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Över 15 år av stadsutvecklingsarbete   

Från URBAN Malmö och URBACT I till Ekostaden 

Augustenborg och regionalfondsprojektet SydÖstra 

Malmö(SÖM) Fosie i samverkan med URBACT II 

till ”Lindängen mot framtiden” och Områdesprogram. 

  

 





 

 

URBAN MALMÖ 

 

 
 

 URBAN MALMÖ genomfördes i ett område från Möllevången i 

Södra Innerstaden till Nydala i Fosie med ca 22000 invånare 

 En kedja av utvecklingsmöjligheter möjliggjordes genom ett 

åtgärdsprogram bestående av fyra intresseområden 

 Mer än 60 projekt genomfördes. Från 7000 kr till 7 miljoner kr 

 

 - möjlighet att låna ut upp till 500000 kr. KS-beslut. Det medförde 

att även idéella föreningar med lägre likviditet kunde ta del av 

programmet.  

 

 

 

 

 



 

Utvecklingscentrum Facklan 
 

 En gammal industribyggnad renoverades 

 67 nya företag startade med hjälp av 
Facklans nyföretagarcentrum 

Urban Malmö Åtgärd 1 



 

Garaget – den sista delen av Facklan utvecklades 

till en kreativ mötesplats med gemensamt 

bibliotek.  

Garaget – en gemensam 

resurs. Fem förvaltningar i 

samverkan skapade Garaget.  

Arbetsplatsträff på Garaget   

 

Drygt 6000 besökare/månad 

efter 2 år   



URBAN - Åtgärd 3 
 70 000 kvm byggdes om 

 parker, lekplatser, skolgårdar 

 Nydalaparken, Musikens trädgård Augustenborg 

 Cirkuslekplatsen Nydala         

 Starten av Ekostaden Augustenborg 

 Ekostaden Augustenborg är en omfattande satsning för att göra 

Augustenborg till ett mer socialt, ekonomiskt och ekologiskt 

hållbart bostadsområde. 
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URBAN Malmö Åtgärd 4   

Sociala fonden 

 

 Skateboardanläggningen Bryggeriet 

 

 

 



Ekostaden Augustenborg 
 Steg 1 URBAN-projekt  

 Steg 2 Statliga LIP - medel     

 Steg 3 Stöd från LIFE  

 Steg 4 Samverkan med 

Storstadssatsningen 

 Steg 5 Regionalfondsprojekt SÖM    

                  Fosie – Följeforskning URBACT  

 Steg 6 Stadsutveckling Fosiestråket 

 Steg 7 Områdesprogram 

 Steg 8 ”Lindängen mot framtiden”  

 Anna Lind – Dåvarande miljöminister 

Ilmar Reepalu – Kommunstyrelsens ordförande 

Christer Brandt – Ordförande Fosie Stadsdelsnämnd 

Presskonferens på 

Baris hörna, 

Augustenborg 



URBAN  MALMÖ  97 – 99 (01) 

 Angreppssättet  

 Partnerskapets betydelse. 

 Vikten av att tidigt involvera olika aktörer i processen. 

 där t.ex. fastighetsägarna är en viktig grupp 

 Hur man arbetar från projekt till process. 

 En helhetssyn är nödvändig 

 Det är viktigt att projektet är en integrerad del av utvecklingen i området  

 Det är viktigt att det tydliggörs hur samarbete/samverkan sker med t.ex. 

stadsdelsförvaltningen och andra delar av Malmö stad 

 såväl som andra aktörer. Det är också viktigt att använda tidigare 

erfarenheter/utvärderingar i arbetet.   

 Nödvändigt med stark samverkan med forskare. 

 Demokrati och delaktighet 

 Ex. Mötesplatserna , boendes delaktighet vid ombyggnaden av Facklan 

 



 

URBAN I-program fanns i Sverige bara i Malmö 

av 118 URBAN I – program i Europa 

  

URBAN II - program fanns i Sverige bara i 

Göteborg av ca 70 URBAN II-program i Europa 

    

Hur skulle erfarenheterna tas tillvara ? 

 

URBACT – programmet lanserades 2003 

 

Utgående från olika teman fanns möjligheten att 

genomföra ett URBACT – program. Vid första 

utlysningen inbjöds bara städer som genomfört 

ett URBAN-program. Det gällde 200 städer i 

Europa men bara Malmö och Göteborg i 

Sverige. 

 

 

 

 
  

 

 



Det första URBACT-nätverket med 

svenskt deltagande 2003 – 2006. 

