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Till
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Tekniska nämnden

Remiss angående remiss från Tekniska nämnden angående Modell för
samverksstöd
TN-2019-3825

Förskolenämnden beslutar att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Tekniska nämnden har översänt remiss angående modell för samverkansstöd vid initiativ till
utveckling inom geografiskt avgränsade områden i staden. Bakgrund till förslaget är att det
inom staden finns många initiativ till samverkansprocesser med fastighetsägare, närings- och
föreningsliv, boende och externa aktörer med syfte att utveckla former för samverkan lokalt.
Remissunderlaget lyfter fram behov av kunskap rörande dessa samverkansprocesser, samt att
det finns behov av samordning inom staden.
Förskolenämnden anser att den kontext eller sammanhang i vilken modellen ska användas
behöver bli tydligare beskriven för att undvika missuppfattningar, särskilt mot bakgrund av
det behov av bättre samordning i staden som lyfts i ärendet.
Yttrande

Förskolenämnden konstaterar att modellen för samverkansstöd i underlaget är översiktligt
beskriven. Bedömningen är att det tydligare bör framgå att modellen avser tekniska
nämndens ansvarsområde och hur fastighets- och gatukontoret ska arbeta och samordna sig
med andra förvaltningar och aktörer i dessa frågor. Det blir därför något oklart hur modellen
ska användas i förhållande till andra förvaltningar inom Malmö stad. I tjänsteskrivelsen ges
vissa förklaringar, men bedömningen är att de inte är tillräckliga för förståelsen av ärendet i
sin helhet. Bedömningen är att förklaringar bör finnas med i själva underlaget för modellen
och inte enbart i tjänsteskrivelsen, så att modellen på så sätt får en mer sammanhållen
beskrivning.
Bedömningen är att även initieringsfasen kring hur externa aktörer ska samverka med Malmö
stad behöver tydliggöras. I detta sammanhang är det något oklart om underlaget hänvisar till
andra kriterier eller krav för samverkan eller om det är kriterierna i remissunderlaget som
avses.
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Det ses som positivt att den presenterade modellen avser att vara anpassningsbar, så att den
kan möta skiftande frågor och former för samverkan.
Sammanfattningsvis anser förskolenämnden att den kontext eller sammanhang i vilken
modellen ska användas behöver bli tydligare beskriven för att undvika missuppfattningar,
särskilt mot bakgrund av det behov av bättre samordning i staden som lyfts i ärendet.
Ordförande

Rose-Marie Carlsson (S)
Nämndsekreterare

Louise Säfström
Surra Al Sakban (MP) har lämnat in ett särskilt yttrande i ärendet.

