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Inledning
Denna kartläggning återger Malmö stads förvaltningars och verksamheters
egna beskrivningar av sin samverkan med idéburen sektor, på det sätt som de
valt att lyfta fram den i intervjuer eller genom inskickat material.
Kartläggningen täcker in många av förvaltningarnas samarbeten och ger
exempel på idéburna aktörer som på olika sätt är involverade i verksamheterna,
men är ingen fullständig inventering. Ambitionen har dock varit att ge en så
heltäckande bild som möjligt inom givna förutsättningar.
Kartläggningen består av två delar. Del 1 ger en kortare sammanfattning av
kartläggningen. I del 1 lyfts också exempel på samverkan som sker enligt
sådana metoder som samarbetsplanen fastslår att arbetet kring de prioriterade
utmaningarna ska baseras på. Del 2 ger en fördjupad bild av respektive
förvaltnings samverkan med idéburen sektor.

Fritidsförvaltningen
Fritidsförvaltningen arbetar för att alla malmöbor ska ha möjlighet till en
meningsfull och aktiv fritid. Barn och ungdomar, pensionärer och personer
med funktionsnedsättning är prioriterade målgrupper. Fritidsförvaltningen
ansvarar för drift av idrotts-, bad- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar.
Fritidsförvaltningen ger också ett omfattande stöd till föreningslivet.
Fritidsförvaltningens samverkan med idéburen sektor utgår ifrån det
omfattande organisationsstöd som förvaltningen ansvarar för, där stödet ofta
är kopplat till någon form av dialog, lokalstöd, föreningsdriven mötesplats eller
samverkan kring verksamhet. Under 2018 omfattade förvaltningens olika stödoch bidragsformer totalt 109, 7 miljoner kronor.
De föreningsbidrag och lokaler som fritidsförvaltningen administrerar
möjliggör ofta utveckling av idéburen verksamhet som i sin tur kan samverka
med staden på olika sätt. Ett grundstöd till föreningslivet är i sig således i
många fall en grundförutsättning för att föreningar ska kunna finnas och verka
i Malmö. Genom kravet på registrering vid ansökan om bidrag, besitter
fritidsförvaltningen ett omfattande föreningsregister.
Utmärkande för fritidsförvaltningens samverkan med idéburen sektor är att
den till större del är formaliserad, det vill säga att formerna och villkoren för
samverkan är på förhand reglerade i avtal, överenskommelser eller formella
riktlinjer.
Föreningsavdelningen
Föreningsavdelningen ansvarar för förvaltningens organisationsbidrag, lokaler
och specialanläggningar, samt förvaltningsgemensamma strategiska frågor som
rör samverkan med föreningslivet i Malmö.
Avdelningen är också en drivande part i organisationen av det interna,
förvaltningsövergripande arbetet kring frågor som rör samverkan med
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idéburen sektor, bland annat vad gäller gemensamma riktlinjer för
organisationsbidrag.
Organisationsbidrag
Genom Föreningsavdelningen administrerar fritidsförvaltningen årligen flera
olika typer av bidrag, framför allt till idrottsföreningar, kulturföreningar,
friluftsföreningar och sociala föreningar samt till föreningsdrivna mötesplatser.
Föreningar som är registrerade hos förvaltningen kan ansöka om bland annat
grundbidrag, bidrag för aktiviteter, bidrag för anställningar, lokalkostnadsbidrag
eller utbildningar.
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Under 2018 omfattade dessa olika stöd- och bidragsformer totalt 109,7
miljoner kronor. Av dessa såg fördelningen ut som följer1:
Allmänna bidrag, 49,1
miljoner kronor

Allmänna bidrag som kan sökas av registrerade
föreningar och där utifrån antal medlemmar samt
antal och typ av aktiviteter som föreningen har.
Föreningar med verksamhet för barn,
funktionsnedsatta och äldre, samt större
organisationer som paraplyföreningar, kan söka fler
typer av bidrag. I de allmänna bidragen ingår bland
annat grundbidrag, bidrag för aktiviteter, bidrag för
anställd personal och lokalkostnader. Främst går
bidragen till idrotts- och kulturföreningar, till viss
del även till föreningar inom det sociala området.

Föreningsdrivna
mötesplatser, 13,6
miljoner kronor
Ridverksamhet, 14,9
miljoner kronor
Verksamhetsbidrag,
17,4 miljoner kronor

Stöd till och samverkan med de föreningsdrivna
mötesplatserna beskrivs längre ned.

Kultur- och
samlingslokaler, 3,9
miljoner kronor
Bidrag till
organisationer, 3,9
miljoner kronor
Föreningsutveckling,
3,7 miljoner kronor
Lovverksamhet, 3
miljoner kronor

Bidrag till ridklubbar, ryttarföreningar,
ridanläggningar.
Stiftelsen Malmö Sommargårdar och stiftelsen
Kockum Fritid mottar merparten av
verksamhetsbidragen.
Bidrag Folkens hus i Sofielund, Limhamn,
Rosengård, Lindängen och Hyllie samt vissa
områdessatsningar i projektform ingår här.
Bidrag till paraplyorganisationer och politiska
ungdomsförbund.
Bidrag till utbildningar, fritidsbank, föreningspool
m.m.
Bidrag till sommarverksamhet, höstverksamhet och
Kul i Fem.

Utbildningar
Fritidsförvaltningen erbjuder föreningslivet utbildningar, varav en del är
obligatoriska för föreningar som vill söka visst bidrag, enligt ett årligt program
med cirka 30 utbildningar per termin. En del av dessa utbildningar arrangeras i
samarbete med Föreningspool Malmö (MISO/Malmö Ideella).
Lokalstöd
Fritidsförvaltningen stödjer föreningslivets anläggnings/lokalbehov på en rad
olika sätt: lokalkostnadsbidrag (en del av de allmänna bidragen); möjlighet till
bokning av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar (däribland grund- och
gymnasieskolornas idrottshallar) till nolltaxa/subventionerad taxa; hyresbidrag;
1

I sammanställningen nedan har beloppen avrundats till närmsta hundratal tusen kronor.
Summan av dessa avrundade belopp blir mindre än det verkliga totala beloppet, som är 109,7
miljoner kronor.
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överenskommelser kring föreningsdrivna anläggningar; samt uthyrning av
lokaler i specialanläggningen Föreningarnas hus. Därutöver har Malmö stad
tidigare ingått avtal med föreningar om ränte- och amorteringsfria lån samt vid
ett antal tillfällen gått in med borgensåtaganden för föreningar.

Specialanläggningar

Föreningarnas hus

Fritidsförvaltningen hyr lokaler på Ystadvägen i förstahand och hyr ut till
föreningar som är registrerade hos förvaltningen. Föreningarnas hus utnyttjas
främst av idrottsföreningar.

Föreningsdrivna anläggningar

För ett antal anläggningar har fritidsförvaltningen överenskommelser om
nyttjanderätten med en enskild förening/organisation. Dessa anläggningar
drivs av föreningar med specialvillkor för drift och nyttjande. Bokningen av
dessa lokaler kan inte göras genom fritidsförvaltningens centrala
bokningsenhet. Villkoren för hyra och drift varierar för de olika anläggningarna
och regleras i avtal med föreningen/organisationen.


Enighet Sportcenter är en föreningslokal som av förvaltningen hyrs ut i
andrahand till kampsportsföreningen GAK Enighet.



Hyllie Sportcenter är en idrottsanläggning som ägs av Malmö stad och
drivs av Bellevue Alliansförening (BAF). I anläggningen finns
beachvolleyplaner, idrottshall för bland annat innebandy, cheerleading,
gymnastik och gruppträning, tennisbanor, bordtennisbord,
badmintonbanor, squashbanor, padelbanor, gym samt utrymmen för
kontor, café och friskvård.



Malmö Badmintoncenter är en badmintonhall med 20
badmintonbanor. Fritidsförvaltningen hyr i andra hand ut lokalen till
Malmö Badminton.



Hyllie Boställes ridanläggning, Skogholms ridanläggning och
Klagshamns ridskoleanläggning upplåts av fritidsförvaltningen till
Malmö Ridklubb, Örestads Ryttaresällskap respektive Klagshamns
Ryttarförening.



Kulladals bangolf och Bulltofta Bangolf är mindre anläggningar där
nyttjanderätten enligt avtal tillhör Kulladals bangolfklubb respektive
Bulltofta Bangolfklubb.



Tycho Brahe-observatoriet nyttjas enligt avtal med fritidsförvaltningen
av Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe.
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Malmö motorstadion och dess BMX-bana nyttjas enligt avtal med
fritidsförvaltningen av MK Tändstiftet respektive Malmö BMX Racing.



Mellanhedens konstgräsplan är den enda av fritidsförvaltningens
fotbollsplaner där en specifik förening enligt avtal har nyttjanderätt av
planen. Korpen Malmö Idrottsförening har nyttjanderätt av planen på
kvällar och helger.

Dialog och samråd med idéburen sektor
Föreningsavdelningen för dialog med idéburen sektor kring
fritidsförvaltningens stöd samt kring frågor som rör föreningslivets utveckling i
Malmö. Förvaltningen lyfter följande sammanhang:


Dialoggrupp kring bidrag och lokaler
Viktiga frågor för föreningslivets utveckling diskuteras. Möten
genomförs fyra gånger per år och leds av fritidsnämndens ordförande.
Fritidsnämndens arbetsutskott, Malmö Idrottsföreningars
Samorganisation (MISO), Handikappidrottens Samarbetsorganisation
(HISO), och paraplyorganisationen Malmö Ideella deltar.



Referensgrupp föreningsstöd
Diskussion kring stödet till föreningslivet, tjänstemän får råd och
synpunkter på förslag till förändringar. Möten genomförs fyra gånger
per år. Enhetschef bidrag med handläggare ansvarar för dialog med
representanter från föreningslivet (konsulenter).



Ordförandekonferens
Fritidsnämnden bjuder in till årlig konferens för att informera och
diskutera viktiga frågor för staden och föreningslivet. Fritidsnämnden
och ordföranden i ett antal föreningar.



Konsulentkonferens
Årlig konferens med information, diskussion och inspiration kring
frågor som berör föreningslivet i Malmö, för konsulenter och
lönebidragsanställda i föreningar som får stöd av fritidsnämnden.



Föreningsgala
Årlig gala som planeras och genomförs i samarbete med fritidsnämnd
och föreningsliv representerat av Malmö Ideella, MISO, HISO.
Programmet innehåller mat, underhållning och prisutdelning; årets
eldsjäl, årets förening, årets idrottspris, årets förnyare med flera.

Verksamhet i samverkan med idéburen sektor
Föreningsavdelningen samverkar med idéburen sektor kring föreningsdrivna
mötesplatser, föreningspool med stöd och rådgivning för mindre föreningar,
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samt kring att skapa ett föreningscenter inom ramen för Malmöandan, med
kontorsyta och konferensdel
Under 2019 pågår arbetet kring att etablera ett föreningscenter på
Nobelvägen 21 inom ramen för överenskommelsen Malmöandan.
Föreningscentret ska fungera som en fysisk yta för samverkan och möten, samt
möjliggöra för mindre föreningar att delta i arbetet kring överenskommelsen. I
lokalerna kommer det att finnas uthyrningsbar kontorsyta, konferensdel,
enklare caféverksamhet samt eventuellt ett ”box office” för föreningar som
behöver hålla årsmöte, styrelsemöte osv. Fritidsförvaltningen har
förstahandskontraktet, och en av parterna i huset kommer sannolikt att agera
husvärd vad gäller café, reception, uthyrning av kontorsyta, vaktmästeri och så
vidare.
Föreningsavdelningen samverkar också med idéburen sektor genom
föreningsdrivna mötesplatser. En föreningsdriven mötesplats berör flera
olika verksamhetsområden och målgrupper, den är bemannad och bedriver en
ickekommersiell verksamhet. Verksamheten drivs helt eller delvis av en eller
flera föreningar, och har en eller flera målgrupper och har dessas behov och
önskemål i fokus.
Avdelningen redovisar samverkan kring följande mötesplatser:


Mötesplats Otto, Ensamkommandes förbund
Med stöd av fritidsförvaltningen driver Ensamkommandes förbund
Mötesplats Otto riktad framför allt till ensamkommande ungdomar.
Aktiviteter sker i samarbete med andra föreningar.



Kvinnoentrum (Rosengård), Tjejer i Förening
Kvinnocentrum är en föreningsdriven mötesplats riktad framför allt till
flickor, tjejer som drivs av Tjejer i Förening med stöd av
fritidsförvaltningen. Aktiviteter sker ofta i samarbete med andra
föreningar.



Nydalaträffen, Hela Malmö
Nydalaträffen är en föreningsdriven mötesplats riktad till ungdomar,
och drivs av föreningen Hela Malmö med stöd av fritidsförvaltningen.
Mötesplatsen bedriver en stor dansverksamhet genom Bow Dance, och
driver olika sociala projekt i samarbete med till exempel Malmö
Universitet och Pedagogisk Inspiration (Malmö stad). Ledare får
utbildning i värdskap och jobbar under exempelvis Malmö festivalen.



FIFH- hallen
FIFH- hallen är en föreningsdriven mötesplats som drivs av
parasportföreningen FIFH Malmö och riktar sig till personer med
funktionsnedsättning. FIFH- hallen genomför årligen det
internationella mästerskapet Malmö Open.
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Bryggeriet
Bryggeriet är en föreningsdriven mötesplats på Heleneholm med
skateverksamhet kopplad till gymnasium. Mötesplatsen drivs av
Föreningarnas Hus.



HaBiTat-Q
HaBiTat-Q är en föreningsdriven mötesplats riktad till HBTQI2personer, som drivs av RFSL Rådgivning.



Flamman Ungdomens hus
Flamman Ungdomens hus är en föreningsdriven mötesplats som drivs
av Föreningen Flamman och riktar sig till ungdomar i Kroksbäck.



Spelens Hus
Spelens Hus är en föreningsdriven mötesplats för spelintresserade
ungdomar som drivs av föreningen Spelens hus med ett antal
underföreningar.



Gnistan
Gnistan är en mötesplats för barn och ungdomar i åldrarna 6-14 år.
Här anordnas läxhjälp, bakning, kreativt skapande och en mängd olika
aktiviteter med utomhuspedagogisk profil.



Almviks 4H- gård
Almviks 4H-gård är en gård med bondgårdsdjur. Gården ligger mellan
Lindängen och Lindeborg.

Föreningsavdelningen samverkar vidare med föreningslivet kring stöd och
rådgivning för mindre föreningar, samt kring en Fritidsbank med utlåning av
fritidsutrustning.


Föreningspool Malmö
Föreningspoolen ger stöd och rådgivning till den lilla föreningen, bland
annat kring att starta förening, hantera ekonomi och bokföring, skriva
stadgar, hålla årsmöten och så vidare. Föreningspoolen drevs av MISO
och Malmö Ideella.



Fritidsbanken
Föreningen Crime City Rollers ansvarar för fritidsbankens in- och
utlåning av fritidsutrustning vid urbana sport- och kulturcentret.

Evenemangsavdelningen
Evenemangsavdelningen samverkar med olika idrottsföreningar- och förbund
kring mindre arrangemang samt nationella och internationella mästerskap. Det
övergripande syftet med att samverka kring ett mästerskap är att ett sådant ofta
2

HBTQI är ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queerpersoner
och intersexuella.
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samlar publik som kan intressera sig för föreningsliv och idrott. Kärnan i
processen är ett mycket stort kunskapsutbyte mellan föreningslivet och staden
genom förståelse för respektive verksamhets förutsättningar.
Stöd och bidrag till idéburen sektor
Via Evenemangs- och rekreationsavdelningens budget utbetalades 2 miljoner
kronor år 2018 i bidrag till ett åttiotal föreningar för olika typer av idrotts- och
kulturarrangemang.
Genom Evenemangs- och rekreationsavdelningens kan främst
idrottsföreningar hyra olika anläggningar till subventionerat pris i syfte att
anordna arrangemang utanför ordinarie träning (exempelvis för
distriktsmästerskap, läger eller möten).
Samverkan kring mästerskap
Staden, nationella förbund eller lokala föreningar kan initiera en dialog med
övriga parter i syfte att gemensamt ansöka om att anordna ett mästerskap hos
ett internationellt idrottsförbund. Genom nätverksbyggande och att identifiera
möjligheter bland stadens föreningar försöker kommunen ge det stöd som
krävs för att större mästerskap ska ta plats i Malmö.
Under ansökningsprocessen sker dialog och kunskapsutbyte. Under
evenemanget öppnar fritidsförvaltningen upp anläggningar, tillgängliggör för
olika målgrupper, lägger upp program, ansöker om tillstånd och så vidare.
Föreningarna deltar i planeringen och visar upp sin idrott.
I de fall fritidsförvaltningen initierar samverkan kring en ansökan om ett
mästerskap försöker man främja idrotter där tjejer är aktiva, såsom ridning,
dans eller roller derby. Det beror på att tjejers idrotter ofta är
underrepresenterade i mästerskapssammanhang.
I samband med mästerskap arbetar förvaltningen med ”Legacy”, vilket innebär
att arvet efter mästerskapet ska leva kvar, i huvudsak genom att en aktiv fritid
bland ungdomar främjas av mästerskapet. I samband med mästerskap
arrangerar därför avdelningen ofta i samverkan med föreningslivet prova påarrangemang.
Aktuella arrangemang och mästerskap är:


SM-veckan 2019
I juli 2019 är Malmö stad värd för SM-veckan sommar.
Riksidrottsförbundet äger arrangemanget. 35 förbund, 44 arrangörer
(lokala föreningar eller nationella förbund) och 50 olika sporter
medverkar.



Junior-VM och junior-SM i Ultimate Frisbee
2019 står Malmö stad tillsammans med Kockums Ultimate och Malmö
Ultimate Club värd för junior-SM, och 2020 för junior-VM i Ultimate
Frisbee. Evenemanget arrangeras på ett antal av stadens fotbollsplaner.
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EM i Triathlon
Svenska Triathlonförbundet (STF), Malmö Stad och Event in Skåne
har tillsammans med lokalt föreningsliv tilldelats värdskapet för ett
Europamästerskap i triathlon 2020. Evenemanget arrangeras i centrala
Malmö.



Malmö Open
I februari 2019 anordnades för 42a året i rad Malmö Open, ett av
världens största breddmästerskap för funktionshindrade, i samverkan
med parasportföreningen FIFH Malmö, i ett antal av stadens arenor
och sporthallar. Under mästerskapet genomfördes en
enkätundersökning bland deltagare kring hur stadens anläggningar
upplevs utifrån ett funktionsnedsättningsperspektiv.



Olympic Day
Olympic Day arrangeras i juni 2019 i samverkan med Sveriges
Olympiska Kommitté (SOK), som också äger projektet och ett antal
lokala idrottsföreningar. Under tre dagar får barn och ungdomar prova
på ett trettiotal olika idrotter i olympisk inramning på Ribersborg.
Förvaltningen står för det fysiska arrangemanget, planerar tillstånd osv,
medan idrottsföreningarna visar sin sport.

