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1 Malmö stad
1.1 Internationell redovisning
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 beskriver sitt arbete på följande områden:
- Redogör kort för det internationella arbetet på förvaltningen under året
- Vilka kvalitativa resultat av det internationella arbetet har uppnåtts under året?
- Har det internationella arbetet under året bidragit till nya erfarenheter?

1.2 Sammanfattning 2020
Den internationella redovisningen visar att förvaltningarna i Malmö stad har ett fortsatt stort
engagemang på den internationella arenan. Samverkan med andra länder, både i och utanför EU,
är stort. Projektverksamheten har gått ner något från föregående år och även under 2021 kommer
denna trend hålla i sig då den nya programperioden ännu inte kommit igång. Under 2020
medverkade Malmö stad i 43 EU-projekt till ett totalt projektvärde på cirka 1 miljard kronor. I
flera av dessa projekt är Malmö stad en av många aktörer. I det totala budgetvärdet på projekt
utgörs 50% av medfinansiering som är antingen kontanta medel eller arbetsinsats. Under 2020
utbetalades sammanlagt cirka 26 miljoner kronor till stadens förvaltningar i EU-medel.

Förvaltningarnas prioriterade områden varierar
Sammantaget för förvaltningarnas arbetsområden är att man i hög grad riktar sitt arbete mot
kommunfullmäktiges mål. Det internationella engagemanget följer också stadskontorets
internationella policy som fokuserar på verksamhetsutveckling, strategisk påverkan och
profilering. Utöver det har förvaltningarna egna prioriterade inriktningar för sitt internationella
arbete, till exempel miljöförvaltningen som arbetar med energi- och klimatfrågor och de tre
utbildningsförvaltningarna som prioriterar att delta i projekt- och forskningsverksamhet och
nätverk inom sitt område.

Malmö stad redovisade 43 EU-finansierade projekt 2020
Under året medverkade 9 av stadens förvaltningar i 43 EU-projekt. Detta kan jämföras med
föregående år då 10 förvaltningar medverkade i 51 projekt. Miljöförvaltningen deltog i 13 projekt,
arbetsmarknads- och socialförvaltningen deltog i 10 projekt, grundskoleförvaltningen i 9 projekt,
gatu- och fastighetskontoret i 5 projekt, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i 2 projekt
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och funktionsstödsförvaltningen, stadskontoret, serviceförvaltningen och stadsbyggnadskontoret
deltog samtliga i 1 projekt var.

Flest medel till miljöförvaltningen
Sammanlagt utbetalades cirka 26 mkr i EU-medel till Malmö stad under 2020. Under 2019
betalades 25,2 mkr ut och flest medel betalades ut till miljöförvaltningen. Även under 2020 har
flest medel, cirka 12 mkr, betalats ut till miljöförvaltningen. Arbetsmarknad- och
socialförvaltningen fick 3,6 mkr, funktionsstödsförvaltningen 3,3 mkr, gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen 2,4 mkr, serviceförvaltningen 2,1 mkr, gatu- och
fastighetskontoret 1,6, grundskoleförvaltningen 760 tkr, stadskontoret 510 tkr och
stadsbyggnadskontoret 76 tkr.

Under året samverkade Malmö stad med 18 länder i EU-projekt
Malmö stads förvaltningar samverkade med 105 offentliga aktörer i de 43 projekten. Projekt där
kommunen samverkade med privat sektor uppgick till 48 aktörer, universitet/högskola uppgick
till 54 aktörer och den ideella sektorn representerades av 11 aktörer. Totalt samverkade staden
med 218 aktörer under året. Vissa av dessa aktörer kan dock vara återkommande i flera projekt.
Malmö stads vanligaste internationella samverkanspartners under året var Danmark och
Tyskland. Under året samverkade Malmö stad med totalt 18 EU-länder utöver dessa även med
Kina, Ecuador, Brasilien och Serbien.
Den internationella redovisningen visar att förvaltningarna i Malmö stad har ett fortsatt stort
engagemang på den internationella arenan. Samverkan med andra länder, både i och utanför EU,
är stort. Projektverksamheten har gått ner något från föregående år och även under 2021 kommer
denna trend hålla i sig då den nya programperioden ännu inte kommit igång. Under 2020
medverkade Malmö stad i 43 EU-projekt till ett totalt projektvärde på cirka 1 miljard kronor. I
flera av dessa projekt är Malmö stad en av många aktörer. I det totala budgetvärdet på projekt
utgörs 50% av medfinansiering som är antingen kontanta medel eller arbetsinsats. Under 2020
utbetalades sammanlagt cirka 26 miljoner kronor till stadens förvaltningar i EU-medel.

Förvaltningarnas prioriterade områden varierar
Sammantaget för förvaltningarnas arbetsområden är att man i hög grad riktar sitt arbete mot
kommunfullmäktiges mål. Det internationella engagemanget följer också stadskontorets
internationella policy som fokuserar på verksamhetsutveckling, strategisk påverkan och
profilering. Utöver det har förvaltningarna egna prioriterade inriktningar för sitt internationella
arbete, till exempel miljöförvaltningen som arbetar med energi- och klimatfrågor och de tre
utbildningsförvaltningarna som prioriterar att delta i projekt- och forskningsverksamhet och
nätverk inom sitt område.

