördela pengar. I dagsläget ser budgeteringen
mellan förvaltningarna i princip likadana ut från år till
år och utformas således inte utifrån skiftande behov.
En omfördelning av de ekonomiska resurserna skulle
kunna gynna förvaltningar som med små medel har
möjlighet att göra mycket för stadens invånare ur ett
socialt perspektiv, förvaltningar som idag upplever
att de inte prioriteras.
Andra respondenter har uttryckt att det finns en
bristande kunskap angående vad förvaltningarna vet
om varandras budgetar. En respondent uttrycker att:

”Det finns en bild av [vår förvaltning]
som en förvaltning med oändliga resurser, vilket inte stämmer”
För att se till att resurser fördelas och utnyttjas på ett
så effektivt sätt som möjligt krävs att förvaltningarna
inte bara har inblick i varandras ekonomiska förutsättningar utan även förståelse för varandras uppdrag.
Fokus bör inte endast ligga på att omfördela resurser utan även på att öka viljan att kompromissa och
använda långsiktiga helhetsperspektiv. Annorlunda
uttryckt kan en förvaltnings investeringar generera
vinster och synergieffekter för hela Malmö stad i det
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långa loppet.
Ansträngda budgetar kan komma att orsaka barriärer inom samutnyttjande och ibland även få samutnyttjandeprojekt att fallera. Det har emellertid visat
sig finnas eldsjälar inom vissa förvaltningar som anser
att de sociala vinsterna är så viktiga att de hittar andra
sätt att lösa finansieringsproblematiken på. Detta uttrycks av en av respondenterna som att:

”Det gäller att känna rätt människor, att
vara charmig och tigga sig till resurser”
I vissa fall tvingas grundskolor att ta pengar från den
egna budgeten för att lösa följder av samutnyttjande såsom ökade driftskostnader. Detta får dels konsekvensen att pengar tas från en redan ansträngd
budget som syftar till att finansiera lärarlöner, barns
skolmaterial och annat. Dels justeras inte heller budgetarna inför nästa år eftersom dessa utgifter förblir
osynliga.
Förflyttning av resurser mellan olika förvaltningar är komplex. Det finns flera verksamheter i Malmö
stad som är beroende av tillgång till skollokaler efter
skoltid. Förutsättningarna för sådana verksamheter
förändrades i och med att grundskolorna sedan 2014
inte längre har ensam tillgång till sina idrottslokaler.
Numera finns idrottslokalerna tillgängliga för uthyrning till föreningar och allmänheten via fritidsförvaltningen. Detta finansieras genom ett kommunbidrag
till fritidsförvaltningen för att täcka lokalkostnaderna. Om en annan kommunal verksamhet avser hyra
idrottslokalerna från fritidsförvaltningen bör således
kommunbidraget ges till denna verksamhet istället
för till fritidsförvaltningen. Konsekvenserna av att inte
flytta kommunbidraget blir annars att lokalkostnaderna betalas två gånger med skattemedel. En gång
genom kommunbidrag till fritidsförvaltningen och
en gång genom att skattepengar går till annan kommunal verksamhet för att betala hyra för lokalerna.
Denna komplexa finansieringsprocess kan även ifrågasättas utifrån att lokalerna finns inom samma organisation, Malmö stad, och används av förvaltningarna
inom den.

Förvaltningskultur och ledarskap
Flera respondenter upplever att det finns en stark
förvaltningskultur som har existerat sedan länge.
Denna kultur anges bland annat innebära att de enskilda förvaltningarna till stor del endast uppmärksammar sina egna intressen och därmed går miste
om möjligheter till synergieffekter genom samverkan
med andra förvaltningar. Det finns flera anledningar
till att samverkan inte prioriteras, bland annat saknas
viljan till samarbete samtidigt som det existerar förutfattade meningar om att det genererar merarbete.
Inställningen till samverkan har emellertid börjat ta
en annan riktning på senare tid, detta härleder respondenterna till bristen på lokal-, mark och generella resurser som Malmö stad lider av. Med andra ord
är Malmö stads olika förvaltningar numera tvungna
att samarbeta på ett annat sätt än vad som har varit
nödvändigt tidigare. Det finns idag ingen tydlig process eller några formaliserade rutiner för hur dessa
samarbeten ska gå tillväga. Begränsad erfarenhet av
tvärsektoriella samarbeten är en av förklaringarna till
detta.
Respondenterna har pekat ut enskilda förvaltningar som svåra att samarbeta med, av olika anledningar, vilket kan leda till en ond spiral präglad av
negativa upplevelser och föreställningar. Om denna
negativa utveckling inte går att vända är risken att
samverkansprojekt inte ens påbörjas. Detta på grund
av förutfattade meningar om långdragna och infekterade processer samt svårigheter att se hur samverkan
kommer resultera i något.

