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Malmö Ideella är en partipolitisk och religiöst obunden förening med förtroendevalda personer som
representerar Malmös breda föreningsliv. Vi är en samlande kraft som driver gemensamma frågor
med syftet att lyfta hela den idéburna sektorn i Malmö. Vi anordnar utbildningar, omvärldsbevakar
och företräder medlemsföreningarna. Vi fungerar som remissinstans i frågor gällande civilsamhället.
Jämställdhet, mångfald och antidiskriminering är ledord i all vår verksamhet.

Malmöandan – Överenskommelsen mellan Malmö stad och idéburen sektor
Malmö Ideellas drivkraft är att alltid sträva efter bred samverkan. Samarbete mellan föreningar
och/eller mellan offentlig sektor, näringsliv och universitet är viktigt för såväl samhällsutvecklingen
som för Malmö Ideellas medlemmar.
Malmö Ideella initierade processen som ledde till att Malmö stad 2014 beslutade att tillsammans
sätta igång ett arbete med att nå en överenskommelse mellan staden och den idéburna sektorn,
civilsamhället. Frågan hade drivits från föreningslivet under en längre tid. Beslutet inspirerades av
tidigare arbete som skett på regional och nationell nivå. Arbetet resulterade i en avsiktsförklaring och
ett målriktat dokument om att arbetet skulle föras vidare. Syftet är att fördjupa, förbättra och
förtydliga samverkan mellan stad och idéburen sektor, för att klara av de utmaningar som Malmö
står inför.
I mars 2016 beslöt kommunen att processen skulle ledas vidare av två samordnare och ett
processtöd, samt en arbetsgrupp bestående av kommunrepresentanter och föreningslivet. Tanken är
att arbetet ska leverera ett slutdokument under våren 2017. Arbetet kan följas på
www.malmoandan.se.
En utmaning för 2017 är att fortsätta fördjupa processen inom såväl stad som civilsamhälle.
Samverkan och medskapande är ett förhållningssätt generellt som borde prägla alla organisationer.
Det finns en rad olika verksamheter som bör hakas in inom ramen för överenskommelsearbetet och
detta bör tas in i malmöandans fortsatta arbete.
Malmö Ideella kommer under året att sammankalla till två träffar med syftet att samla den idéburna
sektorn med fokus på strategiska frågor.
Mål: En färdig överenskommelse som leder till fördjupad samverkan mellan Malmö stad och den
idéburna sektorn och konkreta åtgärder för en bättre stad för malmöborna.
Indikator: Processen Malmöandan leder till en färdig överenskommelse med handlingsplan under
våren 2017 och det beslutas om att tilldela resurser för arbetet under en längre tidsperiod.
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Malmö Ideellas medlemsvård och medlemsrekrytering
Malmö Ideella har redan idag många medlemmar men vi strävar efter att nå ut till fler. Ju fler
medlemsföreningar desto starkare röst och möjlighet till påverkan. Utveckling av befintlig
medlemsvård och medlemsrekrytering kommer stå i fokus vad gäller Malmö Ideellas kärnverksamhet
för år 2017.
Varför det är bra för en förening att vara medlem i Malmö Ideella ska vara tydligt och klart för
