
  

  

Verksamhetsplan 2022  
Malmö Ideella är den bredaste (utan särintresse) samverkande organisationen för idéburen sektor i 
Malmö, med över 350 medlemsorganisationer i samtliga 13 föreningskategorier.   
 
Malmö Ideella är en naturlig hemvist för alla organisationer och föreningar med idéburen grund. Vår 
verksamhet innehåller många aktiviteter som bidrar till det övergripande målet om ett socialt 
hållbart Malmö. Detta är Malmö Ideellas verksamhetsplan för år 2022.  

Styrelsen för Malmö Ideella verkar i det strategiska arbetet och anställda gör det operativa arbetet.  

Övergripande strategiskt uppdrag 

Malmö Ideella är en öppen mötesplats som samlar, stärker, inspirerar och skapar förutsättningar för 
idéburna organisationer och ideella sektorn att utvecklas.  

Malmö Ideella är en modig och inkluderande samhällsaktör som skapar gemenskap och använder 
Malmös mångfald för att bidra till lösningar på samtida samhällsutmaningar.  

Malmö Ideella är en gränsgångare, en samlande och samverkande kraft för olika samhällssektorer för 
att medskapa framtidens hållbara samhälle. 

 

Organisationskultur 

I Malmö Ideella är vi nyfikna, bygger kunskap och är ständigt lärande.  

I Malmö Ideella vill vi att fler ska känna gemenskapen och glädjen i föreningslivet. 

I Malmö Ideella har vi förståelse för olikheter, vi är inkluderande och lyhörda. 

I Malmö Ideella använder vi vår kunskap för att vara proaktiva för sektorn och tar plats i samverkan 
med andra för att medskapa det hållbara samhället. 
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Strategisk riktning  
• (Leda) skapar förutsättningar för medlemmarna och hela 
sektorn att utvecklas och skapa innovativa lösningar på 
samtida samhällsutmaningar. Ett kontinuerligt arbete med 
att identifiera utmaningar har etablerats.  

• (Service) erbjuder stöd i form av mötesplatser, verktyg, 
utbildningar, med syftet att både svara på identifierade 
utmaningar samt ta fram nya samarbetsformer. Malmö 
Ideella främjar samarbete föreningar sinsemellan samt 
mellan föreningslivet och andra sektorer. Samarbete sker 
på lika villkor och är grundad i jämställdhets- och 
jämlikhetsprinciper.  

• (Opinion) är en tydlig samhällsröst och skapar opinion 
genom flera kommunikationsplattformar 

  

 

Ett antal aktiviteter för den operativa verksamheten i de strategiområdena  
Leda  Opinion  Service  

Samverka föreningslivet  Demokrati   Malmöandan  

Samverka alla sektorer 
  

Omvärldsbevakning 
 

Malmö Tillsammans  

Föreningsutveckling  
  

Newsdesk 
 

Föreningscenter Nobel 21 

Föreningskartan 
  

Debatt och påverkan 
 

Föreningslots Malmö  
 

IOP – Idéburet Offentligt 
Partnerskap   

Kommunikatörsnätverk 
 

Eurodesk Malmö  
 

Idéburen välfärd Föreningsbarometer Civilsamhället in i Framtiden   

Dialogforum  
  

Nyhetsbrev  Volontär i Malmö 
 

Strategi för föreningslivet  Social trygghet & hållbarhet 
 

Föreningspool Malmö 
  

  

 

 

 

Opinion 

Service Leda 
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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 föreningar och samarbetspartners även framöver.  

Under året kommer vi att samverka i projektet Kompetenslyftet som Fryshuset Malmö beviljats 
medel till från Europeiska socialfonden.  

Malmö Ideella har beviljats ekonomiska medel av Svenska ESF-rådet i 
Sydsverige för att genomföra en förstudie.  
Förstudien, har genomförts under 2021, syftar till att i bred 
samverkan med företrädare från olika sektorer undersöka 
hur civilsamhället kan förbereda för ansökningar om medel 
från Socialfondens nya programperiod 2021-2027.   

Många vill bidra med kunskap till Civilsamhället in i 
framtiden. Vi är stolta att tillsammans med projektparter 
fortsätta förstudien med att genomföra fem nya projekt.  

