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Sammanfattning

Enligt riktlinjer i överenskommelsen Malmöandan - samverkan mellan Malmö stad och idéburen sektor i Malmö - vilken beslutades i kommunfullmäktige 2017 (STK-2017-381) ska det göras
en årlig återrapportering om utvecklingen av samverkan mellan parterna.
I föreliggande ärende finns en rapport av detta för verksamhetsåret 2020. Stadskontoret föreslår
att kommunstyrelsen godkänner rapporten och skickar den för kännedom till stadens övriga
nämnder.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner årsrapport för Malmöandan för verksamhetsåret 2020.
2. Kommunstyrelsen översänder årsrapport för Malmöandan till stadens övriga nämnder
för kännedom.
Beslutsunderlag





Årsrapport Malmöandan 2020
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210607 Återrapportering - Uppföljningsrapport kring utvecklingen av Malmöandan 2020
Om Malmöandan från MISO och Malmö Ideella

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-06-07
Kommunstyrelsen 2021-06-09
Beslutet skickas till

SIGNERAD
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Fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Funktionsstödsnämnden
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Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Miljönämnden
Servicenämnden
Kulturnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Revisorskollegiet
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Malmö ideella
Malmö idrottens samorganisation (MISO)
Ärendet

Stadskontoret har i uppdrag att samordna utvecklingen av samverkan mellan kommunen (alla
dess förvaltningar) och den idéburna sektorn i Malmö. Arbetet tar utgångspunkt i de prioriteringar som kommunstyrelsen gjort genom en samarbetsplan för detta. Ansvaret för koordinering
av Malmöandan delas med den idéburna sektorn i Malmö, genom paraplyorganisationerna Malmö idrottens samorganisation (MISO) och Malmö ideella.
Nedan följer en sammanfattning av vad som gjorts under 2020 inom de områden som är definierade i samarbetsplanen.
Värdskap inom prioriterade samhällsutmaningar
Med syfte att avgränsa områden att samarbeta kring tog parterna fram fem prioriterade områden
för samverkan. Intentionen var att det i respektive område skulle finnas ett värdskap, bestående
av en kommunal förvaltning och en idéburen organisation. Tanken var att dessa i sin tur skulle
bjuda in och leda samtal mellan idéburna organisationer och staden med syfte att inleda relevanta
samarbeten. Det område som kommit längst är ”Nya vägar till arbete och attraktivitet”, där samarbetet drivits av KC kompetenscenter tillsammans med arbetsmarknads- och socialförvaltningen, med ett flertal andra idéburna organisationer också involverade.
Genomförda aktiviteter
Av de aktiviteter som samordningsfunktionen för Malmöandan genomfört under 2020 kan
nämnas:
-

Malmötimmen
Syftet med Malmötimmen är att skapa möten mellan anställda i kommunen och stadens
föreningsliv. Vid dessa tillfällen sker en presentation (från kommunen eller från en förening) av något aktuellt tema och därefter finns möjlighet till dialog. Under 2020 genomfördes sammanlagt fem Malmötimmar. Av dessa kan nämnas Communities That Care
(CTC), Case Sofielund och Tillsammans i förening. Samtliga tillfällen genomfördes digitalt.

-

Samarbete med Volontärbyrån
Coronapandemin har medfört en rad utmaningar. Under våren väcktes bland annat frågan om hur äldre, och andra i så kallade ”riskgrupper”, skulle få tag på livsmedel och
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andra förnödenheter, då de helst inte skulle röra sig i offentliga miljöer. Detta gjorde
också att andra Malmöbor undrade hur de kunde hjälpa sina medmänniskor. Med syfte
att matcha ideellt engagemang med behov inleddes ett samarbete med Volontärbyrån.
Det finns nu en lokal matchningstjänst via Volontärbyrån. För mer information se
https://www.volontarbyran.org/en/malmo.
-

Förenings- och samverkanscenter Nobel 21
Nobel 21 – förenings- och samverkanscenter – invigdes officiellt den 10 december. Centret kommer att fungera som en neutral samverkansarena där kommunens förvaltningar
och stadens föreningsliv kan hålla workshops, konferenser, utbildningar och arbetsmöten. Fokus för centret är en socialt hållbar samhällsutveckling.