Malmö Lead Partner och Göteborg 

partner. 12 städer i 10 länder deltog 

Nätverksmöte i  

Gijón, Spanien 

Ungdomar – från utanförskap till innanförskap 



 

 

Ungdomar – från utanförskap till innanförskap 

Ett projekt inom URBACT - programmet 

 

 

 

 

 RESULTAT 

 

 Forskarrapport 

 Riktlinjer för handling     12  olika språk   

 Case-study rapport 

 

Fem framgångskriterier 

 

 Subjektivering (Empowerment) 

 Stärka sociala relationer 

 Strukturella förändringar av skolan 

 Samverkan med lokalsamhället 

 Förnyelse av kunskapssynen 

 

 En tematisk URBACT expert var kopplad till projektet. Mikael Stigendal, professor, 
Malmö Högskola  

  

 

 



 



 

SÖM:Fosie  2008 – 2010  SydÖstra Malmö Fosie 

13,7   miljoner beviljades från den Europeiska 

regionala utvecklingsfonden.    

 

 

 

 SÖM:Fosie bygger på tidigare erfarenheter, 

stärker och utvecklar dem vidare  

 Avsikten med projektet SÖM: Fosie var att 

genom ett tvärsektoriellt arbete främja ökad 

förvärvsfrekvens och minskat 

försörjningsstöd 

 Skapa en attraktiv och trygg stadsdel 

 Öka tillväxt, demokrati och delaktighet 

 Skapa en hållbar utveckling av stadsdelen 

ur socialt, ekonomiskt och ekologiskt 

perspektiv. 
 



Samordningskontor samlokaliserat med 

AIC (Arbets-och Integrationscentrum) 

 Kontor / Basen för hela projektet  etablerat 

 

 Projektledare, assistent, områdesutvecklare 

 

 Två  personer arbetar med områdesarbete/företagsnätverk 

        Starkare samarbete med arbetsgivare och näringsidkare. Två personer 

samarbetar  med arbetsgivare för att nå de som står långt från 

arbetsmarknaden. Detta skedde i samarbete med Fosie AIC och andra 

aktörer. 

 

 Följeforskning – professor Mikael Stigendal/Malmö Högskola   

                                  ledamot i Malmös kommission för ett socialt hållbart  

                                  Malmö tillika tematisk expert URBACT                  

 

 Samverkan med Serviceförvaltningen/Stadsfastigheter, 

Stadsbyggnadskontoret, MKB, Stenafastigheter, Gatukontoret, 

Miljöförvaltningen m.fl.  

 



 

SÖM:Fosie  2008 - 2010 

SydÖstra Malmö 

 
 

 Stärka befintliga mötesplatser och utveckla nya 

      Mer information i boken – En fråga om tillit 

 

 

 Öka attraktiviteten i området. En spontanidrottsplats invigs 

2011.  

 

 



 



Fosiestråket  

SÖM Fosie – en av aktörerna då   Dialog pm 

Fosiestråket genomfördes i stark samverkan 

mellan Stadsbyggnadskontoret, Gatukontoret, 

Fosie Stadsdel och många andra aktörer 

Dialog – pm 

Fosiestråket – en del 

i arbetet med 

Översiktsplanen för 

Malmö 





 

URBACT  

Conet 

Lead 

Partner 

Berlin 

 

11 städer 

från 11 

länder 

deltog  

 

 



Kommunikation och information 

 

 

 Kommunikationspolicyn. Intern/externt. Bra tydlig information/dialog 

på olika sätt från början och sedan löpande  

       under projektets gång. Det är också viktigt med olika konferenser för att   

       utbyta erfarenheter lokalt såväl som nationellt och på europanivå.    

 

       En fråga om tillit 

       Dialog-pm Fosiestråket  



LINDÄNGEN MOT FRAMTIDEN – 

stärkande kitt till genomförandet av  

Områdesprogram Lindängen  

 

 Lindängen mot framtiden 

 Malmö Stad/Fosie Stadsdel har av Tillväxtverket beviljats 14,2 miljoner 

från Europeiska regionala utvecklingsfonden för ansökan  

 Projektet genomförs 1/1 2012 - 31/12-2014  

 I motiveringen för beslutet bedöms projektet:  

 -          Främja mångfald, sammanhållning och integration i samhället  

-          Stärka delaktighet i arbetsliv och samhälle för män och kvinnor  

           i utsatta områden i storstaden  

-          Bidra till hållbara tillväxtförutsättningar för storstaden och  

           storstadsregionen  

 Avsikten med projektet Lindängen mot framtiden är att genom ett tvärsektoriellt arbete 

medverka till att skapa ett hållbart socialt, ekologiskt och ekonomiskt samhälle med 

långsiktigt perspektiv. Genomförandet av projektet sker i direkt samverkan med  

genomförandet av områdesprogrammet för Lindängen. Därigenom stärks 

genomförandekraften och möjligheten till bestående resultat. Se malmo.se 

stadsområde Söder för mer information. 

 



Hur har städer, kommuner och regioner i 

Sverige hittills använt URBACT ? 

 

     13 kommuner, städer och regioner har deltagit eller deltar i  

               25 olika nätverk inom URBACT-programmet  

 

 Botkyrka Utveckla metoder för social hållbarhet genom nära samarbete 

mellan myndigheter, medborgare och privata aktörer  

 Gävle        Metoder/implementering av lokala arbetsplaner. Stärka och 

positionera mellanstora europeiska städer när det gäller ekonomisk tillväxt. 