”Det finns inte en kolumn för samarbete, därför blir tiden som läggs på detta
osynlig eller går ut över annat arbete.”
Citatet är sagt av en frustrerad respondent. En annan
respondent förklarar att de samarbeten som sker
idag ofta är externt finansierade vilket också innebär
att det endast finns pengar för projekten under en
begränsad tid. När externa medel tar slut implementeras sällan de nyvunna erfarenheterna av samarbete
i den ordinarie verksamheten. Kunskap och känslan
av möjliga vidare samarbeten förloras och arbetet
återgår till sin vanliga stuprörsform.
Flera medverkande har uttryckt att samutnyttjande, och samverkan generellt, måste bli prioriterat på
chefsnivå om det ska hamna på agendan samt bli en
del av den ordinarie verksamheten. I somliga fall, där
samutnyttjande kommit till stånd, upplevs situatio-

nen som osäker vilket manifesteras i kommande citat:

”Problemen är ett chefsbyte bort”
Problematiken visar sig återkomma i flera fall och
återfinns bland annat i Bunkeflostrand. En grupp
pensionärer kopplade till Svenska Pensionärsföreningen (SPF) träffas på Sundsbroskolan en gång i veckan för att sy tillsammans. Föreningen har en mängd
olika aktiviteter i skolans lokaler och har tidigare även
samutnyttjat lokaler på en annan grundskola i området. När det skedde ett rektorsbyte på den andra
grundskolan fick de inte längre lov att nyttja lokalerna. Detta visar hur sköra och individbaserade de informella överenskommelserna kan vara.

Mål och målbilder
Brist på tydliga gemensamma mål är något som tidigare nämnts som problematiskt. Kommunfullmäktiges mål upplevs som otydliga av vissa och tydliga av
andra. Det ligger förvisso i ambitiösa politiska måls
natur att vara relativt vaga av olika anledningar. De
ska till exempel innefatta hela Malmö stads komplexa organisation, med allt vad de olika uppdragen
innebär. Vad som blir problematiskt är att dessa mål
kan tolkas på olika sätt av olika nämnder och sedan
användas på olika sätt av olika tjänstepersoner inom
förvaltningarna. Om alla förvaltningar drar åt olika
håll kommer inte utvecklingen bli enhetlig.
De som anser att målen är tydliga menar att problematiken ligger i att de inte diskuteras tillräckligt
mycket av chefer och medarbetare. Genom att chefer och medarbetare gemensamt kommer fram till
problemformuleringar, och hur målen kan syfta till att
lösa dessa problem, kan målen kopplas till den dagliga verksamheten. Det behövs också en balans mellan
lång- och kortsiktiga mål. De kortsiktiga målen bör
vara mätbara delmål medan de långsiktiga kan vara
av mer visionär karaktär. En förutsättning för gemensamma mål kräver emellertid avvägningar mellan de
olika nämndernas uppdrag och långsiktighet som ser
till hela staden och inte bara delar av den.

Mentala barriärer
Mentala barriärer är något som ofta förknippas med
medborgare då det till exempel inte alltid är självklart hur samutnyttjade platser kan och får användas.
Under denna utredning har det emellertid framkommit att det finns minst lika mycket mentala barriärer
inom stadens organisation. Barriärerna kan kopplas
till en mängd olika aspekter, bland annat är brist på
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mod något som kommer upp i många av respondenternas resonemang. I och med att den ekonomiska situationen i Malmö stad är ansträngd upplevs det
som att det inte finns resurser att testa nya saker. En
respondent uttrycker att det är:

”Dödsstraff på att göra fel i dagens
samhälle… Vägen för att lyckas snabbare och billigare är samma väg som för
att misslyckas snabbare och billigare”
Med andra ord begränsar bristen på resurser möjligheterna för innovativa lösningar vilka skulle kunna
bidra till en mer hållbar framtid.
En annan aspekt som återkommer är upprätthållande av revir mellan Malmö stads förvaltningar. Även
om det sällan talas ordagrant om dessa revir finns en
ovilja att ha alla korten på bordet vilket tyder på sådana tendenser. Somliga nämner ”svartepetter” som en
anledning till att över huvud taget inte starta samutnyttjandeprojekt. Med ”svartepetter” menas att någon part i slutändan sitter med det ofördelaktiga kort
som exempelvis innebär att den egna förvaltningen
får stå för hela det ekonomiska ansvaret.

