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Miljönämnden har beslutat att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Fastighets- och gatukontoret har av tekniska nämnden fått i uppdrag att undersöka hur
nämnden kan stimulera samverkansprocesser i geografiskt avgränsade områden.
Miljönämnden ser positivt på den framtagna modellen för samverkanstöd men efterlyser ett
klargörande kring vilka mål modellen syftar till att främja. Det framgår inte tillräckligt tydligt
om modellen syftar till att stötta, stimulera och samordna processer som stödjer tekniska
nämndens uppdrag eller om utgångspunkten är kommunfullmäktiges uppsatta mål för hela
staden. Vidare bör ett lärandeperspektiv finnas med i den fortsatta processen.
Yttrande

I januari 2020 gav tekniska nämnden fastighets- och gatukontoret i uppdrag att undersöka
hur nämnden, i samarbete med andra nämnder, kan stimulera samverkansprocesser i
geografiskt avgränsade områden. Miljönämnden ställer sig positiv till modell för
samverkansstöd och delar tekniska nämndens uppfattning om behov av samordning när
flera förvaltningar arbetar med parallella processer i samma geografiska områden. Föreslagen
modell behöver däremot sam-ordnas med redan pågående uppdrag om lokal
områdesutveckling samt pågående samverkansprocesser såsom Communities That Care och
Malmöandan.
Miljönämnden ser även ett behov av klargörande kring vilka mål modellen syftar till att
främja. Det framgår inte tillräckligt tydligt om modellen syftar till att stötta, stimulera och
samordna processer som stödjer tekniska nämndens uppdrag eller om utgångspunkten är
kommunfullmäktiges uppsatta mål för hela staden. Då flera nämnder idag är involverade i
olika geografiskt avgränsade samverkansprojekt bör det tydliggöras om uppdraget också
involverar samordning av alla nämnders och bolags engagemang i olika delar av staden.
I fastighets- och gatukontorets tjänsteskrivelse beskrivs uppdraget vara att tekniska nämnden
ska samverka med andra relevanta nämnder för att stimulera samverkansprocesser i
geografiskt avgränsade områden. Miljönämnden menar att denna del är viktig och ser gärna
förtydligande kring hur modellen stödjer Malmö stads arbete för att främja engagemang från
olika aktörer.
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Lärprocesser

Miljönämnden finner det positivt att andra geografiskt avgränsade samverkansprocesser kartlagts. Nämnden tar gärna del av de slutsatser och lärdomar kring vad som har fungerat väl
och vad som kan förbättras i dessa processer.
Likaså efterfrågar miljönämnden ett lärandeperspektiv i den fortsatta processen. Om flera
samverkansprocesser inom geografiskt avgränsade områden startas upp bör en jämförelse
och utvärdering genomföras för ett organisatoriskt lärande om framgångsfaktorer för lokal
samverkan.
Miljönämnden ser gärna att en löpande utvärdering sker och om det gäller fleråriga samverkansprocesser bör en årligen återkommande avstämning ske mot uppsatta mål.
Sammanfattande slutsatser

Miljönämnden ser positivt på den framtagna modellen för samverkanstöd. Modellen innebär
såväl samordning som stöttning av samverkansprocesser för det lokala utvecklingsarbetet i
olika delar av staden. I föreslagen modell ligger fokus på att en eller flera aktörer kontaktar
Malmö stad snarare än tvärtom. Miljönämnden ser gärna att denna del utvecklas för att
tydliggöra hur modellen stödjer Malmö stads arbete för att främja engagemang från olika
aktörer. Miljönämnden ser gärna också att föreslagen modell samordnas med redan pågående
uppdrag om lokal områdesutveckling samt pågående samverkansprocesser såsom
Communities That Care och Malmöandan.
Barnkonventionen

Malmö stad har, genom kontaktpersonen på fastighets- och gatukontoret, möjligheten att
lyfta barnperspektivet med de olika aktörerna i samverkansprojekten. Inom lokal
stadsutveckling finns det stor potential för aktörerna att på olika sätt samverka kring barns
livsmiljöer samt att medskapa och utveckla området tillsammans med barn och unga.
Mia Ideström, utvecklingssekreterare, enheten för kansli och juridik, har deltagit i
utarbetandet av yttrandet.
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