 
Arbetsgivarnätverk   

Vi vill undersöka hur våra medlemmar vill utveckla sig som arbetsgivare, om utvecklingsbehov av 
anställda, och vilka utmaningar för att anställa personer utanför arbetsmarknaden som finns. Vi 
avser att göra en enkät som tar upp dessa frågor, vi vill analysera utmaningarna med medlemmarna 
och återkomma med förslag på åtgärder. Vi utveckla fler möjligheter för att fler människor som 
befinner sig utanför arbetsmarknaden ska få möjlighet till praktik eller arbete hos föreningar. För att 
detta ska uppfyllas behöver vi samarbeta.   

 
Malmö Ideella och de förtroendevalda  

Malmö Ideella är en ideell förening och drivs av engagerade från 
hela den idéburna sektorn i form av styrelse, valberedning och 
revisorer samt ambassadörer och representanter i 
referensgrupper och kunskapsallianser. Styrelsen verkar i 
föreningens strategiska arbete.  

Möjlighet till fortbildning är en viktig del för att verksamheten ska fungera och utvecklas. 
Gemensamma möten är en viktig del i utvecklingen mellan styrelse och representanter i olika 
områden. Förtroendevalda, ombud, ambassadörer och representanter erbjuds att gå relevanta 
utbildningar. Inte minst är den viktigt att den nya styrelsen får möjlighet till kickoff, för att arbeta 
vidare med strategiska arbetet. 
Under året ska vi skapa första årliga partnerskapskonferensen i Malmö, för samtliga ”styrgrupper” 
som Malmö Ideella är involverade i. 

 

Volontärportalen – Volontär i Malmö  

Malmö Ideella och Volontärbyrån utvecklar sajten Malmö volontärportal för att 
underlätta för det ideella engagemanget i Malmö. På sajten kan ideella 
organisationer kostnadsfritt annonsera efter fler volontärer, och de som vill engagera 
sig kan enkelt söka ideella uppdrag. 
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Särskilt nu under kriser märker vi av ett ökat intresse från människor att engagera sig, och den nya 
sajten ska kunna kanalisera engagemanget dit det behövs som mest i Malmö. Föreningar kan via 
plattformen lägga ut volontäruppdrag som malmöbor direkt kan anmäla sitt intresse till. 

 

Malmö Ideella samlar och samverkar 
Malmö Ideella är hela föreningslivets samlande organisation, öppen för alla föreningar, 
organisationer, stiftelser och andra juridiska personer som är öppna och inte drivs med vinstsyfte. Vi 
har många av Malmös idéburna föreningar och organisationer som medlemmar. Vi är omkring 350 
medlemsorganisationer, och vi växer för varje år. Malmö behöver en samlad organisation för alla, för 
att visa samlad styrka, men också för att visa att vi utgör en variation och mångfald. Vi vill öppna upp 
med fler medlemsnivåer under året.     

Vi ser det som viktigt att låta pågående verksamheter etablera sig och få en fast grund. Vi ska också 
närmsta tiden bredda de tjänster och resurser som vi i dagsläget kan göra tillgängliga för idéburna 
organisationer i Malmö. Primärt är vi en samverkande organisation och vi vill växa i samklang med 
samhällets behov och intressen.   

Kunskapsallianser och samverkan  
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 medlemsorganisationer. Vi eftersträvar delaktighet i nätverk som går i 
samklang med våra ändamål, och söker konkret samarbete där det kan stödja våra 
medlemsföreningar.  
 
Vi ser positivt på att utöka antalet IOP – (Idéburet offentligt partnerskap) och att de utvecklas i 
Malmö.  
 
Utvärdering och uppföljning 
I allt som Malmö Ideella är involverade önskas feedback, mer kunskap ett växande och lärande. Vi 
vill göra mer i form av utvärderingar/uppföljningar som exempelvis självvärdering, 
medlemsundersökning, intressentutvärdering.  

Utveckling med engagemang  
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.   

 

Vi ska via samtliga våra digitala kanaler erbjuda tillgång till 
evenemang, tjänster och information. Men också möjlighet till 
att boka in sig för träffar (digitalt) med oss för strategiska 
diskussioner. Vi ska bli bättre på att erbjuda nyhetsbrev och 
samla värdefulla tjänster och resurser för våra medlemmar.  Vi 
ska skapa en Föreningskarta för allt i Malmö inom 
civilsamhället.  
 
