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OM RAPPORTEN
I samband med att kommunfullmäktige beslutade om ”Överenskommelse
om samverkan mellan Malmö stad och den idéburna sektorn i Malmö” togs
också beslut om att en årlig rapport om denna samverkan ska tas fram. För att
få en så helhetlig bild som möjligt av det gångna årets aktiviteter har denna
rapport tagits fram av samordningsfunktionen, där både kommunen och den
idéburna sektorn är representerade.

KORT OM MALMÖANDAN
Malmöandan är en överenskommelse om samverkan mellan Malmö
stad och den idéburna sektorn i Malmö. Överenskommelsen syftar till att
förenkla och förbättra samverkan för att stärka Malmöbornas välbefinnande,
hälsa och ett meningsfullt liv. Den långsiktiga effekten som Malmöandan ska
bidra med är att ”öka demokratin, delaktigheten och jämlikheten”.
Malmöandan är beslutad i kommunfullmäktige efter en lång process av
dialoger mellan kommunens förvaltningar och föreningslivet i Malmö.
Måluppfyllelsen är beroende av en rad samverkande aktörer (alla
förvaltningar och hela föreningslivet) i båda sektorerna. I den här rapporten
går det primärt att läsa om de aktiviteter som ligger inom ansvaret för
Malmöandans samordningsfunktion, vilket är att främja samverkan mellan
idéburna organisationer och kommunen. Det är dock viktigt att påpeka att det
pågår många fler samarbeten mellan Malmö stad och den idéburna sektorn än
vad som ryms i denna rapport. För mer information
https://www.malmoandan.se/.
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MALMÖANDAN 2020
Värdskap inom prioriterade samhällsutmaningar
I den tidigare versionen av samarbetsplan fanns fem tematiska områden att
samverka inom. Nedan redogörs kort för de aktiviteter som skett inom ramen
för dessa:
Ungas hälsa och livsstil. Föreningen ZigZag och funktionsstödsförvaltningen
har fört dialog kring hur samverkan kan utvecklas.
Jämlik fritid och kultur. Fritidsförvaltningen och MISO – Malmö
Idrottsföreningars Samorganisation har fört samtal kring hur samverkan kan
utvecklas.
Stadsliv, allmänna platser och lokaler. Arbete pågår mellan MISO och
Stadsbyggnadskontoret med att försöka samverka kring denna utmaning.
Delaktighet, trygghet demokrati. Tillsammans med folkbildningen fördjupas
samtal kring demokrati. Sensus studieförbund har varit ledande part i delar
av detta samarbete.
Nya vägar till arbete och aktivitet. Arbetsmarknad- och socialförvaltningen
har tillsammans med KC Kompetenscenter byggt upp ett välfungerande
värdskap. Nya vägar till arbete och aktiviteter har samlat flertalet av de
stora aktörerna från idéburna sektorn. Samverkan byggs vidare med nya
projekt som finansieras med statliga medel frånDelmos. Därutöver har
Malmö Ideella beviljats medel från Europeiska socialfonden att tillsammans
med Malmö stad samt flera andra myndigheter och många idéburna aktörer
genomföra förstudien Civilsamhället in i framtiden.

