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På gång 
Nummer 1 2019 

Malmöandan På gång är ett nyhetsbrev om vad som har hänt och 

kommer hända den närmsta tiden ur den idéburna sektorns perspektiv. 

 

 
Under knappt fem månader har jag varit 

samordnare för den idéburna sektorn inom 

Malmöandan. En del möten, besök, samtal 

och föredrag har det blivit. Fler ska det så 

klarat bli.  

För att fler ska kunna följa med på resan 

och bli inspirerade av vad andra gjort, så 

kommer detta nyhetsbrev dyka upp lite då 

och då.  

Eftersom detta är det första i sitt slag, blir 

det längre än det normalt är tänkt att bli. 

En sammanfattning av perioden från 

november 2018 fram till nu. 

 

Dags för verkstad 

Under parollen ”Dags för verkstad” bjöds 

föreningsföreträdare in för att börja 

fundera på hur orden i samarbetsplanen 

skulle bli till handling.  

Det blev inledningsvis en träff per 

identifierad samhällsutmaning. Träffarna 

syftade till att skapa en gemensam bild, 

inom sektorn, kring vad vi skulle börja 

arbeta med inom respektive 

samhällsutmaning.  

I diskussionen kring samhällsutmaningen 

Ungas hälsa och livsstil blev det bland 

annat diskussion kring vikten att detta är 

en samhällsutmaning som gäller för alla 

malmöbor, både den fysiska och den 

psykiska hälsan. Det finns en del material 

insamlat redan och det ska användas för 

att fortsätta arbetet inom denna utmaning.  

Mer finns att läsa på 

http://www.malmoandan.se/samhällsutma

ningarna/ungas-hälsa-och-livsstil  

 

I samhällsutmaningen Jämlik fritid och 

kultur kom diskussionen att handla vårt 

förhållningssätt, definitioner och vilka 

faktorer som kan påverka. Men det 

handlar även om kunskapen om 

föreningslivet och sektorns betydelse och 

förutsättningar.  

Mer finns att läsa på 

http://www.malmoandan.se/samhällsutma

ningarna/jämlik-fritid-och-kultur  

När det gäller samhällsutmaningen 

Stadsliv, allmänna platser och lokaler 

lyftes vikten av att sektorns företrädare är 

delaktiga i hela planeringsprocessen. Tidig 

samverkan ger hållbarhet i planeringen. 

Dessutom är det viktigt att se till 

möjligheter av gemensamt och 

samutnyttjande.  

Mer finns att läsa på 

http://www.malmoandan.se/samhällsutma

ningarna/stadsliv,-allmänna-platser-och-

lokaler 

 

Kring samhällsutmaningen Delaktighet, 

trygghet, demokrati kom samtalet dels att 
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handla om känslan av trygghet hur 

trygghet skapas dels behovet av kunskap, 

kontaktvägar och mötesmöjligheter och 

mötesplatser. 

Mer finns att läsa på 

http://www.malmoandan.se/samhällsutma

ningarna/delaktighet,-trygghet,-demokrati  

Vad gäller samhällsutmaningen Nya vägar 

till arbete och aktivitet utkristalliserade sig 

två perspektiv, det ena perspektivet 

handlar om förhållandet till utomstående 

parter, det andra gällde sektorns interna 

förhållanden. Diskussionen pendlade 

mellan övergripande systemperspektiv och 

ett individperspektiv.   

En andra verkstad har genomförts inom 

denna samhällsutmaning. Samtalet gav tre 

perspektiv som man kommer arbeta vidare 

kring. Det behövs göras en kartläggning 

kring allt det arbete den idéburna sektorn 

redan idag gör inom detta område. Det 

finns behov av att ta fram gemensamma 

definitioner inom området, samt att det 

behöver diskuteras hur bland annat 

värdskapet ska hanteras inom denna 

samhällsutmaning.  

Mer finns att läsa på 

http://www.malmoandan.se/samhällsutma

ningarna/nya-vägar-till-arbete-och-aktivitet  

 

 

 

 

Föreningsbesök och samtal 

Det var viktigt att tidigt komma ut och 

hälsa på olika föreningar runt om i Malmö. 

Under den period som varit har jag besökt 

eller samtalat med Boost by FC 

Rosengård, Röda korset, Enighet 

sportcenter, Bufff, Fryshuset, Flamman 

Ungdomarnas hus, MFF Karriärakademi, 

Skandinaviska trossamfundet, Korpen 

Malmö IF, KompetensCentrum Idéburen 

sektor, NAD, Malmö Ideella, MISO, HISO, 

RSFL, Malmö mot diskriminering, SK Ran, 

Individuell Människohjälp, Kollektivhus i 

Malmö, ZigZag, Ett hem för alla och Fair 

Play TK.    

Fler besök är bokade, men jag ser gärna 

att det blir ännu fler.  

 

 

Föredrag 

Ett sätt att få ut budskapet om 

Malmöandan har varit att bjuda in sig som 

föredragshållare.  

I samband med HISO 

representantskapsmöte i november, MISO 

årsmöte i mars har jag presenterat arbetet 

med Malmöandan.  

