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På gång 
Nummer 2 2019 

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

kommer hända den närmsta tiden ur den idéburna sektorns perspektiv. 

 

 
Under vintern och våren har arbetet med 

och kring Malmöandan fått ny energi. Från 

att samtala om vad överenskommelsen 

ska handla om och vad som ska stå i 

samarbetsplanen har vi börjat göra 

verkstad.  

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.  

Malmöandan På gång nummer 1 kom ut i 

april och kan läsas här https://pp2-

resources.s3.amazonaws.com/58872/121

3132-9u321kqijv.pdf 

 

Verkstad och värdskap 

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. Syftet var också att 

identifiera om det fanns någon 

organisation som var beredd att ta på sig 

ett värdskap för respektive utmaning. Ett 

värdskap som ska delas med företrädare 

från stadens förvaltningar.   

Den samhällsutmaning som kommit längst 

i sitt arbete och är redo för nästa steg, 

påbörja arbetet tillsammans med stadens 

företrädare, är Nya vägar till arbete och 

aktivitet.  

Vid en träff mellan ett antal inbjudna 

organisationer som är verksamma inom 

området enades man att 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.  

Kompetenscentrum (KC) fick 

organisationernas acceptans att vara värd 

för denna samhällsutmaning från den 

idéburna sektorn.  

 

Mer finns att läsa på 

http://www.malmoandan.se/samhällsutma

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

 

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.  

För denna samhällsutmaning har HISO 

visat intresse att ta på sig värdskapet.  
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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.  

För denna samhällsutmaning har MISO 

visat intresse att ta på sig värdskap.  

 

Mer finns att läsa på 

http://www.malmoandan.se/samhällsutma

ningarna/stadsliv,-allmänna-platser-och-

lokaler 

 

I diskussionen kring samhällsutmaningen 

Ungas hälsa och livsstil har det kommit 

fram att det är viktigt att detta är en 

samhällsutmaning som gäller alla 

malmöbors fysiska och psykiska hälsa.  

Än har ingen organisation visat intresse för 

att ta ett värdskap, men det finns 

organisationer som vill vara delaktiga i 

arbetet. 

 

Mer finns att läsa på 

http://www.malmoandan.se/samhällsutma

ningarna/ungas-hälsa-och-livsstil  

 

När det gäller samhällsutmaningen 

Delaktighet, trygghet, demokrati har 

företrädarna inom den idéburna sektorn 

enats om att lämpligaste sättet att arbete 

kring trygghetsfrågorna är inom ramen för 

CTC-arbetet.  

Som förslag har lyfts att arbeta kring en 

del av utmaningen kopplat till Delaktighet 

och demokrati är via Forward Malmös 

initiativ tillsammans med Kaospiloterna 

”Demokratilabb Malmö”.  

Den frågeställning som de vill arbeta 

under hösten med är ”Hur kan vi 

tillsammans förbättra möjligheterna för 

unga människor i Malmö att aktivt 

engagera sig i sin egen och stadens 

framtid?” En frågeställning som kan 

diskuteras inom ramen för Malmöandan.  

Mer om Demokratilabb Malmö finns på 

www.demokratilabbmalmo.se  

 

 

 

Mer kring samhällsutmaningen finns att 

läsa på 

http://www.malmoandan.se/samhällsutma

ningarna/delaktighet,-trygghet,-demokrati  

 

Besök, samtal och möten 

Det var viktigt att tidigt komma ut och 

hälsa på olika föreningar runt om i Malmö. 

Fler besök är på gång att bokas, men jag 

ser gärna att det blir ännu fler.  

Under den period som varit har jag besökt 

eller samtalat med Vänskapsföreningen 

Skåne, Malmö Redhawks, 

Samordningsförbundet i Malmö, 

Folkuniversitetet och FUNKIS, 
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Ensamkommandes förbund samt 

Internationella kvinnoföreningen IKF.  

Under Mötesplats Medskapande, som 

arrangeras inom ramen för Forward 

Malmö, gavs jag möjligheten att prata om 

Malmöandan.  

 

Jag har under året också deltagit vid de 

möten som Do-think-tanken inom Forward 

Malmö arrangerat.  

Plus att jag var med på den trevliga 

Föreningsgalan där olika personer och 

organisationer inom den idéburna sektorn i 

Malmö hyllades.  

Jag har också haft tillfälle att närvara vid 

de träffar som Malmö Live arrangerar i 

samband med deras pauskonserter på 

morgonen.  

 

MetaMalmö möts 

Lika viktigt som det är att involvera 

enskilda föreningar i arbetet med 

Malmöandan är det att involvera 

metaorganisationerna.  

Vid ett par 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 kring Malmöandan.  

 

 

Malmö stad 

Parallellt med mitt arbete har stadens 

samordnare Linnéa Tingne arbetat på en 

kartläggning gällande stadens och den 

idéburna sektorns samverkan.  

Det är ett omfattande arbete som i juni 

presenterades för kommunstyrelsen.  

Denna nyhet publicerades i samband med 

att kartläggningen var färdig. 

https://malmo.se/Sa-arbetar-vi-

med.../Malmoandan.html?utm_campaign=

unspecified&utm_content=unspecified&ut

m_medium=email&utm_source=nyhetsbre

v 

Kartläggningen finns i två versionen, dels i 

sin helhet  

https://malmo.se/download/18.198e13261

6aa40a135aa68b/1559138213764/2.Kartl

äggning+av+Malmö+stads+samverkan+m

ed+idéburen+sektor%2C+fördjupad+kartlä

ggning%281617237%29.pdf   

 

Dels i en sammanfattad version  

https://malmo.se/download/18.198e13261

6aa40a135aa689/1559138149941/1.Kartl

äggning+av+Malmö+stads+samverkan+m

ed+idéburen+sektor%2C+sammanfattning

%281617244%29.pdf 
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Som en del i Amiralstadens arbete har det 

bjudits in till ett antal 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. Den 26 maj var Malmöandan 

och vårt arbete i fokus för en lärandelunch.   

 
 

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.  

När samhällsutmaningen Delaktighet, 

trygghet, demokrati diskuterades ansåg 

företrädarna inom den idéburna sektorn att 

lämpligaste sättet att arbete kring 

trygghetsfrågorna är inom ramen för CTC-

arbetet.  

Ett arbete kring att finna möjligheter till en 

digital samarbetsyta har också påbörjats. 

Vi försöker också ha kontakt med Malmö 

stads nyetablerade kontaktcenter för att se 

på vilket sätt den idéburna sektorn kan 

vara delaktig i dess utformning.  

 

Styrgrupp idéburen sektor 

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.  

 

Styrgruppen för Malmöandan 

Vid ett par tillfällen har styrgruppen för 

idéburen sektor tillsammans med mig mött 

företrädare för Malmö stad. Det har då 

konstaterats att det finns behov av en mer 

formell struktur för det fortsatta arbetet 

med Malmöandan.  

Fredagen den 14 juni träffades 

styrgruppen för Malmöandan för första 

gången. Det är styrgruppen för idéburen 

sektor som möter tre av stadens 

förvaltningsdirektörer. Nästa träff planeras 

till september, då bland annat värdarna för 

samhällsutmaningarna ska utses.     

 

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 

21/8 MetaMalmö Möts 

28/8 Verkstad kring Delaktighet 

och demokrati  

September Möte i styrgruppen för 

Malmöandan 

Oktober Värdarna möts för 

Uppstartskonferensen   