Vi uppmanar våra medlemmar att arbeta med frågor kring jämställdhet, mångfald och verka mot 
diskriminering, uppmärksamma frågor kring mänskliga rättigheter - och förmedlar utbildningar i 
frågorna.  
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Föreningsevent 

Malmö Ideella vill i stadens Föreningscenter se fler tillfällen att stimulera idéburna organisationer 
till samverkan sinsemellan för att skapa fysiska och digitala event, och stödja andra event genom 
att sprida info.   

Malmö Ideella är representerade i juryn för Årets Eldsjäl och Årets förening, samt deltar i arbetet 
med Föreningsgalan i samverkan med Malmö stad.  
  
Malmö Ideella delar sedan några år ut tre priser till de som på något sätt gjort en insats i och för den 
idéburna sektorn i Malmö. Två av priserna delas ut till aktörer i den egna sektorn.   

● Årets föreningsinsats för Malmö   
● Årets nya förening  
● Årets insats för Malmös idéburna sektor  

 
Föreningsmöten och nätverksträffar   

Malmö Ideella vill bjuda in till föreningsmöten där 
anställda eller förtroendevalda i idéburen sektor kan 
mötas och knyta nätverk. Malmötimmen och 
Lärandelunch är exempel på sådant.   

Tematiska föreningsmöten för styrelser och 
föreningsledare, gemensamma träffar för 
verksamhetsutvecklare och verksamhetsledare kommer 
att ske fortlöpande under året. 

Malmö Ideella tar på sig att bjuda in till möten för alla 
META organisationer och lokala paraplyer.  

 

Tydlig samhällsröst 
 
Civilsamhällets betydelse för Malmö är omfattande. Vi påverkar där vi behöver. Malmö Ideella vill 
vara med och driva på samhällsutvecklingen med social hållbarhet i fokus. Malmö Ideella har också 
en opinionsbildande roll och deltar gärna i debatter, skriver debattartiklar och föreläser om idéburen 
sektor i Malmö. Men när vi arbetar med konkreta projekt gör vi det oftast i samverkan med andra.  

Vår huvudidé är att vi gärna initierar och etablerar sådant som främjar lärande och samverkan, och 
som stärker civilsamhällets verksamheter. Vi finns med i flera nätverk och samverkar på daglig basis 
med många offentliga aktörer.  

 

Omvärldsbevakning och informationsspridning  

Vi bevakar regionala, nationella och europeiska processer som stärker civilsamhället. Vi försöker 
också hålla koll på Malmö stads alla förvaltningar och följer ärenden av intresse för oss. De områden 
som vi tittar närmare på under året är:   

• Mänskliga rättigheter – hur förändras samhället just nu?  
• Samhällsutmaningar – hur hanterar vi Agenda 2030  
• Sociala innovationer – hur utvecklas civilsamhället?   
• Lösa organisationers former – nya sätt att engagera sig?  
• Social mobilisering – ger det verklig makt?   
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Dialoggrupp – Dialogforum   

Malmö Ideella har representanter i fritidsnämndens Dialoggrupp där regelbundna samråd sker i 
aktuella ämnen och andra frågor.  
 
Malmöandans dialogforum syftar till att främja en fortlöpande dialog om förutsättningar för 
samverkan mellan sektorerna kring gemensamma samhällsutmaningar. Forumet syftar också till att 
öka inflytandet och demokratin kring de uppdrag/ansvar/engagemang vi har. Vid dialogforumen 
deltar personer verksamma i Malmö stad, idéburen sektor och inom akademin. 
 
Samarbeta med stadskontoret och fler förvaltningar  

För att stärka samverkan med staden, vill vi ha en kontinuerlig dialog med Malmö stad på 
kommunstyrelsenivå, det är en förutsättning för att processen med överenskommelsen ska fortleva 
och bli meningsfull långsiktigt.  
 
Vi eftersträvar att utveckla samarbetet 
med alla förvaltningar inom staden, då vi 
har många föreningar inom deras 
verksamhetsområden. Det lokala 
utvecklingsarbetet växer och detta bör 
också uppmärksammas i vårt 
medlemsarbete. Arbetet med Agenda 
2030 vill vi verka mer med i samverkan 
med alla stadens förvaltningar. 
 