Formalitet och regler
I dagsläget bygger samutnyttjande till stor del på att
det finns enskilda individer som är villiga att lägga
ner resurser för att få det att fungera. På majoriteten
av de grundskolorna som undersökts som har organiserat samutnyttjande ligger en eller flera personers
entusiasm bakom att få saker som i teorin inte borde
gå att genomföra att trots allt fungera praktiskt. Ett
urval av dessa individer lägger till detta utöver sina
ordinarie arbetsuppgifter och somliga utför det utanför arbetstid. Individberoende är problematiskt av
flera anledningar, personerna i fråga kan till exempel försvinna från organisationen eller tröttnar på att
göra mer än det absolut nödvändiga. Det frivilliga
valet till merarbete kan i värsta fall leda till sjukskrivningar. Genom att förlita sig på eldsjälar blir organisationen bakom samutnyttjande sårbar. Därför är
det nödvändigt att hitta mer formaliserade vägar för
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samutnyttjande att uppstå och fortskrida.
Utöver eldsjälarnas vilja att utföra extra insatser
finns det också individer som anser det nödvändigt
att tänja på reglerna för att lyckas med samutnyttjande. Problematiken ligger således i att regelverk och
rutiner, som till exempel syftar till god arbetsmiljö
och trygga lokaler, snarare ses som hinder än något
positivt när det kommer till samutnyttjande. Regler
har oftast uppkommit ur ett behov av att bestämma
vad som är tillåtet samt var gränsen för detta går. När
reglerna är formulerade som riktlinjer är det emellertid viktigare att se till den större målbilden än att följa
dem ordagrant.

Kontakt och ägarskap
I dagsläget finns det ingen beställare av samutnyttjande vilket nämns som problematiskt av flera respondenter. Detta medför att samutnyttjande inte är
en självklar fråga när det kommer till tillhandahållandet av stadens lokal- och markresurser. Problematiken innebär även att ingen har ägarskap över frågan
vilket har visat öka riskerna för exkludering av potentiella samutnyttjare. I dialog med en verksamhetsansvarig som jobbar aktivt med barn och ungdomar i
samutnyttjandesituationer framkommer upplevelser av bristande struktur och framkomlighet i Malmö
stads organisation. I frågan gällande vilka förvaltningar personen har varit i kontakt med svarade hen
skrattande:

”Vilken förvaltning har jag inte varit i
kontakt med… Efter att i elva år kämpat för att hålla… föreningen levande känns det förnedrande att stå och
knacka på deras dörr”
Varje gång individen försöker kontakta Malmö stad
slussas frågan vidare från förvaltning till förvaltning
och resulterar i att frågan än idag ej besvarats. Detta
är problematiskt då, som tidigare belysts, dessa eldsjälar är sällsynta och deras initiativ bör tas vara på
eftersom mycket av det samutnyttjande som sker är
tack vare dem.

OLIKHETER OCH SKILLNADER
Bland dem som intervjuats har det framkommit att det finns delade åsikter, samt olika kunskapsnivåer, kopplade till samutnyttjande. Det är viktigt att erkänna dessa olikheter och skillnader för att skapa förståelse och insikt samt underlätta för framtida projekt.

Kunskapsnivåer
En av rektorerna, vars skola samutnyttjas i stor utsträckning, har liten kunskap om de samhälleliga
vinsterna av samutnyttjande. En annan rektor har däremot stor kunskap och brett helhetsperspektiv angående hur närsamhället och staden i helhet gynnas
av samutnyttjande. Rektorn med större kunskapsförråd kan se samutnyttjande utifrån rollen som rektor,
skattebetalare, förälder, lokalinvånare och brukare.
Det har framkommit att det blandade kunskapsförrådet har effekt på hur mycket eget initiativ rektorerna
tar. Rektorn med den breda kunskapen är själv aktiv
när det kommer till att få in mer samutnyttjande i
lokalerna, samt engagerar sig i utformandet av en ny
skola i samma stadsområde, medan rektorn som inte
besitter lika mycket kunskap snarare besvarar förfrågningar om andras önskemål.

Planeringsprocessen
En annan aspekt som skiljer sig mellan intervjupersonerna är hur specifika planer som görs angående
samutnyttjande ska vara. Generellt vill de som arbetar
i verksamheten ute i skolorna gärna se att praktiska
perspektiv tas upp initialt, medan somliga tjänstepersoner centralt inom Malmö stad anser att sådant
bör adresseras senare i processen. Hur exempelvis
larmsystemet ska utarbetas är kanske inte den första
frågan som bör tas upp men det finns en poäng med
att fundera på hur vissa praktiska problem kan lösas
redan tidigt, inte minst för att avdramatisera dem och
skapa en förståelse mellan de mer visionära aktörer-

na och de praktiska utförarna. Det existerar även olika
åsikter bland tjänstepersoner centralt inom Malmö
stads organisation angående när i planeringsprocessen samutnyttjande ska initieras. I de fall där samutnyttjande ska finnas med i nyexploatering har de
flesta pekat ut planprogram som den planeringsfas
där det bör behandlas. Gällande samutnyttjande av
redan befintliga platser är det något rörigare då befogenhet att upplåta skollokaler styrs av rektorer.