Malmötimmen

Malmötimmen är ett tillfälle då olika delar av Malmö stad och
föreningslivet informerar om nyheter och aktuella saker inom sitt
ansvars-/förvaltningsområde. Malmötimmen innebär att KC
Kompetenscenter tillsammans med Malmöandan erbjuder
föreningslivet en möjlighet till uppdaterad information och staden
ytterligare en kontaktyta med idéburen sektor. Intentionen
med Malmötimmen är att öppna upp och skapa nya beröringspunkter
mellan staden och föreningslivet.
Under 2020 genomfördes fem Malmötimmar. Av dem som medverkat
kan nämnas CTC, Case Sofielund och Tillsammans i Förening.
Malmötimmarna har under året enbart genomförts digitalt.
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Medskapande möten
Malmöandan, i samarbete med Forward Malmö, Malmö Ideella, Sensus,
Rädda Barnen, med flera genomförde två möten inom ramen för Mötesplats
Medskapande den 8:e och 14:e april 2020.
Dessa möten var digitala och syftade till att försöka hitta nya vägar för att
upprätthålla vår samverkansförmåga inom civilsamhället och samarbetet
med Malmö stad under pandemin.
Totalt deltog cirka 50 personer i mötena som samlade en blandning av
föreningar, små och stora, tjänstepersoner från kommunen och personer från
universitetet. Tekniken för möten online har funnits länge, dock kan man
konstatera att det fick ett genomslag på bred front i samband med corona
pandemin. Utvecklingen av tekniken är generellt sett positiv, men ger
också en del att fundera över. En viktig fråga som uppkom vid mötena
handlade om hur tillgänglig tekniken är.
Många föreningar behöver ha möten dels för att det är en del av
verksamheten, dels för att upprätthålla demokratiska principer. Hur gör man
ett årsmöte digitalt? Vid mötet delades tips om att flera studieförbund har
kurser i tekniken. KC kompetenscenter på Nobelvägen 21, erbjuder dessutom
komplett lösning för att hålla möten digitalt. Dokumentation från dessa
möten finns här.

Matchning engagemang och uppdrag
Under 2020, i och med pandemin, uppkom nya behov som vi inte kunnat
förutse. Bland annat kom frågan upp om effektivare sätt att matcha uppdrag
med ideellt engagemang. Särskilt under våren fanns ett behov av att handla
mat åt äldre som på grund av pandemin inte kunde gå till butiken själva.
Samtidigt är frågan om matchning mellan organisationer och potentiella
ideella krafter större, och en lösning för detta hade varit på agendan under
ett antal år. För att testa en möjlig lösning på matchning inleddes ett
samarbete med Volontärbyrån under 2020. Se
https://malmo.volontarbyran.org/
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Utveckling av föreningscentret på Nobelvägen 21
Föreningscenter ”Nobel 21” öppnades vid ett digitalt möte den 10
december där bland annat fritidsförvaltningens direktör Johan Hermansson
talade.
Föreningscentret ska fungera som en neutral samverkansarena där
kommunens förvaltningar och idéburna organisationer har möjlighet att
hålla workshops, konferenser, seminarier och arbetsmöten. Föreningscentret
innehåller faciliteter med omfattande gemensamma funktioner för
utveckling och samverkan som främjar Malmös föreningsliv. Alla som har
intresse för föreningslivet och idéburen sektor är välkomna hit.
Fokus ligger på samhällsutveckling och social hållbarhet, med hälsa,
demokrati och jämlikhet som genomgående perspektiv. Parallellt sker en
utveckling av digitala lösningar som stödjer och kompletterar den samverkan
som sker i de fysiska rummen.

Utveckling av regional utbildning ”civilsamhället i
samhället”
Med start på våren 2021 kommer kursen ”civilsamhället i samhället”
arrangeras i Skåne. Malmöandans samordnare har deltagit i en referensgrupp
för att ta fram innehållet i kursen. Ett av utbildningstillfällena kommer att
hållas på föreningscenter Nobel 21. I kursen kommer organisationer aktiva i
Skåne, och samverkan som sker i Skåne, att vara en utgångspunkt, men
kursen öppnar också upp för jämförande perspektiv och för deltagare från
andra regioner som vill ta del av erfarenhetsutbyte och generella perspektiv
rörande det civila samhället och dess relationer med offentliga
organisationer.
Kursen kommer att ge en ökad förståelse för det civila samhället och dess
organisationer men även kunskaper om hur samverkan mellan offentliga
organisationer och civilsamhällesorganisationer kan se ut och utvecklas.
Erfarenhetsutbyte mellan aktörer inom det civila samhället och det
offentliga är därför också en viktig del av kursen.
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Revidering av samarbetsplan
Vid årsrapportering av Malmöandan för 2019 konstaterade man att
samarbetsplanen behövde revideras. Den ansågs vara svår att ta till sig och
saknade viktiga detaljer om styrning och ledning. En ny samarbetsplan finns
nu beslutad av kommunstyrelsen. Samarbetsplanen är behandlad vid ett
remissmöte samt genom en skriftlig remissrunda, där flerparten av stadens
förvaltningar och ett antal föreningar gav sina synpunkter.
I den nya planen har de prioriterade samhällsutmaningarna ersatts av en
årlig process, vilken ska ge ökad flexibilitet i förhållande till möjliga
samarbeten mellan kommunen och idéburna. Det finns dessutom en ny
modell för styrning. Antagen ny samarbetsplan finns här.