Digital samverkan – Öppet samtal och dialog   

Vi behöver inom civilsamhället diskutera och reflektera över utvecklingen på det digitala området.  
Digitalisering är något som genomgripande förändrar samhället på många olika sätt, hur går vi i 
Malmö fram i dessa frågor? Vi ligger också bakom ”Förening.se”, allt du behöver veta om föreningar 
på webben. Vi ser gärna en utveckling av sidan.   

För Malmö Ideella tar vi under året också fram en digital kommunikationsplan, så att vi får en bättre 
struktur på sociala medier och webb. En digital plats för samverkan mellan sektorerna anpassat för 
civilsamhället i Malmö, växer fram under året.   

Strategi för föreningslivet  

Malmö Ideella vill ta fram en strategi, tillsammans med föreningslivet och med Malmös politiker, för 
ett framtida föreningsvänligt Malmö med fler föreningsaktiva, fler aktiva föreningar och fler 
föreningshuvudkontor i staden. Arbetet med en strategi skulle kunna göras som en del av 
Malmöandan för att belysa förutsättningar för framtida samverkan.   
I en strategi bör också initiativet om ett föreningslivskontor, både fysiskt och digitalt, utvecklas. Vi 
ser gärna att frågan om kontaktcenter och föreningslivets medverkan också inkluderas inom 
strategin.   

Föreningsbarometer  

Vi vill veta hur föreningarna i staden mår, hur de utvecklas och vilka bekymmer de ser i sin 
verksamhet och i sin omvärld. Vi vill få en bild av vilka resurser man har tillgång till, hur 
lokalnyttjandet ser ut och hur sammansättningen är i styrelser. Och vi vill verka för att sprida 
information, debatt och kunskap om det organiserade föreningslivet. Därför presenterar vi vid behov 
en föreningsbarometer, med intressant statistik.  
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Föreningspool Malmö 
Föreningspoolen fungerar rådgivande, 
stärkande och stödjande för föreningslivet i 
Malmö.  

Föreningspool Malmö är en verksamhet som sker i samverkan med Malmö stad för att kostnadsfritt 
ge råd, stärka och stödja Malmös ideella föreningar.   

Verksamheten finns främst till för den lilla föreningen utan anställd personal och utan kostnad 
ges professionellt stöd och hjälp till exempel med att: Registrera föreningen hos 
fritidsförvaltningen, revidera stadgar, få stöd som arbetsgivare, få stöd med årsmöten och att 
navigera bland föreningsbidragen.  

Under året vill vi i samverkan skapa en utveckling av service till civilsamhället som är målgruppen. 
Dessutom vill vi skapa mer service till fler inom idéburen sektor i Malmö. 

 

Föreningscenter – Nobel 21   
Föreningscenter och idéen till densamma uppstod i medlemskretsar hos 
Malmö Ideella vid en workshop som hölls år 2016. Malmö Ideella har sedan i 
samverkan med Malmö stad utrett frågan och därefter inom ramen för 
Malmöandan invigt första föreningcentrat.  
Idag finns ett föreningscenter på Nobelvägen 21, som är igång med 
många föreningar i huset, och under utveckling.  
  
Utvecklingen av Nobel 21 är en samverkan mellan Malmö stad och de föreningar som finns i huset. 
Malmö Ideella fungerar som ”husvärd” och hantera samordning.  Både Husrådsmöte och andra 
utvecklingsmöten hålls gemensamt med de som verkar i Nobel21.   
  
Vi vill ta fram en strategi för utvecklingen av fler föreningscentra, bättre tillgång till kommunens 
lokaler, (som skolor), och för en utökning av noll-taxa till alla typer av lokaler. Vi vill också utreda hur 
samverkan kan ske med näringslivet i dessa frågor.   
  
Fler noder/resurscentra för föreningsutveckling, med andra ”husvärdar” skulle kunna finnas i och för 
hela staden. Vi vill inkludera föreningarna i stadens utveckling, och samtidigt skapa en social 
infrastruktur för framtidens malmöbor. I redan existerande stadsområden finns också utrymme för 
att utveckla befintliga resurser och lokaler på ett sådant sätt att de involveras i ett nätverk med 
föreningscentra.   
  
