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REMISSMÖTEN ÖVERENSKOMMELSEN 
MALMÖ 19/1 & 10/2 2017 
 

Två möten hölls där en dialog fördes om texten i förslaget till överenskommelsen 

och om innehållet i en framtida handlingsplan. Totalt deltog ca 80 personer från 

offentlig och idéburen sektor i samtalen.   

 

Fullständig dokumentation av överenskommelseprocessen samt nyheter 

om fortsatt utveckling finns och publiceras på malmoandan.se 

 

 

 

 

 

 

 

http://media.wix.com/ugd/0b15cd_9ba9afc7c11f4319ad9684e5e6d6c4b1.pdf
http://malmoandan.se/
http://malmoandan.se/
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Upplägg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

De båda remissmötena hade i grunden samma upplägg. Första delen efter 

introduktionen handlade om de förhållningssätt som finns i förslaget till 

överenskommelsen. Förhållningssätten diskuterades och förslag på ändringar och 

tillägg lämnades in.  Del två handlade om handlingsplanen och utmynnade i förslag 

till innehåll, syfte och samverkansområden. Detaljerad dokumentation från sam 

talen presenteras i resten av detta dokument.  
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Bakgrund: Vad är en överenskommelse? 
Överenskommelsen kan kanske bäst liknas vid en policy med värderingar och 

riktlinjer. Den kan användas av idéburna och Malmö stad för att förenkla och 

förbättra samverkan. Det är ett övergripande dokument som kommer att 

konkretiseras i handlingsplan under hösten 2017. 

Så som vi ser det så är överenskommelsen ett STÖD för: 

 Fördjupad samverkan mellan Malmö stad och de idéburna i Malmö.    

 Att stärka demokratin, öka delaktigheten och inkluderingen i Malmö.    

 Det engagemang som finns i Malmö att tillsammans möta och hitta lösningar 

på stadens utmaningar. 

Vad är den inte? 

 Den säger inte vad vi ska samverka kring. 

 Den säger inte vilka som ska samverka. 

 Den löser inte alla problem som kan tänkas finnas i relationerna mellan 

sektorerna. 

 Den säger inte exakt hur alla samverkansprojekt ska gå till, men hur dessa 

kan förstärkas. 

Om processen 
Malmö ideella paraplyorganisation (MIP) tillsammans med Malmö idrottsföreningars 

samorganisation (MISO) inledde den lokala processen i Malmö genom att fråga ks 

om man var beredd att gå in i detta på hösten 2014. Malmö stad (ks) ställde sig 

positiva till det och beslutade i oktober 2014 att sätta igång ett arbete med att nå en 

överenskommelse mellan staden och den idéburna sektorn. 

Målsättningen var att en överenskommelse skulle vara klar under 2015. I Efterhand 

kan vi konstatera att vi inte nådde ända fram. Istället togs en avsiktsförklaring, med 

ett förnyat och förtydligat uppdrag fram, vilken beslutades om i slutet av 2015. Det 

innefattade bland annat att få ihop en arbetsgrupp med bred representation från 

idéburen sektor och kommunen.  

De organisationer och förvaltningar som ingått i arbetsgruppen under 2016 är: Ibn 

Rushd, Handikappidrottens samorganisation (HISO Malmö), Malmöidorttens 

samorganisation (MISO Malmö), Studiefrämjandet, Handikappföreningarnas 

samorganisation (HSO Malmö), Malmö ideella föreningars paraplyorganisation (MIP 

Malmö), Malmö amatörteaterforum (MAF), Kulturförvaltningen, Öster (alla 

stadsområden), Sociala resursförvaltningen, Fritidsförvaltningen, Stadskontoret. 

Därtill har det, sedan april, funnits två samordnare. En för kommunen, Tom Rodoro 

och en för idéburen sektor Lari Pitkä-Kangas. Det har också funnits ett processtöd 

som bland annat hjälp oss i att planera och genomföra dialogmöten. 

