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Inledning
Livsvillkoren för Malmöborna skiljer sig markant utifrån socioekonomisk
status, som i sin tur har ett starkt samband med var i Malmö man bor.
Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö (Malmökommissionen) påvisade
2013 att återstående medellivslängd vid 30-års ålder som mest skilde sig åt med
ca 6 år mellan två olika områden i staden. Det finns ingenting som tyder på att
några större förändringar har skett sedan dess. En kartläggning gjord inom
ramen för denna förstudie visar att Malmö är en segregerad stad med stora
skillnader i livsvillkor.1
Malmö stad har, tillsammans med övriga samhällsaktörer, ett ansvar att jobba
för att alla Malmöbor ska få jämlika livsvillkor. I linje med detta har en
förstudie om segregation i Malmö genomförts under hösten 2018. Förstudien
finansierades av den statliga myndigheten Delegationen mot segregation (Delmos),
med syfte att undersöka förutsättningar och hinder för att förbättra situationen
i socioekonomiskt utsatta områden och motverka strukturella orsaker till
segregation. Läs mer om utlysningen på www.delmos.se.
Segregation är ett problem av mycket hög komplexitet som till viss del kräver
nya sätt att tänka, arbeta och organisera sig. Malmö stads budget genomsyrades
under förra mandatperioden, liksom för 2019 och 2020, av ambitionen att
bygga en hel och hållbar stad, där alla Malmöbor ges möjligheter att leva ett
gott liv. Detta görs framför allt inom kommunens kärnverksamhet i exempelvis
skolor, sociala insatser, arbetsmarknad, kultur och stadsutveckling. Insatser
genomförs också i samverkan med andra aktörer för att skapa lösningar som
inte kommunen klarar ensam.
En central utgångspunkt för denna förstudie är kommunstyrelsens beslut från
2014 om inriktningen för Malmös arbete med social hållbarhet.
Kommunstyrelsen ställde sig bland annat bakom Malmökommissionens två
övergripande rekommendationer och menade att de ska vara vägledande för
samtliga nämnder och bolag;
• Etablera en social investeringspolitik som kan utjämna skillnaderna i
levnadsvillkor och göra samhällssystemen mer jämlika.
• Förändra processerna genom att skapa kunskapsallianser och demokratiserad
styrning.
Syftet med kunskapsallianser som arbetsform förtydligades i uppföljningarna
av Malmökommissionen: ”Kunskapsallianser är ett sätt att engagera människor
och demokratisera styrningen. Det innebär fördelning av makt och ett verkligt
inflytande i beslutsprocesser och verksamheter”.2
Dessa rekommendationer har i åren efter kommissionen lyfts fram i
budgetskrivelser som centrala, liksom ambitionen om ett sammanhållet arbete
för social hållbarhet och mot segregation.
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Segregation och segmentering i Malmö. 2019
Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö - Uppföljning april 2016.
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Förstudien
Förstudien om segregation i Malmö pågick mellan september-december 2018
och var kopplad till ett statligt reformprogram för insatser mot segregation
som den dåvarande regeringen (2014–2019) hade beslutat om.
En del i regeringens strategi var att inrätta myndigheten Delegationen mot
segregation (Delmos) som fick i uppdrag att stödja kommuner, landsting,
föreningar och andra aktörer att utveckla bättre former för
sektorsövergripande och inkluderande arbetssätt samt former för lärande och
metodutveckling.3 Uppdraget baserades på lärdomar och uppföljningar av
tidigare satsningar mot segregation och för ökad jämlikhet, där det framförallt
hade framkommit att det krävs samordnade och gemensamma insatser för att
motverka och minska segregation.
Delmos fick i uppdrag att fördela statsbidrag för detta ändamål. Syftet med
bidraget till kommuner var ”…att bidra till en sektorsövergripande samordning
av arbetet med att minska och motverka segregation”3.
I Delmos direktiv betonades också vikten av att ta fram aktuell kunskap kring
hur segregation och ojämlikhet ser ut i staden samt vilka insatser som pågår för
att motverka segregation.
Avgränsning
Förstudien syftar inte till att undersöka behovet av en ny inriktning för social
hållbarhet. Däremot ger förstudien förslag på hur arbetet ytterligare kan
förstärkas för att bättre matcha de utmaningar som en ojämlik och segregerad
stad för med sig.
I enlighet med uppdraget från Delmos var fokus i Malmö stads förstudie att
undersöka och ge förslag på hur arbetet mot segregation kan förbättras
avseende:
•
•
•