Fritidsgårdsavdelningen
Fritidsgårdarnas målgrupp är unga 12–18 år från hela staden.
Fritidsgårdsavdelningen samverkar med föreningslivet i Malmö utifrån
uppdraget att undersöka målgruppens behov av fritidsaktiviteter och att stödja
de unga i att hitta rätt fritidsaktivitet.
Nätverk för samverkan kring aktiviteter för ungdomar
I tillägg till aktiviteter på fritidsgårdarna har avdelningen i uppdrag att slussa
ungdomar till olika aktörers befintliga aktiviteter utifrån deras behov och
intresse, alternativt ge stöd till lungdomar att själva bilda förening. Därför har
fritidsassistenter på gårdarna ett stort nätverk och kunskap om vad som sker i
närområdet vad gäller fritidsaktiviteter för unga. Samverkan med idéburen
sektor sker därför oregelbundet och på tre sätt:


Genom att slussa unga direkt till verksamheter inom föreningslivet.



Genom ”prova-på-aktiviteter”, där fritidsassistenter följer med unga till
olika föreningar eller bjuder in föreningar till fritidsgårdslokalen för att
presentera och låta unga prova olika aktiviteter.



Samverkan med idéburen sektor kring stöd för unga som själva vill
bilda förening. Under året har verksamheten samverkat med olika
studieförbund samt med Aktiv Ungdom och Skolidrottsförbundet.
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Samverkan kring projekt och initiativ
Under 2018 har Fritidsgårdsavdelningen också samverkat mer regelbundet med
föreningslivet kring två olika initiativ:


Kraftsamling Herrgården, Rädda Barnen
Tegelhusets Fritidsgård deltar under 2018 och 2019 i flera av
kraftsamlingens processgrupper, både som processledare och som
deltagare.



Öppen mötesplats, Fryshuset
Under 2018 ansvarade Fryshuset och Fritidsgårdsavdelningen
gemensamt för en öppen mötesplats för målgruppen 12–18 under
några månader. Två dagar i veckan arbetade personal från både
fritidsgård och Fryshuset med mötesplatsverksamhet i Fryshusets
lokaler.

Kulturförvaltningen
Kulturförvaltningen samverkar utifrån sina institutioner/avdelningar Kulturhus
och mötesplatser, Biblioteken i Malmö, Stadsarkivet, Kulturskolan, Malmö
museer, Malmö konstmuseum och Malmö konsthall. Samtliga institutioner
under kulturförvaltningen samverkar med idéburen sektor på något sätt.
Kulturförvaltningens bidrag till (främst) idéburen sektor administreras centralt.
Det så kallade Kulturstödet utgör en bas för mycket av den samverkan som
förvaltningen, och för den delen andra förvaltningar, har med idéburen sektor i
Malmö. Bland annat administrerar förvaltningen stödet till studieförbunden,
som i sin tur samverkar med föreningslivet och med Malmö stad på olika sätt.
Under 2018 fördelade kulturförvaltningen drygt 70 miljoner kronor i stöd till
idéburen sektor.
Förvaltningen har ingen fast, centralt administrerad struktur för dialog eller
samråd med idéburen sektor/ civilsamhället kring bidrag eller verksamhet.
Direkt dialog med enskilda idéburna aktörer eller grupper av aktörer sker inom
de delar av förvaltningar som samverkar med idéburen sektor och inom ramen
för kulturstödet.
Stabsavdelningen
Stabsavdelningen administrerar förvaltningens bidragsgivning till det fria
kulturlivet, varav idéburna aktörer utgör merparten. Avdelningen stödjer och
samverkar också med idéburna aktörer kring filmfestivaler och andra
filmrelaterade frågor. Under stabsavdelningen pågår också arbetet med att ta
fram Rörelsernas Museum, som ska bli ett nationellt demokrati- och
migrationsmuseum och byggas fram i samverkan med bland annat idéburen
sektor.
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Kulturstödet
Stabsavdelningen ansvarar, genom enheten för kulturanalys och stöd, för
kulturstödet. Kulturstödet omfattar olika former av projektstöd,
verksamhetsstöd och stipendier till kulturlivet i Malmö. Kopplat till
kulturstödet erbjuds enskilda föreningar och andra kulturaktörer rådgivning, i
samband med ansökan eller på initiativ från föreningen.
Under 2018 fördelade kulturförvaltningen ca 72,2 miljoner kronor i kulturstöd,
varav ca 18,4 miljoner kronor till studieförbund, 45,4 miljoner kronor i
verksamhetsbidrag till kulturaktörer samt drygt 6,5 miljoner kronor i
projektstöd för teaterprojekt, filmprojekt, utställningar osv. Den absoluta
merparten av dessa anslag ges till ideella föreningar och andra idéburna
organisationer. Därutöver fördelades ca 1,9 miljoner kronor stipendier till
enskilda kulturskapare.
Samråd kring kulturstöd och evenemang
Stabsavdelningen sammankallar vid behov till möten och samråd. Detta har till
exempel varit aktuellt i samband med framtagande av nya bestämmelser för
kulturstöd. En större dialogprocess ingick även i arbetet med Malmö stads
kulturstrategi.
Förvaltningen beskriver också att en stor del av den löpande dialogen mellan
förvaltningen och de fria kulturaktörerna sker i samband med offentliga
kulturevenemang och debatter, som de idéburna aktörerna ofta står bakom.
Samverkan kring film och filmfestivaler
Film Malmö samverkar med ett antal ideella aktörer kring filmfestivaler och
andra filmrelaterade frågor. Det huvudsakliga syftet är att öka malmöbornas
tillgång till film med betoning på utbud och tillgänglighet för barn och unga.
Ett annat syfte är att sätta Malmö på kartan i ett internationellt och nationellt
perspektiv samt att bidra till att Malmö fortsätter vara en kreativ motor inom
filmskapande i regionen.
De största återkommande festivalerna är BUFF (Barn-och
ungdomsfilmfestival), MAFF (Malmö Arab Film Festival) och Nordisk
Panorama (nordisk kort- och dokumentärfilmfestival). Bland övriga kan
nämnas IFEMA (International Female Film Festival), Latinamerika i Fokus,
SMUFF (Små Ungars Filmfestival) och ARF (Antirasistiska Filmdagar).
Samtliga arrangeras av ideella föreningar, bland annat med hjälp av Malmö
stads kulturstöd. En annan viktig filmaktör är Folkets Bio Malmö som driver
Biograf Panora.
Samverkan berör bland annat förmedling av kontakter med andra delar av
kulturförvaltningen och med Malmö stad i övrigt samt frågor om lokaler,
visningar, filmpriser, skolbio och branschinriktade event. Några branschevents
får även stöd av Malmö stads näringslivskontor.
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Rörelsernas museum
Rörelsernas museum ska bli ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum
med placering i Malmö. En förstudie har genomförts av kulturförvaltningen i
dialog med civilsamhällets organisationer, aktivister, kulturarbetare, forskare
och museiexperter i Malmö samt runtom i Sverige och internationellt.
Rörelsernas museum ska nu också byggas fram i dialog med civilsamhället,
museisektorn och akademin. Vad gäller civilsamhället försöker man fånga in en
bred palett av bland annat folkrörelser, sociala rörelser, studieförbund och
nätverk.

Kulturhus och Mötesplatser
Arena 305
Arena 305 är en arena för arrangemang och event för fria kulturaktörer i
åldrarna 15–25. Verksamhetens innehåll skapas för, av och med målgruppen.
Arena 305 arbetar inte med inköp och upphandling, utan allt innehåll som
skapas i verksamheten sker i samverkan genom att verksamheten står för
lokaler och ungdomarna står för innehållet.
Vad gäller den organiserade idéburna sektorn är verksamhetens viktigaste
samarbetspartners föreningen Popkollo och studieförbundet ABF. Merparten
av samverkan sker dock med löst sammansatta nätverk, grupper eller kollektiv
av ungdomar som valt att inte organisera sig som förening med styrelse och
stadgar. Verksamheten beskriver en mångårig tendens bland ungdomar av att
välja bort organiserat föreningsliv till förmån för att skapa i nuet. Ett exempel
på en sådan sammanslutning eller kollektiv är ”Blyertshav” som är en tidning
med konst skapad av ungdomar. Blyertshav kan använda verksamhetens galleri
för visningar eller releaser.
Samarbeten som kan nämnas är:


Popkollo är en ideell förening som anordnar musikläger för tjejer och
transpersoner i åldrarna 12–18 år. Popkollo anordnar sina läger på
Arena 305, lånar lokaler på Arena 305 för interna möten, och använder
Arena 305 som sin bas. Samverkan är informell och bygger på en
gammal relation.



Projekt Kulturkrock är ett turnéutbytesprojekt mellan Arena 305 i
Malmö, Arena 29 Göteborg och Arena 035 Halmstad, där Arena 29 var
initiativtagare. Syftet är att ge ungdomar möjlighet att uppträda på
andra arenor i olika städer. ABF har deltagit som finansiär vad gäller
resekostnader för deltagare. ABF har i viss mån också fungerat som
bollplank. Samverkan är informell, muntlig överenskommelse.



Arena 305 har ett har ett väletablerat nätverk där samtliga
studieförbund i Malmö ingår.
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Allaktivitetshusen
Allaktivitetshusen ska erbjuda malmöbor i alla åldrar en meningsfull fritid
genom ett brett utbud av kostnadsfria aktiviteter. Grunden för
Allaktivitetshusen är barn- och ungdomsverksamheten på Lindängeskolan,
Apelgårdsskolan och Hermodsdalsskolan. Allaktivitetshusen utgår från
skolornas lokaler där alla aktiviteter är gratis och bygger på det som efterfrågas
i områdena. Den huvudsakliga målgruppen är barn och unga upp till 25 år.
Verksamheten har valt att samverka med många olika aktörer i syfte att brett
kunna möta efterfrågan på aktiviteter. I huvudsak stöttar dock verksamheten,
genom sina aktiviteter och verksamhetsgrupper, enskilda malmöbor i att
organisera sig och ibland bilda egna föreningar.
Exempel på föreningar som Allaktivitetshusen på detta sätt samverkar med är
Röda Korset, LB07, Studieförbunden, Ghana-svenska föreningen, Tjejer i
Förening, Futbol da Forca, Ibn Rushd, Svenska Kyrkan, F4 Förening, AlHikma Ideella förening med flera. Samverkan är icke formaliserad, dvs. baserad
på relationer och nätverk, inte reglerad i avtal eller överenskommelse.
Samarbeten som kan nämnas är:


Världens bästa arbetsmarknad. Tillsammans med Stena Fastigheter,
Trianon, Victoria Park m.fl. företag, Rädda Barnen och Röda Korset
skapades på initiativ av unga boende i Lindängen sommaren 2018 en
jobbmässa som vände sig till unga 15–25 år. Bland annat Stena
Fastigheter och Sommarscen Malmö rekryterade ungdomar för
sommarjobb. Ungdomarna gjordes delaktiga i vad de skulle behöva.
Syftet var att skapa nätverk och arbetstillfällen för ungdomar som inte
har ett eget utvecklat nätverk. Satsningen upprepas 2019.

ReTuren
På Lindgården i Lindängen ligger ReTuren, en kvartersnära återbrukscentral
och mötesplats för malmöbor i alla åldrar. ReTuren är ett samarbete mellan
kulturförvaltningen, Sydskånes avfalls aktiebolag (SYSAV), den regionala VAorganisationen VASYD, och Riksförbundet för social och mental hälsa
(RSHM), och finansieras av Malmö stad och VASYD. Privata, idéburna aktörer
samt lösa nätverk av boende på Lindängen fyller verksamheten med innehåll. I
huvudsak bedrivs samverkan utan avtal genom uppbyggda nätverk, där tillit
och personkännedom är viktiga faktorer. Dock finns ett samverkansavtal
mellan VASYD, SYSAV, Malmö Stad och RSHM kring driften av ReTuren.
Samarbeten som kan nämnas är:


ReTurens Café drivs av RSMH Söder Lindängen, en ideell
lokalförening som startats av boende på Lindängen som ett sätt att
hålla liv i caféverksamheten på Lindgården.



Jämlik hälsa är en kunskapsallians där Malmö Universitet är
initiativtagare. Jämlik Hälsa använder ReTuren som plattform för att nå
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boende på Lindängen. Samordnarna för Framtidens hus och ReTuren
har sina tjänster till hälften finansierade av Jämlik hälsa.


Återbruksaktörerna erbjuder i workshopform utbildning kring
återbruk för boende i området. Workshopstillfällena administreras av
Drevet, som är ett projekt under studieförbundet ABF, på uppdrag av
Malmö stad.



Röda Korset har kontor på ReTuren, och utgår ifrån ReTuren med sin
soppköksverksamhet.



Rädda Barnen anordnar till och från aktiviteter för tjejer.



Sveriges Ensamkommandes Förening genomför tillsammans med
RSMH verksamheten ”Gemenskap ger kamratstöd”, som syftar till
att utvidga människors kontaktnät.



ABF anordnar svenskundervisning för kvinnor.



Afghanska föreningen anordnar läxhjälp.



Teater 23 sätter upp teaterföreställningar.

Kultur i skola och förskola
En verksamhet inom avdelningen för Kulturhus och mötesplatser är kultur i
skola och förskola. Arbetet sker i nära samverkan med Malmös stads
kulturförvaltningar. Verksamheten innebär att förvaltningen köper in och
förmedlar en stor mängd kulturprogram inom teater, musik, film och andra
konstformer till Malmös förskole- och skolbarn, genom den det digitala
verktyget Kulturkartan. Många av dessa kulturprogram produceras av fria
kulturaktörer i Malmö (teatergrupper, kulturföreningar m fl).
Några exempel är Folkets Bio Malmö, Moomsteatern, Teater 23 och
Återskapa.
Sommarscen Malmö
Sommarscen samarbetar med det fria kulturlivet, däribland organiserade
föreningar, i syfte att spegla och visa upp det (framförallt lokala) fria kulturlivet
och på så sätt erbjuda spets inom olika genres och scenkonstformer.
Sommarscen ersätter alla aktörer som utför en sådan artistisk tjänst enligt avtal.
De flesta av aktörerna har också någon form av kulturstöd från kommun,
region eller kulturrådet. Exempel på samarbeten är Jazz i Malmö, filmfestivalen
Latinamerika i Fokus och Malmö Folkmusikförening.
Sommarscen samverkar också med idéburna aktörer i syfte att nå och angå
fler/ specifika målgrupper. Ett exempel är Romskt Kulturcenter som
verksamheten samarbetat med vid flera tillfällen kring presentation av artister.
Verksamheten har också under ett flertal år samarbetat med Tjejer i Förening
på ett liknande sätt, till exempel genom filmvisning för barn och unga i
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Vänskapsparken. Verksamheten programlägger och genomför arrangemanget
tillsammans med den idéburna aktören. Det utgår inte någon ersättning till
föreningen i dessa fall.
Slutligen samverkar Sommarscen med studieförbund såsom ABF och Bilda. I
dessa fall har båda parter gått in med resurser för att genomföra ett
arrangemang på Sommarscen. Ingen ersättning har utgått till studieförbunden.
Sommarscens mest frekventa idéburna samarbetspartners är Tjejer i Förening,
Drömmarnas Hus, Jazz i Malmö, Malmö Folkmusikförening och Harry
Arnold-sällskapet.

Biblioteken i Malmö
Biblioteken i Malmö omfattar stadsbiblioteket samt tolv områdesbibliotek.
Samtliga har olika former av samverkan med idéburen sektor.
Staben
Öppen Scen på stadsbiblioteket är en arena för aktörer att skapa innehåll i
bibliotekets arrangemangsverksamhet. Arrangemanget ska vara gratis och får
inte propagera för politik eller religion. Målgruppen är mer eller mindre
oetablerade privatpersoner, föreningar eller organisationer.
Öppen scen planerar att testas på några av områdesbiblioteken under
2019/2020 i samverkan med Naturskyddsföreningen, Hjalmar Gullbergsällskapet, privatpersoner med en idé eller projekt, samt miljöförvaltningen.
Verksamheten tillhandahåller ett utrustat rum, marknadsföring via digitala
kanaler samt kontaktperson på plats.
Vuxen och digitalt
Enheten samverkar på Stadsbiblioteket kring läxhjälp, språkkaféer och juridisk
rådgivning till allmänheten genom Röda Korset, Individuell Människohjälp och
Juristjouren. Tillsammans med Seriefrämjandet anordnas en seriefest med
fokus på självpublicerade tecknade serier. Seriefesten är årligen återkommande
sedan 5 år tillbaka.
Barn och unga
Enheten Barn & Unga ansvarar för Stadsbibliotekets verksamhet riktad till
barn och unga.
Enheten för barn och unga samverkar med filmfestivaler (som barn- och
ungdomsfilmfestivalen BUFF, International Female Film Festival Malmö IFEMA, och Malmö Queer Filmfestival- MQFF) kring filmvisning för barn.
Verksamheten samverkar också med det fria kulturlivet, däribland föreningar,
kring läsfrämjande och skaparverkstäder.
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Tillsammans med föreningen Hela Malmö på Nydala samarbetar verksamheten
kring biblioteksverksamheten Gagarin. Syftet med Gagarin är att sprida
biblioteksverksamhet i ett område med bristfällig bibliotekskontakt för unga.
För finansiering står Malmö stad samt sökta medel (Region Skåne, Statens
kulturråd, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor- MUCF),
verksamheten bedrivs i Hela Malmös lokaler på Nydala.
KRUT är Stadsbibliotekets verksamhet för barn och ungdomar 14–30 år.
KRUT har drivits som projekt under perioden 2017–2018, men från januari
2019 är KRUT en av bibliotekets ordinarie verksamheter. Syftet har varit att
skapa en plats där ungdomar kan göra sin röst hörd och uttrycka sig.
Verksamheten ska fyllas av ungdomar själva eller organisationer som arbetar
för att låta unga ta plats. Det innebär att hela verksamheten bygger på olika
samarbeten med och stöd till ungdomars föreningar och nätverk samt till
enskilda ungdomar.
KRUT har många kortare samarbeten med ungdomar, i form av exempelvis
workshops och skaparträffar. Syftet är att skapa verksamhet för och av unga
oavsett om de är organiserade eller inte.
Samarbeten som kan nämnas är:


Form och innehåll för KRUT har tagits fram i en designprocess
tillsammans med Tjejer i Förening och White arkitekter. Detta enligt en
medskapande metod som Tjejer i Förening har utvecklat, där unga för
dialog med unga utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Utifrån dialogerna
togs ett förslag fram till hur KRUT skulle se ut, vilka funktioner som
skulle finnas osv. Under processen togs också metodboken ”Att
gestalta ett jämställt rum” fram.



Tjejer i Föreningar skapar innehåll i verksamheten KRUT två
kvällar i veckan enligt ett samarbetsavtal om ett år i taget. För arbetet
med bland annat KRUT har Tjejer i Förening fått medel från Allmänna
Arvsfonden under en treårsperiod. Via dessa medel har föreningen
finansierat lön till ett antal unga som arbetar med KRUT. I dagsläget
står Malmö stad för lokal, mötesrum och två kontorsplatser samt
material.