Rektorers lokalansvar
I dagsläget ansvarar rektorerna över skollokalerna
dygnet runt, stadsfastigheter ansvarar för drift och
underhåll. Rektorerna har därmed befogenheten att
tillåta eller avfärda samutnyttjande av skollokalerna.
Utöver lokalansvar har rektorer mängder av ansvarsområden. Samtliga rektorer på skolorna som utretts
är överens om att samutnyttjande är positivt och
försöker i så stor utsträckning som möjligt att samutnyttja skollokalerna. Det finns även en gemensam frustration från majoriteten av rektorerna som
upplever att de inte har resurserna som krävs för att
möjliggöra eller uppmuntra en högre grad av samutnyttjande. Rektorers olika uppdrag innefattar allt ifrån
personalansvar till inköp av skolmaterial vilket medför
att samutnyttjande av skolans lokaler endast är en av
många frågor. Rektorerna spelar en viktig roll, men respondenterna har även pekat ut andra aspekter som
exempelvis de fysiska och tekniska förutsättningarna
på skolorna, som viktiga för möjligheterna till samutnyttjande.
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SLUTSATSER
Förutsättningarna för Malmö stad har under de senaste åren förändrats i förhållande till markresurser vilket medfört nödvändigheten av att samutnyttja lokaler och utomhusmiljöer.
Det finns en antagen strategi, uttryckt i Översiktsplan för Malmö, för att skapa
en tät och grön stad genom att växa inåt vilket, i kombination med begränsade ekonomiska resurser, skapar incitament för effektivt och ansvarsfullt användande av markresurser. Denna utredning behandlar samutnyttjande som en
metod för att skapa mötesplatser i anknytning till förskolor och grundskolor
vilket ses som en relativt ny strategi i strävan efter social hållbarhet. Oavsett
fokus får samutnyttjande till följd att lokal- och markresurser används mer effektivt, något som är en vinst för hela staden.
Grundskolornas och förskolans framgångsfaktorer är anpassade till sina
lokala förutsättningar och koncepten för olika samutnyttjanden går därmed
inte att renodla. Trots detta går det att ta lärdom från enskilda projekt i syfte
att underlätta inför framtiden. Somliga barriärer är återkommande men löses
på olika sätt utifrån rådande premisser. De belysta framgångsfaktorerna har
dock även identifierats som flyktiga och riskerar att vid förändring omvandlas
till hinder och barriärer.
För att samutnyttjande ska fungera i praktiken krävs att kärnverksamheten
och dess primäruppdrag blir högst prioriterat. Rektorer som ansvarar för kärnverksamheten i fråga ställer sig, tillsammans med majoriten av de medverkande i utredningen, positiva till samutnyttjande. Trots den positiva inställningen
existerar dock oklarheter som identifierats av respondenterna. Oklarheterna
grundar sig bland annat i avsaknad av beställare för samutnyttjande vilket
medför diffusa ansvarsområden. Ansvar knyter an till mängder av praktiska
och organisatoriska situationer som kopplas till frågor som nyckelhantering,
ökad driftkostnader och vem som ska finansiera vad. Det existerar även oklarheter gällande ansvar i förhållande till vem som ska initiera och uppmuntra
till samutnyttjande, något som kan knytas an till avsaknadet av beställare. Ansvarsfrågorna försvåras även på grund av bristande rutiner och erfarenheter av
samutnyttjande situationer.
Ett annat område som idag komplicerar samutnyttjande är begränsad
ekonomisk långsiktighet. Utöver detta är organisationens uppdelade budget,
i form av förvaltningsekonomi, ett stort hinder. Följderna är dels forcering av
snabba resultat som förhindrar samutnyttjandet från att mogna och dels förhindrar enskilda förvaltningar från att samarbeta i den utsträckning som krävs.

