Malmö stad

1 (4)

Stadskontoret
Datum

Tjänsteskrivelse

2022-03-17
Vår referens

Tom Roodro
Utvecklingssekreterare
Tom.Roodro@malmo.se

Återrapportering - Uppföljningsrapport kring utvecklingen av Malmöandan
2021
STK-2021-1569
Sammanfattning

I detta ärende finns återrapport (för 2021) för den verksamhet som skett inom
överenskommelsen mellan Malmö stad och idéburen sektor i Malmö, den så kallade
”Malmöandan”.
Under 2021 etablerades en ny styrgrupp för Malmöandan med representanter från den politiska
ledningen och oppositionen och från idéburen sektor i Malmö. Det är bland annat styrgruppens
uppdrag att definiera ett fokusområde för innevarande år. För 2021 bestämdes att fokusera på
”återstart” (efter pandemin). På detta tema hölls ett dialogforum och en idéverkstad.
Det har skett en fortsatt utveckling av Föreningscentret Nobel 21 under 2021, som en del av
Malmöandan. En del av de möten, webinarier, utbildningar etcetera som Malmöandan
arrangerat har hållits på Föreningscentret. Samtidigt har merparten av verksamheten i
Malmöandan skett digitalt även under 2021.
Kommunstyrelsen finansierar samordning av den idéburna sektorn inom Malmöandan genom
ett årligt bidrag om 1 000 000 kronor fram till och med 2026. Stadskontorets bedömning är att
dessa medel använts på ett ändamålsenligt sätt för 2021. Den ekonomiska redovisningen finns
bilagd detta ärende.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner årsrapport för Malmöandan 2021 och lägger den till
handlingarna.
2. Kommunstyrelsen översänder årsrapport för Malmöandan till stadens övriga nämnder
för kännedom.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-28
Kommunstyrelsen 2022-04-06
Beslutet skickas till

Malmö Idrottens Samorganisation (MISO)
Malmö Ideella
Fritidsnämnden
Kulturnämnden
Tekniska nämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Funktionstödsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Servicenämnden
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Ärendet

