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institutet för hållbar stadsutveckling (isu)
är en samverkansplattform som bidrar till att göra
Malmö mer hållbart. Vi stödjer och initierar sam-
verkan mellan Malmö stad och Malmö universitet,
för att vi tillsammans ska vara starka när det gäller
kunskapsutveckling och att bidra till lärande om
hållbar stadsutveckling. Vi ser på hållbarhet ur ett
ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt per-
spektiv samt arbetar i enlighet FN:s 17 hållbarhets-
mål.

Institutet för hållbar stadsutveckling har funnits
sedan 2008 och drivs av staden och universitetet
till lika delar. Genom att skapa regelbundna sam-
verkansprocesser mellan forskare och tjänste-
personer arbetar vi bland annat med forsknings-
cirklar, seminarier, konferenser samt publikationer
och rapporter.

Mer konkret skapar vi mötesplatser för forskare
och praktiker, där de som möts kan bredda sina
kontaktnät och tillsammans tolka och omsätta olika
aspekter av hållbar stadsutveckling. En av de stora
vinsterna med verksamheten är just det värde som
skapas i mötet mellan våra gränsgångare, tjänste-
personer från Malmö stad och forskare från
Malmö universitet.

Institutet för hållbar stadsutveckling ska:

Aktivt stödja och initiera samverkan mellan
Malmö stad och Malmö universitet.

Främja ömsesidiga och relevanta kunskapsutby-
ten för hållbar stadsutveckling.

Utveckla, utöva och främja interaktiva forsknings-
och utvecklingsprojekt, för att garantera ömsesi-
digt lärande mellan aktörerna.

Bidra till att forskning blir en användbar tillgång
för kommunal praktik och därigenom för Malmö
stad, som är forskningskommun inom hållbar
stadsutveckling.

Vidareutveckla samverkansformer, metoder och
modeller i samarbetet mellan universitetet, staden
och med aktörer i andra delar av samhället.

Om oss
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Professor på Institutionen för socialt arbete,
Fakulteteten för hälsa och samhälle, Malmö
universitet.

Amir Ghotaslou
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samverkan kring kultur och stadsutveckling
Under 2021 påbörjade stadsbyggnadskontoret
och kulturförvaltningen satsningen Samverkan kring
kultur och stadsutveckling. Satsningens fokus är
kulturens roll i de samverkans-, planerings- och
bygglovskeden som ryms inom stadsbyggnads-
kontorets uppdrag. Stadsbyggnadskontoret och
kulturförvaltningen ser ett värde i att koppla
forskning till utvecklingsarbetet för att utvärdera,
följa och skapa kunskap om kultur i stadsutveckling
och kulturens roll i ett hållbart samhälle. Stads-
byggnadskontoret, kulturförvaltningen och Malmö
universitet samverkar kring hur olika frågor kopp-
lade till kulturuppdraget förstås och diskuteras i sam-
verkan mellan tjänstepersoner, akademiker och
aktörer inom näringsliv och civilsamhället. Fyra
gränsgångare från isu är involverade i detta
arbete: från kulturförvaltningen och stadsbyggnads-
kontoret inom Malmö stad samt från Institutionen
för konst, kultur och kommunikation och Institutionen
för urbana studier på Malmö universitet.

Forsknings- och utvecklingsprojekt
innovationskraften
i ett äldre industriområde
Satsningen på området Lokstallarna i Kirseberg
handlar om hur innovationskraften i ett äldre
industriområde kan gynnas för att skapa värde
både för individen och samhället. Ambitionen är
att göra området ekonomiskt, socialt och kulturellt
hållbart och samtidigt skapa a!ärsnytta för före-
taget som äger området. Avsikten med satsningen
är att låta olika aktörer berätta, i intervjuform, om
hur de tänker kring industriområdets identitet och
vilka värden som ska bevaras och utvecklas. Med-
verkande från isu är en gränsgångare från Institu-
tionen för urbana studier på Malmö universitet.