sektorsövergripande arbetssätt och arbete via nätverk
inkludera Malmöbor
former för lärande samt kunskaps- och metodutveckling

3

Förordning (2018:118) om statsbidrag till kommuner och landsting för att minska och
motverka segregation
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Förstudiens tre delar
Förstudien utgick från följande tre frågeställningar:
1. Hur ser segregationen ut i Malmö just nu?
Malmö universitet genomförde, på uppdrag av Malmö stad, en
kartläggning av den rumsliga segregationen, utifrån olika
upplåtelseformers fördelning över staden, och hur de samspelar med
socioekonomiska och etniska mönster.
2. Vad gör Malmö stad för att hantera och motverka segregation?
Stadskontoret gjorde en inventering av Malmö stads insatser med fokus
på pågående arbete för att hantera och motverka segregation.
3. Hur kan vi utveckla sektorsövergripande arbetssätt, inkludering av Malmöbor, och
formerna för metodutveckling och lärande för att få mer effektiva insatser?
För denna fråga organiserade stadskontoret en kunskapsallians
(Lärandelabb) med representanter från stadens förvaltningar och bolag,
akademin, idéburen sektor och näringslivet.
Nedan presenteras sammanfattningar av de tre delarnas genomförande och
resultat.
Del 1: Hur ser segregationen i Malmö ut?
Malmö universitet upphandlades för att ta fram en rapport med en nulägesbild
över segregationen i Malmö. Det övergripande syftet med rapporten
”Segregation och segmentering i Malmö” är att ge en systematisk översikt över
hur segregation ser ut i Malmö4. Rapporten utgår från nedanstående
frågeställningar:
•
•
•

Hur fördelar sig hushåll efter socioekonomiska och etniska variabler i
staden?
Hur ser den fysiska fördelningen av bostäder efter upplåtelseformer ut?
Vilken relationen finns mellan bostädernas och hushållens fördelning?

Rapporten bygger på vid tillfället senast tillgängliga officiella data från bland
annat inkomst och förmögenhetsregistret (2016), och ger en systematisk
nulägesbild. Eftersom Malmö är en dynamisk stad i ständig förvandling,
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rekommenderas att denna studie följs upp med regelbundna intervaller om
cirka tre år för att kunna göra relevanta jämförelser bakåt i tid.
Rapporten kan med fördel tjäna som ett slags uppslagsverk, inte minst med
tanke på den detaljnivå som ges utifrån Malmös 192 DESO- områden
(demografiska statistikområden).
Sammanfattningsvis dras dessa slutsatser:
•

Socioekonomisk segregation är framförallt ett storstadsproblem.
Malmö är, i förhållande till de andra svenska storstäderna, en fattig
stad, men inte mer segregerad. Malmö har en hög andel
låginkomsthushåll. Det bor 67 procent fler hushåll med låg inkomst än
hushåll med hög inkomst i Malmö. Detta kan jämföras med Stockholm
där förhållandena närmast är de omvända, med ungefär dubbelt så
många med hög inkomst som med låg inkomst. I Göteborg är
fördelningen nästan är jämn. Den socioekonomiska segregationen är
hög i de tre storstäderna, där Malmö i stort sett ligger i linje med
övriga.