Studio 21 

Ett samarbete med Malmö mediakanal växer fram i Föreningscenter Nobel 21. Studio 21 erbjuder 
föreningar i samverkan med KC Kompetenscenter att hålla sina möten digitalt. Föreningspool Malmö 
erbjuder att föreningar kan hålla digitala årsmöten i Studio 21. 
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Malmöandan  

Inom ramen för överenskommelsen mellan Malmö stad och föreningslivet har vi 
en god förhoppning om att även andra samverkansformer kommer prövas och 
spridas. Vi ser gärna att det inom ramen för Malmöandan går att påverka Malmö 
stads stödsystem och policys i den riktning som våra medlemsorganisationer 
vill och som stärker och utvecklar idéburen sektor i stort. Vi vill att fokus ligger 
på konkreta projekt och öppna processer.    

I och med framtagandet av överenskommelsen har Malmö stad och idéburen sektor pekat på vikten 
av att arbeta fram policy- eller strategidokument i samverkan. Exempelvis kan det handla om hur 
olika aktörer bättre kan involveras. Malmö Ideella strävar efter att vara med tidigt i planeringen av 
nya policys inom staden.   

En viktig del i all samverkan är att utvecklas, genom medskapande och lärande. Det innebär 
reflektion och utvärdering, samt till viss del att utveckla nya arbetssätt och styrformer. Samverkan 
mellan förvaltningar och föreningar/organisationer, utbildning i medskapande samverkan, 
processledarskap, dokumentation och plattformar för samverkan ingår i detta.   

Utbildningsinsatser sker på många ställen i kommunen och i föreningslivet, vilket det finns många 
exempel på. Befintliga forum och mötesplatser som anordnas av staden, ska tas tillvara för att skapa 
gemensamt lärande och utveckling. Malmö Ideella vill vara med där det händer och samverkar gärna 
kring lärande.   

 

Malmö Tillsammans           

Syftet med satsningen Malmö Tillsammans är att inom ramen för ett 
samverkansprojekt mellan parterna, och i ett gemensamt arbete 
med en stor mängd ytterligare lokala och regionala privata, ideella 
och offentliga aktörer, utveckla en medborgarstyrd innovationsplattform.  

Innovationerna är tänkta att svara mot de lokala samhällsutmaningar för en hållbar stadsutveckling 
som rör minskad segregation, ökad sysselsättning och hållbar förnyelse i bostadsområdena. Genom 
denna behovsstyrda process kan socioekonomisk utveckling och miljömål uppnås samtidigt som det 
lokala näringslivet och föreningslivet utvecklas.  

Vi vill skapa nya arbetssätt där medborgarna och en bredd av lokala aktörer i olika former av 
delaktighets och dialogprocesser, bidrar med kompetens, engagemang och behov som drivkraft för 
en förnyelse- och förändringsprocess. Målet är att etablera två nya områdesinkubatorer och 
sektorsövergripande mötesplatser för lokal innovationsutveckling. Vi arbetar även med lärande- och 
kapacitetsbyggandeinsatser och utveckling av prototyper. 

Geografiskt kommer projektet att verka i de stationsnära utvecklingsområdena kring, Persborg/ 
Sofielund, Rosengård, Östervärn/ Kirseberg i Malmö. 

Några av de mål som projektet skall arbeta med: 

 Att utveckla områdesbaserade “gräsrotsinkubatorer” för att lösa medborgarstyrda 
samhällsutmaningar. 

 Att inom ramen för lokala områdesinkubatorer ta fram nya produkt- och 
tjänsteinnovationer för hållbar stadsutveckling. 

 Att ge små och medelstora företag ökad kunskap om hur man kan arbeta med 
medborgarstyrd och affärsdriven stadsutveckling. 
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 Att stimulera nytänkande inom hållbar stadsutveckling genom att involvera 
civilsamhället och Malmös föreningsliv i innovationsprocesserna. 

 Att utveckla en fysisk och digital mötesplats för samverkan mellan civilsamhället, 
näringslivet och offentlig sektor när det gäller social hållbar stadsutveckling. 

 Att utveckla hållbara metoder för styrning och ledning av Malmö stads 
innovationsarbete. 

