Gällande föreslagen Samarbetsplan anser MISO att;
•
•
•
•
•

Den föreslagna planen gör Malmöandan till ytterligare en samverkansorganisation.
Planen innehåller konkreta utbildnings och lärande moment men den saknar konkreta
åtgärder som skall leda till förbättrade hälsa och levnadsvillkor för Malmöborna.
Planen saknar prioriterade samhällsutmaning typ de som fanns i den tidigare
samarbetsplanen.
Planen bör förhålla sig till Malmö stads beslutade mål.
Föreslagen samarbetsplan är väldigt otydligt.

Vi ger nu synpunkter styckevis:
2021-2026
Inga synpunkter
Bakgrund
Vi ser det beklagligt att man nu enbart vill förstärka förutsättningarna för samverkan mellan
Malmö stad och den idéburna sektorn inom det sociala området. Vi ser inte denna skrivning i
den tidigare samarbetsplanen (2018-2022) och ser att den nya skrivningen exkluderar den
fysiska hälsan genom idrott.
Vi vill även citera ur Överenskommelse från 2017: Den idéburna sektorn i Malmö och Malmö
stad har tillsammans arbetat fram denna överenskommelse som ska stärka förutsättningarna
för Malmöbornas rätt till välbefinnande, hälsa och ett meningsfullt liv. Detta kan inte enbart
vara inom det sociala området.
Riktlinjer för samarbetsplanen
I stycke ett talas det om gemensamma behov i vår stad: Vi saknar konkreta exempel.
Sista stycket (punkten) talas det om kommunikation och resurser. Vi saknar detta beskrivet i
dokumentet.
Utgångspunkter och möjligheter
Inga kommentarer
Prioriterade samhällsutmaningar att samverka kring
Vi tror inte på föreslagen arbetsform. Vi anser att Styrgruppen skall besluta kring förslagsvis
tre utmaningar. Sedan kan samordnarna, på en strategisk nivå, stötta eventuella andra
utmaningar som dyker upp under året. Alla utmaningar, för malmöbornas bästa, skall kunna
växa.
Styrgrupp
Inga synpunkter, denna grupp styr Malmöandan
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Malmöandans Dialogforum
Vi ser att detta forum räcker tillsammans med styrgruppen.
På sidan 10 beskrivs en Dialoggrupp. Denna Dialoggrupp ser vi inte ska finnas i
organisationen.
Idéverkstad
Vi ser inte att detta forum ska finnas. I stället för idéverkstad ska samordarana ha en roll att
konkretisera idéer som dyker upp och koppla ihop relevanta aktörer.
Metodik
Kan finnas beskriven på hemsidan men absolut inte med i detta dokument.
Medskapande
Lärande genom att göra skall ske ute i verkligheten främst. Texten tillför inget. Kan finnas på
hemsidan.
Parternas förutsättningar och möjligheter att samarbeta
Inga synpunkter på första stycket.
Föreningscenter
Är detta en fråga för Malmöandan?
Bättre relationer och kontaktcenter
Ingen synpunkt
Lärande och kunskap (görs redan) men ok.
Detta görs redan och kan kanske beskrivas på hemsidan. Viktigt är att inte nämna enskilda
aktörer i texten. Ingen eller alla. De aktörer som finns med i KS-ärendet bör nämnas.
Samordning
Det ska årligen beslutas hos KS vilken organisation som ekonomiska medel ska riktas till
samt vilken/vilka organisationer som skall leda verksamheten.
Styrgruppen ansvarar för tillsättning av samordnarna.
Det skall vara tydligt med tjänstgöringsgrad.
Här saknas resurser för verksamheten utöver samordningen.
Kommunikation
Ta bort hela stycket.
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Tidsplan
Här talas det plötsligt om medskapandemöte. Vad menas med medskapandemöte?
Det måste tas hänsyn till kommunens beslutsgång. I oktober måsta ärendet upp till KS för
beslut inför kommande år. Rapport från verksamheten bör vara klart och gå med ärendet.
Styrning och organisation
Bort med dialoggruppen. Vi tror oss förstå att man när man säger dialoggrupp så kan man
avse Malmöandans Dialogforum. Men än en gång anser vi att det bara ska finnas en styrgrupp
som ska leda och inte utgöra ett stöd.
Samordnarna ska vara föredragande/adjungerade.
Ansvar
Inga synpunkter
Avslutande kommentar
Överenskommelse Malmöandan har ekonomi till och ska var en egen organisation. Det ska
finnas en tydlig avsändare i all kommunikation. Det måste alltså tydligt framgå att det är
Malmöandan som är avsändare och ingen annan organisation. I ledningen ska alla roller vara
tydliga.
MISO samverkar med Fotbollsklubbarnas Samorganisation och DHR-Malmö och det finns en
önskan från samtliga styrelser att ta del av den reviderade samarbetsplanen senast den 24
november 2020. Vi tillsamman har kunskap och erfarenhet av att idrott ger bättre fysik och
psykisk hälsa och vi vet också idrottens betydelse som integrationsarena. Malmöandan måste
vara lättbegripligt och måste tillföra ett innehåll och värde för våra redan hårt arbetande
medlemsföreningar för att vara en aktiv part i samarbetsplanen.
Avslutningsvis vill vi betona att det är självklart att MISO står bakom den Överenskommelse
som skrevs under den 14 juni 2017.

MISO den 3 november 2020
Styrelsen för MISO
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