•

Den finns en tydlig socioekonomisk segregation mellan östra och
västra centrala Malmö. Hushåll med höga inkomster är framförallt
bosatta i de västra delarna, medan hushåll med låga inkomster
framförallt bor i de östra delarna av staden.

•

Den etniska segregationen sammanfaller med den socioekonomiska
segregationen. Malmöbor födda utanför Europa bor främst i de östra
delarna av den centrala staden. Det ska poängteras att det bor en större
andel personer födda utanför EU i Malmö jämfört med de andra
storstäderna. Dock är inrikes födda och personer födda utanför EU
mer rumsligt integrerade i Malmö än i Göteborg och Stockholm.

•

Malmö framstår som en starkt segmenterad stad beträffande
upplåtelseformer och segmenteringen sammanfaller till stor del med
den socionomekonomiska segregationen. Endast var tredje Malmöbo
bor i områden med varierande upplåtelseformer. Kirseberg har den
mest blandade bostadsbebyggelsen i Malmö, där 7 av 10 områden är
blandade. Rosengård, Hyllie och Limhamn-Bunkeflo är de stadsdelar
som har minst variation i bostadsfördelning, där 69 procent av
områdena i Rosengård domineras av hyresrätter medan 41 procent av
Hyllies bostadsområden domineras av bostadsrätter och 56 procent av
bostadsområden i Limhamn-Bunkeflo domineras av ägt boende.

I rapporten konstateras avslutningsvis att Malmö är en tät stad och där ”en
sådan geografiskt sammanhållen struktur, med avsaknad av rumsliga barriärer i
form av vatten och berg ger Malmö ett oerhört försprång avseende
förutsättningarna att skapa en mindre segregerad och mer sammanhållen stad
jämfört med de övriga två storstäderna. Men för att åstadkomma detta krävs
6

att det är stadens sammanhållna potential som sätts i blickpunkten, inte enbart
fokus på de fattigaste eller rikaste områdena”5

5
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Del 2: Inventering i Malmö stad
För att skapa djupare förståelse för stadens förvaltningar- och bolags syn på
segregation i Malmö genomförde stadskontoret semistrukturerade intervjuer
med flertalet av förvaltningarna samt med de kommunala bolagen MINC och
MKB. Nedan finns de genomgående tendenser som framkom i intervjuerna:
•

Stadens förvaltningar och bolag har visat stort intresse av att bidra till
denna förstudie, bland annat utifrån att de ser många verksamheter,
projekt, processer etc. som ger goda effekter för en mer inkluderande
stad. En återkommande reflektion är att det som fungerar behöver
förstärkas, snarare än att påbörja nya processer. Samtidigt uttrycker
man behov av att förstärka samverkan mellan förvaltningar och bolag,
samt med andra samhällsaktörer, kring för staden angelägna frågor
såsom exempelvis arbete, utbildning och boende.

•

Förvaltningar och bolag i Malmö stad ser det som en självklar del i sitt
uppdrag att bidra till att minska och motverka segregation, även om,
som en del uttrycker att ”det inte ligger i vårt kärnuppdrag”.

•

Det är främst i förhållande till Malmö stads ansvarsområden och
kärnverksamheter såsom skola, socialtjänst, barnomsorg och
äldreomsorg, stadsplanering m.m. som det finns möjlighet att bidra till
att minska och motverka segregation.

•

Som svar på frågan ”vad behöver vi göra mer av?” är det flera
förvaltningar och bolag som lyfter fram behov av att bli ännu bättre på
att samverka och förstärka varandras uppdrag för att lösa de
utmaningar som finns i Malmö.

•

Malmö stad är en stor arbetsgivare, och bör fortsätta att sträva efter en
ökad etnisk mångfald bland sin personal. På så vis kan Malmö stad vara
en del i lösningen vad gäller segregation på arbetsmarknaden.