heal a city – the feeling of home
Det här projektet antar nya perspektiv när det
gäller att integrera och bygga en hållbar stad, där
alla känner sig hemma. Invånarnas anknytning till
staden anses spela en viktig roll i denna process
och det finns stora ambitioner i få dem att känna
sig hemma. Hemmet ansluter till förankring och
trygghet – att känna sig hemma anses viktigt för
alla människor. Den sociala mixen av bostäder har
därför under de senaste decennierna lyfts fram
som en viktig aspekt i stadsplaneringen. Emellertid
verkar det som att nya bostadsområden blivit ett
slags levande labb där få känner sig hemma, i
jakten på rätt sammansättning av boende. En
gränsgångare från Institutionen för urbana studier
på Malmö universitet arbetar med detta.

strukturell och ekosocial ojämlikhet
Strukturell och ekosocial ojämlikhet handlar om att
utveckla ekosocialt arbete, det vill säga socialt
arbete som också inkluderar fysiska och ekolo-
giska dimensioner, för att bidra till omställningen
mot ett hållbart samhälle. Inom socialt arbete, när-
mare bestämt krisberedskap och katastrofriskredu-
cering, finns ett tema som har bäring på hållbar
stadsutveckling.

Ekosociala interventioner är brett definierat de
interventioner som i sina mål kombinerar arbete
för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
Förankringen i socialt arbete leder intresset
speciellt till interventioner som söker miljömässigt
och ekonomiskt hållbara lösningar på den mänsk-
liga tillvarons behov, som till exempel försörjning
och materiella resurser, meningsfullhet, trygghet
och omsorgsfulla relationer. Den underliggande
frågan är hur rättvist fördelad mänsklig välfärd är
möjlig att kombinera (i praktik, teori och policy)
med en hållbar samhälls- och stadsutveckling.
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En gränsgångare från Institutionen för socialt arbete
på Malmö universitet är huvudansvarig för detta
projekt.

sektorsövergripande,
transdisciplinär samverkan
Förutsättningar för att leva gott och hållbart behöver
finna tillämpningar som är både verklighetsnära och
visionära. Såväl för hållbarhetsforskningen som för
kommunen är det betydelsefullt att följa och inter-
agera med det konkreta arbetet för områdesnära
utveckling. En dialog med dessa utgångspunkter
fördes under året med fokus på överlappande och
komplementära utmaningar i pågående verksam-
heter, dels inom miljöförvaltningens pilotprojekt
Hållbara Rosengård, dels i den i stycket ovan
beskrivna forskningen. Samtalen leddes av miljö-
förvaltningens gränsgångare.

Arbetet resulterade i en konkret, gemensam ansats
i form av ett samverkansavtal och en ansökan om
finansiering från Europeiska regionala utvecklings-
fonden (Eruf) för en förstudie med titeln Ekosociala
initiativ. Studiens syfte är att etablera en för isu
oprövad modell för sektorsövergripande, trans-
disciplinär samverkan, inom ramen för ett genom-
förandeprojekt som omfattar både Malmö stad och
Malmö universitet som projektpartner. Förhoppningen
är att ett sådant projekt leder till ökad förståelse för
hur kommun och akademi kan bidra till förbättrade
strukturella förutsättningar för initiativ som kom-
binerar insatser för och verkan på hållbarhet i lokal-
samhället.

det sociala arbetets krishantering
– som bidrag till en resilitent stad
Studien består av ett genomförande av ett stort
antal intervjuer inom socialtjänstens samtliga verk-
samheter samt några större organisationer inom
civilsamhället. Intervjufrågorna kretsar kring hur
verksamheten svarade an mot de krav som covid-19
pandemin ställde. Studien kommer att skriva fram
det sociala arbetets krishantering som ett bidrag till
resilient stad, vilket i sin tur ses som en förutsättning
för en hållbar stadsutveckling. En gränsgångare
från Institutionen från socialt arbete på Malmö
universitet har arbetat med denna studie. Dessutom
har en gränsgångare från miljöförvaltningen sam-
verkat internationellt samt bidragit med beskrivningar
och perspektiv från Malmö, till en studie med fokus
på urban resiliens. Studien omfattar jämförande
resonemang om kopplingar till globala ansatser för
en mer hållbar värld, sammanfattat i ett kapitel i The
Palgrave Handbook of Climate Resilient Societies
(2021).