Områdesbiblioteken
Områdesbiblioteken samlar alla elva områdesbibliotek runt om i
Malmö. Enheten ska inom sina ansvarsområden och i samverkan med interna
och externa parter driva den samlade biblioteksutvecklingen i Malmö stad
Garaget ska fungera som ett extra vardagsrum och mötesplats för boende i
Sofielund och resten av Malmö. Garagets verksamhet baseras på
brukardelaktighet i olika former. Verksamheten uppstod genom en
samrådsprocess med boende på Sofielund.
Garaget lånar ut lokaler utanför ordinarie öppettider kostnadsfritt till alla som
vill för kostnadsfria och öppna arrangemang. Bland annat arrangeras
föreläsningar, konstarrangemang, författarbesök, musik, film och teater,
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dansshower osv. Främst förekommer föreningar som ägnar sig åt
kulturarrangemang och samhällsinformation till nyetablerade. I samband med
arrangemangen marknadsför Garaget detta via sociala medier.
Under ordinarie öppettider kan föreningar och privatpersoner boka lokaler för
möten. Att låna mötesrum är gratis, i mån av plats och man kan boka som
mest en gång i veckan.
Samarbeten som kan nämnas kopplade till Garagets verksamhet är:
 Dialog med Röda Korset, Rädda Barnen, Malmö Ideella och Norra
Sorgenfri Gymnasium kring ett gemensamt resurscentrum för språk,
demokrati och meningsfull fritid. Målgruppen är nyanlända och ej
etablerade personer i Malmö som behöver träna svenska och få
kontakter i det svenska samhället inklusive med det lokala
föreningslivet.


Garaget samverkar med Röda Korset kring läxhjälp för elever vid
högstadiet, gymnasiet, komvux, grundvux och SFI.



RådRum erbjuder rådgivning för alla som behöver stöd och
vägledning för att ta sig vidare i samhället, en gång per vecka.

Bellevuebiblioteket samverkar med bland annat Röda Korset, Seniornet och
Juristjouren kring läxhjälp, språkkafé och rådgivning för nyanlända barn och
vuxna.
Biblioteket ingår också i ett torgsamarbete kring Bellevuegårdstorget, där man
tillsammans med Hyresgästföreningen, fastighetsägare, Ica och andra
näringsidkare kring torget för dialog med syfte att skapa trygga platser.
Lindängenbiblioteket samverkar med Röda Korset kring läxhjälp för barn
och vuxna, vilken finansieras av Röda Korset. Biblioteket samverkar också
med Lindängenbibliotekets stödförening kring kulturaktiviteter som bokas och
arrangeras av föreningen i samråd med bibliotekets besökare.
Lindängenbibliotekets stödförening finansierar verksamheten, som dock
stöttas upp via bibliotekets ordinarie budget vid behov.
Lindängenbiblioteket lånar också ut sin scen till föreningar, privatpersoner och
andra samhällsaktörer för kostnadsfria och öppna arrangemang i syfte att ge
möjlighet till att uppträda.
Oxiebiblioteket samverkar med lokala intresseföreningar, Svenska kyrkan
med flera aktörer kring arrangemang som Oxiedagen och julmarknad.
Arrangemangen har haft stöd av Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling under 2018, och delfinansieras av inblandade aktörer.
Biblioteket samverkar också med Seniornet och Juristjouren kring IT- café och
rådgivning, där Biblioteket står för lokal och föreningarna för frivilliga.
Oxiebiblioteket lånas slutligen ut sina lokaler till alla föreningar, privatpersoner
och andra samhällsaktörer för kostnadsfria öppna arrangemang.
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Kirsebergsbiblioteket samverkar med Rädda Barnen kring språkkafé, samt
med studieförbundet ABF och Studiefrämjandet kring olika publika
arrangemang.
Rosengårdsbibliotekets samverkan med idéburen sektor sker framför allt
genom Kraftsamling Herrgården, men är även en del i arbetet kring Forward
Malmö.
 Kraftsamling Herrgården är en kunskapsallians av aktörer som
arbetar tillsammans för en hållbar utveckling av stadsdelen Herrgården
i Malmö. Rosengårdsbibliotekets chef är processledare i
Kulturprocessen tillsammans med chefen för Drömmarnas Hus. Ett
stort antal aktörer ingår i kraftsamlingen, bland dessa kan nämnas
Individuell Människohjälp, Tjejer i Förening, ABF och Drömmarnas
Hus.
Kraftsamling Herrgården finansieras delvis via Malmö stad genom
projektstöd och lokalen Varda. Varje aktör bidrar vidare med egna
medel, och parterna söker gemensamt sommarlovspengar för arbetet
med satsningen Bästa sommaren. Kraftsamlingen samordnas genom
Rädda Barnen.


Rosengårdsbiblioteket samverkar också genom den tvärsektoriella
samverkansprocessen Forward Malmö med bland andra Rädda
Barnen, Sensus, Malmö Universitet och ett antal andra aktörer.
Forward Malmö ska verka för ett systematiskt arbete med hållbar
utveckling i Malmö och med medverkan från idéburen, privat och
offentlig sektor samt akademi. Parterna ska ta sig an komplexa
samhällsutmaningar utifrån ett helhetsperspektiv.
Rosengårdsbibliotekets chef representerar biblioteket i Forward
Malmö. Samtliga parter bidrar med sin tid. Hösten 2018 har
samordningen av Forward Malmö finansierats via kommunstyrelsen,
Malmö stad.

Malmö Museer
Malmö Museet använder samverkan med bland annat idéburna aktörer som
metod för att fylla verksamheten med innehåll utifrån olika specialistkunskaper.
Inom ramen för verksamheten Kreativa verkstäder anordnar ofta föreningar
workshops eller föreläsningar inom skilda områden. Målgrupp är framför allt
barn och unga men även malmöbor i stort. Ett exempel är
Uppfinnarföreningen som hållit workshop med barn och unga kring att bygga
drönare, robotar och annan teknik.
Malmö Museer samverkar kontinuerligt med ett antal museiföreningar, som
är knutna till vissa delar av museets samlingar, och hjälper museerna att visa på
olika historiska fenomen genom sin specialkunskap inom respektive område.
Malmö stads spårvägar museiförening förfogar över ett antal spårvägsvagnar
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och kör museispårvägen i stadstrafik; Ubåtsföreningen berättar om ubåten på
Teknikens och Sjöfartens hus, osv. Med varje museiförening finns ett avtal om
samverkan, där lokal är den vanligast förekommande resursen som Malmö stad
bidrar med i samarbetet. Föreningen bidrar med sin kunskap inom sakområdet
och sin tid.
Verksamheten samarbetar också med idéburen sektor inom ramen för olika
projekt. I dagsläget pågår följande projekt där idéburna aktörer är en del:


Wisdome- Wallenberg Immersive Science Communication Dome, är
ett projekt finansierat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och
Tillväxtverket, och går ut på att etablera interaktiva lärmiljöer inom
ramen för Teknikens och Sjöfartens hus. Avsikten är att till 2019 skapa
en mötesplats för visualisering av vetenskap, teknik och hållbar
utveckling för elever, studenter, forskare, näringsliv och allmänhet med
det övergripande målet att öka intresset för teknik matematik och
naturvetenskapliga ämnen hos barn och ungdomar.



Vattenvetarna är ett treårigt projekt i samverkan mellan
Marinpedagogiskt center/Marint Kunskapscenter, VA Syd/Kretseum,
Malmö stad, Malmö universitet, Lunds universitet, Lunds Tekniska
Högskola, Sysav och Rosengårds fastighets AB tillsammans med
föreningen Sportfiskarna. Projektet finansieras genom stöd från
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. Vattenvetarna
vänder sig till barn och unga 7–16 år och ambitionen är att väcka deras
nyfikenhet kring vattenfrågor och öka motivationen till fortsatt
engagemang och kunskap. Projektet ska knyta samman verksamhet ute
i olika bostadsområden med bland annat Malmö Museers Akvarium
och Marinpedagogiskt Center vid Ribersborg. I arbetet kommer ett
mobilt pedagogiskt labb bestående av en ombyggd buss att användas
för utflykter med provtagning i olika delar av Skåne.

Malmö konstmuseum
Malmö Konstmuseum involverar olika aktörer, däribland idéburna, i att
aktivera och förmedla budskapet i museets utställningar för en bredare publik,
samt i att skapa pedagogisk verksamhet med anknytning till utställningen.
Samverkan kring förmedling av och involvering i utställningar kan
innebära workshops, seminarium, barnverksamhet, projekt osv. som knyter an
till utställningen. Samarbetspartners skriftar alltså beroende på utställning, och
omfattningen av samverkan med idéburna aktörer varierar därför år från år.
Pedagogisk verksamhet utgår ifrån till exempel skolans eller SFI- skolans
läroplan, där mötet med museiverksamheten blir en metod för lärandet.
Samarbetet sker då som ett skolprojekt eller SFI- projekt.
I samverkan står Konstmuseet för arbetstid, lokaler, tryckkostnader, materiel.
Samverkansparten står för arbetstid och deltagare.
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Samarbeten som kan nämnas är:


HUR-Samhällsentreprenören är en grupp ungdomar i åldern 16–25 år.
HUR har under 2017 och 2018 anordnat workshops i olika
medietekniker för ungdomar och anordnat filmvisning av
egenproducerad film i Malmö Konstmuseums lokaler.



Tillsammans med Linnéuniversitetet genomförde Malmö
Konstmuseum ett seminarium som avslutades med ett performance
på Inkonst, i samband med utställningen Perpetual Uncertainty 2018.



Konstmuseet ingår i ett längre visningssamarbete med SFI
Folkuniversitetet, där parterna har tagit fram ett gemensamt
programupplägg med regelbundna visningar för eleverna i SFI nivå 3.



Banditsagor är en fri teatergrupp i Malmö som jobbar med barnteater.
Påsken 2019 satte teatergruppen upp premiären av
teaterföreställningen ”Bakom den gula häcken” i Malmö
Konstmuseums lokaler.

Malmö konsthall
Malmö konsthall samverkar med idéburna aktörer kring program och
pedagogisk verksamhet, bland annat visningar, verkstad, föredrag, seminarier
osv. Samverkan syftar oftast till att nå ut till fler malmöbor/ olika målgrupper
med konsthallens verksamhet, exempelvis barn och ungdomar, äldre och
funktionsnedsatta.
I förekommande fall är samverkan ett sätt att dela på kostnader. Detta gäller
bland annat samverkan med Inkonst kring ljudkonst och ljudbaserad
verksamhet under våren 2019. Slutligen samverkar Konsthallen med olika typer
av föreningar kring att fördjupa utställningar, en form av kvalitetshöjning av
verksamheten.
KKV Grafik Malmö och studieförbundet ABF är Konsthallens viktigaste
idéburna samarbetspartners, men samverkar även bland annat med Inkonst,
Röda Korset, MALMÖTXT, Imagenes del Sur, Malmö Fotobiennal MAFF,
Nordisk Panorama, Fryshuset och ett antal andra aktörer. I samverkan står
Konsthallen vanligtvis för lokal, personal och teknik.
Som exempel på dessa olika typer av samverkan kan nämnas:


KONSTLYFTET startade 2011 och riktar sig till personer med
kognitiva eller fysiska funktionshinder. Deltagarna inspireras av
utställningar på Malmö Konsthall och arbetar med grafik i liten och
stor skala. Konstlyftet genomförs i samverkan med KKV Grafik
Malmö.
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ABF Malmö medverkar som finansiärer av programverksamhet
som bygger på Konsthallens verksamhet och utställningar. Det kan
vara studiecirklar eller sidoprogram som konstnärssamtal, föreläsningar
osv. som syftar till att öppna upp och vidga förståelsen för
utställningen. Målgrupp är samtliga malmöbor.



Samverkan med Irakiska Kulturföreningen. Hösten 2019 ställer den
amerikanske-irakiske konstnären Michael Rakowitz ut ”The invisible
enemy should not exist”, ett projekt där han ska återskapa delar av de
8000 konsthistoriska föremål som dels försvann från Iraks
nationalmuseum i Bagdad efter USA:s invasion och dels förstörts av IS.
I samband med utställningen samverkar Malmö Konsthall med Irakiska
kulturföreningen i Malmö och Räddningsarkivet i syfte att föra in en
slags historieinsamling med minnen av det gamla hemlandet i
utställningen.

Kulturskolan
Kulturskolan samverkar med idéburna aktörer i syfte att erbjuda elever
möjlighet att prova och utvecklas inom olika kreativa uttryck. Kulturskolan
samverkar med Stiftelsen El Sistema i Sverige i syfte att nå ut med sin
verksamhet till barn olika delar av staden.
Stiftelsen El Sistema i Sverige
El Sistema är en stiftelse och en undervisningsmodell, där musik används som
verktyg för social och mänsklig utveckling. För Kulturskolan är stiftelsen och
undervisningsmodellen det huvudsakliga medlet för att nå ut med
verksamheten till barn från olika delar av staden.
El Sistema-verksamhet finns på fem skolor i Malmö: Kroksbäcksskolan,
Holmaskolan, Sofielundsskolan och Rosengårdsskolan. Under 2019 planeras
för en spridning till Kirsebergsskolan. Verksamheten ligger inom ramen för
ordinarie budget.
I stiftelsens styrelse är konserthus och symfoniorkestrar runtom i landet
representerade, till exempel Radiosymfonikerna och konserthusen i Stockholm
och Göteborg. Malmö stad representeras i styrelsen av Kulturskolans rektor.
Samverkan med Drömmarnas Hus
El Sistema har påbörjat samarbete med Drömmarnas Hus i Rosengård, med
avsikt att samverka kring de samlade kompetenser som verksamheterna har.
Syftet är att bredda ungdomars möjlighet till en aktiv och bra fritid utifrån både
teater och musik. Ytterligare aktörer som är aktuella i samverkan är Malmö
Opera, Sommarscen och Skånes Dansteater. Inom ramen för samarbetet
planeras en större föreställning sommaren 2020.
Projekt KulturAkademi
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Kulturföreningen Podium är en förening som vill inspirera unga kvinnor, ickebinära och transpersoner att ta plats med sitt kreativa uttryck. Inför Podiums
ansökan om medel från Allmänna Arvsfonden för projektet Podium
KulturAkademi har Kulturskolan och Podium ingått en avsiktsförklaring om
samverkan. Podium KulturAkademi syftar till att ta fram nya pedagogiska
metoder för hur man kan arbeta med street art, kreativt skrivande,
musikproduktion och film i kulturskolan.
Gemensamma utställningar med Seriefrämjandet
Kulturskolan och Seriefrämjandet anordnar gemensamma utställningar där
professionella serietecknare och elever ställer ut tillsammans, har gemensamma
workshops osv. Förebildsarbetet i samverkan med det professionella livet lyfts
fram som viktigt.
Kortare samarbeten
 Genom fastighets- och gatukontoret har Kulturskolan på
nationaldagen den 6 juni 2019 bokat spelningar i Folkets Park,
däribland på den ideellt drivna Barnens Scen, i syfte att bjuda
malmöborna på underhållning i hela parken nationaldagen 2019.


BUFF är en ideell förening som arrangerar Sveriges största
filmfestival för en ung publik. I samband med filmvisning av BUFF
på Panora Folkets Bio i mars 2019 höll Kulturskolan i en workshop
i animerad film.

Stadsarkivet
Stadsarkivets samverkan med idéburen sektor inbegriper stöd och samarbete.
Samverkan kan delas in i tre huvudområden; samverkan med studieförbund,
samverkan med lokala filmfestivaler, samt stöd till ideella föreningar i form av
utlån av lokaler och administrering av ideella föreningars arkiv.
Stöd och samverkan kopplad till arkivering
Stadsarkivet är arkivinstitution för ett mycket stort antal enskilda ideella
föreningar. Det innebär att arkivet kostnadsfritt administrerar och hanterar
ideella föreningars arkiv, samt ger råd till föreningar kring arkivering. Genom
denna hantering har Stadsarkivet upparbetat ett omfattande nätverk av ideella
föreningar och en mycket god inblick i Malmös föreningsliv. Tillgången till
detta nätverk innebär ibland att samarbeten uppstår återkommande eller
punktvis.
Ett exempel på arrangemang i samarbete med idéburen sektor är samverkan
med Seriefrämjandet, som förvarar sitt arkiv hos Stadsarkivet. Varje år hålls
Serietecknarmässan i Stadsarkivets lokaler, med serietecknarkurser. Ett annat
exempel är samverkan kring Romsk Kulturvecka som varje år arrangeras av
Romskt Informations- och Kulturcentrum på Stadsarkivet.
Varje kväll i veckan arrangeras olika typer av evenemang, föreläsningar eller
workshops i Stadsarkivets lokaler. Ungefär hälften av dessa arrangeras av
ideella föreningar. Att låna lokalerna är kostnadsfritt. Verksamheten bidrar
också med teknisk hjälp i samband med utlån av lokal. Ibland bjuder
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Stadsarkivet in en förening att hålla ett föredrag kring ett ämne som
verksamheten vill lyfta fram, men oftast sker arrangemanget som ett rent utlån
av lokal. Släktforskarföreningen är den förening som återkommer mest
frekvent, och har ett femtiotal programpunkter varje år.
Samverkan med Studieförbund
Studieförbunden anordnar i Stadsarkivets lokaler historiska kurser i samband
med festivaler, boksläpp och andra händelser med koppling till arkivets
samlingar. För verksamheten innebär samverkan att materialet används. Ett
exempel från 2018 är kursen ”Feminismen i Malmö” anordnad av ABF i
samband med Feministisk Filmfestival.
Samverkan med lokala filmfestivaler
Stadsarkivet ligger i samma kvarter som Panora Folkets Bio. Den fysiska
närheten har lett till en återkommande samverkan kring Malmö Arab Film
Festival (MAFF), där filmerna visas på Panora och panelsamtalen hålls i
Stadsarkivets lokaler. Samma upplägg gäller för Feministisk filmfestival,
Nordisk Panorama och Barn- och Ungdomsfestival (BUFF).

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens organisationsbidrag administreras
centralt genom Strategiska avdelningen, enheten för social hållbarhet. Bidrag
lämnas inom det sociala området, dvs. hemlöshet och missbruk, kvinnofrid,
samt barn och unga med ogynnsamma uppväxtvillkor. Under 2018 utbetalades
totalt 8,7 miljoner kronor i organisationsbidrag.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen är den av Malmö stads förvaltningar
som i störst utsträckning använder sig av formella avtal vid samverkan. Detta
gäller i synnerhet IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap), som arbetsmarknadsoch socialförvaltningen i princip ensamma om att använda sig av, och i
huvudsak vad gäller arbetsmarknadsfrågor. Förvaltningens IOP- avtal
omfattade under 2018 totalt 6,2 miljoner kronor.
I övrigt samverkar förvaltningen genom ett spektrum av bidrag, dialog- och
samverkansformer, med fokus på att komplettera den egna verksamheten.
Förvaltningen utgår här ifrån en struktur med fokusområden, som är
hemlöshet, barn och unga, samt arbetsmarknad och försörjningsstöd.
Nedan redovisas exempel på samverkan som bedrivs genom strategiska
avdelningen (staben), arbetsmarknadsavdelningen, sociala resursavdelningen
samt avdelningen för boende, etablering och myndighet. Verksamheter i
socialtjänstområdena deltar i en del av de samarbeten som tas upp i
sammanställningen, till exempel genom förebyggarsektioner, öppenvård,
familjestödsinsatser och familjecentraler. Vad gäller socialtjänstavdelningarna
har det varit svårt att göra gränsdragningar mellan avdelningarna och därför
redovisas de inte separat.
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Strategiska avdelningen
Stöd till idéburen sektor
Strategiska avdelningen ansvarar genom enheten för social hållbarhet för
administration och uppföljning av organisationsbidrag inom det sociala
området, dvs. hemlöshet och missbruk, kvinnofrid, samt barn och unga med
ogynnsamma uppväxtvillkor. Under 2018 utbetalades totalt 8,7 miljoner kronor
ut till ett 40-tal föreningar.
Utöver organisationsbidragen stöttar enheten för social hållbarhet, strategiska
avdelningen, ibland föreningar kring föreningsteknik, ger råd i frågor som rör
samverkan med kommunen, samt ger rent administrativt stöd förhållande till
ansökningar och redovisningar av bidrag.