Förslag inför framtiden
Nedan presenteras förslag och förbättringsmöjligheter med utgångspunkt
i resultat från bearbetad data. Inledningsvis bör det konstateras att det är av
stor vikt att samutnyttjande aldrig få ske på bekostnad av kärnverksamhetens
primäruppdrag vilket bör vara ett krav såväl som en utgångspunkt.
BUDGETERA LÅNGSIKTIGT OCH UTIFRÅN BEHOV
En annan återkommande utmaning är förvaltningarnas åtskilda budgetar,
vilket medför att samutnyttjande i somliga fall förblir en teoretisk strategi som

16

inte sätts i praktik. Samfinansiering, i någon form, ses som en möjlig lösning.
Samutnyttjande kan innebära kortsiktiga kostnader som i sin tur har potential
att ge långsiktiga vinster.
SAMORDNARE FÖR SAMUTNYTTJANDE
Idag förknippas samutnyttjande generellt med merarbete och något som
många önskar ägna sig åt men som inte har resurser till. För att underlätta för
samutnyttjande föreslås därför en samordnande funktion. Samordnaren bör,
i tillägg till en övergripande helhetssyn, även besitta kännedom om detaljer
såsom försäkringskrav och juridiska frågor. Samordnaren bör även anpassa
samutnyttjandet till kärnverksamheten och säkerställa att det inte påverkar
primäruppdraget. I tillägg föreslås samordnaren förmedla lediga lokaler till potentiella brukare och vice versa.
INKLUDERA SAMUTNYTTJANDE I KÄRNVERKSAMHETEN
De knappare resurserna har bidragit till en begränsning gällande innovation och nytänkande. När det talas om att testa något nytt bör inte alltid hela
organisationen Malmö stad inkluderas initialt, istället föreslås uppmuntran
till pilotprojekt. Det har även framkommit att det finns ett behov av förtydligande samt utökande av reglementen, både för att sätta samutnyttjande på
agendan men också för att ge förvaltningsdirektörer och chefer mandat att
driva samutnyttjandefrågor inom ramen för den ordinarie verksamheten. För
att samutnyttjande, och samverkansfrågor generellt, ska hamna på agendan
måste dessa frågor bli en del av kärnverksamheten vilket skulle uppmuntra
enskilda tjänstepersoner att våga prova nya tillvägagångssätt.
FÖRBÄTTRA, OCH SKAPA INCITAMENT FÖR, KOMMUNIKATION
MELLAN FÖRVALTNINGAR SAMT DELA ERFARENHETER
TJÄNSTEPERSONER EMELLAN
Samutnyttjande har starka kopplingar till samverkan vilket i sin tur ställer höga
krav på kommunikation mellan berörda aktörer. Kommunikationen mellan
Malmö stads förvaltningar fungerar allt bättre men behöver utvecklas och
förbättras, inte minst för att underlätta bemötandet av externa aktörer. Inom
ramen för kommunikation är det en god idé att utbyta erfarenheter av olika
karaktär för att underlätta för medarbetare inom den egna och andra förvaltningar. Framförallt behöver tjänstepersoner inom Malmö stad bli bättre på att
förmedla goda exempel sinsemellan.
UPPFÖRA ÄNDAMÅLSENLIGA LOKALER GENOM TILL EXEMPEL
MÖJLIGHET TILL SEKTIONERING
Utöver detta är även framtiden och oförutsedda förändringar sådant som bör
tas hänsyn till i syfte att effektivisera resursanvändandet. Ett flertal respondenter lyfter sektionering och skolors fysiska utformning som en av de avgörande
faktorerna för möjligheten att samutnyttja. Att sektionera innebär möjligheten
att dela in, framförallt lokaler, i olika delar vilket innebär att somliga delar kan
vara öppna för nyttjande samtidigt som andra är stängda. Sektionering anses
inte endast vara en lösning för samutnyttjande utan även för förändrade behov i framtiden. Sektionering bör ses som ett verktyg för att skapa flexibilitet,
något som även ökar möjligheterna för samutnyttjande.
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BILAGA 1

BAKGRUND

För att få en djupare kunskap om kontexten för samutnyttjande följer nedan en genomgång av utredningens bakomliggande teoretiska ramverk.

