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Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har uppdragits av kommunstyrelsen att redovisa
förvaltningens internationella arbete under 2019. Varje år sammanställs Malmö stads
internationella arbete till kommunstyrelsen med syfte att tydliggöra nyttan med den
internationella verksamheten i kommunen.
Förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås besluta att godkänna redovisningen
2. Arbetsmarknads- och socialnämnden skickar redovisningen till kommunstyrelsen
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Varje förvaltning har fått i uppdrag att göra en sammanställning som beskriver det
internationella arbetet under 2019 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 beviljade EU-medel medfört att förvaltningarnas målsättningar uppnåtts
 Implementering/spridning av projektresultat
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Förvaltningens internationella arbete 2019
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens internationella arbete syftar till att på kort och lång
sikt bidra till ökad måluppfyllelse. Fokus under 2019 har varit på verksamhetsutveckling och
omvärldsbevakning. Förvaltningens verksamheter strävar efter att möjliggöra självförsörjning för
Malmöborna. För att utveckla och stärka detta arbete har förvaltningen via projekt och
internationella nätverk utbyte med andra förvaltningar, städer och aktörer.
I projektplanerna för samtliga EU-finansierade projekt finns en plan för implementering och
spridning av projektresultaten. Flera projekt som har avslutats under året har implementerats på
olika sätt i den ordinarie verksamheten inom arbetsmarknads -och socialförvaltningen.
EU-finansierade projekt där arbetsmarknads- och socialförvaltningen är projektägare
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har varit projektägare för fyra EU-finansierade projekt
under 2019: Hela Familjen 2.0, TAMU Malmö, Vägen in samt Yalla Sofielund. Samtliga projekt har
visat god måluppfyllelse. Förvaltningens målsättningar med projekten har till stor del uppnåtts
genom att fler Malmöbor har kunnat närma sig arbetsmarknaden efter deltagande i projekt.
EU-finansierade projekt där arbetsmarknads- och socialförvaltningen är projektpart
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har varit projektpart i tre EU-finansierade projekt
under 2019: Malmö innovationsarena, Malmö växer och Sluta skjut/GVI. Förvaltningens medverkan
inom Malmö innovationsarena och Malmö växer bidrar till att tillsammans med stadens tekniska
förvaltningar utveckla nya arbetssätt för en hållbar stadsutveckling. Finansiering av en
projektkoordinator inom Sluta skjut/GVI möjliggör stadens medverkan i samordningen av
projektet.
Utbetalda EU-medel 2019
Utbetalda EU-medel för arbetsmarknads- och socialförvaltningen har under 2019 uppgått till
4 029 253 SEK fördelat på åtta projekt. Utbetalning till projektet Sluta skjut/GVI genomförs i
januari 2020. Projektet Konsekvenspedagogisk vägledning/KRAMI avslutades i november 2018 men
där utbetalning av de sista medlen erhölls under 2019.
Projektnamn
Hela familjen
Malmö Innovationsarena
Malmö växer
Sluta skjut/GVI
Vägen in
Yalla Sofielund
TAMU
Konsekvenspedagogisk
vägledning/KRAMI

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

Utbetalt till ASF 2019 Bidrar till KF-mål
1 680 158 SEK
2
214 598 SEK
8
19 110 SEK
8
0 SEK
6
1 469 932 SEK
2
215 824 SEK
2
257 345 SEK
2
172 286 SEK
TOTALT: 4 029 253 SEK
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Förvaltningens överväganden

Merparten av de EU-finansierade projekt som förvaltningen är part i eller projektägare för har
initierats innan förvaltningen bildades 2017. Förvaltningen har goda erfarenheter av att både
delta i och leda EU-projekt och har en samlad kompetens kring EU-projekt och finansiering.
EU-projekt som har avslutats under året har framgångsrikt implementerats på olika sätt i
ordinarie verksamhet.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ser möjligheter att utveckla det internationella arbetet
utifrån förvaltningens uppdrag och verksamhetsområden. Flera samhällsutmaningar inom det
sociala området är av liknande karaktär i Europa och förvaltningen har i sin omvärldsbevakning
stor nytta av erfarenheter som gjorts i andra länder.
Förvaltningen har tillsammans med förskoleförvaltningen ansökt om att vara projektpartner i ett
europeiskt samarbete finansierat av Asyl-, migrations-, och integrationsfonden (AMIF). Andra
städer som ingår i samarbetet är Bryssel, Nurnberg, Wien, Sargosa och Vanda. Om ansökan
beviljas avser Malmö stad genom projektet genomföra riktade mobila integrationsinsatser för att
öka andelen barn på förskolor i utsatta områden.
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