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1 Projektredovisning
Stadskontorets uppdrag är att understödja kommunstyrelsen i ledning, samordning och uppföljning av kommunens omvärldsarbete. Varje år sammanställer stadskontoret Malmö stads internationella arbete med hjälp av underlag som tillhandahålls från respektive förvaltning.
Syftet med redovisningen är att tydliggöra nyttan med den internationella verksamheten i kommunen.
Varje förvaltning har också sammanställt en text där de beskriver sitt internationella arbete och
där förvaltningarna svarar på följande frågor:






Förvaltningarnas prioriterade områden i det internationella arbetet?
Personella resurser till förvaltningarnas internationella arbete?
Förvaltningens kompetensutveckling i EU-relaterade frågor och EU-projekt?
Uppnådda resultat (direkt projektrelaterade och indirekta resultat)?
Implementering/spridning av projektresultat.
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2 EU-medel 2018
STRUKTURFONDER
Tabell 1, Utbetalda EU-medel
Förvaltning

Utbetalt

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Summa

20 038 526

20 038 526

Tabell 3
Tabell 3, redogör för utbetalda EU-medel fördelat efter Malmö stads budgetmål
Målområde

Utbetalt belopp SEK

1. En ung, global och modern stad
2. En stad för näringsliv och arbete

19 328 949

3. En stad för barn och unga
4. En öppen stad
5. En jämlik stad
6. En trygg stad

402 264

7. En aktiv och kreativ stad
8. En ekologiskt hållbar stad

307 312

9. En stad med bra arbetsvillkor
Summa

20 038 525

Figur 7, Utbetalda medel fördelat efter Malmö stads budgetmål. (%)
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3 Samverkansparter 2018
Samverkansparter
Tabell 4, Samverkanssektorer 2018
Samverkanspart
Offentlig