Dialog med idéburen sektor


Forward Malmö
Forward Malmö är en tvärsektoriell process om syftar till att bygga en
samverkansplattform för systematiskt arbete med hållbar utveckling i
Malmö. Parterna ska ta sig an komplexa samhällsutmaningar utifrån ett
helhetsperspektiv.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen är genom
förvaltningsdirektör representerade i Forward Malmös strategiska team
tillsammans med chef för Kansliet för hållbar utveckling
(stadskontoret), vice rektor Malmö Universitet, sverigechefen för
Svenska Röda Korset, projektchef hos Individuell Människohjälp samt
regionchef för Rädda Barnen. Medarbetare på strategiska avdelningen
bidrar till samordningen av Forward Malmö.



Hemlöshetsnätverk
Syftet med nätverket är att hitta gemensamma lösningar på stadens
utmaningar kring hemlöshet. Ett flertal aktörer från Skånes
Stadsmission, Röda Korset, Svenska Kyrkan, Rädda barnen,
Ensamkommandes förbund, Kontrapunkt,
socialtjänstavdelningschefer och tjänstepersoner från strategiska
avdelningen ingår i nätverket. Nätverket träffas en till två gånger per
termin och fler vid behov.



Dialogträffar
Förvaltningen bjuder in föreningar med syfte att skapa dialog mellan
nämnden, förvaltningen och idéburen sektor inom olika teman.



Samverkansgrupp Kvinnofrid och våld i nära relation
Syftet är att uppnå samsyn kring arbetet med utsatta kvinnor, samt att
ge kunskap om varandra och vilket stöd och hjälp som finns.
Samverkansgruppen är kommunövergripande och inbegriper både
kommunala verksamheter, andra myndigheter (polis, åklagare,
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kriminalvård) och Region Skåne samt ett antal ideella föreningar.
Samverkansgruppen träffas tre gånger per termin och kring olika
teman.


Kvinnojoursluncher
Kvinnojoursluncher är informella luncher som arrangeras ungefär tre
gånger per termin tillsammans med kvinnojourer,
Kvinnorättsförbundet, samt stödverksamheter för våldsutsatta kvinnor.
Luncherna syftar till att diskutera konkreta verksamhetsfrågor och
problem som uppstår i verksamheterna, samt främja samarbete mellan
aktörerna.

Verksamhet och projekt i samverkan med idéburen sektor


IOP med Röda Korset och Region Skåne
Verksamheten vänder sig till barn till de vuxna som går i behandling
vid Röda Korsets behandlingscentrum för krigs- och tortyrskadade.
Verksamheten kompletterar Region Skånes TKT (team för krigs- och
tortyrskadade) och Malmö stads verksamhet Avanti, för posttraumatisk
stress genom att barnen får stöd och ett program anpassat för barn i
deras situation. Delfinansiering sker via Region Skåne, Malmö stad och
Röda korset, där samtliga parter bidrar med samma summa.



Program för barnens rättigheter i stadsutveckling
Utvecklingsprojekt under 2018 med mål att ta fram ett program för
barnets rättigheter i stadsutveckling. Strategiska avdelningen har
samordnat arbetet där privat sektor, Malmö stad, idéburna aktörer och
akademi arbetat i medskapande workshops. Som pilotcase användes
området Amiralsstaden genom konkret dialogarbete med barn i
Rosengård.



Kraftsamling Herrgården
Kraftsamling Herrgården är en kunskapsallians av aktörer som arbetar
tillsammans för en hållbar utveckling av stadsdelen Herrgården i
Malmö, initierad av Rädda Barnen, Individuell Människohjälp och
Malmö stad. Samverkande parter är i dagsläget Victoria Park, MKB,
Contentus. Malmö stad (arbetsmarknads- och socialförvaltningen och
kulturförvaltningen genom Rosengårdsbiblioteket), Malmö Universitet,
Rädda barnen, Individuell Människohjälp och ett antal andra
organisationer.

Stöd, dialog och verksamhet kopplad till Framtidens Hus på Lindängen
Framtidens Hus är en plattform för sektorsövergripande samverkan och en
samlokalisering av ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadssekreterare, BUP
(öppna linjen) och Öppenvården. Allaktivitetshusen, som organisatoriskt ligger
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under kulturförvaltningen, har kontorslokaler i huset. Framtidens Hus
(arbetsmarknads- och socialförvaltningen), Allaktivitetshuset
(kulturförvaltningen), Returen (kulturförvaltningen) och Fritidsgården
(fritidsförvaltningen) bedriver en förvaltningsövergripande samverkan
tillsammans med ett antal externa aktörer, däriblad idéburna, på Lindängen.
Framtidens hus samverkar också med mer eller mindre formaliserade nätverk
av boende på Lindängen. Aktörerna lånar lokalerna gratis och enligt muntligt
avtal i mån av plats och tid.
Exempel på samverkan som verksamheten lyfter fram är:


LÄ 2.0 som är ett initiativ av Rädda Barnen och ett försök att hantera,
generera och samla kunskap om så kallade mellanrum, dvs. sådana
frågor som inte ryms inom någon organisations uppdrag eller
ansvarsområden. Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten, Röda Korset och
Framtidens Hus är ingående parter.



Jämlik Hälsa som är ett Vinnovafinansierat projekt med Lindängen
som bas, där Malmö Universitet är projektägare. Företrädare för
näringslivet, Rädda Barnen, Röda Korset, vårdgivande företag,
invånare, Region Skåne samt Malmö stad genom arbetsmarknads- och
socialförvaltningen och kulturförvaltningen ingår.



Världens bästa arbetsmarknad startade 2017 på initiativ av
ungdomar i Lindängen. Syftet är att underlätta för ungdomar som bor i
Lindängen att komma ut på arbetsmarknaden, bland annat genom en
sommarjobbsmässa på Lindgården. Röda Korset, Rädda Barnen,
Allaktivitetshuset (kulturförvaltningen), Framtidens hus, fastighetsägare
(Stena, Victoria park och Trianon), Brightful och F4 förening samt
unga vuxna boende i Lindängen ingår i samverkan.



Cykelskola och textilverkstad för vuxna som bedrivs av Röda
Korset.



IT- verksamhet för äldre som bedrivs av Seniornet.

Arbetsmarknadsavdelningen
Verksamhet och projekt i samverkan med idéburen sektor


IOP med Hassela Helpline- ”Hassela Movement”
Hassela Movement är ett program inom vilket unga arbetslösa
Malmöbor utbildas till barn- och ungdomscoacher genom teori och
praktik i grundskoleverksamhet. Målgruppen är unga vuxna 20–29 år
som varken arbetar eller studerar eller som är undersysselsatta. Syftet är
att öka unga vuxnas anställningsbarhet. Finansiering sker i dagsläget
via Europeiska socialfonden (ESF), Malmö stad samt lönebidrag till
deltagare via Arbetsförmedlingen.
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IOP med Hassela Helpline- ”Hassela Empowerment”
Hassela Helpline är ett program inom vilket unga arbetslösa Malmöbor
utbildas till barn- och ungdomscoacher. Målgruppen är unga mellan 15
och 24 år som är arbetslösa, står långt ifrån arbetsmarknaden eller
riskerar att få arbetsmarknadsrelaterade problem. Syftet är att öka unga
vuxnas anställningsbarhet. Projektet pågår under perioden 2015–2018
och har under hösten 2018 varit i avslutningsfas.



IOP med MFF- ”Karriärakademin”
I Karriärakademin matchar MFF (Malmö fotbollsförening) unga som
varken arbetar eller studerar (UVAS) 18–29 år mot anställningar i
MFFs sponsornätverk. Pågår från 2015 och framåt. Innevarande avtal
avser perioden 2018-07-01 tom 2020-06-30.



IOP med Röda Korset - Behandling för krigsskadade och
torterade
Avtalet avser behandling mot PTSD (Posttraumatisk stressyndrom) på
Röda Korsets center för krigsskadade och torterade. Målgrupp är alla
inskrivna nyanlända hos arbetsmarknadsavdelningen som lider av
PTSD. Nu gällande avtal avser perioden 2019-01-01 tom. 2019-12-31.



IOP med Yalla Trappan- ”Yallas väg till arbete 2.0”
Syftet med samverkan är att kompetensutveckling kring lokalvård och
storkök, samt att utveckla kännedom om arbetsliv och arbetskultur, för
kvinnor som mottar försörjningsstöd. Avtalet avser perioden 2019-0101 tom 2020-12-31.



Avsiktsförklaring om samverkan med Boost by FC Rosengård”Inkludera flera”
Avsiktsförklaring om samverkan och medfinansiering vid beviljande av
ESF- medel. ESF- utlysningen heter ”inkludera flera” och avser stöd
till ungdomar med psykisk ohälsa. Syftet är att stötta unga vuxna som
varken arbetar eller studerar, 20–24 år, att hitta tillbaka till skola/
studier med fokus att klara gymnasiet.

Avdelning social resurs
Dialog med idéburen sektor


Samordning och dialog kring läxhjälpsverksamhet för
ensamkommande
Dialoggruppen är ett försök att samla aktörer som har verksamhet
riktad till ensamkommande barn och unga. Parterna träffas en eller två
gånger per termin och består av Malmökretsen av Röda Korset, Röda
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Korsets Ungdomsförbund, Rädda Barnen och Maracana. Tamam
kommer eventuellt ingå framöver.


Kunskapsutbyte med Flyktingparaplyet
Kunskapsutbyte med Flyktingparaplyet (ett samarbetsorgan för ett
tiotal frivilligorganisationer i Malmö) kring integrationsfrågor.



Referensgrupp för Resursteam Heder
Resursteam Heder är en mobil stödverksamhet som riktar sig till unga
som lever med hedersrelaterade begränsningar i sin vardag.
Ungdomsmottagningarna, Rädda Barnen, Gymnasiesärskolan,
Allaktivitetshusen (kulturförvaltningen), Tegelhuset
(fritidsförvaltningen) och United Sisters ingår i en referensgrupp för
resursteamets verksamhet.



Nätverk för stärkt skydd för psykisk hälsa
Stärkt skydd för psykisk hälsa var ett projekt i samverkan mellan
Region Skåne, Migrationsverket, Sociala resursavdelningen, samtliga
Socialtjänstområden, Centrala elevhälsan, Barnens Rätt i Samhället
(BRIS), Rädda Barnen, Röda Korset, Ensamkommandes förbund och
Skånes Stadsmission.
Projektet finansierades via §37-medel från Länsstyrelsen och pågick
under perioden september 2017-augusti 2018. Syftet med projektet var
att identifiera förebyggande, främjande och behandlande insatser för
ensamkommande barn med psykisk ohälsa. Parterna har beslutat att
efter projektets avslutande skapa ett bestående nätverk kring barn och
unga utifrån psykisk hälsa.



Reframe
Reframe är en kunskapsallians kring frågan hur marginaliserade
ungdomar ska hitta vägar till arbete. Parter är Boost, Region Skåne,
Arbetsförmedlingen, Fryshuset, Röda Korset och Rädda Barnen,
IKEA samt Arbetsmarknadsavdelningen och avdelning social resurs.
Kunskapsalliansen har funnits sedan 2016 och träffas två gånger per
termin.

Verksamhet och projekt i samverkan med idéburen sektor


IOP ”Crossroads/Vinternatt”
Malmö stad, Pingstkyrkan och Skånes Stadsmission driver tillsammans
verksamheterna Crossroads och Vinternatt. Crossroads innebär stöd
och akut hjälpverksamhet på dagtid. Vinternatt är ett härbärge specifikt
för målgruppen utsatta EU- migranter och drivs av Pingstkyrkan och
volontärer.
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Crossroads drivs i Malmö stads lokaler och finansieras av Malmö stad.
Pingstkyrkan och Stadsmissionen står för volontärer. Stadsmissionen
och Pingstkyrkan erbjuder lokal och personal för Vinternatt. Vinternatt
var aktuellt under vintermånaderna 2018–2019 fram till mars 2019.


Safe Space Malmö
Safe Space Malmö (Trygga Rum) är ett samverkansprojekt som ska
arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism och radikalisering i
Malmö med omnejd genom att skapa ett resurscentrum i Malmö.
Projektägaren är Flamman Ungdomars hus och samarbetspartners
Islamakademin, Malmö stad och Polismyndigheten. Safe Space Malmö
finansieras i sin helhet via medel från Allmänna Arvsfonden.

Avdelning boende, etablering och myndighet
Verksamhet och projekt i samverkan med idéburen sektor


RådRum Skåne
RådRum ger kostnadsfri rådgivning för nyanlända på Stadsbiblioteket
och Garaget på Lönngatan 30. RådRum Skåne är ett projekt där Malmö
stad samarbetar med HUT Skåne (Hållbar utveckling Skåne), Sensus
studieförbund, Malmö Universitet, Individuell Människohjälp (IM) och
Region Skåne.



Ett Hållbart Livskoncept
Samverkan mellan Rädda Barnen, Malmö stad (arbetsmarknads- och
socialförvaltningen), Lunds kommun och Hyresgästföreningen.
Projektet finansieras i sin helhet av §37-medel från Länsstyrelsen och
pågår 2017 - januari 2019. Syftet med projektet är att skapa bra
boendemiljöer i temporära bostäder, framför allt modulboenden, för
nyanlända barnfamiljer. Arbetet är koncentrerat till de temporära
bostadsområdena.



Skåne Tillsammans
Skåne Tillsammans är ett projekt i samverkan mellan Refugees
Welcome Housing Sweden och arbetsmarknads- och
socialförvaltningen genom Avdelning boende och etablering. Syftet
med projektet är att ordna bostäder för nyanlända personer hos
privatpersoner, samt att stötta nyanlända i sitt bostadsletande. Projektet
finansieras via §37-medel från Länsstyrelsen. Via dessa medel
finansierar Malmö stad en projektledare anställd hos Refugees
Welcome Housing Sweden från 30 sep 2017. Efter 31 januari 2019
fortsätter projektet på halvtid till och med 30 juni 2020.



Samverkan kring bostadsrådgivning
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Kommunens nya bostadsrådgivning startar under våren 2019 upp ett
samverkansarbete med bland annat Pensionärernas Riksorganisation
(PRO) och Hyresgästföreningen med flera föreningar. Målet är att nå
ut till alla malmöbor med information om bland annat kurser, digitala
kanaler och öppen mottagning för rådgivning om bostadsmarknaden
och bostadssökande.
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Funktionsstödsförvaltningen
Funktionsstödsförvaltningens samverkan med idéburen sektor är centralt
samordnad via Strategiska avdelningen, och sker framför allt genom
organisationsstöd och bidrag samt brukarråd och brukardialog. Förvaltningen
arbetar även med samlokalisering av föreningar i syfte att främja samverkan,
genom föreningen Paraplyet på Industrigatan.
Avdelningen för LSS och daglig verksamhet, samt avdelningen för
socialpsykiatri, samverkar också var för sig med brukardialog, samråd och
insatser kopplade specifikt till sina respektive verksamheter.
Organisationsstöd ges till den delen av idéburen sektor som utgör ett
komplement eller alternativ till stadens insatser riktade mot personer med
funktionsnedsättning och äldre. Stödet ges även för insatser inom
opinionsbildning och samhällspåverkan. Funktionsstödsförvaltningen
utbetalade 2018 bidrag till ett fyrtiotal organisationer om cirka 12,5 miljoner
kronor.
Främst samverkar förvaltningen med föreningar med inriktning mot psykisk
och intellektuell funktionsnedsättning. Förvaltningens viktigaste idéburna
samarbetspartners är Autism- och Aspergerföreningen, Friskvårdsklubben,
Fontänhuset, Föreningen Grunden, Föreningen Värnet, Riksförbundet för
barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB), Mentala Nätverket
Malmö, Mind, OCD- föreningen samt Riksförbundet för Social och Mental
Hälsa (RSMH).

Dialog med brukarorganisationer
Funktionsstödsförvaltningen för central dialog med anhöriga, brukare och
föreningar genom brukardialog och brukarråd. Dessa samrådsformer syftar
till att förbättra servicen till förvaltningens brukare.
Dialog och samråd förs enligt följande samrådsstruktur:
•

En kontaktperson (funktion) i respektive avdelning fungerar som ”en
väg in” för föreningar.

•

Brukarråd arrangeras på fasta tider i form av öppna möten där frågor
av skilda slag lyfts. Mötena har olika teman.

•

Föreningar kopplas till rätt avdelning för dialog med verksamheten
kring sina hjärtefrågor.

I huvudsak har samråden fokus på föreningar för personer med intellektuell
och/ eller psykisk funktionsnedsättning och deras anhöriga, eftersom
förvaltningens verksamheter framför allt riktar sig till dessa grupper. För
föreningar som riktar sig till personer med fysisk funktionsnedsättning finns
andra dialogforum, till exempel Rådet för funktionshinderfrågor (som
administreras av stadskontoret), föreningsträffar och dialogmöten.
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Den förvaltningsgemensamma dialogen inbegriper följande:


Förvaltningsgemensamt brukarråd
Brukarrådet är öppet för samtliga föreningar som har en koppling till
förvaltningens verksamheter. Från förvaltningen deltar
förvaltningsdirektör, avdelningschefer och övriga berörda
verksamhetsföreträdare. Brukarrådet ger föreningar möjlighet att träffa
förvaltningsledningen och ta upp olika frågor, utifrån olika teman.
Syftet är att nå ut med information och kunskap om förvaltningens
verksamhet, samt ge föreningslivet möjlighet att påverka verksamheten
i den mån det är möjligt.



Samordningsgrupper på avdelningsnivå
Samordningsgruppernas uppgift är att sammanställa och lyfta aktuella
teman som kommer in från aktuella forum inom
funktionsstödsförvaltningen, samt att avgöra vilka frågor som är
aktuella att lyfta till förvaltningens brukarråd eller på avdelningsnivå.
Grupperna träffas vid behov utifrån uppdrag men minst två gånger per
år.

