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Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen beslutar att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ställer sig positiv till det övergripande syftet
med en reviderad samarbetsplan för Malmöandan och visionen den förmedlar. Det reviderade förslaget ger i högre grad utrymme för en flexibilitet när det gäller vilka samhällsutmaningar och områden som det offentliga och idéburna ska samverka kring. Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen bedömer också att den föreslagna samarbetsplanen i stort är
ändamålsenlig. Förvaltningen ser dock att det finns några områden där samarbetsplanen kan
förtydligas för att skapa bättre förutsättningar för staden och föreningslivet att samverka för
att nå gemensamma mål.
Yttrande

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ställer sig positiv till syftet med samarbetsplanen för Malmöandan och visionen den förmedlar om att genom bred samverkan bidra till en
mer jämlik, öppen och demokratisk stad. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens utgångspunkt är att den idéburna sektorn och dess aktörer spelar en viktig roll för demokratin
och att den idéburna sektorn också kan bidra till att utveckla välfärden.
Samarbetsplanens ändamålsenlighet utifrån förvaltningens ansvarsområde och det övergripande syftet
Samverkan med idéburen sektor i gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen sker i första
hand med utgångpunkt i nämndens uppdrag att öka måluppfyllelsen för alla elever i nämndens verksamheter. Syftet med samverkan är att elevers skiftande behov i högre grad ska
kunna tillgodoses. En utvecklad samverkan med idéburen sektor kan skapa mervärden för
eleverna och bidra till bättre uppfyllelse av nationella och kommungemensamma mål.
Exempel på samverkan inom gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är samarbeten
med RFSL och föreningen Ung Företagsamhet. På verksamhetsnivå finns därtill ett antal
olika samarbeten med idéburen sektor. Samverkan sker utifrån de enskilda skolenheternas
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verksamheter och behov och inriktningen för samverkan varierar från skolenhet till skolenhet. Samverkan syftar främst till att komplettera den egna verksamheten och att till exempel
erbjuda elever en aktiv fritid. Under flera år har till exempel introduktionsprogrammen arbetat framgångsrikt med föreningslivet för att förhindra utanförskap, främja språkutveckling
och deltagande i samhället samt för att hitta sätt att förkorta vägen till arbete och vidare studier.
En viktig utgångspunkt när det gäller samarbetsplanens ändamålsenlighet är att förutsättningarna för Malmö stads förvaltningar att samverka med idéburen sektor skiljer sig mycket
åt både när det gäller ansvarsområden och resurser. Detta ställer krav på att samarbetsplanen
är inkluderande och är tillräckligt dynamisk för att så många förvaltningar som möjligt ska ha
förutsättningar att delta i arbetet. Då förvaltningen bedriver lagstyrd utbildningsverksamhet
som inte kan delegeras är utrymmet för samverkan sannolikt mindre än i flera andra förvaltningar.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har i dagsläget ingen samlad kunskap om och
på vilket sätt de föreningar som förvaltningen har samarbete med har varit delaktiga i arbetet
med Malmöandan. Förvaltningen har i den mån det har varit möjligt deltagit i arbete kopplat
till Malmöandan men har inte utvärderat på vilket sätt arbetet inom Malmöandan har påverkat den samverkan som finns mellan förvaltningen och idéburen sektor idag.
Prioriterade samhällsutmaningar
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är positiv till att planen ger utrymme till
flexibilitet när det gäller vilka samhällsutmaningar och områden som det behöver finnas samverkan kring. Den årliga återkommande processen är vidare ett bra sätt att
fånga upp aktuella utmaningar och samarbetsområden. En bred och förankrad representation i Malmöandans styrgrupp kommer vara central för att kunna identifiera samhällsutmaningar som är relevanta för många. Det är också viktigt att de prioriterade
samhällsutmaningar som väljs ut som samverkansområden också följs upp och utvärderas och att arbetets resultat återkopplas till båda parter.
Metodik
Den matris och kod som är hämtad från ”Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i
beslutsprocessen” syftar till att underlätta samverkan mellan de olika aktörerna. För att matrisen
ska kunna förstås endast med hjälp av denna samarbetsplan behöver den dock förklaras ytterligare. Det framgår inte heller varför man har valt denna metod framför andra metoder.
Styrning, organisation och tidsplan
Förvaltningen anser att den struktur som finns beskriven för styrning och organisation är
tydlig och kan ge bra förutsättningar för att bedriva arbete inom ramen för Malmöandan.
Det framgår dock inte hur man kommer arbeta för att säkra en bred representation och hur
föreningarnas och förvaltningarnas intressen ska kunna tas till vara. Därtill blandas begreppen dialoggrupp och styrgrupp i beskrivningen och det är därför otydligt om det är samma
forum som avses.
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Förvaltningen tycker att det är positivt att det har tagits fram en årlig tidsplan för samarbetet
inom Malmöandan. Tidsplanen borde dock, trots att den gäller för både idéburen sektor och
staden, kopplas tydligare till kommunens befintliga planerings- och uppföljningsprocess. Det
är bra att det i samarbetets inledning tydliggörs att arbetet ska ses som en del i Malmös samlade hållbarhetsarbete men även detta är idag kopplat till budgetprocessen i staden.
I tidsplanen framgår inte heller om det samarbete och arbete som under året har bedrivits
inom Malmöandan ska följas upp och utvärderas. En sådan utvärdering borde ligga till grund
för ett beslut om nästkommande års prioriterade samhällsutmaningar. Det är vidare inte tydligt hur de samarbeten som har en längre tidshorisont än ett år ska bedrivas vidare och om
dessa även fortsättningsvis ska ske inom ramen för Malmöandan.