Antal
13

Privat

5

Universitet/forskning

3

Ideell sektor

9

Summa

30

Tabell 8, samverkande länder 2018
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har genom projekten ingått i flera aktiva samarbeten
med såväl lokala, regionala, nationella och internationella aktörer. Utbyten har gjorts med offentliga och ideella aktörer, näringslivet och universitet/högskola.
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 exempel i andra länder. Förvaltningen har under året haft utbyte med andra länder i form av studiebesök och projektsamverkan från bland annat Danmark, Italien, Nederländerna, Norge och Storbritannien. Inom arbetet
med Communities that care (CTC) och trygghet har stadskontoret vid flera tillfällen arrangerat studiebesök och internationella utbyten där medarbetare från förvaltningen bland annat har besökt
Amsterdam för att se hur de arbetar med ökad offentlig närvaro.
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4 Del 2; Internationellt arbete i Malmö stads förvaltningar 2018
4.1 Förvaltningarnas prioriterade områden i det internationella arbetet
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har inte beslutat om prioriterade områden i det internationella arbetet. Förvaltningens internationella arbete syftar till att uppfylla arbetsmarknadsoch socialnämndens mål och fokus har under året legat på verksamhetsutveckling och omvärldsbevakning.
Förvaltningens verksamheter fokuserar särskilt på barn och unga, människor med missbruk,
brottsoffer och andra människor i utsatthet. Inom förvaltningen samlas kunskap och kompetens
kring dessa målgrupper samt i arbetsmarknadsfrågor. Nämndens verksamheter strävar efter att
möjliggöra självförsörjning för Malmöborna. För att utveckla och stärka detta arbete har förvaltningen via projekt och internationella nätverk utbyta med andra förvaltningar, städer och aktörer.
4.2 Personella resurser till förvaltningarnas internationella arbete
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har en medarbetare som ansvarar för
EU/internationella frågor som del av sin tjänst. I uppdraget ingår att delta i Malmö stads EUnätverk, omvärldsbevakning och systemkompetens kring program och fonder inom EU.
4.3 Kompetensutveckling i EU--relaterade frågor och EU--projekt
Kompetensutveckling i EU-realterade frågor och EU-projekt
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.
4.4 Uppnådda resultat (direkt projektrelaterade och indirekta resultat)
Uppnådda resultat (direkt projektrelaterade och indirekta resultat)
Hela familjen 2.0
Hela familjen 2.0 medfinansieras av Europeiska socialfonden och genomförs inom arbetsmarknads- och socialförvaltningens socialtjänstavdelningar. I projektet arbetar 15 socialsekreterare
samt projektledare och projektadministratör. Syftet är att fler barnfamiljer ska bli självförsörjande
och att en större andel ska närma sig självförsörjning. Arbetet riktar sig till de som står mycket
långt från arbetsmarknaden och som har uppburit försörjningsstöd i minst 24 månader. Projektet
inleddes i januari 2017 och kommer avslutas i februari 2019.
Över 800 Malmöbor har deltagit med målsättningen att bli självförsörjande eller att göra förflyttning mot självförsörjning, vilket är 200 fler än planerat. Under projekttiden har över 300 deltagare
lämnat projektet för arbete, studier eller andra orsaker varav 185 nu är självförsörjande. Det är
långt över projektmålet med 120 avslutade individer till självförsörjning. Vidare har 479 deltagare
gjort en förflyttning mot självförsörjning vilket visar att projektet även passerar projektmålet på
380 förflyttningar.
Malmö innovationsarena
Förvaltningen är part i ERUF-projektet Malmö Innovationsarena där miljöförvaltningen är projektäRedovisning av internationellt arbete 2018, Arbetsmarknads- och socialnämnden
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gare. Inom ramen för projektet utvecklas nya metoder och innovationer för hållbar stadsutveckling i Sege Park, Amiralstaden och Lindängen. I projektet bidrar förvaltningen med ett perspektiv
på social hållbarhet i stadsutvecklingen och kontaktytor samt samordning utifrån lokalsamhället.
Projektet pågår till år juni 2019.
Malmö växer
Förvaltningen är part i ERUF-projektet Malmö växer där miljöförvaltningen är projektägare. Arbetet syftar till att hitta nya former för hur kommunen kan samskapa odling i det offentliga rummet.
Tillsammans med olika odlingsaktörer testas olika förvaltningsmodeller för att skapa en långsiktig
hållbarhet för kommunen och odlingsaktörerna. Arbetet handlar om att hitta sätt att mäta och
värdera hållbarhetsnyttan med stadsodling ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.
Projektet startade i oktober 2016 och avslutas 31 mars 2019.
Projektkoordinator GVI/Sluta skjut
Group violence intervention (GVI), eller Sluta skjut som pilotprojektet i Malmö heter, genomförs i
samverkan med BRÅ och med stöd av EU:s fond för inre säkerhet (IFS). Arbetet syftar till att
minska och förebygga dödligt samt grovt våld bland kriminella grupper. Det ska vara svårare för
kriminella personer att vara delaktig i skjutningar och lättare att få rätt stöd för den som vill bort
från ett våldsamt liv. Strategin för arbetet bygger på en beprövad amerikansk metod som visat
gott resultat i våldsutsatta städer i USA. Projektet inleddes i februari 2018 och är ett samarbete
mellan Polisen, Malmö stad, Kriminalvården och civilsamhället. EU-finansiering av stadens projektkoordinator pågår fram till 1 februari 2021.
Vägen in
Vägen in riktar sig till utrikesfödda Malmöbor, med fokus på kvinnor och ungdomar, samt arbetsgivare i Malmö. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden och pågår fram till 31 januari
2020. Deltagarna erbjuds insatser som skapar förutsättningar och möjligheter för enskilda individer att etablera sig på arbetsmarknaden samt insatser som kompetensutveckling, coaching och
nätverksträffar för arbetsgivare.
Yalla Sofielund
Yalla Sofielund finansieras av Europeiska socialfonden och pågår fram till 31 januari 2019. Projektet syftar till att skapa sysselsättning för kvinnor och män 25 till 64 år som har varierade språkkunskaper, låg utbildningsnivå och begränsad arbetslivserfarenhet. Effekterna och resultatet av
projektet presenterades vid en slutkonferens i november i år.
TAMU Malmö
TAMU Malmö finansieras av Europeiska socialfonden och pågår fram till 31 januari 2019. Arbetet
kommer implementeras i ordinarie verksamhet med några förändringar under 2019. Inom projektet erbjuds en sexmånaders köksutbildning samt en sexveckors introduktionskurs i café och
servering. Dessa två kommer att löpa parallellt under 2019. Hittills gjorda utvärderingar visar att
30 procent av deltagarna har gått till arbete/studier eller annan kompetenshöjande insats efter
avslutat deltagande.
Krami Malmö/Konsekvenspedagogisk vägledning
Från september 2015 till november 2018 har Krami Malmö varit delaktigt i ett Erasmus+ projekt
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som bygger på samverkan mellan Sverige, Norge och Danmark. Projektet syftar till att utveckla
det konsekvenspedagogiska förhållningssätt som Krami Malmö tillämpar där målsättningen är att
deltagarna ska skaffa sig och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden, leva ett laglydigt
liv, bli självförsörjande och delaktiga i nya sociala sammanhang.
Under projektperioden har projektet producerat en e-bok, en film, en podcast samt genomfört
två pilotutbildningar som riktar sig till medarbetare respektive ledare i konsekvenspedagogiska
verksamheter. Projektet avslutades i slutet av året med en spridningskonferens i Norge.
4.5 Hur har beviljade EU--medel medfört att förvaltningarnas målsättningar
uppnåtts?
Hur har beviljade EU-medel medfört att förvaltningarnas målsättningar uppnåtts?
Samtliga projekt har visat god måluppfyllelse och flertalet fortsätter under 2019. Förvaltningens
målsättningar 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 hållbar stadsutveckling samt
kontaktytor och samordning utifrån lokalsamhället.
Finansieringen av en projektkoordinator inom GVI/Sluta skjut möjliggör stadens medverkan i
samordningen av pilotprojektet som startade i februari 2018.
4.6 Implementering/spridning av projektresultat
Implementering/spridning av projektresultat
Samtliga projekt ingår i det övergripande arbetet som bedrivs inom förvaltningen. Målsättningen
är att dessa på både kort och lång sikt kommer bidra till en ökad måluppfyllelse. I projektplaner
för alla projekt finns en plan för implementering och spridning av projektresultaten. För några av
projekten har förvaltningen bjudit in till spridningskonferenser, som exempelvis för Yalla Sofielund.
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