Strategiska avdelningens samverkan med idéburen sektor
Under strategiska avdelningen, enheten för främjande och förebyggande
arbete, samordnas det förvaltningsgemensamma och strategiska
samverkansarbetet. Samverkan utgår ifrån organisationsstödet som
administreras via strategiska avdelningen.
Funktionsförvaltningens organisationsbidrag är kopplade till löpande stöd och
rådgivning till de föreningar som får bidrag genom strategiska avdelningen.
Avdelningen utreder och bedömer ansökningar om föreningsbidrag inför
beslut i nämnd, samt ger råd och stöd till föreningar.
Kopplat till stödet sker också samråd och brukardialog samt arbete för att
främja samverkan mellan föreningar genom exempelvis samlokalisering.
Organisationsbidrag
Funktionsstödsförvaltningen utbetalade 2018 organisationsstöd till ett fyrtiotal
organisationer om cirka 12,5 miljoner kronor, varav 1,4 miljoner avser
lokalkostnader för samlokaliseringen Paraplyet, och knappt 7 miljoner kronor
avser bidrag till Stiftelsen för arbete och gemenskap – Fontänhuset, i enlighet
med en avsiktsförklaring om långsiktig samverkan antagen i
Funktionsstödsnämnden.
Merparten av funktionsstödsförvaltningens organisationsbidrag utbetalas till
föreningar med personer med intellektuell och psykisk funktionsnedsättning
som målgrupp, men även föreningar för personer med fysisk
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funktionsnedsättning samt äldre funktionsnedsatta utbetalas. Förvaltningen
utbetalar inte enskilda projektstöd, utan årligt grundstöd.
Stöd och rådgivning
Avdelningen ger också löpande stöd och rådgivning till föreningar kring
exempelvis arbetsgivarrollen, administration, lokalfrågor, medlemsrekrytering
samt hur man kan nå ut till nya medlemsgrupper. Vissa föreningar har behov
av en tätare coachning, vilket förvaltningen också kan bidra med.
I uppdraget ligger också att verka för en jämnare bidragsfördelning utifrån
föreningarnas inriktning, kvalitet i utförandet, antal medlemmar och antal
aktiviteter, samt opinionsbildande insatser och andra faktorer.
Dialog och samråd
Föreningsträffarna är öppna för samtliga föreningar som får årligt bidrag från
Funktionsstödsnämnden. Politiker, förvaltningsdirektör och
utvecklingssekreterare för organisationsstöd deltar från Malmö stad. Syftet med
föreningsträffarna är att skapa forum för information, ge föreningarna tillfälle
att berätta om sina verksamheter, knyta nya kontakter och utveckla samverkan.
Föreningsträffar hålls en gång vartannat år.
Verksamhet i samverkan med idéburen sektor


IOP med Friskvårdsklubben
Avtalet innebär att Friskvårdsklubben erbjuder friskvårdsaktiviteter till
personer med psykisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa.
Funktionsstödsnämndens bidrar i partnerskapet med 500 000 kronor
per helår. Summan beräknas täcka delkostnader för en halvtidstjänst
(coach) samt övriga insatser av friskvårdscoacher och administration.



Fontänhuset - avsiktsförklaring om långsiktig samverkan
Fontänhusets verksamhet riktar sig till personer med psykisk ohälsa,
och syftar till att bryta isolering och hjälpa individer att komma tillbaka
till arbete eller studier. Genom nämndsbeslut har förvaltningen
förbundit sig att utge ett årligt bidrag till Fontänhuset om 6,8 miljoner
kronor per år under ett flertal år.



Paraplyet - samlokalisering av funktionshinderföreningar
Paraplyet är en samlokalisering av funktionshinderföreningar (psykisk,
fysisk och intellektuell), med kontors- och aktivitetslokaler.
Samlokaliseringen syftar till att stärka samverkan mellan
organisationerna, och de föreningar som använder lokalen har bildat
föreningen Paraplyet. Malmö stad betalar hyran och har
förstahandskontraktet för lokalen. Sammanlagt 12
medlemsorganisationer har flyttat in i lokalerna i större eller mindre
utsträckning, vissa av dem har hela sitt kontor här. Alla Paraplyets
medlemsorganisationer har dock rätt att använda lokalerna.
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Avdelning LSS samverkan med idéburen sektor
Dialog och samråd med idéburen sektor


Brukarråd på Avdelningsnivå, LSS
Frågor som berör avdelningarnas och organisationernas målgrupper
avhandlas. Rådet är i uppstartsfas. Ingående parter är två
avdelningschefer och två enhetschefer från avdelning LSS bostäder och
Avdelning stöd, hälsa och daglig verksamhet, en utvecklingssekreterare
som fungerar som samordnare, representanter från
brukarorganisationer som berör avdelningarnas målgrupper. Rådet
träffas sex gånger per år.

Avdelningen för socialpsykiatri
Dialog och samråd med idéburen sektor


Dialogseminarium socialpsykiatri
Anhörigorganisationer, representanter från Avdelning myndighet och
socialpsykiatris ledningsgrupp samt andra berörda tjänstepersoner
träffas en gång per år i syfte att diskutera vad som hänt på
socialpsykiatrins område det senaste året, vad som uppnåtts och vad
som kan bli bättre.



Dialogforum på mötesplatsen Vänkretsen
Brukare, föreningar, anhöriga och närstående, representanter från
Avdelningen för myndighet och socialpsykiatri samt arbetsmarknadsoch socialförvaltningens vuxenenheter träffas tre gånger per år i syfte
att utvärdera stödet till brukare med psykisk ohälsa.



Samverkansforum för psykisk hälsa
Syftet med samverkansforum för psykisk hälsa är att följa upp lokala
överenskommelser inom området socialpsykiatri och
missbruk/beroende samt att föra dialog och identifiera gemensamma
utvecklingsområden. Samverkansforum bereder även ärenden och
utför uppdrag från delregional tjänstemannaberedning. Samverkande
parter är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,
funktionsstödsförvaltningen, arbetsmarknads- och socialförvaltningen
samt Lokalt Forum i Malmö (ett forum för brukar-patient-och
anhörigorganisationer med målgrupp personer med psykisk ohälsa i
Malmö).



Brukarråd, gemensamt med vuxenpsykiatrin Malmö
Brukarrådet för dialog och frågor som rör gemensamt arbete mellan
funktionsstödsförvaltningen och vuxenpsykiatrin, Region Skåne. I
rådet ingår även brukarorganisationer. Diskussion pågår kring hur
frekvent rådet skall träffas.

39 │ Stadskontoret │ 2.Kartläggning av Malmö stads samverkan med idéburen sektor,
fördjupad kartläggning



ACT -referensgrupp
ACT-teamet (Acceptance and Commitment Therapy) är en integrerad
verksamhet mellan område psykos, Region Skåne och socialpsykiatrin i
Malmö stad. Teamet består av medarbetare från båda huvudmännen.
Lokalt Forum, Region Skåne, funktionsstödsförvaltningen samt
arbetsmarknads- och socialförvaltningen är ingående parter. Teamet
träffas två gånger per år och för dialog kring samarbetet mellan teamet
och övriga samarbetsparter inom respektive organisation.



Samråd med Lokalt forum
Samverkan mellan funktionsstödsförvaltningen (avdelning myndighet
och socialpsykiatri), och Lokalt Forum. Samrådet planerar och
informerar om arbetet kring socialpsykiatri, arrangerar Världsdagen för
psykisk hälsa den 10 oktober varje år samt inhämtar input kring
kommande verksamhetsplaner och handlingsplaner inom
socialpsykiatriområdet. Förvaltningen stödjer samordning av Lokalt
Forums nätverk.

Verksamhet och projekt i samverkan med idéburen sektor


Styrgrupp -FACT
FACT-team är en integrerad verksamhet mellan
funktionsstödsförvaltningen och Region Skåne psykiatrin med
medarbetare från båda huvudmännen. FACT är ett projekt som pågår
till 2021. Lokalt Forum ingår i styrgruppen tillsammans med
funktionsstödsförvaltningen, Region Skåne och arbetsmarknads- och
socialförvaltningen. Styrgruppen träffas fyra gånger per år.



Världsdagen för psykisk hälsa
Världsdagen för psykisk hälsa i Malmö infaller varje år den 10 oktober
och är en temadag för alla Malmöbor, men särskilt för de som har egen
erfarenhet av psykisk ohälsa, erfarenhet som närstående eller möter
personer med psykisk ohälsa i sitt arbete. Kostnadsfria föreläsningar
och utställningar arrangeras i samverkan mellan Lokalt Forum i Malmö,
funktionsstödsförvaltningen avdelning myndighet och socialpsykiatri,
Vuxenpsykiatrin i Region Skåne samt Malmö Universitet. Världsdagen
för psykisk hälsa finansieras genom stimulansmedel via Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL)- Uppdrag Psykisk Hälsa.



Föreningarnas rum/ medborgarrum
Föreningarnas rum är ett pilotprojekt i samverkan med Lokalt Forum
och skall bli en mötesplats där mikromöten, spontana möten,
informella möten kan uppstå mellan brukarorganisationer,
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anhörigorganisationer och funktionsstödsförvaltningen. Arbetet
finansieras av funktionsstödsförvaltningen.
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Hälsa- vård- och omsorgsförvaltningen
Hälsa- vård- och omsorgsförvaltningens samverkan med idéburen sektor har
sin tyngdpunkt på samråd med anhörigföreningar, och samverkan kring de
möteslokaler för äldre som förvaltningen bedriver.
Syftet med samverkan är att främja gemenskap, hälsa och livskvalitet samt att
motverka social isolering bland äldre. Genom samverkan kan förvaltningen nå
ut till fler äldre med erbjudande om aktivitet och gemenskap, samt involvera
och informera anhöriga om beslut som berör dem.
Mötesplatser för äldre finns i olika delar av staden. Samverkan med idéburen
sektor finns dock främst kring mötesplatserna Dammfrigården (Dammfri),
Träffpunkten (Videdal) och Tuppen (Ribersborg).
Förvaltningens stöd och samverkan med idéburen sektor samordnas under
avdelningen hälsa och förebyggande.
Stöd till föreningslivet
Hälsa- vård och omsorgsförvaltningen betalar ut ett verksamhetsstöd/
grundbidrag om 40 000 kronor per år till Dammfri Musik- och
Underhållningsförening. För bidraget skall föreningen anordna aktiviteter och
arrangemang som riktar sig till Mötesplats Dammfris besökare, utifrån
besökarnas behov och med syfte att främja gemenskap och bryta social
isolering bland äldre.
På ett antal särskilda boenden har anhöriga bildat anhörigföreningar. Dessa
anhörigföreningar kan ansöka om ett mindre bidrag (200 kronor per
boendeplats) för att anordna aktiviteter för de boende. Totalt betalar
förvaltningen ut föreningsbidrag om ungefär 200 000–300 000 kronor per år.
Förvaltningen planerar att på sikt kunna erbjuda rådgivning och
utbildningsinsatser till föreningslivet.
Dialog med idéburen sektor
Anhörigforum
Anhörigforum är ett öppet forum för dialog och lärande tillsammans med
anhörigföreningar och enskilda anhöriga till förvaltningens målgrupp (äldre, 65
år och uppåt). Hälsa- vård och omsorgsnämndens politiker och anhöriga
diskuterar, förvaltningen administrerar.
Anhörigforum har använts som ett sätt att nå ut med information från
nämnden och förvaltningen, framöver är dock tanken att politiker ska få lära av
anhöriga om vilka frågor som är viktiga att prioritera utifrån målgruppens
behov. Anhörigforum anordnas två gånger per år och är i uppstartsfas.
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Samråd och kring mötesplatserna Tuppen, Dammfri och Träffpunkten
Informations- och kunskapsutbyte mellan Malmö stads personal och de
föreningar som är aktiva på mötesplatserna. Samråden sker månadsvis vid
mötesplatsernas styrelsemöten.
FIRS (Forsknings- och innovationsrådet i Skåne), strategigrupp
Personlig Hälsa
Forsknings- och innovationsrådet i Skåne (FIRS) bildades i mars 2010 i syfte
att skapa förbättrade förutsättningar för forskning och innovation i Skåne
genom ett ökat och fördjupat samspel mellan politik/offentlig verksamhet,
akademi och näringsliv.
Hälsa- vård och omsorgsförvaltningen är representerade i strategigrupp
Personlig Hälsa, där även Nätverket Idéburen Sektor i Skåne, Malmö
Universitet, Helsingborgs stad, Lunds Universitet, Livsmedelsakademin och
Mobile Heights är representerade.
Verksamhet i samverkan med idéburen sektor
Samverkan kring mötesplatser
Under ett antal år har Malmö stad samverkat med föreningslivet i syfte att fylla
mötesplatser för äldre med innehåll. Föreningslivet använder lokalerna
hyresfritt mot att de skapar kostnadsfria aktiviteter och arrangemang även för
de äldre som inte är föreningsaktiva. Föreningarna får möjlighet att sprida sin
verksamhet.
På detta sätt samarbetar förvaltningen bland annat med Pensionärernas
Riksorganisation (PRO), SPF Seniorerna, Seniornet, Äldre Lär Äldre, Aktiva
Seniorer och Dammfri Musik- och Underhållningsförening. Samverkan finns
även med mindre lokala föreningar såsom Hylliegänget Bridge, Slottsstadens
tävlingsbridge och Öresundsgymnasterna.
Malmö stad står för lokalhyra samt har personal tillgänglig för stöd kring
lokalbokning, teknik osv. Samverkan bedrivs i dagsläget utan formella avtal.
Kring mötesplatserna samarbetar förvaltningen även med studieförbund i syfte
att erbjuda stöd till de brukare som önskar starta kamratcirklar/ studiecirklar
såsom bokcirkel, sömnadscirkel, språkkafé och liknande.
HBTQ-certifiering av Malmö stads mötesplatser för äldre
Samarbete med Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners
och queeras rättigheter (RFSL) kring HBTQ- certifiering av samtliga
mötesplatser för äldre. Personal på samtliga mötesplatser i Malmö har
tillsammans genomgått RFSL:s utbildning för HBTQ-certifiering. En plan har
tagits fram för att vidareförmedla kunskap och erfarenheter till nyanställda,
samt tillse att kunskaperna och erfarenheterna ska fortleva i personalgrupperna
genom återkommande punkter på arbetsplatsträffar och möten.
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Cykel utan ålder
Cykel utan ålder är ett ideellt projekt där frivilliga cykelpiloter tillsammans med
stadens äldreboenden ser till att äldre kommer ut på cykelturer med anpassade
lastcyklar. Föreningen bidrar med frivilliga och utbildning till personal på
förvaltningens boenden. Förvaltningen köper in cyklar och står för underhållet
av dessa. Både frivilliga och förvaltningens personal kan göra utflykter med
cyklarna. Ett flertal boenden är anslutna till föreningen.

44 │ Stadskontoret │ 2.Kartläggning av Malmö stads samverkan med idéburen sektor,
fördjupad kartläggning

