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Nya vägar till arbete och aktivitet 
Inom ramen för Malmöandan 

 
Det har genomförts 2 verkstäder där föreningsrepresentanter träffats för att diskutera 
hur vi i den idéburna sektorn ska/kan hitta former för att tillsammans med Malmö stad 
skapa nya vägar till arbete och aktiviteter för de individer som är i behov av detta 
stöd. 
 
Under den andra verkstaden landade samtalen i tre konkreta punkter som ska 
förberedas och diskuteras vid en kommande träff. En träff som vi i 
Kompetenscentrum tog på oss ansvaret att bjuda in till.  
 
Ni inbjuds därför till en träff  
 

tisdagen den 7 maj kl. 13.00 – 16.00 på Nobelvägen 21, Malmö. 
 
Träffen är helt förutsättningslös i den mening att en närvaro inte innebär något annat 
åtagande än att man delar med sig av sina erfarenheter och deltar i diskussionerna. 
Förhoppningen är att vi efter mötet kan vara framme för att föreslå ett värdskap för 
området samt att därefter starta samtalen med Malmö stad. Allt med syftet att skapa 
konkreta verksamheter och aktiviteter. 
 
I bifogade minnesanteckningar från senaste träffen/verkstaden anges de tre 
huvudpunkterna för mötet. (här något förkortat) 
 

- Kartläggning  
Det har konstaterats att det finns ett behov av att kartlägga det vi i sektorn har gjort 
inom området och vad vi har för kunskaper och kompetenser.  
Kartläggningen tjänar flera syften. En del i detta handlar om att synliggöra för 
sektorns egna aktörer vad som görs och har gjorts. En annan del handlar om att 
synliggöra för Malmö stad och andra aktörer.  

- Definitioner  
Det kan också konstateras att det finns behov av att diskutera och definiera de ord 
som används. Orden kan ha olika betydelse, så därför behöver sektorn finna 
definitioner kring vad man menar med arbete, aktivitet, sysselsättning och insatser 
exempelvis.  

- Värdskap  
I den beslutade samarbetsplanen finns uttryckt att det ska finnas värdar för varje 
samhällsutmaning. En värd ska samordna arbetet inom utmaningen. Det är därför av 
vikt att diskutera vilka förväntningar som finns på ett värdskap i denna 
samhällsutmaning.  
 

http://www.kckompetenscenter.se/
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Förberedelse inför mötet 
Som ett led i att tydliggöra föreningslivets insatser bifogas en blankett som vi ber er 
fylla i och sända in senast den 3 maj till olle.moller@kckompetenscenter.se. 
Uppgifterna blir dels en första sammanställning över vad föreningslivet gör, dels ett 
sätt att berätta för varandra och dela kunskap. Texten bör vara kortfattad, högst 2 
sidor. 
 
Anmälan 
Anmäl ert deltagande senast den 5 maj via följande länk, https://bit.ly/2X3SK8n.  
 
Ytterligare info 
Vill ni veta mer om Malmöandan kan ni ta del av info på deras hemsida – 
www.malmoandan.se.  
 
Frågor och synpunkter 
Har ni några frågor och synpunkter inför denna träff är ni välkoma att höra av er till 
undertecknad. 
 
 
 
Olle Möller 
Verksamhetschef 
KC Kompetenscenter 
 
0708-99 55 37 
olle.moller@kckompetenscenter.se  
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