KOMMUNIKATION
Malmöandan har en ny hemsida, vilken fungerar som en grundläggande
kommunikativ plattform. Hemsidan hittar man på www.malmoandan.se. Här
ligger all information kring aktiviteter som sker inom ramen för
Malmöandan. Information och kommunikation sker också genom sociala
medier, däribland Facebook.
Malmö stad och föreningslivet har därutöver sina egna
kommunikationskanaler, så som komin (kommunen) och diverse nyhetsbrev,
där information kan förmedlas vid behov.
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EXEMPEL PÅ SAMARBETEN
Malmö är en stad som präglas av en vilja att samverka för att lösa
samhällsutmaningar. Nedan följer några exempel på samarbeten som etablerats med
Malmöandan som utgångspunkt:

Malmö Tillsammans
Syftet med projektet Malmö Tillsammans är att inom ramen för ett
samverkansprojekt, med en stor mängd lokala och regionala privata, ideella och
offentliga aktörer, utveckla en medborgarstyrd innovationsplattform. Innovationerna
är tänkta att svara mot de lokala samhällsutmaningar för en hållbar stadsutveckling
som rör minskad segregation, ökad sysselsättning och hållbar förnyelse i
bostadsområden i Malmö. Genom denna behovsstyrda process kan socioekonomisk
utveckling och miljömål uppnås samtidigt som det lokala näringslivet och
föreningslivet utvecklas.
Projektägare är Malmö Ideella och projektparter är Malmö stad (stadskontoret,
fritidsförvaltningen, funktionsstödsförvaltningen), Sensus och Nyföretagarcentrum
Öresund. Projektet startade den 1 januari 2021 och pågår till den 28 februari 2023
och omfattar en total budget om cirka 22 miljoner kronor.
Genom detta projekt kommer Malmöandan få ytterligare resurser att förverkliga
Malmöandans vision om ökad demokrati, delaktighet och jämlikhet i Malmö.

Engagemang i Malmö
Engagemang i Malmö” är ett samverkansprojekt mellan Malmö Ideella, MISO och
Malmö stad (fritidsförvaltningen) som syftar till att lotsa nyanlända till föreningslivet
i Malmö. Tanken är att nyanlända, genom att bli aktiva i föreningslivet, ska få lättare
med sin introduktion till det svenska samhället. Genom att vara aktiv i en förening
ges nyanlända möjlighet att stärka sina färdigheter i det svenska språket, hälsan blir
bättre och de får ett bredare nätverk. Projektet inleddes under 2020 och pågår till
augusti 2022.

Demokratiprojektet Empower The Districts
Föreningen ZigZag är initiativtagare till projektet i samverkan med flera idéburna
aktörer. Projektet Empower the Districts, är ett demokratiprojekt som syftar till att
väcka ungdomars intresse för delaktighet och demokrati. Beslut om cirka 500 000 kr
som beviljats av MUCF – Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor inom
utlysningen "Stärka Demokratin".
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Nya vägar till arbete och sysselsättning – Delmos projekt
KC Kompetenscenter har tillsammans med Malmö FF, Skåne Stadsmissionen, FC Boost
by Rosengård och Hela Människan ansökt och beviljats projektmedel från
Delegationen mot segregation (Delmos) – ”För att minska och motverka segregation”.
Malmö stads arbetsmarknads- och socialförvaltning stod också bakom ansökan.
Projektet ligger i linje med värdskapet inom ”Nya vägar till arbete och aktivitet” inom
ramen för Malmöandan. Projektansökan beviljades statliga medel på drygt 500 000
kronor från Delmos. Syftet med insatsen att bygga kapacitet, kompetens och öka
samverkan mellan aktörer inom idéburen sektor som verkar inom
arbetsmarknadsområdet samt att skapa en stark plattform som stimulerar strategisk
samverkan på lokal nivå mellan idéburen och offentlig sektor inom
arbetsmarknadsområdet.