 

 Göteborg   Hållbar mat och upplevelse. Främja den positiva potentialen 

hos städernas unga generation. Befrämja hållbar integrerad förnyelse av 

kritiska och missgynnade stadsområden. Främja införandet av en 

integrerad hållbar stadsutveckling enligt Leipzig-stadgan. 

 

 

 



Hur har städer, kommuner och regioner i 

Sverige hittills använt URBACT ? 

 Herrljunga Sociala företag som drivkraft i hållbar stadsutveckling 

Karlskrona Förverkliga potentialen i övergivna militära installationer som 

en viktig del av förnyande hållbar stadsutveckling.          

 Lidingö Hälsans betydelse och att en frisk befolkning också är en 

förutsättning för ekonomisk produktivitet och rikedom.  

 Linköping    Förbättra samverkan städer/universitet 

 Malmö        Ungdomar/utanförskap  Integrerade strategier/stärka social 

sammanhållning Finansieringsmodeller  



Hur har städer, kommuner och regioner i 

Sverige hittills använt URBACT ? 

 Region Örebro  Medelstora städer som motorer för integrerad hållbar 

stadsutveckling/utveckla planeringsverktyg 

 Solna Universitetets roll när det gäller urbana poler. 

 Stockholm   Metoder för att involvera föräldrar/hindra avbruten skolgång 

       Utveckling av integrerade, hållbara strategier och dynamiskt ledarskap  

       för att främja användningen av elfordon i städerna 

 Södertälje   Hälsosam/miljövänlig mat i offentliga miljöer, ge höghusen 

nytt liv/främja effektiv förnyelse av stadsdelarna,   

 Umeå Jämställdhet mellan könen - ett huvudtema i EU:s strategi för tillväxt 

och sysselsättning. 

 

 

  



URBACT III  Focus och omfattning 

Tematiska prioriteringar 

 

 Förbättrad kapacitet att utveckla integrerade strategier för hållbar 

stadsutveckling 

 Städers behov av integrerade strategier och handlingsplaner 

 Stöd för implementering av strategier och handlingsplaner 

 Dela kunskap om hållbar stadsutveckling mellan praktiker, beslutsfattare i 

städer, nationella, regionala och EU. 

 

Tematiska mål 

 

 Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation 

 Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer 

 Att skydda miljön och främja ett effektivt resursutnyttjande 

 Att främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet 

 Att främja social integration och bekämpa fattigdom. 



Vilka möjligheter finns det för städer, 

kommuner och regioner inom det nya 

URBACT III-programmet ? Vilka redskap 

finns ?  
 

 Stöd för att utveckla lokala arbetsplaner 

 Lokala stödgrupper 

 Tematiska experter – separat budget 

 Verktygslåda för lokala stödgrupper 

 URBACT tribune 

 URBACT sommaruniversitet 

 Nyhetsbrev 

 URBACTs hemsida  urbact.eu 

 URBACT nationell kontaktpunkt Sverige  malmo.se/urbact 

 Nationell Informationsdag 18/11 gällande URBACT III i Stockholm  

 Se också artikel i tidskriften Offentliga affärer Nr 4 2014 

 

 

 



Urbact  II:s verktygslåda för  

lokala stödgrupper 

 

 Urbact II:s verktygslåda för lokala stödgrupper finns att ladda ned på 

malmo.se/urbact men finns också upptryckt. 

 

 Verktygslådan består av 

 

 En introduktion till URBACT-programmet 

 En beskrivning av lokala stödgrupper och arbetssätt 

 Användbara verktyg och referenser  

 



URBACT NDP - Nationella kontaktpunkter 

finns i de olika europeiska länderna 

 urbact.se  länkas till  malmo.se/urbact  

 Malmö Stad ansvarar sedan 2009 för den svenska nationella URBACT –

kontaktpunkten i samverkan med Sveriges kommuner och landsting och 

Tillväxtverket/Malmö m.fl 

 I nuläget är Miljöförvaltningen Malmö Stad ansvarig för                            

URBACT NDP Sverige 

       Hållbar stadsutveckling i Malmö 

 Malmö stad arbetar på olika sätt för en hållbar stadsmiljö. Det handlar 

både om att planera stadens nybyggnation, och att ta tillvara på den 

befintliga bebyggelsen och samtidigt sträva efter att minska 

miljöbelastningen. Miljöförvaltningen har en aktiv roll i denna utveckling. Se 

mer information om Ekostaden Augustenborg och andra utvecklingsprojekt  

       under malmo.se skriv: hållbar stadsutveckling i sökfunktionen. 

 

                 



För mer information om URBACT  

 Kontakta  

 

 URBACT NDP Sverige    

 malmo.se/urbact    

 På uppdrag av Malmö Stad/Miljöförvaltningen 

 

 Bertil Nilsson 

 EU-projekt Skåne 

 Bertil Nilsson 

 Kolonivägen 8 

 274 51  Skivarp 

 070 - 653 20 39 

 

 

 


