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Sammanfattning

Tekniska nämnden har gett Fastighets- och gatukontoret i uppdrag att undersöka hur nämnden
kan stimulera, stötta och samordna samverkansprocesser i geografiskt avgränsade områden.
Förvaltningen har utifrån uppdraget tagit fram en modell för samverkansstöd.
Ärendet avseende modellen var uppe för behandling i Tekniska nämnden den 25 augusti 2020, §
278, varvid det beslutades att ärendet skulle skickas på remiss till stadens övriga nämnder.
Synpunkter har inkommit från samtliga tillfrågade remissinstanser. Den huvudsakliga
synpunkten från remissinstanserna har avsett frågan om hur Tekniska nämnden och Fastighetsoch gatukontoret ska hantera andra nämnders intressen och ansvarsområden. Modellen har
därför omarbetats för att förtydliga att den endast omfattar Tekniska nämndens
verksamhetsområde, liksom ansvar och frågor kopplade till detta, medan sådana frågor som rör
andra nämnder verksamhetsområden av naturliga skäl överlämnas åt dessa.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna föreslagen modell för samverkansstöd.
Beslutsunderlag
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Yttrande KN 201021 Remiss - Modell för samverkansstöd
KN 201021 §97 Remiss - Modell för samverkansstöd
Yttrande FSKN 201022 Remiss från Tekniska nämnden angående Modell för samverksstöd
FSKN 201022 §120 Remiss från Tekniska nämnden angående Modell för samverksstöd
Yttrande FSN 201026 Remiss från Tekniska nämnden - Modell för samverkansstöd
FSN 201026 §128 Remiss från Tekniska nämnden - Modell för samverkansstöd
HVON 201028 §133 Remiss - Modell för samverkansstöd
Yttrande HVON 201028 Remiss - Modell för samverkansstöd
Yttrande KSAU 201116 Remiss från Tekniska nämnden - modell för samverkansstöd
Yttrande MN 201117 Remiss från Tekniska nämnden om Modell för samverkansstöd
G-Tjänsteskrivelse TN 201215 Ny modell för samverkansstöd
SBN 201122 §355 Modell för samverkansstöd
Yttrande SBN 201112 Modell för samverkansstöd
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Yttrande FRN 201112 Remiss Modell för samverkansstöd, Fastighets- och gatukontoret
FRN 201112 §166 Remiss Modell för samverkansstöd, Fastighets- och gatukontoret
Yttrande ASN 201119 ASN Remiss från Tekniska nämnden - Modell för samverkansstöd
ASN 201119 §328 Remiss från Tekniska nämnden - Modell för samverkansstöd
Yttrande GYVN 201119 Tekniska nämndens remiss av modell för samverkansstöd
GYVN 201119 §144 Tekniska nämndens remiss av modell för samverkansstöd
Yttrande GRN 201118 Remiss från Tekniska nämnden angående Modell för
samverkansstöd
MN 201117 §193 Remiss från Tekniska nämnden om Modell för samverkansstöd
Remissredogörelse
GRN 201118 §178 Remiss från Tekniska nämnden angående Modell för samverkansstöd
KSAU 201116 §667 Remiss från Tekniska nämnden - Modell för samverkansstöd
SN 201124 §122 Remiss om Modell för samverkansstöd
Yttrande SN 201124 Remiss om Modell för samverkansstöd
Modell för samverkansstöd

Beslutsplanering

Tekniska nämnden 2019-12-17
Tekniska nämnden 2020-01-28
Tekniska nämnden 2020-04-21
Tekniska nämnden 2020-05-26
Tekniska nämnden 2020-08-25
Tekniska nämnden 2020-12-15
Beslutet skickas till

Samtliga övriga nämnder
Ärendet

I Malmö finns många initiativ till samverkansprocesser med fastighetsägare, närings- och
föreningsliv, boende och externa aktörer med syfte att utveckla former för samverkan lokalt t.ex.
BID Sofielund, På Limhamn, Citysamverkan, Västra Hamnen. Några processer har startats av
staden medan andra har initierats och utvecklats av externa aktörer.
De olika samverkansprocessernas syfte, form och organisering samt stadens roll i dessa varierar
beroende på platsspecifika förhållanden som lokala utmaningar, fysisk utformning och
demografi. Tekniska nämnden är involverad i ett antal dylika samarbeten.
Mot bakgrund av detta gav tekniska nämnden fastighets- och gatukontoret i uppdrag att
undersöka hur nämnden, i samverkan med andra relevanta nämnder, kan stimulera, stötta och
samordna samverkansprocesser i geografiskt avgränsade områden. Fastighets- och gatukontoret
har tagit fram en modell för samverkansstöd.
Modellen för samverkansstöd är en processmodell med olika faser, som säkerställer hela
förloppet från att aktörer kontaktar fastighets- och gatukontoret till uppföljning med resultatoch effektmätning. Exempel på aktörer är fastighetsägare, föreningar, boendegrupper (såsom
BRF:er, boende som bor i samma kvarter) mm. Modellen vilar på tydliga kriterier för samarbete
och eventuell finansiering från Tekniska nämnden.
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Ärendet var uppe i nämnden 2020-08-25 och då beslutades att ärendet skulle skickas på remiss
till övriga nämnder. Synpunkter har inkommit i remissrundan, och den huvudsakliga synpunkten
har varit gällande hur vi ska hantera andra nämnders intressen i propåer om geografiska
samarbeten. Denna modell gäller Tekniska nämndens ansvar och frågor som rör andra nämnder
riktas vidare till berörda nämnder.

Inom uppdragets tidsperiod har det även genomförts/tagits fram:
 Kartläggning av andra samverkansprocesser
 Samtal med företrädare från omvärlden
 Enkät utifrån på processmodell – till näringsliv, fastighetsägare, civilsamhälle m.fl.
 Möten med referensgrupp som består av representanter från Kulturförvaltningen,
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Stadskontoret,
Miljöförvaltningen m.fl.
 Remissrunda till övriga nämnder med yttranden från Grundskolenämnden, Hälsa- vård och
omsorgsnämnden, Kommunstyrelsen, Kulturnämnden, Förskolenämnden,
Funktionstödsnämnden och Servicenämnden.
Ansvariga

Patrik Widerberg Avdelningschef
Anna Bertilson Direktör