•

Det finns många pågående samverkansprojekt/processer som går på
tvärs över förvaltningar/bolag och även över samhällssektorerna som
direkt eller indirekt syftar till att minska och motverka segregationen.
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Del 3: Lärandelabb
En del av förstudien har bedrivits i ett Lärandelabb som ett sätt att praktisera
en kunskapsallians. I Lärandelabbet har föreningsaktiva, Malmöbor och
medarbetare i Malmö stads förvaltningar och bolag, tillsammans med
representanter från akademi och näringsliv, utforskat frågeställningar,
identifierat behov och arbetat fram förslag som har potential att bidra till att
minska segregationen i Malmö.6 Syftet var att belysa segregation från flera
perspektiv för att därefter kunna ge en bild av behov och möjligheter
framöver.
► 70 personer deltog i en uppstartsträff och formulerade behov och
utmaningar för att minska segregationen.
► Sammanlagt 30 personer fördjupade samtalet och arbetade fram förslag
i en iterativ process på tre halvdagar. Mellan träffarna diskuterades
förslagen med kollegor eller medlemmar.
► Ytterligare cirka 50 personer bidrog i andra former av samråd och
dialoger.
► Seminarier om medborgarbudget och andra kommuners arbete kring
social hållbarhet arrangerades.

Översiktsbild av kunskapsalliansen Lärandelabbet

Lärandelabbets arbete är dokumenterat steg för steg. I dokumentationen
återfinns mer information om hur processen har genomförts.

6

Dokumentation av Lärandelabbet 2018. Tryck här för direkt åtkomst.
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Resultat
Nedan presenteras behov som identifierades under förstudiens tre delar. De
bottnar i hinder, oklarheter eller möjligheter, med fokus på
sektorsövergripande och inkluderande arbetssätt, samt former för
kunskapsutveckling och lärande.
Identifierade behov
De identifierade behoven kan delas in under åtta kategorier.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tydliggöra den gemensamma visionen
Verka utifrån ett ”Malmö som håller ihop”
Utveckla strukturer som möjliggör lokal utveckling
Förbättra de finansiella villkoren för inkludering
Verka för lika villkor och arbetsformer anpassat för fler
Stöd för kunskapsbaserat arbete
Kapacitet att leda sektorsövergripande och inkluderande
Malmö stad som förebild

1. Tydliggöra den gemensamma visionen
Det finns ett behov både hos medarbetare i Malmö stad och samarbetspartners
av att se helheten och att gå i samma riktning för att minska och motverka
segregation. Med andra ord behövs det en gemensam vision som visar vart vi
ska. Det efterlyses även en begreppsdiskussion kring exempelvis social
hållbarhet, segregation, Agenda 2030, ”Malmö som håller ihop”, hållbar
utveckling, jämlik hälsa, kunskapsallians och demokratiserad styrning. Ett
arbete över sektorsgränser ställer höga krav på tydlighet för att skapa riktning
och engagemang.
2. Stärka och verka utifrån ett ”Malmö som håller ihop”
För att förverkliga den politiska inriktningen om en stad som håller ihop, i
enlighet med kommunfullmäktiges budget för 2020, behövs ett sammanhållet
arbete, som rymmer både förvaltningarnas och de kommunala bolagens ansvar,
och som kan möta upp engagemanget utanför staden på ett samordnat sätt. I
förstudien uttrycktes ett behov av en gemensam plattform för lärande och
strategiskt arbete för att bättre möjliggöra gemensamma, sektorsövergripande
och inkluderande initiativ för att motverka segregation.
3. Utveckla strukturer som möjliggör lokal utveckling
Malmö stads omorganisation, från stadsområden till facknämnder, har påverkat
stadens förmåga att lokalt möta upp medborgares behov och resurser.
Förstudien visar att det idag till viss del saknas förutsättningar att bedriva ett
lokalt utvecklingsarbete tillsammans med föreningar, företag, fastighetsägare
och medborgare. Det finns behov av långsiktiga strukturer med personer som
kan ta ansvar för det lokala utvecklingsarbetet, särskilt i de områden som
drabbas mest negativt av segregationen. Avståndet till politiker och
10