Platser för alla
Samtliga fallstudier har olika typer av samutnyttjanFör att
främja folkhälsa och skapa bästa möjliga levnadsvillkor
för människor krävs en bred syn på vad en stad eller ett
samhälle ska innefatta. Utgångpunkten för folkhälsa består
av ett spektrum från enskilda individers val till strukturella samhällsfaktorer och hela skalan måste tas i beaktande.
För att alla Malmöbor ska trivas i sin närmiljö och ha samma möjligheter att uppnå livskvalitet behöver det finnas
flertalet typer av omgivningar som inbjuder till en mängd
olika aktiviteter. Eftersom offentliga rum och institutioner
bokstavligen är till för alla är det extra viktigt att de i största
möjliga mån görs tillgängliga för alla. i stor utsträckning.
Somliga av framgångsfaktorerna som presenteras nedan
är av generell karaktär medan andra är specifika.
TILLGÄNGLIGHET
Begreppet tillgänglighet har en mängd olika definitioner
beroende på situation. I denna utredning handlar tillgänglighet om fysiska, sociala och mentala aspekter. Fysisk tillgänglighet handlar om att miljöer ska vara tillgängliga och
användbara för alla oavsett funktionsvariation och knyter
även an till geografisk lokalisering. Social tillgänglighet
utgår ifrån faktorer som utbildning, ekonomiska förutsättningar, etnisk tillhörighet etc. Mental tillgänglighet handlar
i sin tur om att skapa incitament för att kognitiva aspekter,
det vill säga personliga upplevelser av platser, bidrar till
upplevelsen av att miljöer uppfattas som tillgängliga och
användbara. Kortfattat ska det kännas enkelt och tryggt
att vistas i staden oavsett vem du är och vilka förutsättningar du har.
BARRIÄRER
Olika typer av barriärer motverkar tillgänglighet till platser
och kan bland annat härledas till intressekonflikter mellan
individer och grupper. Konflikterna är både svåra att förutse och undgå med anledning av stadens komplexitet.
Barriärerna har ofta beröringspunkter med varandra och
kan tillsammans förstärka redan existerande positiva eller
negativa effekter.
Fysiska barriärer innefattar exempelvis vägar, kanaler
och murar. Gemensamt för fysiska barriärer är att de motverkar möjligheten att smidigt och fritt ta sig fram i staden.
Mentala barriärer är personliga föreställningar som
förhindrar framkomlighet och interaktion, såsom upplevd
otrygghet eller ovisshet om det är tillåtet att röra sig på en
plats eller inte. De mentala barriärerna existerar enbart i
den enskilde individens medvetande.
Sociala barriärer grundar sig bland annat i människors
utbildning och ekonomiska förutsättningar. Dessa barriärer
kan manifesteras i byggd miljö men är ofta kulturellt betingade.

