
Malmö stad och idéburen sektor skapar i 
samverkan en öppen, demokratisk mer jämlik 
stad. Vi har gemensamma plattformar där 
nyskapande och etablerade lösningar för 
Malmös utmaningar kan utvecklas. 
Detta är Malmöandan.

Syfte

Vision

• Ökad kunskap om metoder och 
former för samverkan

Ökad 
kapacitet

• Ökad kunskap om varandra

• Ökad tillit till varandra och till 
samverkansprocesser

Bättre 
relationer

• Överenskommelse och 
handlingsplan för fördjupad 
samverkan

• Fler gemensamma utmaningar att 
samverka kring

Tydligt 
gemensamt 

fokus

Önskat resultatAktiviteter

Personer

 Att skapa lärande bland aktörerna om vad som 
leder till framgång - framgångsfaktorer för 
fördjupad samverkan. 

 Att stödja långsiktighet och goda relationer 
mellan aktörerna. 

 Att dokumentera resultatet av lärandet i en 
överenskommelse som antas av idéburen sektor 
och Malmö stad. 

 Som stödjer framväxandet av nya gemensamma 
plattformar där aktörerna kan fördjupa 
samverkan i visionens riktning. 

Aktörerna i denna process är 
personer i idéburna organisationer 
eller rörelser samt kommunala 
verksamheter som delar visionen 
om att vi skapar ett bättre Malmö 
tillsammans - i samverkan. 

Processen leds av representanter 
från Malmö stad och föreningslivet 
av en utsedd arbetsgrupp och 
processledare

Organisationsskiss  

Bakgrund
Beslut av staden och föreningslivet 
att Malmös utmaningar kräver  
överenskommelse om fördjupad
samverkan.

11 augusti
Workshop: "Visionen om 
Malmö - en vision för 
samverkan”. Varför 
samverkan och vart kan det ta 
oss? Till dokumentation.

20 oktober
”Leda lärandesamtal 
om samverkan”
Utbildningen för 
personer engagerade i 
samverkan som vill 
facilitera
lärandesamtal om hur 
samverkan fördjupas. 
Innehåll 
Foton

Ledarskap för 
samverkan. 
14 december. Vilket 
ledarskap krävs för att 
arbeta över gränser med 
stora utmaningar?
Dokumentation

Nov - Dec
Arbetsgruppen
sammanfattar utkast till 
överenskommelse

Processen börjar
Arbetsgruppen diskuterar upplägg 
och aktiviteter framåt. 
Processledarlaget (PLL) bildas. 
Workshops och diskussioner kring 
process och organisation

27 september
Workshop: ”När fungerar 
samverkan? Syftet med dagen 
är att tillsammans utforska 
och lära om framgångs-
faktorer för samverkan. 
Dokumentation: Del 1
Fördjupad analys: Del 2 Malmöandan –

remissmöte
19 jan och 10 feb
Remissmöten inför att 
överenskommelsen 
lämnas till förenings-
livet och staden för 
demokratisk hantering. 
Inbjudan

Syfte, vision och principer
Under maj och juni hölls möten 
och workshops kring syfte, vision 
och principer för processen.
Läs dokumentation från 8 juni
Läs om principerna som kommer 
guida processen.

Mötesplats 
Medskapande 
Lärandeträffar första 
torsdagen i varje månad.
Gratis och öppet för alla. 
Till Facebook grupp

Co-Create Malmö
14 - 21 nov
Samverkansfestival
där alla kan delta eller
bjuda in till workshop 
om att skapa Malmö 
bättre tillsammans. 
Läs mer…

Malmöandan - överenskommelsen Malmö för utvecklad samverkan mellan idéburen sektor och Malmö stad
En översiktsbild. För mer och aktuell information se www.malmoandan.se 2016-12-21

https://www.dropbox.com/s/0o3iygxqf6w8ogk/Dokumentation workshop 11 augusti.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5hujfumm4h0c79y/Inbjudan 20 oktober.pdf?dl=0
https://drive.google.com/open?id=0By9UU5Om3XZPbXdFSUxZTG5aVFU
https://drive.google.com/file/d/0By9UU5Om3XZPRmRWd2JLV1JsWU9xV3VIc0t5Q0tFc3RjeHRB/view?usp=sharing
http://media.wix.com/ugd/0b15cd_cc43cda9a7754d9eba5e7ce14602cc19.pdf
https://drive.google.com/file/d/0By9UU5Om3XZPeGpxNFRFd0MtSlhHWXB2WG5nNzFtU0V0Qk1V/view?usp=sharing
http://www.malmoandan.se/
https://drive.google.com/file/d/0By9UU5Om3XZPY2QyODNBcXVxaGFHQURud0VwdzVmVHJ5SURj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0By9UU5Om3XZPS2RZZHlWNHc3Zm8/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-J5KpPaWtdhBpjeKpU5Li6gIUcNZ2mIx5jPx93hC-jqS-tQ/viewform
http://www.ccmalmo.se/
https://drive.google.com/file/d/0By9UU5Om3XZPdnJYcjUtbFRSUUE/view?usp=sharing