förtroendevalda, anställda, samverkanspartners och medlemsföreningar. Det gör vi med hjälp av att
skapa:
A Paket med medlemserbjudanden på teman som till exempel tryckeritjänster, försäkringar och
konferenslokaler
B Tydlig kommunikation med budskapet vilka fördelar ett medlemskap innebär
C Medlemsaktiviteter med fortbildnings- och samverkansfokus.
Mål: Medlemskap i Malmö Ideella ska upplevas attraktivt för den idéburna sektorn
Indikator: En majoritet av medlemmarna svarar i enkätundersökning att Malmö Ideella är en stark
röstbärare som ger relevant service
A Medlemserbjudanden
Det ska vara eftertraktat att bli och vara medlem i Malmö Ideella. Därför kommer olika
medlemserbjudanden tas fram under året för att tydliggöra och förstärka vikten för den idéburna
sektorn att bli och vara medlem i Malmö Ideella. Det kan handla om centrala avtal som Malmö
Ideella förhandlar fram med till exempel hotell-, tryckeri eller försäkringsbranschen. Det kan också
handla om att skapa en intern medlemsannonsering för utbyte av tjänster som till exempel enklare
IT-hjälp, föreläsare och hantverkare. Idag finns ett liknande system för föreningar som söker eller vill
hyra ut lokaler. Under året kommer också medlemmarnas behov av stöd för att söka projektmedel
att undersökas.
B Kommunikation
Månatliga nyhetsbrev skickas ut till medlemsföreningarnas kontaktpersoner, ca 10 utskick per år.
Brådskande informationsutskick skickas ut vid behov däremellan.
Malmö Ideella arbetar med regelbunden kontakt och möten med och för medlemsföreningarna.
Under 2017 ser vi över formerna så att vår röst sker med tydlig och fortlöpande förankring. Moderna
digitala lösningar och tematräffar är några förslag att utveckla under året.
Malmö Ideella vill vara med och driva på samhällsutvecklingen med social hållbarhet i fokus. Malmö
Ideella har därför även en opinionsbildande roll och deltar gärna i debatter, skriver debattartiklar och
föreläser om idéburen sektor i Malmö. Malmö Ideella är en viktig remissinstans och strävar efter att
svara på alla relevanta remisser under året.
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Loggor och hemsidans utseende och funktion ses över under året och en webbadress för nya
förkortningen Malmö Ideella skapas.
C Medlemsaktiviteter
Malmö Ideella vill utveckla delaktighet och demokrati och erbjuder en viktig plattform för att
föreningar från olika verkligheter träffas och samverkar. Det är dessa ibland oväntade samarbeten
som lyfter Malmö.
Malmö Ideella bjuder in till föreningsluncher där anställda och förtroendevalda i idéburen sektor kan
mötas och knyta nätverk. Tematiska föreningsmöten för styrelser och föreningsledare, gemensamma
träffar för konsulenter och verksamhetschefer samt för idéburna kommunikatörer, erbjuds
fortlöpande under året.
Malmö Ideella arrangerar Volunteer Match samt är med och samarrangerar föreningsmässan på
Malmö Högskola tillsammans med MISO, Studentkåren och Studenthälsan. Malmö Ideella och dess
medlemsföreningar vill även vara en aktiv part i Malmöfestivalens planerande och genomförande.
------------------------------------------