Såväl för hållbarhetsforskningen som
för kommunen är det betydelsefullt att
följa och interagera med det konkreta
arbetet för områdesnära utveckling.
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stadsutvecklingspodden
Under 2021 startade isu Stadsutvecklingspodden
– en samtalspodd om hållbar stadsutveckling, där
forskare och tjänstepersoner/praktiker möts för att
diskutera konkreta utmaningar inom stadsutveckling.
Podcasten ska fungera som stöd och inspiration för
både forskare och praktiker. Den ska inspirera och
väcka frågor och i bästa fall öppna upp för nya
tankar, samarbeten och lösningar. Podden produ-
ceras av och spelas in hos Umami Produktion och
leds av journalisten Agneta Nordin.

Under 2021 producerade och publicerade vi åtta
poddavsnitt. Si!ran efter varje avsnitt visar hur
många gånger varje avsnitt laddats ned under
perioden februari-december 2021:
1. Gröna platser i den växande staden........... 266
2. Håll lågan levande – om medmänsklighet... 170
3. Barnens rätt i staden .......................................214
4. Rörelse i Malmö

– transporter och fysisk aktivitet....................166
5. Utan social hållbarhet når vi inga klimatmål... 200
6. Klimatsmart byggande

– om att samarbeta för att nå målen............136
7. Västra Hamnens betydelse för Malmö

– 20 år efter Bo01.........................................130
8. Industribyggnaders värde och roll i en stad ....114

Totalt antal nedladdningar under 2021: ........1396

en film om kulturens roll i stadsutvecklingen
Vilken betydelse spelar kultur för hållbar stadsut-
veckling? Varför är kultur viktigt och hur påverkas vi
när den inte längre finns där, som under en pan-
demi? För att belysa de här frågorna producerade
isu en film, som spelades in under hösten/vintern
2020–2021. I filmen intervjuas två gränsgångare
(en designforskare och en tjänsteperson från kultur-
förvaltningen), en representant från biblioteket
Garaget och en skådespelare på Teater 23. De
berättar hur de upplevt pandemin och hur de på-
verkats av kulturens frånvaro. De funderar också
över olika vägar framåt. Filmens gränsgångare
berättar också om hur de tillsammans kan följa det
som händer under pandemin, för att skapa kunskap
om hur vi kan rusta oss inför nästa kris. Filmen pro-
ducerades i samarbete med filmaren Bill of Sweden.

Under våren publicerade vi filmen på isu:s hemsida
och spred information om den i vårt nyhetsbrev. Vi
arrangerade också ett Urbant samtal om samma
ämne, i september 2021, där många engagerade
sig i samtalet.

Kommunikation
urbana samtal
Under 2021 statade vi även Urbana samtal, en
samtalsserie för diskussion om aktuella frågor inom
hållbar stadsutveckling. På grund av pandemin
beslöt vi att hålla våra samtal digitalt, via Zoom.
Ambitionen har varit ett öppet samtal för alla som
är intresserade av frågan för dagen, med diskussion
i en gemensam grupp, men även i mindre små-
grupper när vi varit fler.

Vi arrangerade två samtal under våren och två
under hösten. Av de fyra samtalen var tre kopplade
till ett aktuellt avsnitt av Stadsutvecklingspodden och
det fjärde knöt an till vår film om kulturens roll i
stadsutvecklingen.

Information om samtalen har funnits på vår hem-
sida, i Malmö universitets kalendarium, på Malmö
stads intranät (Komin) och också spridits via nyhets-
brevet. Se nedan för information om vilka samtal vi
arrangerade samt hur många som var anmälda
respektive deltog i varje samtal:
1. Gröna platser i den växande staden (24/3):

42 anmälda – 27 deltog
2. Medmänsklighet i kristider (19/5):

12 anmälda – 9 deltog
3. Kulturens betydelse för hållbar stadsutveckling

(15/9): 44 anmälda – 22 deltog
4. Bo01 och Västra Hamnen 20 år (17/11):