Utbildning
Samordnare för Malmöandan har varit med i en referensgrupp för att ta fram en regional (Skåne)
utbildning med rubriken ”Civilsamhället i samverkan”. Utbildningen startar i april 2021 och erbjuds både idéburna organisationer och offentligt anställda. Det är Ersta Sköndal Bräcke Högskola som anordnar utbildningen. Mer info om utbildningen se
https://www.malmoandan.se/post/utbildning-i-samverkan.
Kommunikation
Under 2020 fick Malmöandan en ny hemsida (www.malmoandan.se). Denna är utgångspunkten
för kommunikationen och därutöver sker kommunikation genom sociala medier och nyhetsbrev.
Det är samordnarna för Malmöandan som gemensamt ansvarar för uppdateringar av hemsidan
och övrig kommunikation.
Exempel på samarbeten
I årsrapporten ges några exempel på samarbeten som på ett eller annat sätt mynnat ut från Malmöandan. Här kan nämnas:
Malmö tillsammans
Malmö stad, genom stadskontoret, funktionsstödsförvaltningen och fritidsförvaltningen ansökte
om projektmedel från Tillväxtverket tillsammans med Sensus, Malmö Ideella (projektägare) och
Nyföretagarcentrum Öresund för projektet som kallas ”Malmö tillsammans”. Projektet beviljades medel i december 2020 och startade den 1 januari 2021 och pågår till slutet av februari 2023.
Syftet med projektet är att. I samverkan mellan projektparterna, utveckla en medborgarstyrd innovationsplattform. Innovationerna som tas fram ska svara mot Malmös utmaningar för minskad segregation, ökad sysselsättning och en hållbar stadsförnyelse i bostadsområden i Malmö.
Engagemang i Malmö
Projektet syftar till att lotsa och matcha nyanlända till föreningslivet i Malmö. Tanken är att man
genom ett engagemang i föreningslivet ska få lättare med sin introduktion till det svenska samhället. Det är MISO, Malmö ideella och Malmö stad (fritidsförvaltningen) som är projektparter.
Projektet startade under 2020 och pågår fram till augusti 2022.
Nya vägar till arbete
KC kompetenscenter har, tillsammans med Boost by FC Rosengård, Skåne Stadsmission, Malmö FF och Hela Människan fått ett projektbidrag från Delegationen mot segregation (Delmos)
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där även arbetsmarknads- och socialförvaltningen är en samarbetspart. Deras gemensamma arbete syftar till att bygga kapacitet, kompetens och öka samverkan mellan aktörer inom idéburen
sektor som verkar inom arbetsmarknadsområdet, som sin tur ger förutsättningar för strategisk
samverka med offentliga aktörer inom området.
Revidering av samarbetsplan
Den före detta styrgruppen för Malmöandan gav i slutet av 2019 samordnarna i uppdrag att ta
fram ett förslag på reviderad samarbetsplan. Ett förslag på ny samarbetsplan behandlades vid ett
remissmöte samt en skriftlig förvaltnings- och föreningsremiss under hösten 2020. Därefter justerades samarbetsplanen efter inkomna kommentarer. I december godkände MISO och Malmö
Ideellas styrelser samarbetsplanen. Kommunstyrelsen ställde sig bakom förslaget den 13 januari
2021.
I den nya samarbetsplanen har bland annat de prioriterade samhällsutmaningarna ersatts av en
årlig process, med dialogforum och idéverkstad, vilket ska ge en ökad flexibilitet för vilka samarbeten som kan inledas. Det finns också en förtydligad styrning av Malmöandan, där ansvaret delas mellan idéburna och av kommunen. Kommunens representanter i styrgruppen är kommunstyrelsens arbetsutskott eller de som arbetsutskottet utser i sitt ställe.
Stadskontorets kommentarer
Stadskontoret vill poängtera att denna återrapportering framförallt ger en bild av hur koordineringen av Malmöandan skötts under 2020. Det finns betydligt fler konkreta samarbeten mellan Malmö stad och idéburen sektor än vad som återges i denna rapport. Aktiviteterna i samarbetsplanen är att betrakta som smörjmedel för att utveckla förutsättningar att bibehålla de goda relationer som finns, och samtidigt utmana och förnya samverkan som svarar mot Malmös utmaningar
inom till exempel segregation, sysselsättning och hållbar stadsutveckling.
Stadskontoret menar att överenskommelsen mellan Malmö stad och idéburen sektor är en viktig
pusselbit i att utveckla sektorsövergripande samarbeten för en hållbar stad. Detta går i linje med
Malmö stads budget för 2020, där FN:s 17 hållbarhetsmål utgör en riktning till kommunens prioriteringar. I synnerhet kan Malmöandan betraktas utifrån det 17:e målet i Agenda 2030, vilket
handlar om ”partnerskap”, där man konstaterar att samarbete är nödvändigt för att uppnå de 16
andra målen.
Coronapandemin har varit utmanande för hela vårt samhälle, så också för organisationer inom
den idéburna sektorn. Inte minst på grund av att mycket av dess verksamheter utgår från mänskliga möten. I samverkan mellan kommunen och idéburna organisationer i Malmö har det inneburit att ställa om från fysiska möten till digitala. Som nämnt ovan så har bland annat ”Malmötimmen” och andra möten genomförts digitalt.
Under 2020 har Malmö ideella haft i uppdrag att samordna den idéburna sektorn inom Malmöandan. Stadskontoret bedömer att de skött sitt uppdrag på ett ändamålsenligt sätt. Samtidigt menar stadskontoret att det vore en fördel om ansvaret för samordningen kan skifta över tid, och
att man på det sättet ger andra organisationer möjlighet att ta ett aktivt ansvar för genomförandet av Malmöandans intentioner. Stadskontoret föreslår därför att den nya styrgruppen för Malmöandan tar beslut om vilken idéburen organisation som ska tillfrågas om att ta uppdraget för
samordningen.
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En viktig del i utvecklingen och konkretiseringen (dock inte hela) av Malmöandan från 2021 och
fram till 2023 kommer att ske genom projektet Malmö tillsammans. Genom projektet ges ytterligare resurser till samverkande parter att genomföra aktiviteter som bidrar till Malmöandans syfte
om att öka demokratin, delaktigheten och jämlikheten i Malmö. För att kunna genomföra projektet har Malmö stad, genom stadskontoret, funktionsstödsförvaltningen och fritidsförvaltningen, gått in med medfinansiering – dels genom personal, dels genom kontanta medel. Det är
stadskontorets uppfattning att det finns stora delar av samarbetsplanens planerade aktiviteter
som sammanfaller med aktiviteter i Malmö tillsammans. Av den anledningen önskar stadskontoret återkomma till kommunstyrelsen med ett förtydligande om hur de redan fördelade pengarna
för Malmöandan kommer att användas under 2021, 2022 och 2023 (se ärendet stk-2020-1357).
Inför 2021 finns en ny samarbetsplan som beslutades i kommunstyrelsen den 13 januari. Enligt
stadskontoret ger denna en ökad flexibilitet i hur vi samarbetar och en tydligare styrning vilket på
sikt kommer att gynna Malmöandans utveckling.

Ansvariga

Micael Nord Näringslivsdirektör
Magdalena Bondeson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör

