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Tilldelade medel från kommunstyrelsen och socialstyrelsen för arbete mot
segregation i enlighet med KS beslut
Bakgrund
Särskilda insatser behövs för att motverka den ökade segregationen och utanförskap som
ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden upplever och blir utsatta för. Inte minst
utvecklingen senaste tiden med upplopp och skadegörelse är exempel på symptom på
utanförskap och kunskapsbrist kring hur demokrati kan utövas. Invånare i socioekonomiskt
utsatta områden behöver bla en plattform som lyfter deras röster. Samverkan med lokalsamhället
är en förutsättning för trygga offentliga rum och för att skapa trygghet behöver vi också adressera
bakomliggande orsaker som bidrar till brott och skadegörelse i den offentliga miljön.
Fastighets- och gatukontoret har blivit tilldelade extra medel från kommunstyrelsen respektive
Socialstyrelsen för att arbeta mot segregation. Medlen från kommunstyrelsen föreslås användas
till en samverkanssatsning i Rosengård och medlen från socialstyrelsen till att stimulera till en
BID i Rosengård.
Uppdrag och syfte
Fastighets- och gatukontoret förslår en pilot i form av en samverkanssatsning i Rosengård.
Förslaget går ut på att två föreningar som redan arbetar aktivt med utveckling i lokalsamhället
samarbetar. De olika insatserna kopplas ihop och stärks ekonomiskt, med syfte att förebygga
segregation och öka kunskapen kring utövandet av demokratin i det offentliga rummet. En
synergieffekt är minskade kostnader kopplade till skadegörelser. Fokus ligger på det demokratiska
offentliga rummet.
Mentalt ägs det offentliga rummet av allmänheten, därför är det viktigt att allmänheten genom
olika insatser aktivt deltar och bidrar till ägandeskapet. Ett ägandeskap som resulterar i
hälsosamma, trygga och inkluderande områden. Fastighets och gatukontoret vill med
samverkanssatsningen i Rosengård komma närmare de lokala aktörerna bland annat för att
förebygga skadegörelser. En pilotmetod testas som sedan eventuellt kan appliceras i andra delar
av staden.
I upplägget ingår heltidsanställning av 4–5 unga vuxna 18–24 år från området samt en
projektledare.
Samverkanssatsningen kan också utgöra grunden till bildandet av en BID i området.
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Tidplan
Uppdragen kommer att påbörjas så fort som möjligt och redovisas i samband med nämndens
årsanalys.
Uppföljning av arbetet sker tertialvis i den ordinarie uppföljningsprocessen i Malmö stad och på
fastighets- och gatukontoret. Förutom redovisning i uppföljningsrapporterna (delårsrapport och
årsanalys) kan bilagor som slutrapport, slutredovisning bifogas. .
Bemanning av uppdraget
Föreningarna Made in Rosengård samt Trygga Malmö kommer att ansvara för bemanningen. 4-5
ungdomar kommer att anställas samt en projektledare som har kompetens inom stadsplanering
och arkitektur.
Kommunikation
Fastighets och gatukontoret kommer ha kontinuerliga avstämningsmöten med föreningarna samt
ansvara för rapporteringen.
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