12 anmälda – 5 deltog

nyhetsbrev
Under 2021 sände isu ut 12 nyhetsbrev, till en
sändlista med drygt 200 mottagare. I varje nyhets-
brev har det funnits tre till fem korta notiser, med
länkar till vår hemsida för möjligheter till att läsa
eller lyssna mer. I våra notiser har vi till exempel
berättat om när ett nytt poddavsnitt har släppts, när
det är tid för ett Urbant samtal eller när vår film var
publicerad. Vi har också löpande lyft fram och
presenterat våra gränsgångare, med en länk ned till
en kort intervju med dem på hemsidan. Under våren
bytte vi publiceringsverktyg till Lime, som tillhanda-
hålls via Malmö universitet utan avgift.
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exjobb i samverkan – för en hållbar
samhällsutveckling
isu har deltagit i projektet Exjobb i samverkan
– för en hållbar samhällsutveckling där studenter
från Malmö universitet, slu Alnarp och Högskolan
Halmstad erbjuds möjlighet att skriva examens-
arbeten i samarbete med organisationer och
företag.

introduktion av förhållningssätt
– grönt socialt arbete
isu har haft utbildningsmoment på masterprogram-
met i socialt arbete och introducerat ett förhållnings-
sätt som kallas grönt socialt arbete. Denna hållning
har en kritisk potential i sin förmåga att svara på
akuta frågor som rör människors nuvarande och
framtida levnadsvillkor. Socialt arbete har, utöver
sitt traditionella engagemang i problematisk resurs-
fördelning, att hantera kopplingar mellan sociala
frågor och frågor som rör miljö- och klimatkris. Här
integreras kunskapsområden från andra discipliner.
Sådana kopplingar innebär en revidering av kon-
struktionen ”person-i-miljö”, som traditionellt be-
tecknar en avgränsad uppfattning om miljö som
den ”sociala miljön”, och därigenom bortser från
den biofysiska miljö som människan är en del av.
I utbildningen diskuteras begrepp som ”hållbar
välfärd”, ”de-growth” och ”transition”. Dessutom
presenteras exempel på så kallade ekosociala
insatser samtidigt som det argumenteras för att
stärka samhällsarbetet i Sverige.

Utbildning i samverkan
studentsamarbete med ett masterprogram
isu har haft studentsamarbete med Malmö
universitets masterprogram Urban Business and
Development –Real Estate and Transport, som
fokuserar på ekonomiska och a!ärsmässiga per-
spektiv på stadsutveckling. Stadsutveckling drivs av
olika privata och o!entliga intressenter på lokal,
regional, nationell och till och med internationell
nivå och programmet ger en förståelse för olika
intressenter i att utveckla och förvalta attraktiva och
hållbara städer. Programmets ekonomiska fokus ger
en uppskattning för de olika incitamenten och
institutionerna som driver utvecklingen av hållbara
städer.

den hållbara staden – en ny forskarskola?
isu har tillsammans med Institutionen för urbana
studier utforskat möjligheterna för en forskarskola
med titeln Den hållbara staden. Centrala frågor som
undersöks är:

Forskarskolans inriktning och profil.
Uppbyggnad, ambitioner, syften.
Antagning.
Finansieringsmöjligheter.

isu har introducerat
förhållningssättet
grönt socialt arbete
för masterstudenter.
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nationella rådets innovationsgrupp
Den 7 april hade nationella rådets innovations-
grupp ett möte med skånska aktörer. Sammantaget
handlade dagen om att belysa goda regionala
exempel och lära av de utmaningar och möjligheter
som finns i regionen. För Malmö universitets del var
fokus jämlik hälsa medan Malmö stad lyfte hållbart
byggande. Medverkar under dagen var utöver
Stefan Löfvén och Kerstin Tham också bland annat
Märta Stenevi, jämställdhets- och bostadsminister,
Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ord-
förande i Malmö och Skånes landshövding Anneli
Hulthén.

lfm30 innovationsvecka
Under lfm30:s innovationsvecka, den 31 maj till
3 juni, presenterade isu sin verksamhet och deltog i
samtal om:

Nya innovationer som behövs för att nå lfm30:s
klimatlöfte.
Möjligheter via lfm30 (som marknadsplats) och
innovationspartners att koppla innovationer till
marknaden.

lfm30 med universitet och staden
Den 7 juni anordnade isu en presentation av
organisationen Lokal färdplan för en klimatneutral
bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030 –
lfm30 för universitetets forskare. Organisationens
övergripande mål till 2030 är en klimatneutral
bygg- och anläggningssektor i Malmö med netto
noll CO2-utsläpp. Efter det är målet en klimatpositiv
bygg- och anläggningssektor i Malmö till 2035.