Organisatoriska barriärer härleds till hur en verksamhet
är strukturerad. Kommunala organisationer har vanligen
tydligt separerade uppdrag, som kopplas till nämnder och
förvaltningar, vilket i detta fall kan ses som en organisatorisk barriär för samarbete.
TRYGGHET OCH TILLIT
Trygghet är ett av människans mest grundläggande behov
och är starkt kopplat till sociala frågor. Generellt upplever
människor med goda levnadsvillkor mindre rädsla och
känsla av otrygghet. Sambandet mellan trygghet och subjektiva känslor medför komplexa avvägningar inom fysisk
planering. Exempel på platser som upplevs som trygga är
befolkade platser, platser med blandad bebyggelse och
platser som går att överblicka. Upplevelserna angående
en plats trygghet kan byggas upp av andra känslor än ens
egna men även av personliga relationer, inlärda föreställningar och rykten. Det behöver inte vara en plats i sig som
upplevs otrygg, det kan även vara brist på tillit till människorna som befinner sig på platsen som orsakar att känslan.
IDENTITET
Relationer är inte enbart viktigt mellan människorna i staden utan också mellan människor och staden, det vill säga
hur människor knyter an till olika platser, områden och
staden som helhet. Genom att människor upplever stolthet och kan identifiera sig med hela eller delar av staden
skapas en känsla av tillhörighet. Städers och platsers identiteter kan ha både positiva och negativa effekter, vad som
upplevs som en levande plats för en person kan kännas
stökig och trång för en annan.
KUNSKAP OCH DELAKTIGHET
Med anledning av att det finns lika många behov och önskemål som det finns medborgare i staden är det viktigt att
lära av varandra och på så sätt öka den ömsesidiga respekten. Utan respekt riskerar människor att tappa förståelse
för andra vilket påverkar tilliten mellan människor. För att
skapa en väl fungerande stad som tillgodoser olika människors behov krävs att aktörer har förståelse för varandra.
Det möjliggörs genom att mötas och utbyta kunskap och
erfarenheter, dels mellan medborgare, dels mellan tjänstepersoner och dels mellan medborgare och tjänstepersoner.
INTEGRATION
Begreppet integration betyder att olika delar förenas till en
helhet. Målet med integration är att skapa en socialt hållbar stad där alla känner delaktighet. Staden kan ses som
ett integrationsprojekt ur flera olika perspektiv, det går t.ex.
att integrera flera olika funktioner i en och samma fastighet. Vanligen, och det huvudsakliga perspektivet för denna
utredning, har integration en social vinkel där fokus ligger
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på att överbrygga barriärer mellan samhällsgrupper. Integration särskiljs från assimilering som syftar till att sudda
ut olikheter, social integration bygger istället på kunskap
om varandras samhällen, synsätt och kultur vilket kräver
respekt och förståelse. Det finns många olika typer av integration, bland annat ekonomisk, social, politisk och bostadsintegration. Den sociala integrationen har sin grund i
att alla människor ska ha möjligheten att bland annat vara
delaktiga i samhället, möta andra människor, gå i skolan,
delta i föreningsliv och arbeta på lika villkor. Brist på integration leder inte bara till uppdelning mellan människor
utan i förlängningen också till fysisk uppdelning i staden.
Integration kan ske genom medvetna eller omedvetna val
och kan även motverkas av medvetna och omedvetna val.
FÖRTÄTNING OCH FUNKTIONSBLANDNING
Förtätning handlar inte endast om ny eller förändrad bebyggelse utan kan även användas som verktyg för att till
exempel överbrygga barriärer. Förtätning kan bidra till en
hållbar och attraktiv stad men kan också medföra att enskilda sektorsintressen inte kan tillgodoses fullt ut utan får
vägas mot helhetsbilden och samhällsnyttan i stort. Förtätning går ofta hand i hand med funktionsblandning, vilket
innebär att det inom ett område finns en blandning av
olika funktioner som till exempel handel, kontor, samhällsservice och bostäder. Genom att tillämpa funktionsblandning eftersträvas trygga och levande platser i staden där
människor upplever att de utan bekymmer kan vistas på
eller röra sig igenom under större delar av dygnet.
MÖTESPLATSER OCH RÖRELSE I STADEN
För att Malmö ska bli en levande stad som präglas av social
interaktion anses det viktigt att skapa mötesplatser vilka
vanligen beskrivs som fysiska platser där mänsklig interaktion sker. Väl fungerande mötesplatser gynnar folkhälsan,
ökar den upplevda känslan av trygghet och ger en mer
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gemytlig stämning människor emellan. Vad som kännetecknar en bra mötesplats varierar beroende på vem eller
vilka som ska använda den, under vilken tid på dygnet, till
vad och varför. Målet är att skapa platser för alla vilket kräver att utbudet av mötesplatser är varierat och tillgängligt,
något som ofta gynnas av att de ligger inom människors
vardagliga rörelsemönster. Skapandet och utseendet av en
mötesplats kan variera och en bra mötesplats identifieras
olika utifrån preferenser. Mötesplatser bör därför vara flexibla, exempelvis bör det möjliggöras för att stora gemensamma ytor även kan utnyttjas som mindre rum av privat
karaktär.
Målet är att alla i staden ska känna sig bekväma i mötet med andra, oavsett etnicitet, religion och trosuppfattning, funktionsvariation, kön, könsidentitet och könsuttryck, sexualitet, ålder och annat som påverkar människors
upplevelsevärld. Det är emellertid komplicerat att skapa
platser för alla eftersom möten handlar om mer än enbart
att människor befinner sig på samma plats samtidigt. Om
det inte finns någon koppling mellan människorna fungerar inte dessa platser på ett tillfredsställande sätt, därför
måste den fysiska miljön och mötesplatserna ha en utformning som inbjuder till kontakt människor emellan.
Social interaktion kan ske på olika sätt och i olika skalor, möten kan ske i staden, stadsdelarna, kvarteren, runt
gården etc. I vissa stadsdelar kan det krävas något unikt för
att locka människor från andra stadsdelar som annars inte
skulle ha någon självklar anledning att besöka området.
Det kan exempelvis handla om att tillföra en temapark
eller simhall som kan öka attraktionen och medföra mer
rörelse till området. På så sätt kan mötesplatser av denna
karaktär motverka olika typer av barriärer. Det är eftersträvansvärt att stadens olika mötesplatser och stråk är
tillgängliga för olika samhällsgrupper vilket möjliggörs av
bland annat kostnadsfria aktiviteter.

BILAGA 2

ORGANISATION

I denna bilaga görs en beskrivning av Malmö stad som organisation bland annat med syfte att skapa
en insikt i denna komplexitet verksamhet och för att ytterligare placera utredningen i ett sammanhang.

Malmö stad
I Malmö stad arbetar ca 20 000 personer inom en mängd
olika områden. Organisationen är uppdelad i tretton fackförvaltningar respektive fem geografiska stadsområdesförvaltningar. Fackförvaltningarna ansvarar för ett visst
verksamhetsområde, exempel på fackförvaltningar är
gatukontoret, fastighetskontoret och serviceförvaltningen.
Stadsområdesförvaltningarna har däremot ansvar för flera
olika verksamheter: individ- och familjeomsorg, vård och
omsorg samt kultur- och fritidsverksamhet.
Varje förvaltning har sin egen budget och sina egna
mål som formuleras i varje nämnd. Stadsbyggnadskontoret följer Stadsbyggnadsnämndens mål och så vidare.
Nämndsmålen ska stämma överens med de nio övergripande målen för Malmö stad.