Malmö Ideella som arbetsgivare
Malmö Ideella strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats där medarbetare trivs. Under året ses
styrdokument över för att få en tydlighet i delegationsansvar. Fortbildning för de anställda är viktigt
för såväl utveckling av verksamheten som för den enskilde anställde. Ambitionen är att varje tjänst
även innefattar en del som går till verksamhetsutveckling. Det behövs för att Malmö Ideella ska
kunna vara en verksamhet som känns relevant för medlemsföreningar och samarbetspartners även
framöver.
------------------------------------------

Malmö ideella och de förtroendevalda
Malmö Ideella är en ideell förening och drivs av ideellt engagerade i form av styrelse, valberedning
och revisorer samt andra utbildare och representanter i referensgrupper. Möjlighet till fortbildning är
en viktig del för att verksamheten ska fungera och utvecklas. Under året kommer därför de
förtroendevalda erbjudas att gå relevanta utbildningar. Inte minst är den viktigt att den nya styrelsen
får möjlighet till kickoff och tidigt dela upp ansvarsområden på det nya verksamhetsåret.
-------------------------------------------

Malmö Ideella och samverkan med Malmö stad
Förutom arbetet med Malmöandan är Malmö Ideella en aktiv part i fritidsförvaltningens Dialoggrupp
där regelbundet samråd sker med Fritidsnämnden gällande bidragsbestämmelser och andra frågor.
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Dialoggruppen kan sätta ihop olika referensgrupper i aktuella frågor. Malmö Ideella är
representerade i juryn för Årets Eldsjäl och Årets förening.
Malmö Ideella vill utöka samverkan med de föreningar och organisationer som erhåller stöd även
från andra nämnder. Idag samarbetar Malmö Ideella med fritidsförvaltningen i kontinuerliga
dialoggruppsträffar. Liknande samverkansprocesser mellan föreningslivet och staden vore önskvärt
även för andra facknämnder. Sådana kontakter kommer att tas i början på 2017 när Malmö stads nya
organisation kommer på plats. Kultursektorn är ett prioriterat område och nämnd att arbeta
tillsammans med.
Malmö Ideella vill också driva på politikerna att, tillsammans med det civila samhället, ta fram en
strategi, tillsammans med föreningslivet, för ett föreningsvänligt Malmö med fler föreningsaktiva och
fler föreningshuvudkontor i staden.
Frågor som drivs löpande är att påverka att nolltaxan omfattar samtliga kommunala lokaler och att
påverka Malmö stads bidragsstödsystem i den riktning som våra medlemsföreningar önskar.
Malmö Ideella önskar vara en part i Malmöfestivalens planeringsgrupp för att bevaka föreningarnas
intressen vad gäller föreningarnas dag och Malmö festivalen.
Vi fortsätter driva frågan om att staden skapar ett föreningslivskontor med samma status och
resurser som dagens näringslivskontor.
Ett permanent samarbete med Malmö stad på central nivå är en förutsättning för att processen med
överenskommelsen ska fortleva och bli meningsfull långsiktigt.
Mål: Samverkan ska fungera väl med såväl fritidsnämnden som andra nämnder som berör den
idéburna sektorn
Indikator: En dialoggrupp med kulturnämnden/förvaltningen och den idéburna sektorn ska startas
--------------------------------------

Malmö Ideella som samhällsförbättrare
Civila samhällets betydelse för Malmö är omfattande. Därför är social hållbarhet en viktig fråga för
oss.
Malmö Ideella vill underlätta för Malmöbor att hitta föreningar att engagera sig i och för föreningar
att hitta medlemmar och ledare. Malmö Ideella vill att fler anställda i offentlig sektor och näringsliv
får möjligheten att engagera sig någon timme ideellt på arbetstid.
Malmö Ideella ser att det finns en stor potential för föreningar i Malmö att hjälpa unga till en första
arbetslivserfarenhet och referens. Men även för vuxna som står långt bort från arbetsmarknaden
finns det stora möjligheter till olika typer av arbete inom frivilligsektorn. Fler föräldrar i arbete
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stärker också socioekonomiskt svaga familjer och förbättrar även barn och ungas uppväxtvillkor. Vi
ser fram emot närmare samverkan mellan Malmö stad och andra aktörer för att skapa fler
praktikplatser för unga och fler lönebidragsanställningar i frivilligsektorn. Vi för dialog med olika
aktörer och är öppna för att utveckla metoder för att ge fler malmöbor ett sammanhang och
möjlighet att närma sig arbetsmarknaden på olika sätt. Malmö Ideella vill se en utveckling där
föreningslivet ges samma möjligheter och resurser som näringslivet i Malmö.
Vi arbetar för att en arbetstränarpool ska bli verklighet och fungera som ett erbjudande som skapar
fler anställningar i den idéburna sektorn samtidigt som föreningslivet erbjuds relevant service.
Vi ser positivt på att fler IOP – (Idéburet offentligt partnerskap) utvecklas i Malmö och tror att fritidoch kulturupplevelser som syftar till att skapa rikare sociala miljöer skulle kunna vara ett intressant
område att gå vidare med. Inom ramen för överenskommelsen mellan Malmö stad och föreningslivet
har vi en god förhoppning om att även andra samverkansformer kommer prövas och spridas.
Vi deltar årligen i Fairtrade Challenge och är öppna för att delta i andra initiativ som syftar till att
förbättra social, etisk och ekologisk hållbarhet.
Mål: Fler människor som befinner sig utanför arbetsmarknaden ska få möjlighet till praktik eller
arbete i föreningslivet
Indikator: Ett samverkansprojekt kring praktik och anställningar i föreningslivet startas under året
tillsammans med Malmö Ideella samt aktuella myndigheter och aktörer
---------------------------------------