Presentatörer var:
Josephine Nellerup, stadsbyggnadsstrateg på
stadsbyggnadskontoret, Malmö stad.
Andreas Holmgren, hållbarhetschef på
byggnadsfirman Otto Magnusson.
Thomas Sundén, vd Sustainable innovation.

Konferenser/workshops/seminarier
siren, sustainable integrated renovation
isu deltog den 5 december i en nätverksträ! för ett
forskningsnätverk som skapats för en helhetssyn på
hållbar renovering. siren upprätthåller kontakt med
forskare i nätverket och är en oberoende stark trans-
disciplinär forskningsmiljö, med finansiering på
23 miljoner från Formas 2014–2018, som leds av
Lunds universitet/rise genom Kristina Mjörnell.
SIRen består av forskare inom teknik, arkitektur och
samhällsvetenskap. Till nätverket finns ett stort antal
företag och organisationer.

100 years of design and democracy
isu deltog vid fyra tillfällen under året i seminarie-
serien 100 Years of Design and Democracy, vid
Linköpings universitet. I år är det 100 år sedan
allmän och lika rösträtt blev verklighet i Sverige.
Design har sedan dess varit en stark drivkraft i sam-
hällsutvecklingen. Linköpings universitet anordnar en
tvärvetenskaplig seminarieserie där designens roll i
demokratiutvecklingen belyses.
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Region Skåne – utlysning av kursutvecklings-
medel skånska lärosäten.
En möjlighet till stöd för utveckling av flexibla
kurser riktat till yrkesverksamma.

Utlysningen vill fortsatt stimulera samverkan mellan
lärosäten, näringsliv och skånska klusterorganisatio-
ner för att på så sätt skapa en bredare palett av
fortbildningsmöjligheter för yrkesverksamma.
Genom uppdragsutbildningar ska det regionala
näringslivet erbjudas relevanta utbildningar som på
kort sikt kompetensutvecklar individer, på längre sikt
bidrar till företagens omställningskapacitet och i för-
längningen även bidrar till en hållbar regional till-
växt.

Ansökan om stöd för utveckling av flexibla
kurser riktat till yrkesverksamma i fastighets-
branschen.
Huvudsökande: Institutionen för urbana studier

Ansökan berör stöd för att ta fram kurser till yrkes-
verksamma inom fastighetsbranschen och då främst
för bostadsföretag, såväl o!entliga som privata.
Under de senaste åren har fastighetsägandet och
rollen som förvaltare av fastigheter blivit en komplex
roll. Från att tidigare ha fokuserat främst på
byggnaden och dess tekniska funktion har rollen
som fastighetsförvaltare (ett helhetsperspektiv att
hantera fastigheten) förändrats till att även besitta
kunskaper om hyresgästfrågor och kunskap om den
kontext som fastighetens geografiska läge innebär,
det vill säga allt från hållbara ekonomiska, juridiska
och tekniska frågor till komplexa sociala frågor.
Den här ansökan beviljades i december.

Forskningsansökningar
Formas – finansiering av kommunikations-
projekt om forskning för hållbar utveckling

Syftet är att stödja projekt som kommunicerar och
populariserar forskning rörande hållbar utveckling
för att resultat ska komma till användning och skapa
nytta i samhället. Projekten ska knyta an till något av
Formas ansvarsområden; miljö, areella näringar
eller samhällsbyggande och samtidigt bidra till att
nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
isu har engagerat sig i två ansökningar till Formas.

Klimatkontrakt med medborgare:
metoder och verktyg för att underlätta
medborgarengagemang.
Huvudsökande: Miljöförvaltningen i Malmö.

I det här projektet fokuserar vi på kommunernas
roll när det gäller att underlätta medborgar-
engagemang. Projektet syftar till att kommunicera
forskningsresultat som kan användas av politiker
och tjänstepersoner för att planera, genomföra och
utvärdera medborgarengagemang inom klimat-
omställning av svenska städer. Vi vill förbättra
kommunernas förmåga att bjuda in medborgare
att delta i omställningsarbete, men även stärka
kommunernas kapacitet att bejaka medborgares
egna hållbarhetsinitiativ. Vi vill även stärka ett mer
inkluderande engagemang, inte minst när det
gäller genus och mångfald. Ansökan är fortfarande
under bedömning.

