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Malmöandan är en överenskommelse om samverkan mellan Malmö
stad och den idéburna sektorn i Malmö. Överenskommelsen syftar till att
förenkla och förbättra samverkan för att stärka Malmöbornas
välbefinnande, hälsa och ett meningsfullt liv. Den långsiktiga effekten
som Malmöandan ska bidra med är att ”öka demokratin, delaktigheten
och jämlikheten”. Malmöandan är beslutad i kommunfullmäktige efter en
lång process av dialoger mellan kommunens förvaltningar och
föreningslivet i Malmö.  Måluppfyllelsen är beroende av en rad
samverkande aktörer (alla förvaltningar och hela föreningslivet) i båda
sektorerna. I den här rapporten går det primärt att läsa om de aktiviteter
som ligger inom ansvaret för Malmöandans samordningsfunktion, vilket
är att främja samverkan mellan idéburna organisationer och kommunen.
Det är dock viktigt att påpeka att det pågår många fler samarbeten
mellan Malmö stad och den idéburna sektorn än vad som ryms i denna
rapport. För mer information https://www.malmoandan.se/.

O M  R A P P O R T E N
I samband med att kommunfullmäktige beslutade om ”Överenskommelse
om samverkan mellan Malmö stad och den idéburna sektorn i Malmö”
togs också beslut om att en årlig rapport om denna samverkan ska tas
fram. För att få en så helhetlig bild som möjligt av det gångna årets
aktiviteter har denna rapport tagits fram av samordningsfunktionen, där
både kommunen och den idéburna sektorn är representerade.

K O R T  O M  M A L M Ö A N D A N
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Malmöandan fick en ny styrgrupp under 2021 med tre politiska
representanter som utsågs av KSAU och fyra representanter från
idéburen sektor. Styrgruppen ansvarar för övergripande styrning av
Malmöandan. 

Representanter från idéburen sektor är: Fredrik Björk,  Kristiina
Pekkola, Omid Mahoumdi, Tommy Theorin, Zeynep Erdal.   

Utsedda av kommunstyrelsens AU är: Ewa Bertz, Frida Trollmyr och
Tony Rahm. Adjungerade är samordnarna: Tom Roodro och Verenice
Bengtsson.

Styrgruppen sammanträdde tre gånger under 2021. Läs  mer om
styrgruppen här. 

Malmöandans styrgrupp tar beslut om den tematiska prioriteringen
för varje år. Under 2021 var det prioriterade området ”återstart”
(efter pandemin). Utmaningar som uppstått är exempelvis att
föreningar tappat medlemmar, ideellt engagerade och inom
idrotten har vi bland annat kunnat se en brist på domare. Den
digitala utveckling som följt av pandemin har upplevts både som en
möjlighet och svårighet. Å ena sidan har en del föreningar lyckats
mobilisera bredare för sina sakområden. Å andra sidan har man
samtidigt upplevt att digitaliseringen är exkluderande för vissa
grupper. Med facit i hand är vi i skrivande stund fortfarande i
pandemin, och många av utmaningarna som uppstod i samband
med den kvarstår. 

M A L M Ö A N D A N  2 0 2 1

Ny styrgrupp

prioriterad utmaning 2021
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Verenice Bengtsson och Tom Roodro 
driver Malmöandans arbete

 tillsammans med styrgruppen.
 

https://www.malmoandan.se/styrgrupp


Föreningslivet som resurs för jobbmöjligheter för unga. 
Engagera existerande medlemmar att bli mer aktiva i föreningen. 
Engagera fler ideella/få in nya ledare. 
Hur ökar vi möjligheterna för föreningslivet? 
Samverkan mellan föreningsliv och akademin. 
Stötta ungas välbefinnande/arbeta mot psykisk ohälsa. 
Öka civilsamhällets delaktighet i kommunens arbete. 
Vikten av att barns och ungas röster samt underrepresenterade
grupper ska synas och höras. 

Den 9 november arrangerades årets dialogforum. Detta forum syftar
till att främja en fortlöpande dialog om förutsättningar för samverkan
mellan sektorerna kring gemensamma samhällsutmaningar. Forumet
syftar också till att öka inflytandet och demokratin kring de
uppdrag/ansvar/engagemang vi har. Vid dialogforumet deltog mer än
60 personer från 50 organisationer, verksamma i Malmö stad, idéburen
sektor och inom akademin. 

