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hej Ivar
Det är ju posi vt med en överenskommelse mellan Malmö stad och civilsamhället och det vill Svenska Röda
Korset Malmökretsen stödja. Vi är posi va ll den beskrivna nya organisa onsstyrningen som förhoppningsvis kan
bli mer engagerande och inkluderande för ﬂer organisa oner än nuvarande.
Men det ﬁnns också vissa funderingar kopplat ll nuvarande och kommande samarbetsplan:
På sid 03 beskrivs Idéverkstad, Styrgrupp och Dialogforum.
Under Dialogforum, rad 3-4, skriver ni: ..."de aktuella samhällsutmaningar som dialoggruppen har
bestämt". Dialoggruppen eller dess uppgi har inte digare beskrivits, är det en felskrivning så ni
egentligen menar Styrgruppen eller är det y erligare en process som ska igenom?
Det behövs säkerställas en bredare representa on i styrgruppen, dvs a det ﬁnns representanter även från
civilsamhällets sociala och humanitära organisa oner – inte bara sport och kultur.
Samarbetsplanen har stort fokus på dialog – men det är vik gt a det även leder ll konkret samarbete,
dvs a det inte bara blir dialog utan även verkstad. De a saknar jag helt i nuvarande samarbetsplan.
vidare a de konkreta samarbetsprojekt som blir resultat av dialogerna, får en snabbare behandling inom
kommunen i de fall de är involverade.
Tror a det kan vara vik gt a fokusera på färre men prioriterade samhällsutmaningar för a se ll a
verkligen göra skillnad i dessa, exempelvis hemlöshetsfrågan, segrega onsfrågan och eller demokra frågan
samt a man inser a många av dessa enskilda frågor hänger ihop.
vik gt a "nya" Malmöandan blir bä re på a kommunicera a man ﬁnns, vad man gjort under de gångna
åren, vad man vill, vad man gör idag och planer för fram den. Ni är för anonyma.
Exempelvis hi ar jag ingen kommunika on om vad Malmöandan digare gjort.
Inte heller i vilka samverkansformer. Men såklart, har det inte gjorts något konkret sa kan det ju inte heller
presenteras några samverkansformer.
Det enda som upprepas varje gång Malmöandan presenteras är den "hejdundrande" festen där man ﬁrade
llblivandet av Malmöandan 2017-06-14. Men det måste väl ha hänt mer sedan dess?
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