Nationell spridning av kunskap och verktyg
för klimatberäkning i bygg- och anläggnings-,
och fastighetssektorn.
Huvudsökande: lfm30, Sustainable innovation

Efterfrågan på metoder, verktyg och kunskap för att
minska växtuthusgasutsläpp är stort. Lokal färdplan
för en klimatneutral bygg- och anläggninsssektor i
Malmö 2030 (lfm30) vill därför, i samverkan med
sitt akademiska råd samt den nationella färdplanen
för en fossilfri bygg- och anläggningssektor (fimp),
genomföra en nationell kommunikationsinsats inne-
fattande spridnings- och utbildningsevent under 36
månader. Syftet är att sprida uppbyggd forsknings-
kunskap kring klimatberäkningsmetod, visualisering
och märkning som, inom ramen för lfm30 i sam-
verkan med IVL, tagits fram för att klimatberäkna
byggprocessens steg a1-a5 inom nyproduktion,
renovering av byggnads- och anläggningsprojekt.
Ansökan är fortfarande under bedömning.
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jpi Urban Europe

Sustainability, Culture and City Planning.
Huvudsökande: Institutionen för konst, kultur och
kommunikation i samarbete med ett flertal partners i
Europa samt tillsammans med den lokala föreningen
ngbg.

ngbg är en hyperlokal kulturförening som försvarar
tillgång till o!entliga platser, främja kulturuttryck och
skapar nya möjligheter i grannskapet runt Norra
Grängesbergsgatan, Annelund och Sofielunds
Industriområdet i Malmö. jpi Urban Europe skapa-
des 2010 för att möta dagens globala urbana
utmaningar med ambitionen att utveckla ett euro-
peiskt forsknings- och innovationsnav om urbana
frågor och skapa europeiska lösningar med hjälp
av samordnad forskning.

jpi Urban Europe välkomnar alla med en drivkraft
och oro för att förbättra 2000-talets stadsliv. Upp-
giften är att koppla samman myndigheter, civilsam-
hället, forskare, innovatörer och näringsliv för att
skapa en ny miljö för forskning och innovation.
Här erbjuder experimentella zoner och långsiktiga
forskningsinfrastrukturer i vid bemärkelse. Upp-
draget är att utveckla kunskap, verktyg och platt-
formar för dialog om stadsövergångar. Den här
ansökan beviljades inte.

The New European Bauhaus

Stadsplanering, Hållbarhet och ett mer
Mänskligt Deltagande.
Huvudsökande: isu i samarbete med Naturum,
Mötesplats Social Innovation (msi) och flera
partners i Europa.

The New European Bauhaus-initiativet samman-
kopplar the European Green Deal till frågor om
våra dagliga liv och livsrum. Den uppmanar alla
europeer att föreställa sig och tillsammans bygga
en hållbar och inkluderande framtid som är
vacker för våra ögon, sinnen och själar. Den här
ansökan är fortfarande under bedömning.

Tillväxtverket – Europeiska regionala
utvecklingsfonden – Operativa programmet
för Skåne-Blekinge, insatsområdet Hållbar
stads- och samhällsutveckling.

ekosociala initiativ
Huvudsökande: Miljöförvaltningen

I Malmö ska det vara lätt att göra rätt. Malmö stad
ser därför ett stort behov av bättre förhållanden för
och utväxling av verksamheter som drivs utifrån ett
ekosocialt engagemang, för att de ska kunna bidra
mer till klimatomställningen av samhället. eko-
sociala initiativ är en förstudie som inför ett genom-
förande projekt ska öka förståelsen för hur kommun
och akademi kan erbjuda strukturellt stöd och för-
bättrade förutsättningar till de föreningar och före-
tag som kombinerar insatser för och verkan på
social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i lokal-
samhället.

I förstudien arbetar Malmö stad och Malmö univer-
sitet med att uppmärksamma, förstå och förhopp-
ningsvis hitta vägar att stödja lokalt ekosocialt enga-
gemang och entreprenörskap i Malmö, samt synlig-
göra i vilken utsträckning dessa insatser även bidrar
till att uppfylla kommunens hållbarhetsmål och
ambitioner. Den här ansökan beviljades i januari
2022.

