Till Malmöandan från Sensus Skåne-Blekinge

Remissvar och kommentarer till
Överenskommelsen Malmöandan
Samarbetsplan idéburen sektor och Malmö stad
Allmänt
Sensus ställer sig bakom Malmöandan som samarbetsform och är måna om att detta utrymme för
samverkan mellan Malmö stad och civilsamhället i Malmö utvecklas ytterligare. Vi vill därför lämna
följande synpunkter på det förslag som presenterats.
Vi ger vårt stöd till Malmöandans nya samarbetsplan men önskar några justeringar och några tillägg
som vi beskriver i detta remissvar. Det är viktigt för oss att malmöbor, Malmö stad och Civilsamhället
upplever ett värde av att Malmöandan finns. Det ligger också till grund för att Malmöandan ska
kunna fortsätta efter denna samarbetsperiod. Generellt tycker vi det är bra med en uttalad
demokratiprocess i en förtydligad årsplan. Vi vill vitalisera demokratin i årsplanen och också ge
förslag på några samverkansområden som bör fortsätta från nuvarande Malmöandan som konkreta
goda exempel på den samverkan som kan ske mellan staden och civilsamhället.
Vi ser att samverkan mellan civilsamhället och Malmö stad är en grundläggande förutsättning för ett
hållbart samhälle. Detta kräver en tydlig samordning från ett diversifierat civilsamhälle men
samordningen måste ovillkorligen ge utrymme för att civilsamhällesorganisationernas särart får
utrymme att påverka både samtal och beslut efter sina behov och perspektiv.
Demokratin inom Malmöandan
Staden vilar i sin organisation på ett fundament som möjliggör gemensamma beslut på ett långt
enklare sätt än civilsamhällesorganisationerna. Malmö Ideella står som stadens motpart (eller
snarare samverkanspart) i det presenterade förslaget. Det är ett mycket gott försök att skapa en
motsvarande organisation. Malmö Ideella når 1 275 föreningar vilket borgar för en god förankring
bland civilsamhällesorganisationerna. Det är däremot inte tydligt i förslaget hur dessa organisationer
i sin tur kan vara med och påverka innehållet i Malmöandan.
Det måste framgå tydligt hur civilsamhällesorganisationerna kan
-

Påverka styrgruppens sammansättning
Vara med och medskapa Malmöandans innehåll och utformning från grunden

För att visa på det diversifierade civilsamhället bör förslaget öppna upp för en styrgrupp som
representerar ett urval av civilsamhällesaktörerna. Gruppen bör i sin sammansättning också variera
över tiden som samarbetet pågår.
I det nuvarande Malmöandan är arbetet inom den prioriterade samhällsutmaningen ”Delaktighet,
trygghet och demokrati” den som har varit mest aktiv. Vi föreslår att det arbetet fortsätter inom
Malmöandan och att de aktiva i arbetet även får ett utökat uppdrag att prova ett vitaliserat
demokratiarbete i Malmö. De som vill arbeta med att utveckla delaktighet, trygghet och demokratin
kan själva bestämma vad de ska prioritera under 2021. Här är några förslag som arbetet kan kretsa
kring:


Malmökommissionens tankar om ”demokratiserad styrning”.








Eva Bertz tankar om medborgardialog.
Tapio Salonens arbete med boendeinflytande.
Hans Abrahamssons tankar om en mer systematisk medborgardialog.
Använda ovanstående punkter för ett ökat medborgarinflytande i stadsdelarna som projektet
Malmö Tillsammans arbetar med.
Använda ovanstående punkter för en demokratiserad styrning inom befintliga
samverkansplattformar, exempelvis Forward Malmö.
Valåret 2022.

Vi vill också att gruppen tar ansvar för att genomföra och vitalisera samarbetsplanens
demokratiprocess enligt årsplanen.
Vi är glada att se att det finns en medskapande ansats i förslaget. Men vi tror inte att det är möjligt
att isolera det medskapande arbetet till ett par hållpunkter per år. Medskapandet innebär att det
måste vara tydligt vilka möjligheter civilsamhällesorganisationerna har att påverka
planeringsprocessen lika väl som utförande, genomförande och granskning av Malmöandan. Det är
ett arbete som måste prägla Malmöandan från grunden och löpa som en röd tråd genom hela
arbetet. Det handlar också om att organisationerna måste få vara med i processen kring att
formulera teman, de teman som arbetet ska grundas i måste ha relevans för organisationerna. Utan
relevans och förankring i civilsamhället riskerar Malmöandan att bli ett urvattnat forum.
Utbildning, bildning och idéutveckling
Malmöandans innehåll som det presenteras i förslaget har till stora delar en utbildande funktion. Vi
tror på att det kan innehålla en ännu mer bildande funktion, alltså att det skapas ett utrymme där
kunskapsområden får mötas och där ny kunskap kan byggas gemensamt, mellan stad och
civilsamhälle. Vi tror på mötesplatser som kan bäras av fler aktörer och där det finns utrymme för att
pröva olika idéer och utveckla dessa gemensamt.
Mer konkret arbete som goda exempel för samverkan
Inom Malmöandan har ett visst arbete bedrivits inom ”Nya vägar till arbete och aktivitet”. I samhället
kommer detta vara ett av de mest prioriterade områdena framöver så det arbetet behöver fortsätta
och utvecklas inom Malmöandan. Förutom Malmö stad tillför flera civilsamhällesaktörer ett stort
mervärde inom arbetsmarknadsfrågor. Bland flera andra kan nämnas Boost by FCR, MFF,
Yallatrappan, Hela Malmö och folkbildningens olika aktörer.
Ett annat arbete som har bedrivits i samverkan mellan Malmö stad och några av civilsamhällets
aktörer (hittills inte inom ramen för Malmöandan) är arbetet för att motverka hemlöshet. Vi föreslår
att arbetet fortsätter och att det då läggs in som ett konkret arbete inom Malmöandan.
De här konkreta spåren är som sagt bara goda exempel på vad Malmö stad och civilsamhället kan
göra i samverkan. Det är öppet för fler initiativ, men de här kan ses som en början och exempel där vi
lär oss tillsammans.
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