Mer information om processen och bakgrunden finns på hemsidan. 
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Dialog om förhållningssätt 
Den del av överenskommelse-remissen som diskuterades var: 

Deltagarna fick diskutera i mindre grupper och utifrån egna erfarenheter av 

samverkan. Uppgiften var att dels avgöra vilka av förhållningssätten som är 

viktigast/mest relevanta och delas att komma med nya förslag som saknas i det 

liggande förslaget. Varje grupp fick rösta på två förhållningssätt som de tyckte var 

viktigast. Resultatet av omröstningen visas nedan: 

19/1   10/2 

 

10/2 

 

 

 

 

En sammanräkning gjordes av rösterna från de båda mötena. Resultatet viktades 

efter deltagarantal på respektive möte och anges nedan i %. 

 

 

 
 
  

Malmöandan - så här jobbar vi 

I dialog och samverkan har begreppet Malmöandan vuxit fram. Det beskriver ett 

förhållningssätt och den gemensamma kraft som finns i Malmö. 

Vi har kommit överens om att tillsammans arbeta enligt följande: 

1. Vi visar mod, öppenhet, tillit och prestigelöshet 

2. Vi fokuserar på långsiktighet och förverkligande av lösningar som är till nytta 

för Malmöborna 

3. Vi skapar och strävar efter gemensamma mål som stärker demokratin, ökar 

delaktigheten och inkluderar alla i Malmö 

4. Vi bygger samarbeten med engagerade malmöbor 

5. Vi skapar tydliga spelregler genom de åtaganden som görs i 

överenskommelsen och i handlingsplanen 

6. Vi respekterar varandras olikheter, drar nytta av varandras kompetens och 

skapar goda villkor så att alla kan delta utifrån sina förutsättningar 
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Nya förslag på förhållningssätt 
I slutet av dialogen fick varje bord sammanfatta sitt samtal i ett nytt förslag till 

förhållningssätt eller en idé om den fortsatta processen. Resultatet visas och listas 

nedan. Till vänster: 19/1 – denna gång fick deltagarna rösta på vilka av förslagen som 

var bäst. Resultatet av röstningen anges i rutan bredvid varje förslag. Varje person 

hade tre röster. Till höger: 10/2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nya förslag, idéer och tankar 19/1: 

 Gemensam Behovsanalys (10) 

 Kunskaps forum med värvad idealitet (5) 

 Vi arbetar för att utmana och utveckla 

våra samverkans- och samarbetsformer, 

metoder (14) 

 Vi underlättar och uppmuntrar 

samarbete (6) 

 Vi skapar uthålliga samarbeten (13) 

 Aktivt arbete med inkludering, t.ex. 

språkbruk (7) 

 Särskilt åtagande när det gäller 

ungdomar (8) 

 Mer verkstad, göra! (15)  

 

 

 

 

Nya förslag, idéer och tankar 10/2: 

 Tematiska nätverksmöten som kan leda fram 

till samarbetsöverenskommelser. Ex. 

hemlöshet 

 Länka samman Malmös olika stadsdelar och ge 

möjlighet att mötas kring gemensamma 

intressen/aktiviteter 

 Mötes- och nätverksplatser/tillfällen 

 ”Blocket” för föreningar, sökes och finnes 

 Vi måste vara operativa och implementera 

handlingsplaner som tas fram i samverkan 

 Rusta varandra för hinder/konflikter/problem 

som kommer längs med vägen 

 Jobba med mellanrummen 

 Långsiktigt måste betyda tillvarata lyckade 

projekt. Säkerställ långsiktiga resurser. 

 ”Utifrån långsiktighet” Titta på 

systemförändringar för att mäta 

morgondagens samverkansbehov, d.v.s. hur vi 

kan skapa bättre samverkansmodeller, 

stödsystem och verktyg. 
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Dialog om Handlingsplanen – vad bör ingå? 
Den 19/1 fördes en dialog i mindre grupper kring vad som bör ingå i en 

handlingsplan för Överenskommelsen. Förslagen togs upp i helgrupp och 

dokumenterades visuellt: 

     

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Open Space – Samverkan på nästa nivå! 
Den 10/2 genomfördes ett Open Space – en mötesform där deltagarna sätter 

agendan och söker sig till de ämnen de är intresserade av.  Temat var Samverkan på 

nästa nivå! Och frågorna som ställdes till deltagarna var:  

 Vilka initiativ vill du bjuda in till att samarbeta kring?  

 Vad behövs för att stödja aktörerna att samverkan på nya effektivare sätt? 

Utifrån dessa frågor skapades en visuell agenda: 
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Resultatet från respektive samtal dokumenterades på en mall. Här nedan finns 

rubriker tillsammans med ett sammanfattande citat från varje grupp. Fullständig 

dokumentation av Open Space finns i bilaga.  