tjänstepersoner som lyssnar och är engagerade för ens situation upplevs ha
ökat. Det finns i dagsläget lokala strukturer med potential att fungera som
noder för områdesutveckling, exempelvis på Rosengård, i Sofielund eller
kopplat till de områdesteam som CTC-programmet nu utvecklar.
En metod för inkludering som undersökts i förstudien är ”medborgarbudget”.
Det har utvecklats till en beprövad metod för att engagera medborgare i
utveckling av staden och dess tjänster. Stockholm, Göteborg samt ett 70-tal
andra kommuner i Sverige har testat medborgarbudget. Under förstudien
arrangerades ett seminarium om medborgarbudget och lokalt
utvecklingsarbete.7 Ett genomgående tema i Lärandelabbet var just bättre
strukturer för att möjliggöra och stödja det lokala engagemang som
Malmöborna har för sitt närområde så väl som för sin stad.
4. Förbättra de finansiella villkoren för inkludering
Villkoren för finansiering till externa organisationer återkom som tema under
förstudien. Det framkom utvecklingspotential både vad gäller stöd från
kommunen men också hur resurser kan frigöras i partnerskap med näringslivet.
Det finns behov av att göra ekonomiska medel mer tillgängliga för mindre
etablerade föreningar, med prioritet på aktiviteter i socioekonomiskt utsatta
områden och/eller aktiviteter som möjliggör möten mellan personer i Malmö
som annars lever segregerade. Även problemet med kortsiktiga bidrags- eller
projektmedel har lyfts fram som problem och även motsägelsefullt då
långsiktighet också ska prioriteras.
För bättre samverkan behövs former för att långsiktigt finansiera partnerskap
mellan kommunen och andra samhällsaktörer. Idéburet Offentligt Partnerskap
(IOP) är en form som används till viss del, men det behövs en tydligare
gemensam strategi för hela staden för hur IOP eller andra former av avtal och
samverkansformer skall användas.
5. Verka för lika villkor och arbetsformer anpassat för fler
En central del i arbetet med inkludering handlar om att alla ska kunna delta i
kunskapsallianser och liknande initiativ på förhållandevis lika villkor. I
förstudien framkom att sammanhang som kommunen bjuder in till, med avsikt
att verka inkluderande, i praktiken kan verka utestängande. De är anpassade för
deltagare som har viss bakgrund, språk och kunskap. Det finns behov av
insatser för att utjämna dessa villkor.
6. Stöd till kunskapsbaserat arbete
Den kartläggning av segregation och segmentering som Malmö universitet har
gjort visar en aktuell bild av nuläget i staden. Tio föreningar har med stöd av
Delmos också genomfört kartläggningar. Under 2019. Sammantaget är detta ett
stort och unikt kunskapsunderlag.