Förskoleförvaltningen
Förskolenämnd och förskoleförvaltning startades i juli 2013 enligt beslut i
kommunfullmäktige. Förvaltningens samverkan med idéburen sektor har
främst bedrivits av enskilda förskolor och på olika sätt. En mer strukturerad
samverkan med idéburen sektor tog sin början våren 2017.
2017 genomförde förvaltningen en kartläggning av potentiella idéburna
samverkansparter kopplat till förvaltningens verksamhetsområden. Utifrån
kartläggningen bjöds ett antal föreningar in till dialog, vilken hittills mynnat ut i
ett nätverk, samt samverkan kring information till föräldrar via de arenor som
idéburna samverkansparter har tillgång till.
Det huvudsakliga syftet med samverkan är att genom information om
betydelsen av förskolan och dess kvaliteter ge fler barn möjligheten att delta i
förskoleverksamhet. Målgrupper för samverkan är vårdnadshavare med barn
utan förskoleplats i åldrarna 3–5 år i socioekonomiskt utsatta områden, samt
nyanlända och asylsökande vårdnadshavare med barn utan förskoleplats i
åldrarna 0–6 år. Det beror på att barn som gått i förskola generellt har bättre
utsikter att klara skolan på ett bra sätt. Därmed kan förskolan betraktas som
livsförberedande, och har en tydlig koppling till Malmökommissionens
rekommendationer kring barns förutsättningar att få en kvalitativ och likvärdig
utbildning. Samverkan har ett särskilt fokus på nyanlända och asylsökande
föräldrar, eftersom dessa inte har tidigare kunskap om eller erfarenheter av
svensk förskola.
I nuläget provar sig förvaltningen fram i samverkan med sina idéburna
partners, i syfte att utforma ändamålsenliga former för samverkan. Samtliga
samarbeten bedrivs enligt muntlig överenskommelse, dvs. utan formellt avtal
eller överenskommelse.
Förskoleförvaltningens samverkan med idéburen sektor är koncentrerad till
staben samt till de öppna förskolorna och familjecentralerna. I synnerhet gäller
detta öppen förskola i förskoleområde öster, som har en etablerad och
återkommande samverkan med olika aktörer. Vad gäller övriga öppna
förskolor och familjecentraler är samverkan mer spridd och irreguljär.
Dialog med idéburen sektor
Förskoleförvaltningen genomför nätverksmöten två gånger per år med
idéburen sektor. Första mötet genomfördes våren 2017.
Stöd till idéburen sektor
Förskoleförvaltningen har inga rena stöd eller bidrag till idéburen sektor.
Företagslotsen i Malmö stad kan ge råd och stötta aktörer (bland annat
idéburna) i att starta förskola. Förskoleförvaltningen ger input och underlag till
denna företagslots.
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Verksamhet och projekt i samverkan med idéburen sektor
Samverkan med flera olika föreningar/organisationer. Förskoleförvaltningen
besöker olika arenor där vårdnadshavare finns och berättar om förskola och
dess kvalitéer.
Informationsfilm om förskola
Förskoleförvaltningen har på initiativ av FC Rosengård och studieförbundet
ABF låtit producera en informationsfilm om förskola. Ett flertal aktörer visar
fortsatt filmen i sina verksamheter, däribland Skånes stadsmission,
Studieförbundet Vuxenskolan, Studiefrämjandet, FemCenter Kvinnojour,
Barnens scen, Individuell Människohjälp och Rädda Barnen.
Samverkan kring öppna förskolan Hera
Den öppna förskolan Hera i Rosengård riktar sig till nyanlända föräldrar och
barn med erbjudande om pedagogisk verksamhet, språkträning och
samhällsinformation för vuxna. Hera har ett uppsökande uppdrag och finns i
egna lokaler sedan våren 2018. Ett antal aktörer använder Hera som plattform
för olika aktiviteter och information i integrationsskapande syfte. En del av
aktörerna sprider kunskap om öppen förskola.
Ett exempel på samarbete är danskurs med danslärare samt Walk- and- Talks
som föreningen Det Goda Livet anordnar inom ramen för
samhällsinformation. Andra samverkansparter är S:ta Maria Folkhögskola som
bedriver SFI i lokalerna, Rådrum (samverkan flertal aktörer kring råd och
vägledning för nyanlända), stiftelsen Open Skåne (initiativ för social
sammanhållning i Skåne där religiösa och offentliga aktörer ingår), Röda
Korset, Rädda barnen, FC Rosengård, samt Stadsmissionens
ungdomsverksamhet Unga forum. I lokalerna finns också flera förvaltningar
representerade: grundskoleförvaltningen (genom Mosaikskolan), socialtjänst,
invandrarservice och kulturförvaltningen genom biblioteken (Garaget). I
lokalerna finns också barnavårdscentral.
De idéburna aktörerna bedriver verksamhet i lokalerna utan ersättning mot att
de inte har någon lokalhyra. Föreningen Det Goda Livet har under hösten
2018 bidragit med frukost. Malmö stad har sökt §37-medel för delfinansiering
av insatserna under 2019.
Svenska med Baby på Familjehuset Nydala
Föräldragrupper och aktiviteter för nya och etablerade svenskar. Svenska med
Baby lånar öppna förskolans lokaler under verksamhetstid mot att de bedriver
verksamheten.
Aktiviteter Drömmarnas hus
Förskoleförvaltningen har genom öppna förskolan Hera har också till viss del
varit aktiv utformandet av aktiviteter på Drömmarnas Hus, ett kulturhus för
barn och unga i Rosengård.
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Delaktighet i Kraftsamling Herrgården (Bästa sommaren)
Öppna förskolan Hera anordnade aktivitet inom ramen för Bästa sommaren
2018. Kraftsamling Herrgården är en samverkan mellan ett flertal aktörer i
Herrgården. Rädda Barnen har stått för samordning av insatserna.
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Grundskoleförvaltningen
Grundskoleförvaltningen samverkar med idéburen sektor kring i verksamhet
och aktiviteter för skolbarn utanför skoltid, i huvudsak läxhjälp,
kulturaktiviteter och idrottsaktiviteter för elever. Samverkan är inte centralt
administrerad utan sker genom de enskilda skolorna. Skolor belägna i öster och
söder har mer samverkan än skolor i väster.
De tre allaktivitetshusen (Lindänge-, Hermodsdals- och Apelgårdsskolan), som
drivs av kulturförvaltningen i nära samarbete med grundskoleförvaltningen, ses
som viktiga noder för samverkan med idéburen sektor.
Grundskolan samverkar också med Kulturskolan (kulturförvaltningen) kring El
Sistema- en stiftelse och en undervisningsmodell där musik används som
verktyg för social och mänsklig utveckling.
Samverkan kring idrottsaktiviteter
Skånes idrottsförbund hjälper i samverkan med skolidrottsföreningar till med
att anordna övergripande friidrottsdagar för grundskolan. De ger också stöd i
ledarskap och ren verksamhetsutövning kopplat till idrott.
Idrott Utan Gränser (IUG) är aktiva på ca 12–15 skolor. Föreningen
förmedlar kontakt mellan skolor, skolornas idrottslärare och olika
idrottsklubbar och specialidrottsföreningar, för att sedan arbeta tematiskt på
skolorna. Idrott Utan Gränser introducerar meningsfulla fritidsaktiviteter på
idrottslektionen, så att alla barn får möjlighet att prova på nya saker som inte är
de mest uppenbara.
MALBAS – Malmö Basket har samarbete med några skolor.
MFF– Malmö Fotbollsförening, deltar i verksamheter på några skolor,
däribland Oxievångsskolan. Samverkan med MFF har både inslag av
fotbollsverksamhet men också studiestöd/förebilder.
Grundskolefotboll mot rasism. Samarbete mellan
Gundskoleförvaltningen/Pedagogisk Inspiration, Skolpersonal/skolor, MFF i
samhället, Tjejer i Förening, Rädda Barnen och föreningen Hela Malmö.
Syftet är att skapa överskridande möten mellan barn och skolor i hela Malmö
genom att spela fotboll tillsammans. Varje år arrangeras också i maj/juni en
stor fotbollsturning, vilken 2018 drog 8 000 deltagare.
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Samverkan kring kulturaktiviteter
El Sistema är en global rörelse med rötter i Venezuela. I Sverige finns en
nationell stiftelse och i Malmö är det Kulturskolan som är ansvarig och
frekvent samarbetspartner.
El Sistema är en undervisningsmodell där musik används som verktyg för
social och mänsklig utveckling. Inom El Sistema är orkestern och kören
centrala mötesplatser som nyttjas för demokratisk skolning. Fem skolor är
medverkande idag från Malmö: Kroksbäck, Holma, Sofielund, Rosengård och
Kirseberg.
MAF – Malmö Amatörteater Forum är en samarbetsorganisation för
amatörteaterföreningar i Malmö. Syftet är att genom teaterövningar öka
självkännedom, stärka grupper och samarbeten m.m. bland elever. Samverkan
med MAF finns på Monbijouskolan.
Samverkan kring läxhjälp
Läxläsning är en vanligt förekommande form för samverkan. Det sker i olika
föreningars och företags regi. Drivkraft Malmö är en stor aktör, men även
Rädda Barnen, Röda Korset, Stiftelsen Läxhjälp m.fl. aktörer bedriver läxhjälp i
stadens skolor. I sammanhanget nämns också föreningen Hela Malmös
fritidsgård på Nydalatorget som stöd till studier och som en generell
mötesplats.
Samverkan kring läxhjälp är koncentrerad till öster (där nästan samtliga skolor
har någon form av samverkan med idéburen sektor) och till viss del
innerstaden. I väster och norr förekommer nästan ingen samverkan kring
läxhjälp.
Samverkan kring mentorskap
Näktergalen bedriver sedan länge en mentorsverksamhet för elever på
mellanstadiet, där i första hand studerande vid Malmö Universitet agerar
mentorer för eleverna under en sexmånadersperiod. Näktergalen samarbetar
med Rosengårdsskolan, Sofielundsskolan, Munkhätteskola och Holmaskolan.
Drivkraft Malmö har också mentorsverksamhet men för elever på högstadiet.
Drivkraft Malmö är en ideell förening som startades som ett samarbete mellan
Malmö stad och näringslivet i regionen. Drivkraft samverkar med Bergaskola,
Ribersborgsskolan, Slottsstadens skola, Dammfriskolan, Rörsjö-Zenithskolan,
Möllevångens skola, Hermodsdalsskolan, Kroksbäckskolan, Höjaskolan,
Videdalsskolan, Bäckagårdsskolan, Rosengårdsskolan, Apelgårdskolan, V
Rydenskolan, Kryddgårdsskolan, Oxieskolan och Gullviksskolan.
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Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen samverkar framför allt utifrån
enskilda gymnasieskolors verksamhet, och inriktningen för samverkan varierar
från skola till skola. Samverkan syftar främst till att komplettera den egna
verksamheten och att erbjuda elever en aktiv fritid.
Övergripande samarbeten med idéburen sektor
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har ett antal övergripande
samarbeten med idéburen sektor. Förvaltningen samarbetar t.ex. med RFSL3
när det gäller HBTQ4-certifiering av elevhälsan. Centrala Elevhälsan är i detta
fall förvaltningens samverkanspart och insatsen syftar till att ge all
elevhälsopersonal ökad kunskap om HBTQ, normer samt konsekvenser av
normer för hälsa och livsvillkor för HBTQ-personer.
Förvaltningen har därtill ett samarbetsavtal med föreningen Ung
Företagsamhet (UF) som syftar till att utbilda gymnasieelever i entreprenörskap
genom processutbildningen UF-företagande samt ger stöd till föreningen
Transfer Syd vars verksamhet består i att anordna föreläsningar i skolan för att
ge ungdomar inspiration, insikter i och ingångar till näringslivet.
Norra Sorgenfri Gymnasium
Samverkan med föreningen Hela Malmö
”Mitt Malmö” är ett samarbete mellan Norra Sorgenfri Gymnasium och
föreningen Hela Malmö.
Parterna involverar fritidsförvaltningen och ett antal föreningar i syfte att
kunna erbjuda ungdomar på Språkintroduktionsprogrammet
samhällsinformation, lovaktiviteter, en aktiv fritid och kontakter in i det
svenska samhället. De olika föreningarna bidrar med lokaler, frivilliga/
personal och sin kunskap. Ofta drar verksamheten nytta av Kul i Malmös
utbud (fritidsförvaltningen), och då bidrar olika föreningar med frivilliga som
följer med till aktiviteten. Samverkan bygger på personkännedom och nätverk.
Föreningen Hela Malmö bidrar med personal i form av en anställd fritidsledare
som tillsammans med två kollegor anställda av gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen sitter i Norra Sorgenfri Gymnasiums lokaler.
Norra Sorgenfri Gymnasium bidrar med två fritidsledare, lokaler och kontakter
in i de förvaltningar man samverkar med.
Samverkan har från 2016 drivits som ett projekt med ESF5- medel inom ramen
för det nationella projektet PlugIn (SKL6). Under 2018 har projektet fortgått
med Skolverkets utvecklingsmedel för individuella program. Under
projekttiden har samverkan med Hela Malmö varit avtalslös och byggt på tillit
och relationer. I samband med ansökan om medel från Länsstyrelsen skrev
3

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter
Homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera uttryck och andra identiteter
5 Europeiska socialfonden
6 Sveriges kommuner och landsting
4
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dock skolan ett avtal med Hela Malmö eftersom detta var ett kriterium för
tilldelning av medel.
Några exempel på konkreta samarbeten med ideella organisationer är:










Cykelfrämjandet, cykelskola och cykelmekanikutbildning.
Cykelfrämjandet bidrar med utrustning och frivilliga.
Malmökretsen Röda Korset, utbildning i första hjälpen
Stadsmissionen, tjejgrupper och juridisk rådgivning
Individuell Människohjälp, samtalsgrupper kring ämnen som eleverna
vill ta upp, ofta känslor
Mötesplats Otto, matlagning, körkortsteori, läxhjälp osv.
Sportfiskarna, fiske. Sportfiskarna bidrar med utrustning och frivilliga.
MFF, gratisbiljetter till matcher
Skånes idrottsförbund och fritidsförvaltningen, kontakter till olika
sportföreningar för möjlighet för elever att hitta rätt idrott.
MittMalmö står för anmälningsavgifter och medlemsavgifter, till
exempel till Korpen fotboll eller subventionerad avgift hos Friskis och
Svettis.

Malmö Idrottsgymnasium
Malmö Idrottsgymnasium samverkar med framför allt idrottsföreningar kring
APL (Arbetsplatsförlagt lärande) och kring undervisning i skolans olika
nationellt godkända idrottsutbildningar (NUI).
NIU (nationellt godkända idrottsutbildningar)
Malmö Idrottsgymnasium har ett djuplodande samarbete med lokala
idrottsföreningar i stadionområdet i syfte att tillhandahålla undervisning av hög
kvalitet inom ramen för de 16 NIU- idrotter som skolan erbjuder sina elever.
Kring varje NIU- idrott finns ett samarbetsavtal med en lokal förening.
Exempel på föreningar som skolan har avtal med är Malmö Fotbollförening
(MFF), Redhawks, Malmö Floorclub, handbollsklubben HK Malmö,
Moltosalto (gymnastik), Bowling, Triathlonföreningen, Malmö simklubb, Fair
Play (tennis), Malmö Badmintonallians, fotbollsklubben FC Rosengård.
Föreningarna tillhandahåller instruktörer som samarbetar med skolans lärare
kring de idrottskurser som ingår i elevernas utbildning.
Kopplat till avtalen hålls kontinuerliga möten med representanter från de olika
idrottsföreningarna, inklusive FIFH (Föreningen idrott för handikappade).
Verksamheten bidrar med elevunderlag och lokal, föreningar med sin
kompetens.
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Samverkan kring Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
Malmö Idrottsgymnasium har med olika föreningar, bland annat Malmökretsen
av Röda Korset, överenskommelser om APL- platser inom ramen för
Särskolan, där elever på skolan kan göra praktik inom ramen för sin utbildning.
Samverkan bygger på inarbetade kontakter.
Malmö Latinskola
Malmö Latinskolas samverkan med idéburen sektor utgår till stor del ifrån
arbetet med de globala målen. Det övergripande syftet med skolans samverkan
med idéburen sektor är att ge lärare och elever möjligheter att jobba med
verkliga utmaningar och problemställningar, samt att låta eleverna bli aktiva
samhällsmedborgare.


Elevers arbete med de globala målen
Malmö Latinskola har under 2018 samarbetat med ett antal ideella
organisationer kring elevernas arbete med de globala målen. Exempel
på detta är samverkan kring arbetet med mål 10, minskad ojämlikhet.
Bland annat fick eleverna genomföra intervjuer med organisationer i
Malmö såsom Rädda Barnen, Röda Korset, Stadsmissionen, Refugees
Welcome, Frälsningsarmén och Svenska Kyrkan kring deras arbete
med mål 10.



Malmö, vad drömmer du om? Samarbete med Imagenes del Sur
Med stöd av Allmänna Arvsfonden startade under 2018 den ideella
föreningen Imagenes del Sur/Bilder från Söder upp ett 3-årigt projekt
”Malmö, vad drömmer du om?” Under tre år ska föreningen
tillsammans med ungdomar på Malmö Latinskola möta, samtala med
och inspireras av Malmös Fristadsförfattare. Fristadsprogrammet ligger
under kulturförvaltningen och handlar om att säkra yttrandefriheten
och allas rätt att framföra sina synpunkter offentligt.
Utgångspunkten i projektet är elevernas drömmar, kreativa förmåga
och samspel med vuxna inspiratörer, Fristadsförfattare, och andra
elever som är födda i eller utanför Sverige. Projektet avslutas med en
utställning i Stadshuset i mars 2019. Skolan bidrar med sin arbetstid
och elevunderlag.



Likabehandlingsveckan 2019
Under Likabehandlingsveckan i februari varje år väljs en av
diskrimineringsgrunderna ut som tema. Kring detta tema söker sedan
skolan samverkan med en eller flera externa aktörer.
Under likabehandlingsveckan 2019 samarbetade Malmö Latinskola
med Malmö mot Diskriminering, som föreläste om likabehandling och
diskrimineringslagen. Moomsteatern och teaterkollektivet Trasslet gav
föreställningar för eleverna, och FIFH föreläste om idrottens betydelse
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för personer med funktionsnedsättning samt gav handledning i
Goalball.

S:t Petri Skola
Simundervisning för nyanlända under Sommarskolan
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och Simklubben RAN på
Segevångsbadet anordnar simundervisning för nyanlända ungdomar.
Verksamheten finansieras via statsbidrag.
Kompis Ungdom, i samverkan med Kompis Sverige
Kompis Sverige skapar möten mellan nya och etablerade svenskar, och ökar
därmed deltagarnas kunskap om och förståelse för varandra. Genom
workshops, sociala aktiviteter och kompismatchningar uppmuntras social
inkludering, sociala nätverk utvidgas och långsiktig vänskap utvecklas. Under
vårterminen 2018 har Kompis Sverige genomfört workshops med ungdomar
från Startskolan och S:t Petri skola inom ramen för programmet ”Kompis
Ungdom”.
Malmö Borgarskola
På Malmö Borgarskola finns IB- programmet inom vilket eleverna ska företa
sig olika typer av aktiviteter i syfte ge någonting tillbaka till samhället. IBeleverna erbjuder ideellt arbete till olika ideella organisationer och startar i vissa
fall också lokalföreningar på skolan.
Skolan lyfter följande samarbeten:


Ung företagsamhet (UF) Skåne
Malmö Borgarskola är medlem i Ung företagsamhet, en ideell
utbildningsorganisation som utbildar gymnasieelever i entreprenörskap.
Samverkan har funnits mycket länge och är icke formaliserad.



Elevers volontärarbete i lokala föreningar
Borgarskolans elever agerar ibland volontärer i lokala ideella föreningar.
Skolan informerar elever om föreningar som brukar vara i behov av
volontärer, varefter eleverna själva tar kontakt. Exempel är Rädda
Barnens, Röda Korsets och Ensamkommandes förbunds
läxhjälpsverksamheter samt Djurens vänner Malmö.



Lokalförening Amnesty International
Elever på Borgarskolan har startat en lokal Amnestyförening U98 på
skolan med ordförande, sekreterare och kassör. Lokalföreningen har
kontakt med en Amnestyhandledare centralt från Amnesty, varifrån
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eleverna också får en liten handkassa som de kan använda till att
bedriva kampanjer, köpa in fika till möten osv.


Mattecentrum
Mattecentrum erbjuder gratis läxhjälp i matematik för barn och
ungdomar från olika delar av staden. Borgarskolan tillhandahåller
lokaler och marknadsför på skolan i syfte att hitta volontärer.
Verksamheten finns även på Malmö Latinskola. Utanför ordinarie
skoltid, två gånger per vecka.

Fastighets- och gatukontoret
Fastighets- och gatukontoret samverkar främst genom dialogenheten på
inriktningsavdelningen, stadsutvecklingsavdelningen samt genom avdelningen
för offentlig miljö, arrangemangsenheten och enheten besöksanläggningar.
Förvaltningen arbetar med samråd i detaljplaneprocesser, och samverkar med
föreningslivet kring arrangemang och offentliga ytor i syfte att kvalitetssäkra
det som skapas och byggs samt att skapa innehåll. Mot bakgrund av
verksamheternas skiftande uppdrag, skiljer sig mål och metoder för samverkan.
Inriktningsavdelningen, dialogenheten
Dialogenheten ansvarar för förvaltningens övergripande dialog- och
delaktighetsarbete. Dialogenheten samverkar med bland annat idéburen sektor
kring egna uppdrag och i dialogarbeten tillsammans med andra avdelningar.
Exempel på samverkan som bedrivs i dagsläget är:


Föreningen F4 i Hermodsdal erbjuder ungdomar bland annat läxhjälp
och hjälp till extraarbete. Dialogenheten har timanställt ungdomar för
utvärderingsarbete inom ramen för delaktighetsprojekt.



Föreningen Hela Malmö kring timanställnign av ungdomar, bland
annat för bemanning av cykelbana för barn.



Samverkan med Röda Korset kring en rad olika aktiviteter på
Lindängen



Samverkan med Svenska Kyrkan för att nå ut till boende på Lindängen,
Hermodsdal och Nydala inom ramen för delaktighetsprojekt.

Avdelningen för offentlig miljö, arrangemangsenheten
Under avdelningen för offentlig miljö ligger arrangemangsenheten, som
samverkar med ett stort antal aktörer, däribland idéburna, framför allt inom
ramen för festivalerna Malmöfestivalen, Big Five och Urban Beach.
Förvaltningen är en beställarorganisation som sätter ramarna för vad som ska
uppnås och som sedan för dialog med övriga aktörer utifrån den ramen. De
aktörer som är intresserade av att delta skickar in en idé om vad de vill göra.
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De arrangemang som enheten sedan plockar in köps/beställs från aktören
ifråga.
Målet med de tjänster som köps in av idéburen sektor är att möjliggöra möten
mellan publik och föreningsliv och att låta publiken möta det de inte visste
fanns. I synnerhet handlar det om att låta barn och unga hitta sammanhang att
bli en del utav. Av de föreningar som deltar är flertalet sportföreningar som
låter ungdomar prova på olika sporter, men även kulturföreningar deltar till
viss del med kulturaktiviteter som dans osv.
Nedan exemplifieras enhetens samverkan med idéburen sektor genom en
beskrivning av den samverkan som sker inom ramen för Malmöfestivalen.
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Upphandling av tjänster
Under några år har festivalen upphandlat så kallade festivalvärdar. Värdarna
ska agera förebilder för ungdomar som vistas på festivalområdet, bidra till en
god stämning och vara förvaltningens ögon och öron ute på festivalområdet.
De senaste åren har föreningar inkommit med anbud på sådant värdskap.
Städning på festivalområdet kan också förekomma på upphandling med hjälp
av föreningslivet, exempelvis idrottsföreningar och pensionärsföreningar har
utfört sådana tjänster.
Samverkan kring innehåll
Malmöfestivalen samverkar med bland annat det lokala föreningslivet med
syfte att fylla programmet med innehåll. Programdelen är också en arena för
föreningar att verka mot festivalens besökare med aktiviteter. Malmöfestivalen
engagerar strax över ett hundratal föreningar varje år i snitt, och avtal upprättas
för samtliga samarbeten oavsett programpunktens storlek. Malmöfestivalen är
ett projekt som beslutas år från år och därför upprättas avtal på årsbasis.
Beroende på programpunkten storlek och art kan förvaltningen i vissa fall
medfinansiera upplägget, men inga rena bidrag betalas ut. I huvudsak har de
programpunkter som föreningslivet bidrar med fokus på idrott, kultur, fritid
och musik. Flest är dock idrottsföreningarna.