Det övergripande temat för forumet var ”återstart”. Mötet genomfördes
som ett open-space, med möjligheter för deltagare att före, och under
mötet, bidra till innehållet. De ämnen som behandlades vid detta möte
var: 

Deltagarna valde själva vilket av dessa ämnen de ville fördjupa sig
i/samtala kring. 

Dialogforumet utvärderades genom att deltagarna fick svara på en
enkät. På en skala från 1 - 5 fick forumet betyget 4 på frågan om
forumet levt upp till de förväntningar man hade innan. En
återkommande kommentar i enkäten var dock att man önskade att fler
politiker och fler tjänstepersoner från de kommunala förvaltningarna
hade deltagit. 

dialogforum
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Föreningscentret är en en plattform för nya idéer och resultatet av ett
samarbete mellan Malmö Ideella och Malmö stad och är en del av
Malmöandan. Föreningscentret är en levande plats för möten, arbete
och olika typer av arrangemang. Plattformen ska underlätta
kommunikationen och relationen inom föreningslivet och mellan
idéburen sektor och Malmö stad. 

Föreningscentret Nobel 21 invigdes 2020, men etablerades i praktiken
som en mötesplats för föreningsliv och kommunen under 2021. Trots
pandemin har det skett en positiv utveckling av platsen, med
konferenslokaler, kontorslokaler och spontana möten. Under pandemin
utvecklade man stöd till att kunna hålla digitala möten genom det man
kallar “studio 21”. En rad föreningar höll sina årsmöten från studion
under pandemin. 

Nobel 21 har under året tagit fram ett visuellt koncept, vilket följts av
en aktiv närvaro på sociala medier och en ny hemsida. 
I slutet av 2021 ingick Malmö Ideella (som ansvarar för driften) ett avtal
med Fryshuset som innebär att det även kommer att finnas
lunchservering/café i lokalerna. 

idéverkstad

Dialogforumet följdes upp av en idéverkstad där det gavs möjlighet att
jobba vidare med de ämnen man påbörjat. Vid idéverkstaden deltog 30
personer, också denna gång från kommunen, idéburna organisationer
och akademin. Verkstaden hölls i samverkan med inkubatorn ”Level” i
deras lokaler på Mobilia. 

Vid detta tillfälle fördjupade sig deltagarna i hur de, i samverkan med
varandra, kan åstadkomma positiva förändringar inom de teman som
kom upp vid dialogforumet. 

För fullständig dokumentation av dialogforum och idéverkstad se här.

Utveckling av föreningscentret nobel 21
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http://www.nobel21.se/
https://www.malmoandan.se/dialogforum-2021-i-bilder
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civila samhället i samverkan

Denna utbildning är en uppdragsutbildning som ges av Marie
Cederschiölds högskola (tidigare Ersta Sköndal Bräcke) tillsammans
med Nätverket idéburen sektor Skåne och Region Skåne. Under 2021
var det första gången utbildningen genomfördes i Skåne. En av
Malmöandans samordnare har varit med i referensgruppen för
framtagande av innehåll i utbildningen. I utbildningen fanns
delmoment såsom civilsamhällets historia i Sverige och hur
relationerna mellan det offentliga och civilsamhället utvecklats. Från
Malmö deltog personer från fem olika organisationer i civilsamhället
samt personal från Malmö stad. Utbildningen startar upp sin andra
omgång under våren 2022. 
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medskapa förändring

Malmöandans samordnare har i augusti-september, i enlighet med
beslut i styrgruppen, bjudit in tjänstepersoner inom kommunen samt
representanter och anställda inom idéburnaorganisationer till
utbildningen “Medskapa förändring” som hålls av Malmöakademin.
Inbjudan publicerades via Malmöandans hemsida och Malmö stads
intranät. I år fanns intresse och engagemang för att närvara på hela
utbildningen främst bland medarbetare från Malmö stad. Sex personer
har erbjöds en plats på utbildningen genom Malmöandan.

Kursen omfattade 5 träffar online och fysiskt i Malmö och pågår från
oktober 2021 till mars 2022. Syftet med utbildningen är att stärka
kompetens i ledarskapsutveckling och inkluderande processledning.
För mer information läs gärna på Malmöakademins hemsida.

Som en del av samverkan arrangerar Malmöandan, Malmöakademin
och Malmö Tillsammans Mötesplats medskapande i Malmö med syftet
att genomföra sju workshops med fokus på inkluderande ledarskap. 

https://www.malmoakademin.se/


Omvärld och näringsliv med Malmö stads näringslivsdirektör Micael
Nord.