7

Medborgarbudget och synvändor för jämlika och hållbara städer. 2018. Tryck här för
direkt åtkomst
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Tidigare satsningar på olika aspekter av social hållbarhet visar på såväl
framgångar som bakslag vad avser effekter. Vad vet vi egentligen om vilken
påverkan de haft på strukturer och bakomliggande orsaker? Framtida insatser
behöver grundas på kunskap om nuläge och analys av bakomliggande orsaker
samt vad vi vet om effektiva satsningar. Kunskapsbaserat arbete grundar sig på
perspektiv från forskning och uppföljningar, medarbetares kunskap, liksom
erfarenheter från de personer vars liv insatserna syftar till att påverka. Det finns
många goda initiativ i staden där forskare samarbetar med praktiker. Detta är
en positiv utveckling som kan stärkas.
7. Kapacitet att leda sektorsövergripande och inkluderande
Behovet av metodutveckling framkom under förstudien. Hur ser de förändrade
processerna ut där vi arbetar genom kunskapsallianser, i uppdrag som tar
tillvara på resurser över sektorsgränser? Metodik för att leda inkluderande har
stor utvecklingspotential.
Arbetsformer som kunskapsallianser med syfte att skapa delaktighet och skapa
värde i samverkan behöver tydligare stöd. Det kräver vägledningar,
uppföljningar och specifik kompetens. Behov har identifierats om tydligare
styrning – ett tydligt mål och ”hur” som verkar styrande för hur satsningar
genomförs och hur medel investeras lokalt.
Ska gränsöverskridande och inkluderande arbetssätt fungera behöver ledare i
Malmö stad själva praktisera det gentemot medarbetare och kollegor.
Medarbetare behöver mandat och flexibilitet för att kunna möta upp behov
hos medborgare, och agera sektorsövergripande för att utveckla lösningar. Ett
medskapande ledarskap som lyftes av Malmökommissionen, är viktigt i
sammanhanget. Resultat från förstudien stödjer att Malmö stad fortsätter
arbetet med att ställa om till en tillitsbaserad styrning med fokus på
medskapande ledarskap och samverkansledning.
8. Malmö stad som förebild
Vikten av att Malmö stad agerar som förebild för arbetet för minskad
segregation var ett återkommande tema i Lärandelabbet och andra dialoger.
Frågor som lyftes handlade om hur mycket Malmö stads tjänster egentligen är
anpassade för alla Malmöbor. Det interna arbetet med antidiskriminering i
olika former behöver fortlöpande utvecklas. Kommer stora satsningar på
exempelvis kultur och byggande hela Malmö till del? Hur riskerar Malmö stad
att förstärka segregerande mönster? Att som organisation våga vara självkritisk
och se sin egen roll lyftes fram som centralt. Segregation är relationellt och
innefattar hela staden, snarare än satsningar i vissa områden.

Sammanfattning av resultat
Förstudien har fokuserat på utveckling och tagit sin utgångspunkt i de hinder
och behov kring arbetet för minskad segregation som medarbetare i
kommunen och aktörer utanför Malmö stad har uttryckt.
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Det återstår hinder för att gränsöverskridande och inkluderande arbete skall bli
kraftfullt och bidra till mer effektiva insatser. Att arbeta sektorsövergripande
innebär ofta att utmana och hitta vägar i etablerade strukturer som ännu inte är
anpassade till kunskapsallianser och en mer demokratiserad styrning.
Sektorsövergripande samverkan, som exempelvis Malmöandan, Meet Malmö
och CTC innebär steg i rätt riktning, men en slutsats från förstudien är att detta
inte räcker - mer krävs för att det gränsöverskridande arbetet ska leda till
insatser som skapar större värde för Malmöbor och bygger nya ickesegregerande strukturer.
Omställningen till att arbeta genom kunskapsallianser med en ökad
demokratiserad styrning är en del av ett större skifte. Resultatet i förstudien, de
många samtal som förts och förslag som tagits fram, följer ett mönster som
gäller för offentlig sektor som helhet. De etablerade arbetssätten är utvecklade
för gårdagens samhälle. Och de hålls uppe av rutiner, strukturer och
kompetenser hos medarbetarna. En komplex utmaning som segregation kräver
att kommunen breddar sin kapacitet att leda och verka. Det finns behov av
aktiva utvecklingsinsatser för att organisationen ska angripa komplexa problem
närmare dess kärna - med hjälp av, eller i samarbete med andra.

Förslagens utgångspunkter
Förslagen har följande syften:
•

Syftet med förslagen är att stödja förvaltningar och bolag i Malmö stad
att på sikt utveckla ett mer kunskapsbaserat arbetssätt som bygger
på forskning, Malmöbors upplevelse och erfarenheter från de som
arbetar för jämlikhet och minskad segregation i Malmö.

•

Syftet är också att stödja och stärka kapaciteten hos förvaltningar och
andra aktörer8 i Malmö att leda, organisera och arbeta
sektorsövergripande, på sätt som inkluderar Malmöbor som
medskapare för att få mer effekt i arbetet mot segregation.