Jag har även varit som föredragshållare 

på ett antal Rotaryklubbar runt om i 

Malmö; Malmö-Skeppsbron Rotaryklubb, 

Malmö-Västra hamnen Rotaryklubb, 

Malmö-Möllevången Rotaryklubb, Malmö-

Slottstaden Rotaryklubb, Malmö-Triangeln 
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Rotaryklubb samt Malmö-Södra 

Rotaryklubb.  

Den 22 november arrangerade jag och 

Malmö stads samordnare, Linnéa Tingne 

en informationsträff för intresserade 

organisationer och Malmö stad.  

 

MetaMalmö möts 

Lika viktigt som det är att involvera 

enskilda föreningar i arbetet med 

Malmöandan är det att involvera 

metaorganisationerna.  

Vid två tillfällen har företrädare för 

paraplyorganisationerna och 

studieförbunden varit inbjudan. Samtalen 

har handlar om hur de ska kunna vara en 

del i Malmöandan och hur vi ska arbeta 

med kommunikationen. 

 

 

Malmö stad 

Parallellt med mitt arbete håller stadens 

samordnare Linnéa på med en 

kartläggning gällande stadens och den 

idéburna sektorns samverkan. Det är ett 

omfattande arbete som under våren ska 

presenteras för kommunstyrelsens 

arbetsutskott.  

Ett antal olika arbeten, processer och 

projekt pågår samtidigt i Malmö stad. Som 

en del i Amiralstadens arbet bjuds in till 

lärandeluncher. Ett sätt att under en 

timmes tid, till egen medhavd lunch, få 

information om olika delar av denna 

stadsomvandling. 

Vårens luncher har som tema 

medskapande processer, där bland annat 

Malmöandan kommer vara ett sådant 

lunchtillfälle.  

 
 

Communities That Cares – CTC – är ett 

omfattande arbete som pågår i ett par 

utvalda pilotområden i Malmö. 

Malmöandan finns numera med i den 

referensgrupp kopplat till arbetet.  

Under hösten genomfördes ett antal träffar 

kopplat till arbetet kring DELMOS, 

Delegationen mot segregation. Givetvis 

deltog jag vid dessa träffar.  

Samtal har inletts kring hur 

stadsutvecklingen av Sege Park och 

Malmöandan ska kunna samverka.  

Liknande samtal har också förts med 

företrädare för Förskoleförvaltningen. Det 

finns intresse att genom Malmöandan få 

möjligheter att samverka med den 

idéburna sektorns organisationer.  

 

I ett sammanhang 

Arbetet med Malmöandan är inget som 

kan ske av sig själv. Det måste göras i 

samarbete med andra och i ett 

http://www.malmoandan.se/


 
sammanhang. Så klart har det varit viktigt 

att vara delaktig i de aktiviteter som 

Nätverket Idéburen sektorn arrangerar.  

Jag kom tidigt i kontakt med arbetet som 

görs inom Forward Malmö och finns med i 

den Do-think-tank som är en del av detta.   

I samband med en privat resa till London 

början av december passade jag på att 

besöka Voluntary Action Islington som är 

en idéburen verksamhet i en av 

stadsdelarna i London. Det fanns likheter i 

strukturen mellan Islington och Malmö. 

Intressant att höra hur de som idéburna 

arbetar med koppling till sina utmaningar.  

 

Ett annat sammanhang som var viktigt att 

finnas med i var på konsulentkonferensen 

som Malmö stad arrangerade i november. 

Fick tillfälle att informera och vårt arbete 

och knyta kontakter. 

Har också besökt föreningsmässan 

Verdandi och Open your eyes to Malmö, 

för att se vilka olika föreningar och 

aktiviteter som finns runt om i staden.  

 

Styrgruppen och Malmö stad 

Det finns en styrgrupp för den idéburna 

sektorn i Malmöandan. Den består av Ira 

Gyllingberg från HISO, Ingemar Holm 

Malmö Ideella och Pehr Malmström från 

MISO. Vi har löpande möten kring 

Malmöandans utveckling och utmaningar.  

Vid ett par tillfällen har styrgruppen för den 

idéburna sektorn och jag mött företrädare 

för Malmö stad. Det har då konstaterats att 

det finns behov av en mer formell struktur 

för det fortsatta arbetet med Malmöandan. 

Under detta halvår behöver den komma 

på plats parallellt med att värdar för 

samhällsutmaningarna kommer på plats. 

En värd från den idéburna sektorn och en 

från Malmö stad per samhällsutmaning 

som ska vara den sammanhållande 

kraften inom sin samhällsutmaning.   

 

Kommunikation 

En ny hemsida har arbetats fram under för 

att få tydligare fokus på arbetet och 

processen framåt. Löpande läggs 

information om vad som är på gång ut på 

Facebook och via Instagram och Twitter 

förmedlas nyheter.   

Detta nyhetsbrev är ytterligare ett att 

sprida informationen om vad som pågår. 

Dessutom får det spridas till så många 

som möjligt. 

 

Kalendarium 

24/4 Andra verkstaden kring 

Stadsliv, allmänna platser 

och lokaler 

25/4 Andra verkstaden kring 

Jämlik fritid och kultur 

29/4 Andra verkstaden kring 

Delaktighet, trygghet, 

demokrati 

7/5 Nästa steg, Nya vägar till 

arbete och aktivetet 

8/5 Andra verkstaden kring 

Ungas hälsa och livsstil  


