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Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-01-11 kl. 15:00-15:14

Plats

Distans via Teams

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)

Övriga närvarande

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

Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
Protokollet omfattar
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Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande
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Torbjörn Tegnhammar
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Revidering av samarbetsplanen för Malmöandan

STK-2020-1357
Sammanfattning

I återrapportering av Malmöandan för verksamhetsåret 2019 (STK-2019-1569) beskrev
stadskontoret att involverade parter lyft fram ett antal aspekter som försvårat
implementeringen av Malmöandans samarbetsplan. Man önskade därför att återkomma till
kommunstyrelsen under 2020 med en reviderad samarbetsplan.
I detta ärende finns ett förslag om en ny samarbetsplan. Denna har tagits fram av
samordningsfunktionen och stämts av genom ett remissförfarande bland stadens
förvaltningar och inom den idéburna sektorn i Malmö.
Det föreslås att kommunstyrelsen godkänner förslaget och avsätter resurser för att finansiera
samordningen i den idéburna sektorn under perioden 2021–2026.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner samarbetsplan för Malmöandan för perioden 2021–
2026.
2. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att samordna Malmöandan för
kommunens förvaltningar.
3. Kommunstyrelsen ger ett bidrag om 1 000 000 kronor från kommunstyrelsens anslag
för projekt och utredningar för 2021 till Malmö ideella för att tillsammans med
Malmöidrottens samorganisation (MISO) ansvara för samordningen av Malmöandan
inom den idéburna sektorn i Malmö.
4. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att inarbeta bidraget på 1 000 000
kronor i kommunstyrelsens nämndsbudget för 2022–2026 genom att medel överförs
från kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar till kommunstyrelsens
anslag för stadigvarande medlemsavgifter och bidrag.
5. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att årligen sammanställa en
uppföljningsrapport kring utvecklingen av Malmöandan och att återkomma med
denna till kommunstyrelsen senast i mars varje år under tidperioden 2022–2027.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse KSAU 210111 Revidering av samarbetsplanen för Malmöandan
Samarbetsplan Överenskommelse Malmöandan
Följebrev - Förvaltningsremiss till samtliga förvaltningar
Remissversion - Överenskommelse Malmöandan Samarbetsplan idéburen sektior
och Malmö stad
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Remissvar från fritidsförvaltningen
Remissvar från miljöförvaltningen
Remissvar från arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Remissvar från funktionsstödsförvaltningen
Remissvar från förskoleförvaltningen
Remissvar från kulturförvaltningen
Remissvar från grundskoleförvaltningen
Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Remissvar från serviceförvaltningen
Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen
Remissvar från stadsbyggnadskontoret
Remissvar från Malmö ideella
Remissvar från Svenska Röda korset Malmökretsen
Remissvar från KS kompetenscenter
Samarbetsplan Överenskommelse Malmöandan
Remissvar från Sensus Skåne-Blekinge
Remissvar från MISO Idrott åt alla
Komplettering remissvar från MISO Idrott åt alla