•

Syftet är slutligen att förbättra förutsättningarna för ett mer samordnat
arbete mot segregation genom att stärka gemensam vision, kapacitet,
kunskap och kontakter mellan Malmö stads förvaltningar, bolag och
aktörer från andra sektorer.

Förslagen går i linje med mål och inriktning i Malmö stads budget 2020 om att
alla Malmöbor ska ha mer jämlika livsvillkor. För detta behöver insatserna för
att motverka och minska segregation bli mer effektiva.

8

Med aktörer avses exempelvis förvaltningar, bolag och medarbetare inom Malmö stad,
andra lokala myndigheter, företag, akademin, idéburen sektor eller Malmöbor.
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Styrande principer
► Kompletterar befintliga initiativ
Förslagen skall komplettera det arbete som förvaltningar, bolag och
andra organisationer själva gör. Syftet är inte att ersätta eller ta över,
utan att binda samman och stärka samordning och ett ”hela-Malmö
perspektiv”. Vissa av de behov som identifierats gäller inte alla
förvaltningar, bolag eller organisationer i lika hög grad.
► Kräver bred förankring
Förslagen behöver medskapas och genomföras med bred uppslutning
från Malmö stads förvaltningar, bolag och samarbetspartners.
► Förslagen ger förutsättningar för lösningar att utvecklas
Det finns inga enkla lösningar på förstudiens frågeställningar.
Förslagen skapar dock bättre förutsättningar för att effektivare
arbetssätt kan utvecklas över tid.
► Förslagen möter flera behov samtidigt
Förslagen är framtagna för att kunna möta flera av de behov som
förstudien identifierat.
► Flera mindre insatser
Om sektorsövergripande arbetssätt, kunskapsallianser och inkludering
ska kunna nå sin potential krävs insatser på flera områden samtidigt.
Det finns inte en enkel modell som ska implementeras, utan utvalda
stödinsatser för att det som är etablerat ska utvecklas och fungera
bättre över tid.
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Förslag
Förstudien har identifierat ett flertal behov. Förslagen som följer av behoven är
kopplade till Malmö stads samlade arbete med social hållbarhet. Nedanstående
förslag kommer även att utgöra grund för en ny ansökan till Delmos, med
fokus på strategisk samverkan och gemensamt agerande för att motverka de
bakomliggande orsakerna till segregation.
1. Berika pågående utvecklingsprocesser

Den kartläggning av segregation och segmentering som Malmö
universitet har gjort visar en övergripande bild av nuläget i staden. Tio
föreningar har med stöd av Delegationen mot segregation också
genomfört kartläggningar och en stor mängd intervjuer med
Malmöbor. Under 2019 genomförde dessutom stadskontoret en stor
utvärdering av Malmökommissionen. Sammantaget är detta ett stort
och unikt kunskapsunderlag.
Framtida insatser behöver grunda sig i kunskap om nuläge och analys
av bakomliggande orsaker som driver segregation samt vad vi vet om
effektiva satsningar för att motverka segregation. Kunskapsbaserat
arbete utgår från perspektiv från forskning,
uppföljningar/utvärderingar, medarbetares kunskap liksom kunskap
från de personer vars liv insatserna syftar till att påverka.
Förslag:
Stadskontoret får i uppdrag att inleda dialog med ansvariga för större
utvecklingsprocesser som pågår i Malmö där kunskapen om segregation kan berika
och fördjupa förståelsen av hur man skapar hel och hållbar stad. Sådana processer
är exempelvis arbete med den kommunövergripande Översiktsplanen, hållbar
utveckling i enlighet med Agenda 2030, CTC och det arbete som görs inom
områdesteamen, MalmöLundregionen och inom ramen för trygghet och säkerhet etc.
2. Utveckla kunskapsinhämtning och analys

