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Kulturförvaltningen ger följande synpunkter kring förslaget till reviderad samarbetsplan för
Malmöandan, med fokus på väsentliga förändringar jämfört med den nu gällande planen.
Kommentarer kring texten
Bakgrund: En väsentlig ändring jämfört med tidigare är att samverkan nu föreslås vara begränsad till det sociala området. I överenskommelsen Malmöandan, som ligger till grund för
samarbetsplanen, finns inte någon uttalad avgränsning av det slaget. Kulturförvaltningen
menar att det är bra om samarbetet kan få ett tydligare fokus på social hållbarhet. Vi vill samtidigt understryka att även kulturområdet har viktiga sociala dimensioner som ingår i arbetet
med social hållbarhet i staden.
Prioriterade samhällsutmaningar att samverka kring: Enligt förslaget ska prioriterade
områden inte vara definierade på förhand utan tas fram i en årligen återkommande process.
Kulturförvaltningen menar att detta är ett bra arbetssätt som ökar flexibiliteten och möjligheterna att prioritera utifrån behov.
Styrning och organisation: Den nu gällande samarbetsplanen har inte varit möjlig att implementera i sin helhet. Den föreslagna modellen med en samlad styrgrupp samt årligen
återkommande öppna dialogforum och idéverkstäder är till viss del en förenkling. Kulturförvaltningen ställer sig positiv till förslaget.
Redaktionella synpunkter: Texten behöver ses över och olika begrepp bör användas på ett
tydligt och konsekvent sätt (styrgrupp, dialoggrupp osv). De delar i texten som berör organisation och struktur bör samlas i en mera logisk följd.
Övergripande synpunkter
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Samarbetsplanen har förutsättningar att vara en ram för att vidareutveckla Malmö stads samverkan med idéburen sektor. Resultatet beror på om och hur de ingående parterna vill använda de gemensanna forum som planen bygger på.
De paraplyorganisationer som åtagit sig att företräda den idéburna sektorn har inte alla aktörer inom sektorn som sina medlemmar. Vissa delar av civilsamhället har en svagare representation, exempelvis kultursektorn, och formella samverkansprocesser kan ha svårt att engagera hela mångfalden av ideella krafter. Dessa utmaningar kvarstår. Förslaget till reviderad
samarbetsplan innebär inga direkta lösningar, men den modell som föreslås kan förhoppningsvis göra det lättare att fånga upp angelägna frågor och initiativ från civilsamhället och
från Malmö stads verksamheter. Siktet bör vara inställt på att även fånga in det nya och det
unga, och att inkludera nya föreningar och nya former av engagemang i arbetet.
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