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Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-01-27 kl. 15:00-15:15

Plats

Stadshuset vån 7, 7046

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Håkan Fäldt (M)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)

Utses att justera

Håkan Fäldt

Justeringen

2020-01-30

Protokollet omfattar

§50
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Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande
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Håkan Fäldt
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Årlig rapportering från Malmöandan

STK-2019-1569
Sammanfattning

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 till och med 2022 har tagits fram tillsammans med den idéburna sektorn. I
samband med att samarbetsplanen togs fram gjordes en översiktlig tidsplan för arbetet för
perioden 2018 till och med 2022. I samarbetsplanen anges att Malmö stad ska göra en årlig
rapportering/uppfölj-ning av samverkan mellan Malmö stad och idéburen sektor i Malmö
utifrån denna översiktliga planering. Samarbetsplanen ska revideras eller aktualiseras en gång
per mandatperiod i bred samverkan mellan Malmö stad och idéburen sektor i Malmö.
Arbetet är försenat i förhållande till beslutat tidsplan för Malmöandan. Involverade parter har
under året lyft fram ett antal aspekter som försvårar implementering av samarbetsplanen.
Parterna önskar därför under våren 2020 gemensamt återkomma med ett förslag om
revidering av samarbetsplanen.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner årlig rapport, Malmöandan - samverkan mellan Malmö
stad och idéburen sektor i Malmö.
2. Kommunstyrelsen översänder årlig rapport för Malmöandan till samtliga nämnder för
beaktande i det fortsatta arbetet.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till stadskontorets förslag.
Håkan Fäldt (M) yrkar avslag på beslutspunkt 2 med motiveringen att arbetet är försenat i
förhållande till beslutad tidsplan för Malmöandan samt att parterna under våren 2020
gemensamt avser att återkomma med ett förslag om revidering av samarbetsplanen.
Ordförande ställer proposition på bifall till stadskontorets förslag mot Håkan Fäldts (M)
yrkande om avslag på beslutspunkt 2 och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla
stadskontorets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Håkan Fäldt (M) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutsunderlag
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Dokumentation från utbildning för värdar i Malmöandan
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