Samverkan kring musikarrangemang
Ett återkommande inslag under Malmöfestivalen är musiktälten. I
dagsläget samverkar festivalen med tre ideella musikföreningar som
deltar under hela festivalveckan och som bokar sitt eget program.
Föreningen Malmö Rockstage anordnar Rocktältet/ Rockscenen,
Copenhagen Malmö Blues Connection anordnar Bluestältet, och
Malmö Jazz House ansvarar för Swingtältet. Tidigare har det också
funnits ett 60-talstält. Förvaltningen bidrar genom att bygga platsen
(tält, el, vatten, toaletter), och föreningarna fyller med innehåll.
Föreningarna får inte betalt utan når ut med sin musik och tjänar
pengar på den förtäring som säljs.



Föreningarnas dag
Föreningarnas dag är en återkommande programpunkt med
huvudfokus på föreningars möjlighet att nå ut med sin verksamhet till
malmöbor. Föreningarnas dag anordnas sedan ett par år tillbaka av
paraplyföreningarna Malmö Idrottsföreningars Samorganisation
(MISO) och Malmö Ideella, efter att tidigare ha anordnats av
fritidsförvaltningen. Under föreningarnas dag kan föreningar visa upp
sig och sin verksamhet, exempelvis med informationsmaterial, rekvisita
och annat. Malmö Ideella och MISO hjälper också förvaltningen att
sprida information om Föreningarnas dag och Malmöfestivalen i stort.



Matförsäljning
Matförsäljning är en stor del av Malmöfestivalen, och en handfull
föreningar säljer mat varje år. Exempel på föreningar som säljer mat
under festivalen är Malmö Turkiska Kulturförening, Grekiska
Föreningen Malmö, Föreningen Victor Jara.

56 │ Stadskontoret │ 2.Kartläggning av Malmö stads samverkan med idéburen sektor,
fördjupad kartläggning

Avdelningen för offentlig miljö, Staben
Case Sofielund
Case Sofielund är ett samlingsnamn för två externt finansierade projekt vars
syfte är att hitta nya former för en inkluderande och hållbar stadsutveckling.
Projekten heter ”Entreprenörskap” respektive ”2030”, och båda bygger på
förvaltningsövergripande testbädd för nya samarbetsformer och arbetsmodeller
med medborgare, näringslivet och föreningslivet i Sofielund.
Projekt Entreprenörskap handlar om att stärka och utveckla entreprenörskap i
Sofielund med särskilt fokus på kvinnor. Projektet undersöker också bl.a. hur
samverkan mellan föreningsliv, näringsliv och övriga verksamheter kan bidra
till Sofielunds utveckling. 2030-projektet ska undersöka hur man kan
implementera Agenda 2030-målen lokalt i Sofielund genom dialog med boende
och verksamheter.
I dagsläget förs dialog med idéburen sektor, främst Seveds förening, kring
hur civilsamhället kan stärkas på så sätt att det kan bidra till en ökad trygghet i
Sofielund. Samverkan syftar också till att nå ut till boende i området för att
följa upp och utvärdera förvaltningens insatser i området.
Framöver kommer projektet att föra dialog med kultur- och idrottsföreningar
kring ökad tillgänglighet till fritidsaktiviteter för barn och ungdomar. Det kan
bland annat kan handla om hur ledare i föreningarna ska kunna få tillgång till
det de behöver för att arbeta med ungdomar, såsom kontakter, lokaler osv.
Fastighetsägare BID Sofielund
Fastighetsägare BID Sofielund är en förening som arbetar för att öka trivsel,
trygghet och sammanhållning i Sofielund. Föreningen är ett partnerskap mellan
fastighetsägare, företag, bostadsrättsföreningar, byalag, föreningar och i nära
samarbete med Malmö stad, som står för utvecklingsledare av processen.
Föreningen har drygt 45 medlemmar och är öppen för alla som äger fastigheter
i Sofielund. Både hyreshus, lokaler och bostadsrättsföreningar men även
byalag, företag och verksamheter är medlemmar. Medlemmarna i föreningen
betalar en medlemsavgift och en serviceavgift. Malmö stad finansierar idag
utvecklingsledaren och viss administration medan föreningen finansierar
lokaler och verksamhet.
Föreningen vill öka attraktiviteten, investeringsgraden och bidra till nya
företagsetableringar. Föreningens arbete ska även bidra till att minska
kostnader för medlemmarna, öka ansvarstagandet, minska omflyttningen av
boende och stimulera till ökad nyproduktion av bostäder. Ett av målen är att
området ska präglas av en seriös fastighetsförvaltning.
Verksamheten inspireras av BIDs, Business Improvement District, som är ett
verktyg för stadsutveckling i många länder och i Malmö. I Malmömodellen står
det även för Boende, Integration och Dialog. I processen har en
57 │ Stadskontoret │ 2.Kartläggning av Malmö stads samverkan med idéburen sektor,
fördjupad kartläggning

avsiktsförklaring skrivits mellan staden, E.ON, VA SYD och Fastighetsägare
BID Sofielund om att bryta med FN:s 17 hållbarhetsmål till det lokala arbetet i
Sofielund.
Avdelningen för offentlig miljö, enheten för besöksanläggningar
Under avdelningen för offentlig miljö ligger enheten för besöksanläggningar.
Besöksanläggningar samverkar med enskilda malmöbor, föreningar och lösa
nätverk i syfte att utveckla stadens parker och gemensamma ytor.
I dagsläget sker samverkan geografiskt kring Folkets park, Beijers park samt
Norra Grängesbergsgatan, och formerna skiljer sig åt i de olika geografierna. I
samverkansarbetet finns element av både dialog, stöd och samverkan kring
arrangemang.
I samverkan har enheten ett grundpaket att erbjuda i form av arenor, teknisk
utrustning, rådgivning och kompetens kring arrangemang. De idéer som dyker
upp i samverkan måste anpassas efter befintliga resurser, men enheten kan
också ge råd och stöd kring ansökningar om externa medel.
Samverkan kring Beijers Park
Samverkan i Beijers park har fokus på dialog, både kring parken som helhet
och kring enskilda delar såsom scenen, caféet eller stadsodling. Syftet med
samverkan är att utveckla parken i sin helhet, att uppnå ett större flöde av
människor i parken samt underlätta för fler aktörer att ta plats i parken och
aktivera den.
Återkommande parter är föreningarna Vi på backarna, Positive Footsteps,
Föreningen Bus, och några fler. Föreningen Vi på Backarna anordnar
Backakarnevalen och Backastämman. Föreningen Positive Footsteps har drivit
caféet och genomfört arrangemang i parken. Svenska kyrkan och Scouterna
anordnar valborgsfirande varje år. Utöver dessa föreningar medverkar
ytterligare ett antal idéburna aktörer om än inte regelbundet.
Samverkan kring Folkets Park
Samverkan med föreningslivet kring Folkets Park syftar till att genom olika
arrangemang skapa innehåll i parken, och att skapa ett kulturutbud som speglar
Malmö. Många av arrangemangen har i sin tur som syfte att hålla liv i olika
kulturella uttryck, och att barn ska få tillgång till dessa uttryck.
I Folkets Park har verksamheten ett etablerat samarbete med ett antal enskilda
föreningar kring specifika arrangemang, och samarbetet skiljer sig åt beroende
på förening. Verksamheten arbetar också med att samla olika föreningar så att
de kan göra saker tillsammans. Ett exempel på detta är Festival Latino, som
arrangeras av en sammanslutning av åtta olika föreningar. Ett annat exempel är
Afrikanska Kulturfestivalen, där flera föreningar gått samma i syfte att
arrangera festivalen.
Samverkansparter varierar år från år. Återkommande samarbetspartners är
Romska kulturcentret, Iranska Flyktingföreningen, Malmö Kurdförening,
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Afghanska Kulturföreningen, Ensamkommandes Förbund, Malmös Unga
svenska turkar, Studieförbundet Ibn Rushd, Festival Latino (som samlar ett
antal föreningar), Afrosvenskarnas Förbund, Senegambia Kulturförening och
Thailändska kulturföreningen.
I samband med arrangemang kan besöksanläggningar hjälpa till med
marknadsföring, teknik, scen, och den infrastruktur som finns i parken.
Samtliga delar är kostnadsfria för föreningar att ta del utav. Föreningarna kan
också utifrån behov få handledning och praktisk hjälp från kommunens sida
kring produktion. Det kan handla om rådgivning kring ansökningar om
föreningsbidrag, ansökan om tillstånd från polisen osv.
Under 2018 har bland annat följande arrangemang anordnats i samverkan:






Festival Latino
Firande av Eid-al- fitr
Eldfesten
Firande av Romska nationaldagen
Afrikanska kulturfestivalen

Samverkan kring Norra Grängesbergsgatan- NGBG Gatufest
NGBG Gatufest var ett treårigt demokratiprojekt som pågick 2016–2018 med
syfte att skapa arenor där aktörer som bor och verkar på Norra
Grängesbergsgatan kan mötas och skapa tillsammans, att skapa ett socialt kitt.
Effektmålet av en framgångsrik dialog är att skapa NGBG gatufest.
Projektet har genomförts som en testbädd där malmöbor i området fått lämna
förslag om vad gatufesten ska innehålla. Därefter har Malmö stad bidragit med
vägledning och rådgivning samt stöttat samarbete mellan olika grupper och
aktörer. Syftet är att malmöbon ska bli en agent istället för en konsument.
Genom ett antal dialogrundor vaskas en gatufest fram.
Tre år i rad den 8 september har NGBG Gatufest ägt rum på Norra
Grängesbergsgatan, skapad av malmöbor och föreningar i området. Lokala
företagare har bidragit med sina lokaler. Medborgare och föreningar har skapat
innehåll, med stort fokus på musikarrangemang. I samverkan bidrar Malmö
stad med scener, rekvisita, toaletter, samordning samt stöd och hjälp till de
aktörer som vill anordna någonting under gatufesten.
Ett exempel på resultat av dialogarbetet är biografen på Norra
Grängesbergsgatan, som skapades av Föreningen Film i samarbete med Svensk
Filmindustri (SF), Fastighetsägare i Sofielund, Plan B och Pågen. Totalt
kostade biografen 8 000 kronor.
Under processens gång startades också föreningarna och nätverken Skånes
bryggeriförening, Plan B, Dängdäng, ÖKA, Fördärvet, Fauna och Moment 22.
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Stadsutvecklingsavdelningen
Stadsutvecklingsavdelningen arbetar med detaljplanering för den mark som
staden äger. Fastighets- och gatunämnden har antagit en inriktning för hur
förvaltningen ska arbeta med sociala klausuler kring inflytande och demokrati i
exploateringsavtal, där förvaltningen kan använda sitt förhandlingsläge
gentemot exploatörer.
Grundtanken är att det lokala samhället ska kunna påverka processen, och
inkludering av lokalsamhället och malmöbor i exploateringsprocessen är ett av
kriterierna vid anbud från exploatörer (byggherrar).
Avdelningen arbetar också med dialog i form av perspektivinsamling i
planeringsfasen vid exploatering (dvs. tidigt identifiera intresse- och
målkonflikter i samband med planering inför att beställa detaljplan och
bebygga mark som ägs av kommunen). Resultatet från perspektivinsamlingen
är viktig kunskap och utgör en del av beslutsunderlaget i det fortsatta arbetet.
Det har rört sig om olika aktörer i olika geografier, eftersom det som eftersöks
är lokalkännedom. Förvaltningen hjälper exempelvis aktörer att hitta nya
lokaler om det ska ske rivningar.
Avdelningen ger slutligen i vissa fall stöd i form av rådgivning till idéburen
sektor i samband med exploatering.
De områden där förvaltningen har pågående processer där bland annat
föreningslivet, genom kriterier vid anbud, inkluderas på olika sätt är:


Hyllie
I Hyllie har vinnande aktör Midroc konsulterat ett stort antal aktörer,
däribland idéburna, i sitt vinnande förslag ”Embassy of Sharing”.



Rosengårdsfältet
Stiftelsen Botildenborg samverkar med BoKlok som tar in lärlingar
som en följd av villkor för exploatering.



Västra Hamnen
Yalla Trappan har reducerad hyra under 5 års tid. Detta efter
överenskommelse mellan Skanska och Yalla Trappan (ordförande +
ekonom) där Malmö stad stöttat parterna under förhandlingstiden och
särskilt stöttat föreningen med lokalanpassning och hyresnivåer.
Den idéburna mötesplatsen Stapeln (STPLN) finns i området men är
beroende av bidrag utifrån (bland annat via kulturförvaltningen) för att
kunna finnas. Skanska köper in tjänster från STPLN för
cykelverkstad/meckskola för nyinflyttade, samt för att utforma
framtida cykelrum i kvarteret. Även tjänster från ”återskapa” dit
skolklasser, efter studiebesök hos Skanska på byggarbetsplatsen, får i
uppgift att designa och skissa på egna boendemiljöer.
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Sege Park
Bland annat Rädda Barnen har bjudits in för att delta i samtal om social
hållbarhet under byggherredialogen.
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Miljöförvaltningen
Miljöförvaltningen samverkar med idéburen sektor genom miljöstrategiska
avdelningen kring stadsutveckling, hållbar konsumtion och livsstil samt lärande
för hållbar utveckling. Inom ramen för Amiralsstaden arbetar
miljöförvaltningen med utveckling av metodik för arbete med
kunskapsallianser där malmöbors kunskap tas tillvara.
Dialog och samråd med idéburen sektor
Samråd kring projekt
I specifika projekt har miljöförvaltningen samråd där ideella krafter ibland
ingår. Syftet med samråden är nå ut med information till medborgare och att
hämta in synpunkter. Samråden kan bland annat rör konsumtionsfrågor och att
nå ut och skapa förändrade konsumtionsbeteenden. Här når förvaltningen
malmöbor med hjälp av idéburen sektor. I dagsläget pågår dock inga sådana
samråd.
Stadsodlingsnätverket
Nätverk för stadsodlingsintresserade Malmöbor. Nätverket träffas och tar upp
det som är aktuellt inom stadsodling i Malmö, och verkar för mer stadsodling i
Malmö. Miljöförvaltningen deltar utifrån målet att skapa ett hållbart matsystem
i Malmö med visionen världens bästa mat i Malmö. Malmö stads insats har till
viss del varit externfinansierad genom projekt.
Deltagande parter är stadsodlande privatpersoner, stadsodlingsintresserade,
projekt och föreningar med koppling till stadsodling (som Hemmaodlat,
Odlingsnätverket Seved och Växtvärket), folkbildning (som Studiefrämjandet
och Glokala Folkhögskolan) samt berörda tjänstemän inom kommun (som
miljöförvaltningen, serviceförvaltningen, fastighets- och gatukontoret, och
Pedagogisk Inspiration/grundskoleförvaltningen).
Samverkan med idéburen sektor i projekt
Miljöförvalntingen ingår ibland i projekt där även idéburen sektor ingår som en
part, dessa brukar vara delfinansierade av nationella medel, eller EU- medel,
och delfinansierade av Malmö stad. En vanlig sammansättning är Malmö stad
och akademi samt ofta en eller flera ideella organisationer och kanske något
företag.
Ansökan inom EU-programmet Horizon 2020
Blekinge tekniska högskola (som är projektägare), stiftelsen Botildenborg och
Malmö stad med flera har ansökt om medel för utveckling av en lokal ”Greater
Copenhagen Hub” för att främja stadsodling mot ett hållbart matsystem i
Malmö.
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Kunskapsallianser
Amiralsstadens arbete med kunskapsallianser
Amiralsstaden är ett stadsutvecklingsprogram som projektleds av
stadsbyggnadskontoret men innebär en samverkan mellan ett flertal
förvaltningar och fastighetsägare. I syfte att involvera olika aktörer i
närområdet i stadsutveckling har Amiralsstaden arbetat med att ta fram en
metodik för involvering.
Amiralsstaden har utgått från Malmökommissionens rekommendationer om
kunskapsallianser och utvecklat en egen modell för hur man kan arbeta med
sådana. Syftet med kunskapsallianserna är att ge beslutsfattare och experter
tillgång till den så kallade samhällsbaserade kunskapen (kunskap hos
civilsamhälle, malmöbor, barn osv). Amiralsstadens arbete med
kunskapsallianser är en del av Malmö Innovation Arena, ett
förvaltningsövergripande projekt som samordnas av miljöförvaltningen och
som pågår fram till augusti 2019.
Varje kunskapsallians bildas utifrån ett behov att undersöka en specifik
frågeställning, som kan komma från en intern eller extern aktör. Utifrån
frågeställningen utformas en process där representanter från den synliga
beslutsfattande kunskapen (experter, beslutsfattare, tjänstemän) och den
samhällsbaserade kunskapen (civilsamhälle, malmöbor, barn osv) samverkar.
Enskilda malmöbors deltagande har möjliggjorts genom erbjudande om
timanställning.
Ofta samarbetar Amiralsstaden med idéburen sektor för att nå ut med
information och rekrytera de enskilda malmöbor som ska ingå i
kunskapsalliansen. Föreningslivet bidrar med sitt nätverk och sin kunskap om
lokalsamhället. Idéburna samarbetspartners har varit bland annat
Hyresgästföreningen, Studiefrämjandet, EttHemAttTrivasI, Drömmarnas Hus,
och PLANAS (nätverk för nyanlända arkitekter). Deltagande förvaltningar har
varit stadsbyggnadskontoret, förskoleförvaltningen, arbetsmarknads- och
socialförvaltningen, samt fastighets- och gatukontoret. Utöver detta har även
Malmö Universitet och fastighetsägare som Trianon och Rosengård Fastigheter
deltagit.
Forward Malmö
Forward Malmö är en tvärsektoriell samverkansprocess för ett systematiskt
arbete med hållbar utveckling i Malmö och med medverkan från idéburen,
privat och offentlig sektor samt akademi. Parterna ska ta sig an komplexa
samhällsutmaningar utifrån ett helhetsperspektiv. Rädda Barnen är
initiativtagare till Forward Malmö, men olika aktörer leder och samordnar olika
delar av arbetet.
Miljöförvaltningen utgör genom miljöstrategiska avdelningen en del av
kärnteamet som har drivit kunskapsalliansen framåt.
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Stadsbyggnadskontoret
Stadsbyggnadskontoret har traditionellt samverkat med idéburen sektor kring
att nå ut med information till medborgare i samband med
stadsutvecklingsprocesser. Efter Malmökommissionens rekommendationer om
kunskapsallianser har förvaltningen dock i liten skala börjat utforska andra sätt
att involvera lokalsamhället i stadsutvecklingsprocesser.
Dialog med idéburen sektor
Samverkan med idéburen sektor inom ramen för medborgardialog
Som en del av varje stadsutvecklingsprocess ingår medborgardialog. Beroende
på processens storlek och komplexitet involveras malmöbor och andra aktörer
i olika grad, från ren information, till konsultation och förankring; dialog;
samarbete eller medbestämmande.
Idéburen sektor har traditionellt fått information och involverats i att nå ut till
malmöbor för informationsspridning och förankring. I Kirseberg och i arbetet
kring Amiralsstaden (ett samlingsnamn för de stadsutvecklingsprocesser och
projekt som utgår ifrån station Rosengård) har dock dialogarbetet utvecklats i
enlighet med Malmökommissionens rekommendationer om kunskapsallianser.
Därmed har lokalsamhället involverats mer aktivt i processen i de fallen.
Samverkan kring stadsutveckling
M21
Malmö stad, näringsliv, akademi och idéburen sektor har bildat partnerskapet
M21 – Malmö för det 21a århundradet. I februari 2018 undertecknades en
avsiktsförklaring med de första parterna. M21 är ett gemensamt initiativ med
ambitionen att arbeta långsiktigt och inkluderande med hållbar stadsutveckling
i Malmö. Syftet är att utveckla och testa nya urbana lösningar i relation till
Testbädd Sverige och Agenda 2030. Målet är att ha en första utställning 2021
som visar Malmös styrkor inom hållbar stadsutveckling fram till 2030.
Stadskontoret har under 2019 i uppdrag att svara på hur arbetet ska organiseras
och drivas inom Malmö stad och i partnerskap med näringslivs, akademi och
idéburen sektor. Under 2019 är målet att Malmö stads organisation landar och
konkret arbete startar. Målet är att därefter fördjupa samarbetet med partners.
Kirseberg Backanatten
Backanatten är ett lokalt kulturarrangemang i Kirseberg, och anordnas varje år
av föreningen Vi på Backarna. 2018 fördelade stadsbyggnadskontoret stöd via
medel från fastighetsägaren Jernhusen till aktörer att göra någonting inom
ramen för Backanatten med koppling till stadsutveckling. Bland annat tog en
lokal Mc- klubb tillsammans med landskapsarkitekter fram en prototyp för
dagvattenhantering i Mc-klubbens garage och med klubbens verktyg.
För stadsbyggnadskontoret innebar stödet ett sätt att visa på utvecklingen i
området, kopplat till den stadsutvecklingsprocess som bedrivits i området
under vår och höst 2018.
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Kunskapsallianser
Amiralsstadens arbete med kunskapsallianser
Amiralsstaden har utgått från Malmökommissionens rekommendationer om
kunskapsallianser och utvecklat en egen modell för hur man kan arbeta med
sådana. Syftet med kunskapsallianserna är att ge beslutsfattare och experter
tillgång till den samhällsbaserade kunskapen (kunskap hos civilsamhälle,
malmöbor, barn osv).
Amiralsstadens arbete med kunskapsallianser ligger i dagsläget organisatoriskt
under miljöförvaltningen, och finansieras via det förvaltningsövergripande
projektet Malmö Innovation Arena samt av arbetsmarknads- och
Socialförvaltningen.
Forward Malmö
Forward Malmö är en tvärsektoriell process om syftar till att bygga en
samverkansplattform för systematiskt arbete med hållbar utveckling i Malmö.
Parterna ska ta sig an komplexa samhällsutmaningar utifrån ett
helhetsperspektiv. Utifrån Amiralsstaden deltar tjänstemän regelbundet i
Forward Malmös möten.
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Stadskontoret
Under kommunstyrelsen ligger Malmö stads centrala råd, som administreras av
stadskontoret. Samverkan med idéburen sektor sker också inom ramen för
förvaltningsövergripande program och överenskommelser. Flera verksamheter
inom stadskontoret bereder också och lämnar förslag till beslut om bidrag från
kommunstyrelsen anslag för tilldelning av medel till prioriterade projekt och
utredningar, stadigvarande bidrag och medlemsavgifter samt näringslivsfrågor.
till bland annat idéburen sektor. Från kommunstyrelsens anslag utbetalades
under 2018 totalt 25,2 miljoner kronor till idéburna aktörer som
verksamhetsbidrag eller projektbidrag.
Bidrag till idéburen sektor
Kommunstyrelsen har anslag för tilldelning av medel till prioriterade projekt
och utredningar, stadigvarande bidrag och medlemsavgifter samt
näringslivsfrågor. Från januari 2019 har ett tidigare flertal anslag slagits ihop till
två; Kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar samt
Kommunstyrelsen anslag för stadigvarande bidrag och medlemsavgifter.
Idéburna aktörer vars ansökningar inte faller inom ramen för någon enskild
nämnds riktlinjer för organisationsstöd, har i vissa fall istället ansökt och
tilldelats medel via kommunstyrelsens anslag.
Kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar
Från detta anslag beviljar kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens
arbetsutskott medel/bidrag till stadens nämnder eller externa organisationer.
Förvaltningarna eller extern organisation ansöker om medel från anslagen
genom att skicka in en ansökan till kommunstyrelsen.
Den 5 oktober 2016 (STK 2016-216) fattade kommunstyrelsen beslut om de
principer som ska gälla för bidragsgivning till externa verksamhetsutövare.