Projektet “Malmö tillsammans” med projektledare Nils Philips.

Kulturförvaltningen med kulturdirektör Pernilla Conde Hellman.

Stadsbyggnad in i framtiden med stadsbyggnadsdirektör Marcus
Horning.

MFF i samhället med verksamhetsledare Karin Heri.

 Vid dessa arrangemang turas idéburna och offentliga om att
presentera ett projekt, en verksamhet, process eller motsvarande.
Syftet är primärt att öka förståelsen och kunskapen om varandras
förutsättningar.

Under 2021 arrangerades följande fem Malmötimmar: 

 
Totalt deltog totalt 158 personer, från idéburna organisationer och
kommunens förvaltningar. 
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malmötimmen
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Stadsplanering - stadsbyggnadskontoret

Medborgarbudget - Sveriges kommuner och Regioner

Utveckling av offentliga miljöer - fastighets- och gatukontoret

Lokalekonomisk analys

Vad är en social innovation? - Mötesplats Social Innovation

Lokal valuta - professor Ester Barinaga

Empower the districts - ZigZag

Embassy of sharing - Midroc

Naturmolnet - Växtvärket

Medborgarinflytande - Digidem

Lärandeluncher är ett informellt koncept där personer som arbetar
med, forskar om, studerar eller på annat sätt har kunskap om
samverkan och innovation delar med sig av sitt arbete. Mötena sker i
samverkan med stadens förvaltningar, utifrån deras respektive
uppdrag, och i förhållande till föreningars behov och engagemang
kring olika frågor. 

Under 2021 genomfördes följande tio lärandeluncher: 

Vid lärandeluncherna deltog runt 10-15 personer per tillfälle.
Luncherna har hållits digitalt under hela 2021, med undantag för den
27:e oktober då vi genomförde lärandelunchen på Naturmolnet i
Sofielund.
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K O M M U N I K A T I O N

Väcka engagemang bland offentliga aktörer och aktiva i
föreningslivet för att tillsammans skapa en hållbar stad.
Medverka för att förstärka ett inkluderande ledarskap i staden.
Lyfta fram Malmöandans arbete och samverkan med våra partners
där vi känner oss stolta över vår stad och starka för att klara dagens
och framtidens utmaningar.
Sprida kunskap kring jämlikhet, inkludering och delaktighet.

Malmöandans vision är en mer jämlik, öppen och demokratisk stad som
klarar dagens och framtidens utmaningar. Det övergripande budskapet
är att Malmöandan drivs av viljan att skapa en hållbar framtid; där
individer, föreningar och kommunen samverkar för ett mer jämlikt och
demokratiskt Malmö.

Vårt mål är att kommunikationen kring Malmöandan ska bidra till:
Delaktighet, kunskap och samverkan

Genom vårt kommunikationsarbete via sociala medier och vår nya
hemsida ska vi:

I slutet av 2021 och på uppdrag av styrgruppen har samordnarna tagit
fram riktlinjer för användning av Malmöandans varumärke och logotyp.
Syftet är att vårda och utveckla Malmöandans varumärke samt att
kommunikationsmaterial av olika slag ska följa vår grafiska identitet.
Det ska vara lätt att känna igen varumärket genom en enkel, enhetlig
och klar linje som identifierar Malmöandan som avsändare. 

Under 2021 har Malmöandan stärkt sin närvaro i sociala medier. Det
går primärt att följa utvecklingen av vårt arbete på Instagram, Facebook
och Linkedin med totalt ca nya 400 följare i dessa digitala plattformar
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Malmö Tillsammans

Webinarium om medborgarbudget, med inspiration från Nässjö och
Helsingfors. 
Elevator pitch, på Sofielund och Kirseberg
Panelsamtal på Backanatten
Workshop om unga och arbetsliv
Idéinsamling i Beijers Park och på mötesplats Ignis
Mötesplats Sofielund
Frukostträffar om entreprenörskap

Malmö Tillsammans är ett samverkansinitiativ mellan Malmö Ideella, Sensus
studieförbund, NyföretagarCentrum Öresund och Malmö stad med
Stadskontoret, Fritidsförvaltningen och Funktionsstödsförvaltningen.

Målet med initiativet är att i tre stationsnära områden – Östervärn, Persborg
och Rosengård – lyfta initiativ och idéer från medborgare för att tackla lokala
samhällsutmaningar. Malmö Tillsammans ska främja en hållbar stadsutveckling
genom att arbeta för minskad segregation, ökad sysselsättning, hållbart
boende och förnyelse av de stationsnära områdena. Projektet pågår från 2021 -
2023. 