Enligt riktlinjer i överenskommelsen Malmöandan - samverkan mellan Malmö stad och idéburen
sektor i Malmö - vilken beslutades i kommunfullmäktige 2017 (STK-2017-381) ska det göras en
årlig återrapportering om utvecklingen av samverkan mellan parterna.
Stadskontoret har i uppdrag att samordna utvecklingen av samverkan mellan kommunen (alla
dess förvaltningar) och den idéburna sektorn i Malmö. Arbetet tar utgångspunkt i de
prioriteringar som kommunstyrelsen gjort genom en samarbetsplan för detta. Ansvaret för
genomförandet av samarbetsplanen delas med den idéburna sektorn i Malmö, genom
paraplyorganisationerna Malmö idrottens samorganisation (MISO) och Malmö ideella.
Ny samarbetsplan
I början av året tog kommunstyrelsen beslut om en reviderad samarbetsplan för Malmöandan. I
samma ärende beslutades om att avsätta ekonomiska medel för den idéburna sektorns
samordning till och med 2026. Den nya samarbetsplanen förtydligar hur styrningen ska se ut för
Malmöandan, där det nu finns en styrgrupp bestående av den politiska ledningen och
oppositionen tillsammans med representanter från den idéburna sektorn. Det är bland annat
styrgruppen uppgift att besluta om ett årligt fokus för Malmöandan.
2021 års fokusområde
För 2021 beslutade styrgruppen att ha ”återstart” (efter pandemin) som fokusområde. Det
genomfördes ett dialogforum, med ca 60 deltagare, och en idéverkstad med ca 30 personer på
detta tema. Syftet med dessa träffar är att främja en fortlöpande dialog om förutsättningar för
samverkan mellan sektorerna kring gemensamma samhällsutmaningar. Fullständig
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dokumentation från dialogforumet och idéverkstaden finns här.
Utveckling av Föreningscentret Nobel 21
På Föreningscentret finns lokaler för möten, kontor och mikrokontor, café och en studio för
digitala sändningar. Nobel 21 fungerar också som en plats för samverkan mellan Malmö stad och
den idéburna sektorn. Det har skett en positiv utveckling av Nobel 21 under året, på så vis att
allt fler aktiviteter skett här. Centret har ökat sin synlighet genom närvaro på sociala medier och
ny hemsida.
Lärande och kunskap
Malmöandan har varit drivande i att etablera utbildningen ”civila samhället i samverkan” i Skåne.
Utbildningen ges av Marie Cedershiölds högskola (tidigare Ersta Sköndal Bräcke), som är
ledande inom forskning och utbildning inom området. 2021 var första gången utbildningen hölls
i Skåne, och fem olika organisationer från civilsamhället i Malmö deltog. Även personal från
Malmö stad deltog. För dem som vill är det möjligt att ta högskolepoäng från kursen.
Nästa omgång startar under våren 2022.
Genom Malmöandan har det även erbjudits personal inom kommunen och idéburna
organisationer att medverka i utbildningen ”medskapa förändring” – en processledarutbildning
med fokus på medskapande och inkluderande metodik. Fem personer från Malmö stad och en
från idéburen sektor deltog i utbildningen 2021.
Inspiration och möten
För att ge en ökad förståelse för varandras förutsättningar, i kommunen och inom idéburen
sektor, hölls under 2021 ett antal föredrag/webinarier. ”Malmötimmen” och ”lärandeluncher” är
liknande koncept där någon, antingen från kommun eller idéburen sektor, ger ett föredrag om
ett aktuellt ämne, vilket följs av ett fördjupande samtal. Totalt hölls fem Malmötimmar och tio
lärandeluncher under 2021.
Kommunikation
Malmöandans samordnare har under 2021 haft ett extra fokus på kommunikation. Malmöandan
är nu ännu mer synligt via sociala medier (primärt Instagram och Linkedin) och har en ny
hemsida.
Exempel på samarbeten
Det finns många fler samarbeten mellan stadens förvaltningar och idéburna organisationer än
vad som ges utrymme till i denna rapport. Ett omfattande projekt som omnämns är dock
”Malmö tillsammans” – ett samverkansprojekt om lokal utveckling mellan stadskontoret,
funktionsstödsförvaltingen, fritidsförvaltningen, Sensus, Nyföretagarcentrum Öresund samt
Malmö Ideella (projektägare). I detta projekt testar nämnda organisationer hur medborgares
engagemang på lokal nivå kan fångas upp och förverkligas, bland annat genom att göra
pilotverksamhet kring kvartersbudget och lokal valuta. För mer information om projektet se här.
Ytterligare samarbeten som kan nämnas är det som sker genom Idéburna Offentliga
Partnerskapsavtal (IOP). Under 2021 slöt Malmö stad flera nya avtal, bland annat om samverkan
kring Kraftsamling Herrgården, där tre olika nämnder står som avtalsparter tillsammans med
idéburna organisationer och akademin med syfte att skapa bättre livsvillkor för boende i området
Herrgården i Rosengård.
Stadskontorets kommentarer
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De genomförda aktiviteterna under 2021 följer vad som definierats i samarbetsplanen. Genom
en ny styrgrupp finns en fördjupad förankring för utvecklingen av Malmöandan, både på den
idéburna sidan och inom kommunen.
Till trots för pandemin har nästintill allt som var planerat också genomförts. En del arrangemang
har av naturliga skäl skett digitalt, vilket har varit en pågående lärandeprocess för alla inblandade
parter. Dels kan man se hur den digitala utvecklingen skapat utökade möjligheter till att
inkludera fler personer/organisationer. Tyvärr kan man samtidigt se hur de digitala
arrangemangen betytt att andra (av olika anledningar) exkluderats.
Det har skett en positiv utveckling av kommunikationen kring Malmöandan under 2021, med en
ny hemsida och betydligt högre närvaro i sociala medier (i synnerhet Linkedin och Instagram).
Stadskontoret menar att Överenskommelsen Malmöandan är en viktig grund för att samarbeten
mellan kommunen och idéburna organisationer kan inledas. I praktiken fungerar beslutet om
Överenskommelsen som ett policy-dokument vilket ger legitimitet att ta sig an
samhällsutmaningar på tvärs av samhällssektorerna i Malmö. Några av de samarbeten som
återfinns i årsrapporten handlar om hållbar stadsutveckling, integration och medskapande
mötesplatser. Värt att notera är att dessa endast är exempel på de samarbeten som finns i
Malmö. Utöver dessa går att se hur samarbeten kontinuerligt växer fram i vitt spridda områden,
allt från skate-kultur till att få fler barn till förskolan.
Stadskontorets samlade bedömning är att arbetet med Malmöandan för 2021 skett i enlighet
med samarbetsplanen. Det är också stadskontorets bedömning att de medel som
kommunstyrelsen avsatt för samordning av den idéburna sektorn använts på ett ändamålsenligt
sätt. Därav föreslår stadskontoret att kommunstyrelsen godkänner årsrapport för Malmöandan
2021 och lägger den till handlingarna.
Ansvariga

Micael Nord Näringslivsdirektör
Magdalena Bondeson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör

