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Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har fått förslaget Modell för samverkansstöd på remiss för yttrande.
Förslaget beskriver hur Tekniska nämnden önskar arbeta med lokal samverkan tillsammans med
fastighetsägare, närings- och föreningsliv, boende och externa aktörer som vill utveckla en del av
staden. BID Sofielund, På Limhamn, Citysamverkan och Västra Hamnen - Have it all är
exempel på befintliga samverkansprocesser. Syftet med förslaget är att stimulera och stötta nya
lokala samverkansprocesser genom en anpassningsbar pro-cessmodell som går att arbeta med i
både befintliga områden och exploateringsområden. Modellen är uppdelad i fyra faser:
initieringsfas, samarbetsfas, utförandefas och resultatfas. En utsedd kontaktperson på fastighetsoch gatukontoret håller ihop de olika faserna tillsammans med den grupp som har ett
utvecklingsförslag. Med föreslagna justeringar ställer sig Stadsbyggnadsnämnden positiv till
initiativet att ta fram Modell för samverkansstöd.
Förslag till beslut

1. Stadsbyggnadsnämnden lämnar yttrande enligt förvaltningens förslag.
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Förslaget Modell för samverkansstöd beskriver hur Tekniska nämnden önskar arbeta med lokal
samverkan tillsammans med fastighetsägare, närings- och föreningsliv, boende och externa
aktörer som vill utveckla en del av staden. BID Sofielund, På Limhamn, Citysamverkan och
Västra Hamnen - Have it all är exempel på befintliga samverkansprocesser. Förslaget är nu på
remiss och är avsett att antas av Tekniska nämnden som ett styrdokument.
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Syftet med förslaget är att stimulera och stötta lokala samverkansprocesser genom en
anpassningsbar processmodell som går att arbeta med i både befintliga områden och
exploateringsområden. En utsedd kontaktperson på fastighets- och gatukontoret hanterar
ansökningarna och lotsar igenom processen.
Modellen är uppdelad i fyra faser:
1. Initieringsfas (en aktör som vill utveckla ett område kontaktar fastighets- och
gatukontoret och får information om hur det går till att söka samverkansstöd)
2. Samarbetsfas (Malmö stads kontaktperson möter aktörerna, dialogaktiviteter och
behovskartläggningar görs)
3. Utförandefas (de beslutade aktiviteterna som tekniska nämnde stödjer genomförs)
4. Resultatfas (insatsens effekt och resultat mäts)
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