Angeläget - samhällsinformation direkt hem i rutan
För att samhällsinformation ska nå alla malmöbor ung som gammal under Covid-19
pandemin, har programmet ”Angeläget”, med samhällsinformation, sänts i Malmö
mediakanal som når 120 000 hushåll i Malmö, Lomma, Svedala och Burlöv.
Innehåll i programmen skapas i samklang mellan förening och staden, för
medborgarna. Detta är ett bra exempel där Malmöandan inspirerat till handling.
Arbetet med att samla in rörligt bildmaterial har gjorts i samverkan med KC
Kompetenscenter som kontaktat Länsstyrelsen Skåne, fler myndigheter och Malmö
stads hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen som såg möjligheten att kunna nå sin
målgrupp via tv kanalen.
När Malmö stads mötesplatser för seniorer stängdes på grund av pandemin fick man
hitta nya sätt att nå ut. Funktionsstödsförvaltningen tyckte att Malmö mediekanal och
Angeläget var/är ett bra initiativ, där bland annat kommunen kan informera om
sina aktiviteter.
Programmet Angeläget har sänts måndag till torsdag varje vecka klockan 18.00 19.00 i Malmö mediekanal och med repris dagen efter klockan 9:00. Exempel finns
här: https://www.youtube.com/watch?v=Iai92zIO3oo&t=93s

08

ÅRSRAPPORT MALMÖANDAN 2020

Det tidiga livet
Förskoleförvaltningen påbörjade år 2019 samverkansprojektet Det tidiga livet med
hjälp av §37a medel från Länsstyrelsen i samverkan med flera idéburna aktörer.
Bland annat skapades familjelotsar som berättar om öppen förskola och förskola på
somaliska, arabiska eller pashto/farsi/dari. Malmöandan har inspirerat till detta
samarbete.

Växtverket Malmö
Guldängen är Sveriges enda bygglekplats med odling och Malmös enda bemannade
lekplats. Platsen byggs av barnen själva - och formas av deras ordning, estetik och
värderingar. Fram växer ett samhälle ur barnens synvinkel – ett knasigt, kaosigt,
inspirerande ställe som gör att barnen vill vara ute, leka och skapa med sina händer.
Det är ett ställe där fantasin fängslas och barn utmanas, samarbetar och växer.
Malmöandan har inspirerat till detta samarbete.

Psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning
Föreningen Friskvårdsklubben i Malmö anordnar friskvårdsaktiviteter för personer
som har eller har haft psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning.
Friskvårdsaktiviteterna är gratis och bedrivs under dagtid. Samverkan finns och
har tillkommit med inspiration från Malmöandan.

INFÖR 2021
En ny samarbetsplan för Malmöandan antogs av kommunstyrelsen den 13 januari
2021. I denna finns bland annat en årligt återkommande process kring dialoger
mellan föreningsliv, tjänstepersoner och förtroendevalda politiker som ska ske två
gånger om året. Detta kommer vara viktiga forum för samtal om behov för samverkan
och för att inleda konkreta samarbeten för att lösa dessa. Med den nya
samarbetsplanen kommer även en tydligare styrning på plats, vilket förmodligen
kommer ge en starkare förankring i såväl kommunen som i den idéburna sektorn.
Samtliga av de föreslagna aktiviteterna i samarbetsplanen kommer att kunna
genomföras såväl fysiskt som digitalt.
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