Malmö Ideella och Föreningarnas hus
Malmö Ideella vill tillsammans med föreningar och organisationer med stöd från offentlig sektor,
skapa ett gemensamt hus för kontor, arbetsplats, utveckling och utbildning. En utredning genomförs
under hösten 2016 av villkoren och förutsättningarna för Föreningarnas Hus som det ser ut idag och
hur det skulle kunna förbättras inför framtiden. Idag finns en hel del förutsättningar som inte är helt
ideala för civilsamhället. Det finns även tankar om att ta ett större grepp kring de behov föreningar
har i staden. Arbetet är i sin linda och skall redovisas i december. Malmö Ideella gör utredningen i
samverkan med Fritidsförvaltningen. Tanken är att utredningen ska tjäna som underlag för en
fortsatt diskussion om hur föreningslivet kan stärkas i staden och hur föreningslivet kan stärka
staden.
Malmö ideella ser gärna att Malmös skolor öppnas upp så att föreningar på eftermiddagar och
kvällar kan samnyttja lokaler.
Mål: Komma närmare att ett föreningarnas hus blir verklighet, så att villkoren för föreningarna blir
bättre totalt sett.
Indikator: Utredningen färdigställs under året och pekar på intressanta lösningar
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Samverkansprojekt
KC - KompetensCenter Idéburna Malmö
KompetensCenter Malmö bygger upp ett center för kompetensutveckling som utvecklar idéburen
sektor i Malmö. Kompetensutvecklingen riktar sig till anställda, föreningsledare och
förtroendevalda. Speciell vikt läggs vid att arbeta aktivt för jämställdhet, tillgänglighet,
likabehandling och hållbarhet. Projektet drivs av Malmö Ideella med 67 intresserade organisationer i
Malmö, med stöd från Malmö stad och medfinansieras av Europeiska socialfonden.
Under 2017 vill projektet utöka antalet intresserade organisationer till att omfatta alla som är
medlemmar i Malmö Ideella. Målet är att skapa fysiska och digitala plattformar för
kompetensutveckling av personer som är anställda och verksamma i Malmös föreningar. Ett
nyhetsbrev sprids månadsvis om och med nyheter från Kompetenscenter samt föreningslivet i
Malmö. Varje månad arrangeras ”Open Center” i ämnen som har hög aktualitet.
Verksamheten inom Kompetenscenter önskas bli en egen organisation inom Malmö Ideella under
året.
--------------------------------------Malmö Ideella samarbetar i flera frågor med MISO - Malmöidrotten; Föreningspool, föreningslunch,
föreningsutbildningar och NAD.

Föreningspool Malmö och föreningsutbildningar
På uppdrag av Malmö stads fritidsförvaltning driver Malmö Ideella och MISO Föreningspool Malmö,
som syftar till att stärka och ge stöd främst till mindre föreningar som inte har möjlighet till egna
konsulenter eller andra anställda. Föreningspoolen fungerar rådgivande, stärkande och stödjande.
Poolen arbetar utifrån personliga möten med föreningsrepresentanter. Stöd och hjälp med stadgar,
medlemsregister, kommunikation, tips på finansiering, navigering bland föreningsstöd, bokföringsråd
samt frågor kring arbetsmiljö och arbetsgivaransvar.
Utifrån avtal med Malmö stads fritidsförvaltning genomför Malmö Ideella och MISO grundläggande
föreningsutbildningar. I vårt arbete vill vi även finna nya former för utbildning och även nya,
relevanta former för att validera utbildning.
-------------------------------------------

NAD – Nätverk Aktivitet Delaktighet
Tillsammans med MISO på uppdrag från Nätverket Idéburen sektor Skåne, verkar Malmö Ideella som
föreningssamordnare i Malmö för nyanlända flyktingar med etableringsplan. Syftet med verksamhet
är att utveckla och testa nya metoder tillsammans med Arbetsförmedlingen för hur idéburen och
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offentlig sektor kan samverka för att underlätta för nyanlända att komma ut i föreningslivet och på så
vis stärka sina sociala nätverk, öva svenska språket och förbättra sin hälsa. Genom arbetet med
inkludering av nya Malmöbor i t.ex. arbetet med NAD i förening, ges dessa en möjlighet att få en
större delaktighet i samhället och en större förståelse för den svenska demokratiska modellen.
Idag är föreningssamordnartjänsten på 50 %, men samverkansparterna¹ i NAD strävar efter att den
ska bli 100 % under 2017. De utökade procenten ska gå till stödfunktion för föreningar i
inkluderingsfrågor, informationsspridning om idéburen sektor samt utbildning. Själva
matchningsdelen i NAD utökas inte.

¹Nätverket – Idéburen sektor Skåne, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne,
Kommunförbundet Skåne
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