Malmö stad ser ett stort
behov av bättre för-
hållanden för och ut-
växling av verksamheter
som drivs utifrån ett
ekosocialt perspektiv.
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sustainable business hub
Linda Lill är ledamot i styrelsen för Sustainable
Business Hub, som är ett av de största a!ärsnätver-
ken för Clean Tech-företag i Sverige och en nyckel-
aktör inom miljöa!ärsutveckling i södra Sverige.
Hubben har mer än 100 medlemmar som levererar
produkter, system, lösningar, tjänster och kunskap
inom fjärrvärme och kyla, avloppsrening, lågenergi-
byggnadsteknik, hållbar stadsutveckling och avfalls-
hantering, inklusive biogasteknik.

akademiskt råd lfm30
Linda Lill är ledamot i lfm30:s akademiska råd.
Rådet sammanträder fyra gånger/år och represen-
teras av ivl Svenska Miljöinstitutet, rise, slu, Lunds
universitet och Malmö universitet.

Råds- och styrelseuppdrag
rådet för samverkan
Linda Lill är ledamot i Rådet för samverkan vid
Malmö universitet. Rådets huvudsakliga uppdrag är
att planera, samordna och följa upp universitets-
gemensamma frågor rörande samverkan, nyttig-
görande och innovation samt bidra till att öka
universitetets globala synlighet. Arbetet ska ta sin
utgångspunkt i lärosätets Strategi 2022, Agenda
2030 samt Högskolelagen: ”I högskolornas uppgift
ska det ingå att samverka med det omgivande sam-
hället och informera om sin verksamhet samt verka
för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan
kommer till nytta.” Rådet är en beredande instans
till rektor inför rektorsbeslut och eventuella beslut
i universitetsstyrelsen.

Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag
(sou 2020:47) – till Socialdepartementet.

Tillsammans för ett hållbart Skåne – till Länsstyrelsen.

Besvarade remisser
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administrativt stöd
Från 1/1 2021 utökades verksamheten med ett
administrativt stöd. Malin Idvall arbetar 25 procent
och ansvarar för dokumentation, kallelser, an-
mälningar och planering av seminarier, poddar
och konferenser.

gränsgångarfunktionen vid isu
Linda Lill har på uppdrag av isu styrelse tagit fram
en rapport om gränsgångarfunktionen. Syftet med
sammanställningen var att i ett samlat format delge
de uppfattningar som gränsgångare och styrelse-
ledamöter har om gränsgångarfunktionen inom isu.
Rapportens slutsatser är att samverkansarbetet inne-
bär ett ständigt prövande och omprövande. Det är
en av de förutsättningar som tydligt kommer fram i
intervjuerna och det framgår främst bland de ut-
talanden som ger historiska tillbakablickar. isu har
under många år prövat sig fram när det gäller
gränsgångararbetet och vilka arbetsuppgifter som
ska ingå. Oaktat invändningar och kritik kring den
nuvarande arbetsformen är trots allt den vanligaste
hållningen att det är viktigt att fortsätta med det
gemensamma arbetet och förvalta det unika med
gränsgångarfunktionen.

Verksamhetsutveckling
Rekommendationer är att:

Se över funktionsbeskrivningarna så att de
passar i den ordinarie verksamheten (kan vara
olika beroende på vilken verksamhet).
Betrakta isu som en samverkansplattform, som
inordnas under det övergripande avtalet mellan
Malmö stad och Malmö universitet.
Vidhålla att samverkan i sig är viktigt för att
skapa ett hållbart samhälle.
Synliggöra hur isu bidrar till hållbar stads-
utveckling.

samverkan: att träffas, göra och lära
tillsammans över professionella och
organisatoriska kontexter
Anna Seravalli (gränsgångare) har genomfört
intervjuer och litteraturstudier om processer för
”Kunskapsbildning om samproduktion”, i samverkan
mellan staden och universitet. Anna har utifrån
studiens resultat genomfört en workshop med isu:s
gränsgångare kring temat Samverkan: att trä!as,
göra och lära tillsammans över professionella och
organisatoriska kontexter. Underlaget presterades
även för styrelsen.

åtta team-möten
Verksamheten har under året haft åtta möten till-
sammans med gränsgångare, administrativt stöd
och kommunikatör.

fem styrelsemöten
isu har haft fem styrelsemöten under året.
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