 

I varje område ska en inkubator utvecklas som samlingsplats för initiativ. Tillsammans bildar 
inkubatorerna en innovationsplattform för hela staden. Malmö Tillsammans ska ses som en resurs 
för föreningar, företag och medborgare i Malmö för att lyfta det som är viktigt för dem, hitta 
lösningar och bygga en hållbar stad för alla. 

 

Föreningslots Malmö 

Projektet Engagemang i Malmö ett §37a-projekt (Länsstyrelsens statliga medel 
för mottagande och etablerande av nyanlända) i samverkan med Malmö stad. 

Projektet ska ge nya Malmöbor samma möjligheter som andra Malmöbor att 
komma in i samhället genom föreningslivet, med hjälp av en Föreningslots. 
Föreningslotsen kommer att besöka till exempel SFI och etableringskurser 
för att prata om föreningslivet och hur det är uppbyggt. Vid 
informationstillfället kommer Föreningslotsen också att ta till vara på personers intresse och lotsa 
vidare på olika sätt. Det kan vara allt från att visa en hemsida och ge kontaktuppgifter till att följa 
med till föreningar. 

Många nyanlända är i en situation där de bara träffar personer som är i samma situation som de 
själva. Genom föreningslivet finns det möjligheter att både utveckla språket och bygga upp ett 
nätverk men också att stärka den fysiska och mentala hälsan. 

 

NAD – Nätverk, aktivitet och delaktighet.   

Malmö Ideella deltar i arbetet med att integrera nyanlända och invandrare in i samhället.   
Nätverket – Idéburen Sektor Skåne driver en verksamhet som heter NAD. Verksamheten var en del 
av Partnerskap Skåne som är länkad till Skånes samverkan kring utveckling och etablering för 
asylsökande, flyktingar och andra invandrare.  

 

TIA – Tidiga insatser för asylsökande   

Syftet med tidiga insatser är att göra väntetiden som uppstår då asylansökan prövas mer meningsfull 
och samtidigt skapa bättre förutsättningar för människor att etablera sig i samhället och arbetslivet. 
Tidiga insatser omfattar aktiviteter som riktar sig till personer som är asylsökande eller som har 
uppehållstillstånd men bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på 
kommunplacering.  
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EURODESK - EU information om unga malmöbors möjligheter  

Malmö Ideella vill utveckla broar även till EU som offentlig aktör. 
EU har stor påverkan lokalt genom sina stödinsatser på mängder 
av områden. Vi är numera som Malmös första EURODESK, en del 
av Eurodesknätverket med över 1 100 kontaktpunkter som tillsammans i Europa:  

• ger gratis information, stöd och vägledning till alla unga utan diskriminering  
• har kvalificerad personal som ger objektiv information, tar hänsyn till ungas individuella behov och 

frågor samt baserar informationen på erfarenheter och verkliga berättelser  
• hänvisar till andra informationstjänster eller organisationer  
• bidrar till att unga har tillgång till lokal och regional information i hela Europa  
• prioriterar information om EU-bidragsprogram  
• arbetar med trovärdiga källor  

 

Youth Leader Centre 

Med stöd från Skandia – Idéer för livet samlar vi föreningar och ungdomsledare verksamma i Malmö 
för lära sig mer om metoder som finns och utveckla nya tillsammans.  

Våra fem tematiska områden är;  

 Ungas livsstil,  
 Hållbar utveckling,  
 Lokaler och platser,  
 Demokrati och delaktighet, 
 Jobb och praktik 

 

Vårt arbetssätt bygger på delaktighet och engagemang. Projektet samlar föreningar som inspirerar 
till vidare engagemang. 

 

Klimatneutrala Malmö 2030 ger stöd till Malmö stads initiativ 
Klimatomställning Malmö, en kraftsamling för att mobilisera 
aktörer i Malmö att bidra till Malmö stads klimat- och miljömål. 

 
Klimatneutrala Malmö pågår 2021-2024 och finansieras av Energimyndigheten inom ramen för det 
strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. 
 
Samarbetspartners: E.ON, Lunds universitet, Rise - Research Institutes of Sweden, Sweco och  
Malmö Ideella. 
 
Läs mer på Klimatneutralt Malmö 2030 - Malmö stad 
 

 

 


