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Sammanfattning

Den 13 juni 2018 antog kommunstyrelsen en samarbetsplan för den lokala överenskommelsen
om samverkan mellan Malmö stad och idéburen sektor, Malmöandan. Samarbetsplanen anger
att Malmö stad ska göra en årlig rapportering/uppföljning av samverkan mellan Malmö stad och
idéburen sektor i Malmö. I föreliggande tjänsteskrivelse sker denna årliga rapportering.
Enligt den tidsplan som finns angiven för Malmöandans samarbetsplan ska en kartläggning av
befintliga samarbeten mellan Malmö stad och idéburen sektor vara genomförd under 2018 i
syfte att ge en nulägesbild. Denna kartläggning bifogas den årliga rapporteringen som en bilaga.
Sammanfattningsvis har arbetet med Malmöandans samarbetsplan påbörjats oktober 2018 efter
rekrytering av samordnare. Fokus för arbetet har under november och december 2018 varit att
påbörja ovan nämnda kartläggning av befintliga samarbeten mellan Malmö stad och idéburen
sektor, att informera om Malmöandan och dess samarbetsplan, samt att föra dialog om ledning,
styrning och ansvarsfördelning för Malmöandans samarbetsplan. En del av de aktiviteter som
enligt tidsplanen skulle utföras under 2018 har överförts till 2019.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner årlig rapport, Malmöandan- samverkan mellan Malmö stad
och idéburen sektor i Malmö.
2. Kommunstyrelsen godkänner bifogad kartläggning av samverkan mellan Malmö stad och
idéburen sektor i Malmö.
3. Kommunstyrelsen översänder rapport samt kartläggning till alla nämnder för beaktande i det
fortsatta arbetet.
Beslutsunderlag
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2.Kartläggning av Malmö stads samverkan med idéburen sektor, fördjupad kartläggning
1.Kartläggning av Malmö stads samverkan med idéburen sektor, sammanfattning

Beslutsplanering
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Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Fritidsnämnden
Kulturnämnden
Funktionsstödsnämnden
Hälsa- vård- och omsorgsnämnden
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden
Miljönämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Ärendet

Malmöandan är en lokal överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och
Malmö stad. Överenskommelsen antogs av kommunfullmäktige den 14 juni 2017 och beskriver
övergripande vision, värderingar och strategi för samverkan. En samarbetsplan för perioden
2018–2022 har tagits fram tillsammans med den idéburna sektorn. Mot bakgrund av planens
struktur och grad av konkretion kallas planen samarbetsplan istället för handlingsplan.
Samarbetsplanen beskriver att Malmö stad och idéburen sektor ska samverka kring initialt fem
prioriterade samhällsutmaningar. De prioriterade samhällsutmaningarna ska ses som
utgångspunkter för samarbeten. Till var och en av utmaningarna knyts två personer som agerar
värdar, en från idéburen sektor och en från Malmö stad. Dessa ansvarar för att planera, bjuda in
och hålla i dialoger/workshops inom ”sitt område”. Utifrån resultat från dessa dialoger kan
konkreta samarbeten inledas, syftande till att ge positiva effekter inom respektive
utmaningsområde. I samverkan ska aktörerna arbeta genom medskapande metodik.
Samarbetsplanen anger att Malmö stad ska göra en årlig rapportering/uppföljning av samverkan
mellan Malmö stad och idéburen sektor i Malmö. Tillsammans med samarbetsplanen gjordes en
översiktlig planering för perioden fram till 2022.
Under 2018 planerades följande aktiviteter:







Kartläggning av redan befintliga samarbeten mellan Malmö stad och idéburen sektor
med syfte att ge en nulägesbild.
Uppstart av de prioriterade utmaningarna.
Uppstart av återkommande utbildning i medskapande metodik för samverkan inleds och
erbjuds till involverade aktörer.
Utredning om digital portal för samverkan fortsätter.
Inleda dialog med kontaktcentret för att se hur relationerna till Malmös föreningsliv kan
underlättas.
Genomgång av externa finansieringskällor.

Arbetet med Malmöandans samarbetsplan 2018

Samarbetsplanen antogs av kommunstyrelsen den 13 juni 2018. Därefter påbörjades
rekryteringen av två samordnare, en för den idéburna sektorn och en för Malmö stad. De båda
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samordnarna fanns på plats den 1 november 2018.
Den idéburna sektorn representeras av tre personer från paraplyorganisationerna Malmö Ideella,
MISO och HISO, samt samordnaren för den idéburna sektorn, i en styrgrupp. Den kommunala
samordnaren har genom stadskontoret en organisatorisk koppling till kommunstyrelsen.
Stadskontoret har genom sitt ansvar för intern kommunikation ett uppdrag att implementera
samarbetsplanen.
Påbörjat arbete, Malmö stad

Information om Malmöandan och dess samarbetsplan, samt dialog om ledning, styrning och
ansvarsfördelning för Malmöandans samarbetsplan är initialt avgörande för att arbetet med
flertalet av de planerade aktiviteterna ska kunna påbörjas och genomföras under perioden fram
till 2022. Samordnaren i Malmö stad påbörjade detta arbete 2018. Kartläggningen kring
befintliga samarbeten i förvaltningarna påbörjades 2018 för att slutföras våren 2019 (se bilaga 1
och 2).
Samordnaren har vidare genomgått utbildning i medskapande metodik för samverkan i syfte att
kunna erbjuda stöd till värdarna och andra aktörer kring metoder om samverkan. Gällande
utredning om digital portal för samverkan är den pågående i dialog med Kontaktcenter samt
stadskontorets kommunikationsavdelning.
Påbörjat arbete, idéburen sektor

Under 2018 har det inför våren 2019 planerats för verkstäder för idéburna aktörer i februari och
i början av mars. Verkstäderna syftar till att identifiera föreningar som vill vara delaktiga i arbetet
med respektive samhällsutmaning, att skapa en samsyn inom sektorn för vad
samhällsutmaningarna (som är breda och generellt formulerade i samarbetsplanen) innebär, samt
att identifiera möjliga idéburna värdar för utmaningarna.
Ej påbörjat arbete

En uppstart av de prioriterade utmaningar enligt handlingsplanens beskrivning av arbetsformer
med värdar påbörjades ej 2018. Genomgång av externa finansieringskällor är kopplad till starten
av de prioriterade samhällsutmaningarna, och har således inte heller gjorts under 2018.
Kartläggning av stadens samverkan med idéburen sektor

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 beskrivna samverkan med idéburen sektor.
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.
I kartläggningen återges förvaltningarnas och verksamheternas egna beskrivningar av sin
samverkan med idéburen sektor, på det sätt som de valt att lyfta fram den i intervjuer eller
genom till stadskontoret inskickat material.
Ansvariga

Bertil Siöström Avdelningschef
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Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare
Andreas Norbrant Stadsdirektör