Vissa projekt inom staden inbegriper flera förvaltningar och inom ramen för dem arbetas det tvärsektoriellt.
ANSVAR OCH GEMENSAMMA MÅL
Malmö stad ansvarar för att säkerställa att medborgarnas
behov blir tillgodosedda och skapa bästa möjliga levnadsvillkor för Malmöborna. Olika förvaltningar ansvarar som
sagt över olika funktionsområden inom staden vilket i
kombination med separerade budgetar medför vitt skilda
arbetssätt. Det finns emellertid frågor och situationer som
berör flera olika förvaltningar och emellanåt är det osäkert
vilken förvaltning som har ansvar för att ta sig an frågan.
Tydliga gemensamma mål anses vanligen vara en förutsättning och ett hjälpmedel för lyckad verksamhet. Kommunala organisationer är komplext strukturerade och ska
tillgodose en mängd behov och önskemål som ofta skiljer
sig markant ifrån varandra. Eftersom varje politisk nämnd
dessutom har olika uppdrag, och i regel varsin lag att förhålla sig till, blir det ännu mer komplicerat.
Malmö har nio övergripande mål för verksamheten,
enligt dessa mål ska Malmö vara:

1. En ung global och modern stad
2. En stad för arbete och näringsliv
3. En stad för barn och unga
4. En öppen stad
5. En stad för alla
6. En trygg och tillgänglig stad
7. En kreativ stad
8. En ekologiskt hållbar stad
9. En stad med bra arbetsvillkor
När mål formuleras i nämnderna, med utgångspunkt i de
övergripande målen, prioriteras de mål som kopplas till

nämndens uppdrag vilket får som följd att andra mål faller
bort. Eftersom detta görs inom varje nämnd ser målen för
förvaltningarnas verksamhet olika ut och kan i vissa fall
vara direkt motsägelsefulla. I tillägg till denna redan komplicerade bild går det moden i vilka mål som är aktuella
och fokus flyttas mellan vad som är viktigast. Vidare prioriteras somliga mål vid särskilda skeden i förvaltningarnas
verksamhet medan några aktualiseras i andra stadier.
Inom organisationen finns en komplex balansgång
mellan samverkan och samsyn samt specialisering och
nämndernas uppdrag. Att skapa tydliga gemensamma
målbilder för hela Malmö stad är därför invecklat.
Tvärsektoriella projekt kan medföra utmaningar i och
med att tjänstepersoner från olika förvaltningar förväntas
samarbeta. Samarbetena kan innebära att enskilda intressen ställs emot varandra vilket kan skapa konflikter som
försvårar vidare samarbete.
EKONOMINS ROLL
För Malmö stad, liksom för alla verksamheter, är tillgång till
ekonomiska resurser bland annat det som utgör ramen
för vilka verksamheter och investeringar som är möjligt att
genomföra. Ekonomi utgör dessutom en del av hållbar utveckling tillsammans med sociala och miljömässiga aspekter. Ekonomisk hållbarhet handlar om att prioritera resurser
utifrån långsiktiga mål anpassade efter miljön och människors hälsa. Staden och dess näringsliv bör även utvecklas
långsiktigt, skapa värden och ge inkomster och försörjning
till malmöborna.
Malmö stad satsar bland annat på sociala investeringar som syftar till att förbättra livskvaliteten för malmöborna. Fördelningen av ekonomiska resurser är dock komplicerad, då en mängd områden i staden kräver finansiering
vilket kan ge upphov till intressekonflikter. Det är därför allt
viktigare att styra och stimulera utvecklingen i riktningar
som gynnar hela staden, det vill säga se bortom enskilda
förvaltningars ansvarsområden och istället investera långsiktigt utifrån gemensamt prioriterade behov.
KOMMUNIKATION
För att skapa en hållbar stad, där alla intressen och behov
tillgodoses, krävs kommunikation mellan stadens olika förvaltningar. Kommunikation är även ett viktigt redskap för
att stimulera utveckling, nytänkande och innovation. Med
tanke på den kommunala organisationens uppbyggnad
behöver förvaltningarna kommunicera med varandra för
att säkra ömsesidig förståelse och undvika suboptimering.
Även medborgare och andra aktörer bör vara med och
sätta agendan för att bidra med kunskap samt känna delaktighet i och ägarskap till staden.
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