För att beviljas medel från kommunstyrelsens anslag för projekt och
utredningar ska ansökan kunna härledas till ett eller flera av
kommunfullmäktiges budgetmål. Projekt som främjar folkhälsa,
jämställdhet och motverkar diskriminering som en del av sin
målsättning ska prioriteras.



Beviljade projekt kan få finansiellt stöd från kommunstyrelsen under
maximalt två år.

Under 2018 utbetalades 15 miljoner kronor från kommunstyrelsens anslag för
projekt och utredningar till idéburna aktörer som projektstöd eller
verksamhetsstöd. Kommunstyrelsens utskott för demokrati, jämställdhet och
mänskliga rättigheter beslutade om 3,7 miljoner kronor från kommunstyrelsens
anslag för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter till idéburna
aktörer. Näringslivsutskottet beslutade vidare om 2,1 miljoner kronor till
idéburna aktörer (främst ekonomiska föreningar, företagsgrupper och andra
intresseföreningar) från kommunstyrelsens anslag för näringslivsfrågor. De
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båda senare anslagen ingår från 1 januari 2019 i anslaget för projekt och
utredningar.
Kommunstyrelsens anslag för stadigvarande bidrag och
medlemsavgifter
Via kommunstyrelsens anslag för stadigvarande bidrag och medlemsavgifter
betalas stadens medlemsavgifter till exempelvis Kommunförbundet Skåne och
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), partistöden, insatser i samverkan
med andra kommuner, samt insatser i nationell och internationell samverkan.
Även bidrag eller projektstöd som löper över mer än två år utbetalas via
anslaget.
Det är inte möjligt att som extern part ansöka om medel ur anslaget. Förslag
om att förlägga ett bidrag till Kommunstyrelsens anslag för stadigvarande
bidrag och medlemsavgifter kan komma från den verksamhet ansvarar för
bidraget. Kommunstyrelsen kan också på eget initiativ fördela medel från
anslaget. Ett bidrag som lämnas via Kommunstyrelsens anslag för
stadigvarande bidrag och medlemsavgifter löper till dess att ansvarig politiker
eller verksamhet lämnar en rekommendation till Kommunstyrelsen om att
bidraget ska upphöra. Via detta anslag utbetalades under 2018 4,4 miljoner
kronor till idéburen sektor.
Malmö stads centrala råd
Malmö centrala pensionärsråd
Rådet är ett samråds- informations- och remissorgan som berör äldres villkor
inom kommunen. Det centrala pensionärsrådet ska även behandla frågor
angående budget, bokslut och verksamhetsplanering. I första hand på
planeringsstadiet. Fungerar även som remissinstans för interna planer.
Malmö stads råd för funktionshinderfrågor
Rådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan företrädare
för organisationer som företräder personer med funktionsnedsättningar i
Malmö stad och Malmö stad. Rådet har också i uppgift att vara remissorgan i
kommunövergripande frågor som berör villkor för personer med
funktionsnedsättningar. Rådet ska i första hand diskutera och lämna
synpunkter på ärenden under planeringsskedet.
Malmö stads råd för den nationella minoriteten romer
Malmö stads råd för den nationella minoriteten romer håller överläggningar
om övergripande frågor som rör den romska minoriteten i Malmö. Rådet
består av elva ledamöter och elva ersättare valda av romska föreningar, samt
nio politiska ledamöter från olika partier och fem ersättare valda av
Kommunstyrelsen.
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Dialog inom ramen för förvaltningsövergripande satsningar och
program
Program Lindängen
Program Lindängen är ett 5-årigt pilotprogram för geografisk utveckling
tillsammans med berörda interna och externa aktörer. Program Lindängen
pågår under en 5-årsperiod till och med år 2022.
Syftet med programmet är att använda programstyrning för att skapa ett
effektivt och tvärövergripande arbetssätt och en skalbar modell för geografisk
utveckling efter införandet av fackförvaltningar i Malmö stad. Programstyrning
ska genom gemensamma prioriteringar få rätt fysiska och sociala satsningar att
samverka.
Inom ramen för Program Lindängen förs kontinuerlig dialog med
representanter från idéburen sektor, främst med Rädda Barnen, Röda Korset,
Folkuniversitetet och Svenska Kyrkan Malmö, men även bland annat Motetten
Folkets Hus, ABF och LB07.
Communities That Care (CTC)
Communities That Care (CTC) är ett styrsystem för ett långsiktigt
och systematiskt socialt preventionsarbete. Målet att skapa goda uppväxtvillkor
för barn och unga i hela Malmö. CTC är ett vetenskapligt grundat system, som
utgår ifrån att det finns faktorer i samhället som påverkar barns och ungas
uppväxtvillkor.
CTC handlar om att undanröja riskfaktorer och tillföra skyddsfaktorer i
barnens livsmiljöer. Arbetet sker genom en samverkansprocess där aktörer i
närområdet, bland annat kommunala tjänstepersoner inom skola och
socialtjänst, polis, idéburen sektor, boende och näringsliv, tar fram
gemensamma målbilder och en gemensam förståelse för vilka problem som ska
hanteras. I ett första skede införs metoden i fem utvalda lokala områden, men
den ska spridas successivt i hela Malmö.
I varje område samverkar ett områdesteam (kärngrupp), under vilken olika
arbetsgrupper hanterar specifika frågor. Under våren 2019 skall en
handlingsplan för varje område tas fram. Områdesteamen samlas tre gånger
per termin, arbetsgrupperna träffas varje vecka.


CTC Möllevången, Rådmanvången, Södervärn, Allmänna
sjukhusområdet
Samverkande parter är ett flertal av Malmö stads förvaltningar, Polisen,
Räddningstjänsten, Svenska Kyrkan, Kraftstationen, Mitt Möllan, Stena
Fastigheter, Heimstaden, Möllans Basement, Fryshuset, GAK Enighet,
Stadsfastigheter, MKB Fastighets AB, Region Skåne, Supporthuset.



CTC Bunkeflostrand och Vintrie
Samverkande parter är flertal av Malmö stads förvaltningar, Polisen,
Räddningstjänsten, Svenska Kyrkan, LB07, MKB Fastighets AB,
Ängsdals skola (friskola).

68 │ Stadskontoret │ 2.Kartläggning av Malmö stads samverkan med idéburen sektor,
fördjupad kartläggning



CTC Kirseberg
Området omfattar Kirsebergsstaden, Rostorp, Segevång, Sege
industriområde och Segemölla. Samverkande parter är ett flertal av
Malmö stads förvaltningar, Malmö Friskola, Polisen, Räddningstjänsten
Syd, MKB Fastighets AB, Svenska kyrkan, Malmö City FC och
föreningen Vi på Backarna.



CTC Hermodsdal
Samverkande parter är ett flertal av Malmö stads förvaltningar, Polisen,
Stena fastigheter, MKB Fastighets AB, Svenska kyrkan, F4 förening,
Allaktivitetshuset Hermodsdal, Nydala fritidsgård, Hela Malmö,
Familjehuset Nydala samt Räddningstjänsten Syd.



CTC Bellevuegården/ Lorensdal
Samverkande parter är ett flertal av Malmö stads förvaltningar,
föreningen HUR samhällsentreprenören, Stena fastigheter, Hylliebadet,
Europaporten, Mariaskolan, Räddningstjänsten syd och Polisen.

Övrig dialog och samråd med idéburen sektor
Forward Malmö
Forward Malmö är en tvärsektoriell samverkansprocess för ett systematiskt
arbete med hållbar utveckling i Malmö och med medverkan från idéburen,
privat och offentlig sektor samt akademi. Parterna ska ta sig an komplexa
samhällsutmaningar utifrån ett helhetsperspektiv. Forward Malmö ska arbeta
samskapande och angriper olika frågor/arbetsuppgifter i olika konstellationer.
Olika aktörer leder och samordnar olika delar av arbetet. Rädda Barnen är
initiativtagare till Forward Malmö.
Samråd kopplat till finskt förvaltningsområde
Inom finskt förvaltningsområde sker samråd i olika former med den
sverigefinska minoriteten genom föreningsliv (bland annat Malmö Suomi
Förening) och enskilda malmöbor kring frågor som berör dem.
Dialog med minoritetsgrupper utsatta för hatbrott
Inom ramen för trygghets- och säkerhetsarbetet för Stadskontoret dialog med
företrädare för minoritetsgrupper som är utsatta för hatbrott, till exempel den
judiska gruppen, HBTQ- grupper, muslimska nätverk, Afrosvenskt forum för
rättvisa och romska grupper.
Dialog med Paraplyet Malmö
Paraplyet Malmö är en samlingspunkt för funktionshinderorganisationer i
Malmö: idrotts- ungdoms- och hjälporganisationer samt självhjälpsgrupper
inom området funktionshinder. Tjänsteman från Stadskontoret har en
stödjande och rådgivande funktion som adjungerad i Paraplyets styrelse.
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Samtal med Flyktingparaplyet
Samtal och utbyte av information kring frågor som rör ensamkommande barn
och unga. Organisationer från Flyktingparaplyet, representanter från
stadskontoret samt flera olika verksamheter inom arbetsmarknads- och
socialförvaltningen deltar.
Stadskontoret för även dialog med Flyktingparaplyet kring insatser för unga
ensamkommande i hemlöshet. Vid mötena deltar organisationer från
Flyktingparaplyet, stadskontoret samt representant för arbetsmarknads- och
socialförvaltningen social resursavdelning.
Dialog med Stadsmissionen kring Gymnasielagen
Dialog initierad av Stadsmissionen kring de ungdomar som omfattas av det
tillfälliga sökfönstret enligt gymnasielagen. Parterna diskuterar främst
kommunens juridiska ansvar, hur socialtjänstens rutiner för utbetalning av
dagersättning ser ut, samt hur kommunen kommer hantera bostadsfrågan för
ungdomarna. Stadskontoret, Stadsmissionen och Arbetsmarknads- och
socialförvaltningen deltar.
Lokala och regionala överenskommelser om samverkan
Malmöandan
Malmöandan är en överenskommelse om fördjupad samverkan mellan Malmö
stad och idéburen sektor. Initiativet till den lokala överenskommelsen om
samverkan mellan idéburen sektor och Malmö stad, Malmöandan, togs av
paraplyföreningarna Malmö Ideella, Malmö Idrottsföreningars Samorganisation
(MISO) och Handikappidrottens Samorganisation i Malmö (HISO).
Överenskommelsen är antagen av kommunfullmäktige i juni 2017. En
samarbetsplan för perioden 2018–2022 har tagits fram tillsammans med den
idéburna sektorn och antagits av Kommunstyrelsen 2018. Stadskontoret
ansvarar under 2018 och 2019 för samordningen av arbetet kring
samarbetsplanen.
Regional Överenskommelse (RÖK) för nyanländas etablering
Syftet med den regionala överenskommelsen är att underlätta snabb och
effektiv etablering för asylsökande och nyanlända personer.
Överenskommelsen omfattar bostäder och bosättning, arbete och
kompetensförsörjning, hälsofrämjande insatser, stödja det lokala samarbetet,
samt utveckla samverkan med idéburen sektor.
Parter i överenskommelsen är Länsstyrelsen Skåne, Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Migrationsverket, Nätverket Idéburen sektor, Kommuner
Skåne Nordväst, Kommuner Skåne Nordost, Kommuner Skåne Sydväst,
Kommuner Skåne Sydost, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och
Malmö Universitet.
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Samverkan kring Malmö som etableringsort för företag, som
besöksdestination och arbets- och bostadsort
Inom ramen för arbetet med att utveckla Malmö som etableringsort för
företag, som besöksdestination och som arbets- och bostadsort, samverkar
Stadskontoret med ett antal aktörer, bland annat idéburna.
Stadskontoret samverkar genom Malmö Turism med olika externa aktörer
kring evenemang och insatser som lyfter Malmö som ett attraktivt turistmål.
Exempel på sådana evenemang där idéburna aktörer ingår som en part i
samverkan är Malmö Pride och idrottsmästerskap. Insatserna delfinansieras via
Kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar, tillsammans med andra
medfinansiärer och sponsorer. Beslut om tilldelning av medel fattas av MINT,
som är ett kommungemensamt samrådsorgan i frågor som berör Malmö som
besöks- och evenemangsdestination. En beredningsgrupp bestående av
representanter från fritidsförvaltningen, stadskontoret, kulturförvaltningen,
fastighets- och gatukontoret, miljöförvaltningen och Malmö Live bereder
ansökningar och lämnar förslag till beslut om anslag.
Meet Malmö är Malmö stads arbetssätt för att samverka med näringslivet och
andra aktörer kring frågor som rör till exempel barn och skola, miljö,
stadsbyggnad, kultur samt vård och omsorg. Meet Malmö tar in önskemål om
projekt från näringslivet och ansvarar för att rent praktiskt starta projektet,
vilket innebär att hitta finansiering, anlita processledare, hitta projektdeltagare
och lokaler med mera.
I februari 2019 startar Meet Malmö ett projekt som ska arbeta med frågan
”Vad är Malmö för oss – och hur delar vi det med andra?” Syftet är att stärka
Malmö som etableringsort för företag, som besöksdestination och arbets- och
bostadsort. Projektet ska engagera aktörer från såväl näringsliv som stad,
akademi och föreningsliv.
Näringslivskontoret för också dialog med företagsgrupper och andra
intresseorganisationer i syfte att skapa goda förutsättningar för en hållbar
tillväxt i näringslivet. Utgångspunkten är att tillväxt skapar fler arbetstillfällen
för Malmöbor.
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