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Tekniska nämnden

Remiss - Modell för samverkansstöd Svar 2020-11-19
TN-2019-3825

Sammanfattning

Tekniska nämnden har undersökt hur samverkansprocesser i lokalsamhället kan stimuleras,
stöttas och samordnas. Syftet är att öka tekniska nämndens systematiska samarbete med
lokala aktörer samt, genom att göra modellen känd i Malmö stad, främja integrationen mellan
stadens olika befintliga samarbetsformer.
Kulturnämnden välkomnar initiativet och ambitionen att tydliggöra samverkansprocessen
mellan staden och lokala aktörer. Kulturnämnden anser dock inte att tekniska nämndens
initiativ kan vara utgångspunkt för Malmö stads arbete med lokal samverkan.
Yttrande

Tekniska nämnden har gett fastighets- och gatukontoret i uppdrag att undersöka hur
tekniska nämnden, i samarbete med andra relevanta nämnder, kan stimulera, stötta och
samordna samverkansprocesser i geografiskt avgränsade områden. Syftet är att öka tekniska
nämndens systematiska samarbete med lokala aktörer samt, genom att göra modellen känd i
Malmö stad, främja integrationen mellan stadens olika befintliga samarbetsformer.
Tekniska nämndens modell tydliggör de olika faserna i processen för lokal samverkan samt
tekniska nämndens roll i processen. Modellen ska inte ersätta befintliga program/samarbeten
utan ska underlätta för de involverade aktörerna att hitta en form för samverkan.
Kulturnämnden välkomnar initiativet och ambitionen att tydliggöra och samordna
samverkansprocessen mellan såväl interna som externa aktörer. Frågan om formerna för
samverkan har bäring på flertalet av kulturnämndens verksamheter och är central för att
skapa förutsättningar för områdesutveckling.
Kulturnämnden delar tekniska nämndens uppfattning kring behovet av att stimulera, stötta
och samordna samverkansprocesser i geografiskt avgränsade områden. Kulturnämnden
anser dock att utveckling av modeller för samverkan bör hanteras centralt i Malmö stad, i
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sam-råd med nämnder och förvaltningar. Med utgångspunkt i denna gemensamma process
kan sedan de enskilda nämnderna arbeta med samverkan.
Kulturnämnden vill betona vikten av förvaltningsövergripande samarbeten för att säkerställa
att Malmö stad pratar med ”en röst” med de lokala aktörerna. Kulturnämnden ser därför
positivt på möjligheten att fortsätta dialogen med fastighets- och gatukontoret kring
formerna för att driva stadsutvecklingsprojekt där kulturförvaltningen kan bistå med sin
expertis vad gäller kulturfrågorna.
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