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Sammanfattning

I ärendet föreslår stadskontoret att kommunstyrelsen avsätter 1,1 miljon kronor från sitt anslag
för projekt och utredningar för att finansiera samordning och genomförande av
samarbetsplanen Malmöandan för 2020.
Stadskontoret återrapporterade arbetet inom Malmöandan för 2019 till kommunstyrelsen den 12
februari, i ärendet STK-2019-1569. Samtliga av de planerade aktiviteterna i Malmöandans
samarbetsplan är påbörjade, dock med en viss tidsförskjutning. Med anledning av det, och andra
svårigheter i genomförandet av planen, så önskar parterna att under 2020 återkomma med ett
förslag till revidering av samarbetsplanen till kommunstyrelsen.
Oavsett en eventuell revidering så menar stadskontoret att samordningsuppgifter för att
utveckla samarbeten mellan Malmö stad och den idéburna sektorn i Malmö består. Därför
föreslår stadskontoret att kommunstyrelsen fortsätter att bidra med finansiering till den idéburna
sektorn för detta ändamål.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen avsätter 1 miljon kronor från kommunstyrelsens anslag för projekt och
utredningar för finansiering av bidrag till paraplyorganisationen Malmö ideella för
samordning av samarbetsplanen inom Malmöandan för den idéburna sektorn.
2. Kommunstyrelsen avsätter 100 000 kronor från kommunstyrelsens anslag för projekt och
utredningar till stadskontoret för att täcka kostnader för kompetenshöjande insatser inom
Malmöandan.
3. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att fortsätta hantera samordning av
samarbetsplanen för Malmö stads del.
Beslutsunderlag
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slutlig samarbetsplan

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-24
Kommunstyrelsen 2020-03-04
Beslutet skickas till

Malmö ideella
Avdelningen för intern ledning och stöd, enheten ekonomi och utveckling
Ärendet

I detta ärende återkommer stadskontoret i enlighet med beslut i kommunstyrelsen i juni 2018
(STK-2017-1039) med förslag till hur samarbetsplanen ”Malmöandan” ska finansieras för
verksamhetsåret 2020. Stadskontoret föreslår att kommunstyrelsen avsätter totalt 1,1 miljon
kronor för fortsatt samordning av samarbetsplanen. Dessa medel ska främst gå till samordning
av planen inom den idéburna sektorn. Stadskontoret har i sin ordinarie budget avsatt resurser för
en samordnare inom Malmö stad.
Stadskontoret fick också i uppdrag av kommunstyrelsen att 2020 återkomma till
kommunstyrelsen med bedömning av huruvida samordningen av samarbetsplanen ska ske från
stadskontoret. Utifrån synpunkter från involverade förvaltningar och föreningar föreslår
stadskontoret att samordningen fortsatt ska ske från stadskontoret.
Kort bakgrund
Kommunfullmäktige tog i maj 2017 beslut om en överenskommelse för samverkan mellan
idéburen sektor i Malmö och Malmö stad. Överenskommelsens övergripande syfte är att öka
demokratin, delaktigheten och jämlikheten i Malmö. Kommunfullmäktige tog i samma ärende
beslut om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta fram en plan för det fortsatta arbetet,
innehållande ansvarsfördelning och tidplan.
Kommunstyrelsen beslutade om en sådan samarbetsplan på våren 2018. Planen innehåller ett
antal insatser som syftar till att förstärka samarbeten mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö
stad. Dessutom innehåller planen ett antal konkreta utvecklingsprocesser, så som exempelvis att
etablera ett föreningscenter, som sin tur kan stärka förmågan till samarbete mellan sektorerna.
Stadskontoret har i ett separat ärende, den 12 februari, återrapporterat arbetet i Malmöandan till
kommunstyrelsen (STK-2019-1569). Rapporteringen visar att samtliga av de i samarbetsplanen
angivna aktiviteterna är påbörjade. Dock är de försenade och har inte kommit lika långt som var
tänkt. Det finns också anledning att under 2020, som man konstaterar i rapporten, se över
samarbetsplanen för att eventuellt göra vissa justeringar.
Stadskontorets bedömning

Med erfarenhet från tidigare arbete inom Malmöandan menar stadskontoret att ömsesidig
planering, genomförande och uppföljning är viktig för att förverkliga det övergripande syftet
med överenskommelsen. För detta behöver respektive part ha samordnande funktioner samt
resurser för genomförande av aktiviteter som finns i planen. Samordningen omfattar, vilket
samarbetsplanen anger, att:
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Arrangera utbildningar
Matcha organisationer och förvaltningar
Hjälpa till att hitta finansiering till projekt
Ge stöd till värdarna och andra aktörer kring metoder om samverkan
Nätverksbyggande
Uppföljning

Det är stadskontorets uppfattning att samarbetsplanen till viss del behöver justeras, men att
ovanstående uppgifter kommer att bestå. Samordnare för den kommunala sidan är finansierad
inom ordinarie verksamhetsbudget för stadskontoret. Det krävs dock ytterligare resurser för att
finansiera samordning och genomförande av planen för idéburen sektor. Därav föreslår
stadskontoret att kommunstyrelsen avsätter totalt 1,1 miljon kronor från sitt anslag för projekt
och utredningar för detta ändamål.
Avslutningsvis vill stadskontoret poängtera att det praktiska genomförandet av Malmöandan är
en viktig del i att förverkliga rekommendationerna från Malmökommissionen om att
demokratisera styrningen och arbeta i kunskapsallianser. Planen går även i linje med Agenda
2030, i synnerhet mål 17 som handlar om att samarbeta över gränser för en hållbar utveckling.
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