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Nuläge & behov
Miljöförvaltningen (MF) och Stadsbyggnadskontoret
(SBK) har de senaste åren förstärkt samarbetet i Malmös
områdesutveckling. En nära samverkan mellan MF och
SBK har lett till att Malmö nu har betydligt bättre
förutsättningar för en hållbar utveckling och för att nå
målen för Agenda 2030.
De tydligaste resultaten har varit i de två
utvecklingsområdena Järnvägsverkstäderna och
Amiralsstaden. Tillsammans har de bägge
förvaltningarna satsat på att ha resurser som
utvecklingsarkitekt och processledare på plats. Den
närvaron har varit viktig för staden för att kunna skapa
relationer och tillit, ta vara på lokala initiativ, stötta
näringsliv och involvera fler. I Järnvägsverkstäderna har
staden initierat en nära samverkan med markägaren
Jernhusen och det lokala näringslivet. I Amiralsstaden
har staden involverat föreningar, civilsamhälle och
invånare.
Detta förvaltningsövergripande arbetssätt har visat sig
vara effektivt och kraftfullt. SBK och MF kompletterar
varandra med sina kunskaper och kompetenser.
Miljöförvaltningen har med sina erfarenhet av
samordning och processledning kunnat stödja
områdesutvecklingen och integrera de strategiska
miljöfrågorna.
Arbetet har möjliggjorts genom ett externt
medfinansierat projekt kallat Malmö Innovationsarena
(MIA). Personal från MF och SBK har kunnat arbeta i ett
tätt samarbete och utvecklat nya arbetssätt som bättre
möter områdenas hållbarhetsutmaningar.
MIA:s finansiering når sitt slut, men resultaten av det
förvaltningsövergripande arbetet i områdena behöver
drivas vidare. Med ett nytt projekt kallat Samskapad
Stadsutveckling vill MF och SBK bygga vidare på det
samarbetet och tillsammans fortsätta arbeta för ett
hållbart Malmö. Projektet kommer stärka
Miljöförvaltningens möjligheter att arbeta vidare med
miljöstrategiska frågor, där vi har en viktig roll i
samordning och processledning.

Aktiviteter
Projektet kommer att tillföra resurser till
följande aktiviteter:
- Personal som jobbar nära aktörer ute i
geografierna.
- Processledning av och stöd till lokala
initiativ som tacklar miljöutmaningar
och sociala utmaningar.
- Samordning av hållbar
områdesutveckling, framförallt i
områdena nära Östervärn Station och
Rosengård Station.
- Etablering av plattformar för
fastighetsägare, lokalt näringsliv,
civilsamhälle och invånare att samverka
långsiktigt.
- Implementering av Agenda 2030 i
Malmö, tillsammans med externa
aktörer.
- Evenemang som engagerar och
aktiverar Malmöbor t ex Öppet hus.

Effekter
Långsiktigt:
I Malmö präglas stadsutveckling av en
samskapande karaktär. Aktörer från flera
sektorer bidrar aktivt med sina unika
kompetenser och styrkor för att hitta
lösningar på Malmös samhällsutmaningar
och bidra till en grön omställning, hållbar
tillväxt och attraktiva livsmiljöer.
Kortsiktigt:
- Malmö stad har utvecklat nya sätt att driva
förvaltningsövergripande stadsutveckling.
- Förstärkt tillit mellan staden, näringslivet,
civilsamhället och invånarna. Lokala
fastighetsägare, näringsliv, civilsamhälle och
invånare känner ett gemensamt ägandeskap
för områdesutveckling vilket leder till nya
lösningar på Malmös
hållbarhetsutmaningar.
- Staden, tillsammans med andra aktörer, har
vidareutvecklat hur man kan arbeta med
Agenda 2030.
- Metoder för samverkan och
medborgarinvolvering är etablerade och
kan replikeras inom Malmö stad och hos
externa aktörer.

- Utveckling och verifiering av metoder
för samverkan i stadsutveckling.

Resurser
Projektdeltagare

Miljöförvaltningen MSA
Stadsbyggnadskontoret Strategi

Finansiär
Tillväxtverket
Projektets totalbudget (SEK)
20 000 000
Procent (%) bidrag
50%
Externfinansiering totalt (SEK)
10 000 000
Budget miljöförvaltningen (SEK)
10 000 000
Medfinansiering/kommunfinansiering (SEK)
5 000 000 SBK
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Projektet bidrar särskilt till följande Agenda 2030-mål:
FREDLIGA OCH
INKLUDERANDE
SAMHÄLLEN

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Projektet bidrar särskilt till följande kommunfullmäktigemål:
1. En ung, global och modern stad

✔

6. En trygg och tillgänglig stad

✔

2. En stad för arbete och näringsliv

✔

7. En kreativ stad

✔

3. En stad för barn och unga

✔

8. En ekologiskt hållbar stad

4. En öppen stad

✔

9. En stad med bra arbetsvillkor

5. En stad för alla

Projektet bidrar särskilt till följande miljöprogramsmål:
Sveriges klimatsmartaste stad

✔

Hållbar stadsmiljö

Naturresurser brukas hållbart

✔

Det är lätt att göra rätt

Projektet bidrar särskilt till följande miljönämndsmål:

✔

Hållbara företag och verksamheter

Tydliga planeringsstrategier
Samarbete kring skolor

✔

Offentlig miljö för barn och unga

✔

Likvärdigt bemötande och inkluderande arbete
Tryggt och hållbart boende

✔

Hållbar stadsmiljö
Säker och hållbar konsumtion

✔

Lärande och engagemang för hållbar utveckling

Attraktiv arbetsplats