Hur prioriterar vi tid till samverkan? 

”Vi behöver välstrukturerade fysiska möten som läggs på en 

tid som gör det möjligt för så många som möjligt att delta”  

Behöver vi träffa politiker och höra vad de har för 

förväntningar på Malmöandan? Hur går vi från 

omorganisation till verkstad? 

”Ska vi skapa ett råd? Eller använda de som redan finns?” 

Hur bryter vi utanförskap? 

”Vi behöver skapa tillgänglighet för alla till 

mötesplatser/nätverk som inkluderar olika grupper i 

samhället.”  

Hur kan vi rusta oss för att möta konflikter/hinder/problem 

som vi kommer att stöta på längs vägen? 

”Vi behöver prata om makt och resurser i början. Vi behöver 

ett tydligt och levande syfte med vår samverkan och vi 

behöver lära oss av våra misstag längs vägen.” 

Hur löser vi hemlöshetssituationen i Malmö tillsammans? 

”Kortsiktigt behöver alla ett tak över huvudet, nu! Långsiktigt 

behöver vi medverka till en förändrar bostadspolitik.” 

Behöver/måste vi lära känna varandra för att Malmöandan 

ska fungera?  

”Ja! Vi behöver lägga tid och resurser på att etablera 

tillitsfulla samverkansgrupper.” 

Hur skapar vi tydliga, moderna samverkansformer som 

håller?  

”Etablera en struktur för att ingå partnerskap och lära av det 

vi redan har. Hur kan Malmö stad skapa struktur för 

långsiktighet i samverkan?” 

Vad ser du som det största vinsterna i ett samarbete mellan 

idéburna och Malmö stad? 

”Vi hjälper varandra att synas och nå ut med information. Vi 

kan uppnå ömsesidig kompetensutveckling och bil bättre på 

att möta samhällsutmaningar.” 

Hur kan vi samverka kring barnfattigdom?  

”Idé: skapa en plattform kopplad till skolan för att lära känna 

och få kontakt med barn som befinner sig i en 

fattigdomssituation.”   
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Bilaga 1: Anteckningar Open Space   
Hur prioriterar vi tid till samverkan? 
”Vi behöver välstrukturerade fysiska möten som läggs på en tid som gör det möjligt 

för så många som möjligt att delta”  

  

Behöver vi träffa politiker och höra vad de har för förväntningar på 
Malmöandan? Hur går vi från omorganisation till verkstad? 
”Ska vi skapa ett råd? Eller använda de som redan finns?” 
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Hur bryter vi utanförskap? 
”Vi behöver skapa tillgänglighet för alla till mötesplatser/nätverk som inkluderar 

olika grupper i samhället.” 

 

Hur kan vi rusta oss för att möta konflikter/hinder/problem som vi 
kommer att stöta på längs vägen? 
”Vi behöver prata om makt och resurser i början. Vi behöver ett tydligt och levande 

syfte med vår samverkan och vi behöver lära oss av våra misstag längs vägen.” 
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Hur löser vi hemlöshetssituationen i Malmö tillsammans? 
”Kortsiktigt behöver alla ett tak över huvudet, nu! Långsiktigt behöver vi medverka 

till en förändrar bostadspolitik.” 

 

Behöver/måste vi lära känna varandra för att Malmöandan ska fungera?  
”Ja! Vi behöver lägga tid och resurser på att etablera tillitsfulla samverkansgrupper.” 
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Hur skapar vi tydliga, moderna samverkansformer som håller?  
”Etablera en struktur för att ingå partnerskap och lära av det vi redan har. Hur kan 

Malmö stad skapa struktur för långsiktighet i samverkan?” 

 

Vad ser du som det största vinsterna i ett samarbete mellan idéburna och 
Malmö stad? 
”Vi hjälper varandra att synas och nå ut med information. Vi kan uppnå ömsesidig 

kompetensutveckling och bil bättre på att möta samhällsutmaningar.” 
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Hur kan vi samverka kring barnfattigdom? 
”Idé: skapa en plattform kopplad till skolan för att lära känna och få kontakt med 

barn som befinner sig i en fattigdomssituation.”  
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Bilaga 2: Visuell dokumentation 


