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Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har uppdragits av kommunstyrelsen att redovisa
förvaltningens internationella arbete 2018. Varje år sammanställs Malmö stads internationella
arbete till kommunstyrelsen, syftet är att tydliggöra nyttan med den internationella verksamheten
i kommunen.
Förslag till beslut

1.Arbetsmarknads- och socialnämnden godkänner redovisningen av arbetsmarknads- och
socialförvaltningens internationella arbete 2018.
2.Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar redovisningen till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse ASN 190130 Redovisning av internationellt arbete 2018 arbetsmarknadsoch socialnämnden
Redovisning av internationellt arbete 2018 - arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Beslutsplanering

ASN presidieberedning 2019-01-09
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2019-01-17
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2019-01-30
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ärendet

SIGNERAD

2019-01-02

Varje förvaltning har fått i uppdrag att göra en sammanställning som beskriver det
internationella arbetet under 2018 utifrån följande frågeställningar:
 Förvaltningarnas prioriterade områden i det internationella arbetet
 Personella resurser till förvaltningarnas internationella arbete
 Kompetensutveckling i EU-relaterade frågor och EU-projekt
 Uppnådda resultat (direkt projektrelaterade och indirekta resultat)
 Hur har beviljade EU-medel medfört att förvaltningarnas målsättningar uppnåtts?
 Implementering/spridning av projektresultat

2 (3)

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens internationella arbete syftar till att stärka
måluppfyllelse av arbetsmarknad- och socialnämndens mål. Förvaltningens avdelningar har
genom ett flertal olika projekt ingått i flera aktiva samarbeten med såväl lokala, regionala,
nationella som internationella aktörer. Utbyten har genomförts med offentliga och ideella
aktörer, näringslivet och universitet/högskola. Förvaltningen har en medarbetare som ansvarar
för EU/internationella frågor som del av sin tjänst. I uppdraget ingår att delta i Malmö stads
EU-nätverk, omvärldsbevakning och systemkompetens kring program och fonder inom EU.
Medarbetare från arbetsmarknads- och socialförvaltningen deltar vid behov på
kompetenshöjande utbildningar, möten och konferenser i syfte att tillgodogöra sig aktuell
information om kommande utlysningar och ansökningsmöjligheter. Medarbetare inom projekt
har deltagit på utbildningar och föreläsningar som Europeiska socialfonden har anordnat i
Malmö.
De internationella utbyten som förvaltningen har deltagit i under 2018 har bidragit till ny
kunskap om hur lokala utmaningar kan hanteras med hjälp av ett lärande från andra europeiska
länder. Förvaltningen har under året haft utbyte med andra länder i form av studiebesök och
projektsamverkan från bland annat Danmark, Norge, Nederländerna och Storbritannien.
Projekt 2018
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har varit projektägare eller varit en ledande part i åtta
projekt under året. De projekt som förvaltningen har fått finansiering för under året är:
 Hela familjen 2.0
 Malmö innovationsarena
 Malmö växer
 Projektkoordinator GVI/Sluta skjut
 Vägen in
 Yalla Sofielund
 TAMU Malmö
 Konsekvenspedagogisk vägledning/KRAMI
Samtliga projekt har visat god måluppfyllelse och flertalet fortsätter under 2019. Förvaltningens
målsättning med projekten har till stor del uppnåtts genom att fler Malmöbor har kunnat närma
sig arbetsmarknaden efter deltagande i projekt som exempelvis TAMU Malmö, Vägen in,
Konsekvenspedagogisk vägledning/KRAMI, Yalla Sofielund och Hela familjen 2.0.
Förvaltningens medverkan inom Malmö innovationsarena och Malmö växer bidrar till att tillsammans
med stadens tekniska förvaltningar utveckla nya arbetssätt för en socialt hållbar stadsutveckling.
Finansieringen av en projektkoordinator inom GVI/Sluta skjut möjliggör stadens medverkan i
samordningen av pilotprojektet som startade i februari 2018.
Samtliga projekt ingår i det övergripande arbetet som bedrivs inom förvaltningen. Målsättningen
är att dessa på både kort och lång sikt kommer att bidra till en ökad måluppfyllelse. I
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projektplaner för alla projekt finns en plan för implementering och spridning av
projektresultaten.
Utbetalda medel 2018
Utbetalda EU-medel för arbetsmarknads- och socialförvaltningen har under 2018 uppgått till
20 038 526 kronor, fördelat på åtta projekt.
Projektnamn
Hela familjen
Malmö Innovationsarena
Malmö växer
Projektkoordinator GVI
Vägen in
Yalla Sofielund
TAMU
Konsekvenspedagogisk vägledning

Ansvariga

Jonas Magnusson Enhetschef
Katarina Lindeberg Avdelningschef
Britt-Marie Pettersson Förvaltningschef

EU-fond
ESF
ERUF
ERUF
IFS
ESF
ESF
ESF
Erasmus+

Utbetalt till ASF under 2018
8 085 223
289 983
17 329
402 264
2 393 169
5 596 127
3 053 044
201 386

TOTALT

20 038 525

