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Remissyttrande med anledning av - Samarbetsplan idéburen sektor och Malmö

KC Kompetenscenter vill avge nedanstående synpunkter på det utsända förslaget angående

Överenskommelsen Malmöandan
Samarbetsplan
idéburen sektor och Malmö stad
Vi konstaterar att förslaget är väl balanserat med utgångspunkt i de erfarenheter som gjorts sedan
nuvarande samarbetsplan antogs.
Flexibilitet är en viktig, om inte avgörande, faktor för det fortsatta arbetet i samverkan mellan stad och
idéburen sektor. Samhällets utmaningar skiftar snabbare än vad man kan förutse. Den senaste
utmaningen, Coronapandemin, är ett utmärkt exempel på detta. Därför är en årlig genomgång och
uppdatering av de gemensamma utmaningarna bra. Detta ska dock inte leda till ”hoppighet” utan
långsiktighet i områden och samverkan är viktiga förutsättningar för framgång.
Vi konstaterar också behovet av att båda parter säkerställer sina interna förankringsprocesser, både när
det gäller styrning och operativt arbete. Eftersom respektive parts förutsättningar är väsensskilda kan
inte en lösning, ett arbetssätt, anges utan ansvaret vilar tungt på respektive part att säkerställa sitt/sina
arbetssätt för att nå största möjliga interna och externa delaktighet.
KC Kompetenscenter har tre konkreta punkter att tillföra dokumentet
 I förslaget finns inget skrivet om resurser. Det måste finnas ett avsnitt som behandlar detta. För
idéburen sektor finns viljan att medverka i arbetet med att uppfylla mål och visioner. Dock
saknas oftast resurserna att göra det. Därför måste riktlinjer för finansiering av det
gemensamma arbetet anges. Utan grundläggande ställningstagande och förståelse för detta blir
samarbetsplanen ett dokument utan reell möjlighet att genomföra.
 I förslaget anges ett årshjul/en tidplan vilket är bra. Dock måste identifieringen och beslut om
kommande års utmaningar tas mycket tidigare än angivet. Vårt förslag är september. Efter att en
utmaning är antagen ska ”det praktiska” med parter, bemanning, finansiering o dyl. ordnas. Det
tar sin tid, upp till 3 månader, om föreningslivet ska ha en realistisk chans att få allt på plats, för
att kunna börja på det nya årets utmaning i tid.
I vilken utsträckning denna förändring påverkar resten av årshjulet/tidplanen har vi inte
analyserat. Vi ser dock det som lösbart.
 I förslaget är KC Kompetenscenter angett vilket vi tycker är bra. Dock har det blivit en
felskrivning. Det står ”Kompetenscenter Idéburna Malmö (KC)” men skall vara KC
Kompetenscenter Idéburen sektor.
Avslutningsvis tycker vi att förslaget är bra och bör antas med de punkter vi angett. Men självklart bör
ytterligare inkomna kloka synpunkter tas med!

För KC Kompetenscenter
Olle Möller
______________________
Olle Möller

verksamhetschef
Nobelvägen 21, 214 29 Malmö
0708-99 55 37
Nyhetsbrev Prenumeration
www.kckompetenscenter.se
twitter #kckompetens
instagram #kckompetenscenter

