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Program Lindängen 2018-2022, återrapport och avslut

STK-2019-1248
Sammanfattning

Program Lindängen initierades för att möta och lösa komplexa samhällsutmaningar uthålligt
och över organisatoriska gränser. Kommunstyrelsen beslöt 3 maj 2017 (STK-2016-965) att
starta ett pilotprogram som under åren 2018-2022 skulle utveckla programstyrning, ett
arbetssätt för samarbete tvärs över förvaltningsorganisationen och tillsammans med
civilsamhälle, akademi, näringsliv, andra myndigheter och invånare. För anpassning till
Malmö stads organisation och för att visa hur resultat uppnås utsågs utvecklingen av
Lindängen, ett socioekonomiskt och geografiskt segregerat område, till programmets
praktiska case. Programstyrning kan användas som arbetssätt för att möta andra komplexa
samhällsutmaningar som hemlöshet, integration, trygghet eller jämlika levnadsvillkor.
Program Lindängen utgår från ett internationellt väl beprövat ramverk, MSP (Managing
Successful Programmes), framtaget för offentlig sektor.
Programarbetet och utvecklingen på Lindängen bekräftar att programstyrning är ett effektivt
arbetssätt för komplexa utmaningar i komplexa organisationer. En grundläggande
förutsättning är att det finns ett tydligt gemensamt ägarskap, tydlig programstyrning och en
uttalad vilja att följa och ta del av programarbetets arbete och slutsatser. Programmet föreslås
avslutas i förtid under 2020. Arbetet med det generella arbetssättet i juni medan arbetet med
caset, Lindängen, föreslås fortsätta till årsskiftet med målet att hitta mottagare som driver
påbörjade insatser vidare.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen avslutar Program Lindängen enligt följande:
- Arbetet med programstyrning, det generella arbetssättet, avslutas 30 juni 2020.
- Arbetet i caset, Lindängen, avslutas 31december 2020. Koordinering och ledning
fortsätter under 2020 med målet att hitta mottagare för redan pågående insatser.
Beslutsunderlag
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