Under 2021 genomfördes bland annat: 

Följ länken för mer information om Malmö Tillsammans.
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Partnerskapet är ett samarbete mellan en eller flera offentliga aktörer
och en eller flera idéburna aktörer i välfärden. 
Det syftar till att uppnå ett gemensamt allmännyttigt mål.
 Såväl den offentliga som den idéburna aktören bidrar med resurser

Idéburet Offentligt Partnerskap, eller IOP som det förkortas, beskrivs i
SOU 2019:56 med följande tre kännetecken: 

I samarbetsplanen står det att samordnarna för Malmöandan har i uppgift
att ge rådgivning, exempelvis kring IOP-processer. 

På hösten 2020 fick stadskontoret i uppdrag från kommunstyrelsen
(genom tre olika beslut) att utreda förutsättningarna för att ingå IOP:avtal
kring tre verksamheter; Kraftsamling Herrgården, Helamalmö och Rädda
Barnen och Röda Korset. 

Under 2021 slöts ett IOP-avtal för Kraftsamling Herrgården, där
avtalsparterna är fritidsnämnden, kulturnämnden, kommunstyrelsen,
Rädda Barnen, Tillsammans i Förening samt Malmö Universitet. Syftet
med avtalet är att samla gemensamma resurser för att skapa bättre
förutsättningar för de boende att bli mer delaktiga i samhället. En viktig
aspekt i samarbetet är att man strävar efter att ge egenmakt till de
boende att kunna vara en del av lösningen. En del av Kraftsamling
Herrgården är mötesplats Varda som fungerar som ett nav för de
aktiviteter som görs av aktörerna. Här kan man läsa mer om Kraftsamling
Herrgården. 

Det finns ännu inga förslag på avtal med Helamalmö eller Röda Korset och
Rädda Barnen. Processen kommer att fortsätta under 2022. 

Utöver dessa tre partnerskap har Malmöandans samordnare bidragit med
processtöd till Fastighets- och Gatukontoret i deras dialog med Bryggeriet
om skate-kulturen i Malmö. 

Idéburet offentligt partnerskap (iop)
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Guldängen är Sveriges enda bygglekplats med odling och Malmös enda
bemannade lekplats. Platsen byggs av barnen själva - och formas av deras
ordning, estetik och värderingar. Fram växer ett samhälle ur barnens synvinkel
– ett knasigt, kaosigt, inspirerande ställe som gör att barnen vill vara ute, leka
och skapa med sina händer. Det är ett ställe där fantasin fängslas och barn
utmanas, samarbetar och växer.
Malmöandan har inspirerat till detta samarbete där fastighets- och
gatukontoret nu har ett idéburet offentligt partnerskap som säkrar drift och
utveckling av Guldängen. Mer information om Guldängen här.

Växtverket Malmö

Engagemang i Malmö” är ett samverkansprojekt mellan Malmö Ideella, MISO
och Malmö stad (fritidsförvaltningen) som syftar till att lotsa nyanlända till
föreningslivet i Malmö. Tanken är att nyanlända, genom att bli aktiva i
föreningslivet, ska få lättare med sin introduktion till det svenska samhället.
Genom att vara aktiv i en förening ges nyanlända möjlighet att stärka sina
färdigheter i det svenska språket, hälsan blir bättre och de får ett bredare
nätverk. Projektet inleddes under 2020 och pågår till augusti 2022.

Engagemang i Malmö
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Det prioriterade området för 2022 är "ungas trygghet och delaktighet" Temat
kommer att prägla de aktiviteter som genomförs under året, i synnerhet
dialogforumet. 

För 2022 har samordnarna fått i uppdrag att utveckla stöd till idéburna
organisationer (och förvaltningarna) i att hitta finansiering till sina
verksamheter. Ett koncept kommer att tas fram som innefattar såväl support
för att skriva som att hitta rätt i olika fonder och bidrag. 

I skivande stund går också konstatera att det finns ett stort engagemang i
samhället för att på olika sätt hjälpa krigets offer från Ukraina. Därför finns det
anledning att genom Malmöandan vara beredda att agera snabbt på de behov
som uppstår. Med Malmöandan som plattform kan vi samla, och koordinera
resurser, för att vi som samhälle ska kunna ge bästa möjliga stöd till flyktingar
från Ukraina. 
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