Delmos poängterar att kunskap behöver komma från såväl forskning
som från erfarenheter från de som drabbas hårdast av segregationens
negativa konsekvenser. När det gäller förstnämnda så finns det, genom
redan etablerad samverkan mellan kommunen och akademin,
förhållandevis god kunskap om segregation i Malmö från ett
”helikopterperspektiv”. Däremot visade förstudien att kunskap om
upplevelser av segregation hos Malmöbor kan utvecklas. Det vill säga
kunskap från ett ”gräsrotsperspektiv”. Frågor om människors vardag,
hur de ser på sina möjligheter, vad de påverkas av, vilka
framtidsdrömmar de har o.s.v. kan med fördel komplettera, och ge
ökad förståelse för vilka insatser kommunen bör lägga sina resurser på.
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Förslag:
Stadskontoret får i uppdrag att, i samverkan med övriga förvaltningar, akademi,
näringsliv och idéburen sektor utveckla metoder och strukturer för att följa och
analysera utvecklingen av segregation och dess konsekvenser på delområdesnivå i
staden. Ett sådant kunskapsunderlag ska bygga på både kvalitativ och kvantitativ
data och kan, jämsides med övriga nulägesanalyser och liknande, ge beslutsfattare i
staden en bredare och djupare bild av de behov som finns i Malmö, och hos
Malmöborna, för att motverka segregation.
3. Samordning och gemensamt agerande över sektorsgränser

I förstudien konstateras att man behöver samarbeta mellan
organisationer och sektorer för att på lång sikt kunna motverka
segregationen. Samtidigt som det finns ett antal exempel på etablerade
forum för samverkan, så som Meet Malmö, Malmöandan och Forward
Malmö så talar resultatet från förstudien på att vi alla i staden behöver
utveckla kompetens kring medskapande arbetssätt som kan ta tillvara
på gemensamma resurser.
Förslag:
Stadskontoret får i uppdrag att inleda dialog, på lokal såväl som stadsövergripande
nivå, med akademin, andra offentliga myndigheter, näringslivet och idéburen sektor
kring hur vi, i samverkan, kan dra nytta av våra gemensamma resurser för att
påverka segregationens bakomliggande orsaker.

Förslagen stödjer och rustar organisationen och dess samarbetspartners för
framtiden. Förslagen syftar till att stärka grundläggande förutsättningar för
kommunen att hantera komplexiteten i segregationens orsaker.
Insatserna blir mer kraftfulla om de baseras på senaste kunskap, med
förändringsmetodik som passar utmaningen, där segregation utmanas genom
inkludering, i god samverkan med partners som frigör nya resurser, och där det
finns strukturer så att lösningarna kan bli en del av ett långsiktigt arbete.
Intentionen är att förslagen kommer utvecklas i takt med inriktningen för
statens satsningar för att motverka segregation (Delmos). I praktiken innebär
det att Malmö stad söker om extra medel från Delmos, i enlighet med deras
direktiv, för att kunna genomföra förslagen.
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Förslagen kräver viss samordning och projektledning från stadskontoret.
Detta är en ungefärlig uppskattning av del av heltid.
► Berika befintliga utvecklingsprocesser
Projektledning och samordning, ca 40%. Kan förslagsvis integreras i
stadskontorets uppdrag att samordna arbetet med att stärka den sociala
hållbarheten. Detta förutsätter samverkan med fler, bland annat med
Malmö universitet och de tio föreningar som har genomfört
kartläggningar under hösten 2018.
► Utveckla kunskapsinhämtning och analys, ca 50% för
projektledning och samordning av ett antal pilotprojekt för att samla in
och analysera kvalitativ data. Kan samordnas av stadskontoret. Nära
samverkan med flera andra aktörer kommer att krävas.
► Samordning och gemensamt agerande över sektorsgränser
Projektledning och samordning, minst 50%. Leds med fördel av och i
samverkan mellan flera förvaltningar: exempelvis fastighets- och
gatukontoret, stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen och
kulturförvaltningen, stadskontoret samt idéburen sektor.
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