Malmö stad redovisade 43 EU-finansierade projekt 2020
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Under året medverkade 9 av stadens förvaltningar i 43 EU-projekt. Detta kan jämföras med
föregående år då 10 förvaltningar medverkade i 51 projekt. Miljöförvaltningen deltog i 13 projekt,
arbetsmarknads- och socialförvaltningen deltog i 10 projekt, grundskoleförvaltningen i 9 projekt,
gatu- och fastighetskontoret i 5 projekt, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i 2 projekt
och funktionsstödsförvaltningen, stadskontoret, serviceförvaltningen och stadsbyggnadskontoret
deltog samtliga i 1 projekt var.

Flest medel till miljöförvaltningen
Sammanlagt utbetalades cirka 26 mkr i EU-medel till Malmö stad under 2020. Under 2019
betalades 25,2 mkr ut och flest medel betalades ut till miljöförvaltningen. Även under 2020 har
flest medel, cirka 12 mkr, betalats ut till miljöförvaltningen. Arbetsmarknad- och
socialförvaltningen fick 3,6 mkr, funktionsstödsförvaltningen 3,3 mkr, gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen 2,4 mkr, serviceförvaltningen 2,1 mkr, gatu- och
fastighetskontoret 1,6, grundskoleförvaltningen 760 tkr, stadskontoret 510 tkr och
stadsbyggnadskontoret 76 tkr.

Under året samverkade Malmö stad med 18 länder i EU-projekt
Malmö stads förvaltningar samverkade med 105 offentliga aktörer i de 43 projekten. Projekt där
kommunen samverkade med privat sektor uppgick till 48 aktörer, universitet/högskola uppgick
till 54 aktörer och den ideella sektorn representerades av 11 aktörer. Totalt samverkade staden
med 218 aktörer under året. Vissa av dessa aktörer kan dock vara återkommande i flera projekt.
Malmö stads vanligaste internationella samverkanspartners under året var Danmark och
Tyskland. Under året samverkade Malmö stad med totalt 18 EU-länder utöver dessa även med
Kina, Ecuador, Brasilien och Serbien.

1.3 Del 1; EU-finansierade projekt
1.4 EU-medel 2020
STRUKTURFONDER
Under 2020 var Malmö stad verksamma i 43 projekt, antingen som projektägare eller som
samarbets- eller samverkanspartner, till ett totalt projektvärde av cirka 1 miljard kronor.
Projektvärdet är den summa som det enskilda projektets budget har uppgett vid
ansökningstillfället och innefattar den obligatoriska medfinansieringen som oftast är 50% men
som kan variera beroende på program eller fond. Staden samverkade med 218 externa aktörer.
Medfinansieringen sker genom egen arbetsinsats (tid) eller kontanta medel. I de allra flesta fall går
Malmö stad in med arbetsitd i EU-projekt. I det totala projektvärdet finns social- och
regionalfondsprojekt, flera projekt inom Interreg och Erasmus+. Även Kommissionens program
såsom Horizon 2020, Climate Kic, ISF, Leader och ERA NET.
Av det totala projektvärdet har cirka 26 miljoner kronor betalats ut till staden i EU-finansiering
för projektverksamhet.
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Tabell 1, Utbetalda EU-medel
Förvaltning

Utbetalt

Miljöförvaltningen

12 147 342

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

3 652 228

Funktionstödsförvaltningen

3 316 679

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

2 412 133

Serviceförvaltningen

2 152 309

Fastighets- och gatukontoret

1 627 000

Grundskoleförvaltningen

759 949

Stadskontoret

510 073

Stadsbyggnadskontoret
Summa

76 754
26 654 467

Tabell 3
Diagrammet nedan visar på fördelningen av de program och fonder där projekten är verksamma.
Störst andel projekt återfinns inom Erasmus+ med 10 projekt. 8 projekt bedrivs inom europeiska
socialfonden ESF och lika många inom Horizon 2020. 6 projekt bedrivs inom Interreg (omfattar
Öresund, Europa, Södra Östersjön, Nordsjön, Östersjön). 5 projekt inom europeiska
regionalfonden ERUF och sedan 1 projekt var för Leader, ERA NET, ISF, Climate Kic, Europa
Aid och Rights, Equality and Citizen Programme.

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

Utbetalt belopp SEK

1. Utbildning och arbete

10 140 989

2. Stadsutveckling och klimat

16 513 478

3. Trygghet och delaktighet
4. En god organisation
Summa

26 654 467

Figur 7, Utbetalda medel fördelat efter Malmö stads budgetmål. (%)
I tabellen ovan ses stadens utbetalda medel fördelade över budgetmålen. När vi mäter hur de
utbetalda medlen för 2020 relaterar till kommunfullmäktiges mål så ser vi att mål 2
stadsutveckling och klimat får den största andelen följt av mål 1 utbildning och arbete.

1.5 Samverkansparter 2020
Samverkansparter
Malmö stad har samverkan med en rad olika aktörer. Den totala samverkan med externa aktörer i
projektverksamhet uppgick under året till 218 stycken och omfattar både nationell och
interantionell samverkan. Den offentliga samverkan uppgick till 105 aktörer och utgör knappt
hälften av den totala summan. Den privata samverkan uppgick till 54 stycken och något mindre
för lärosäten 48 stycken. Den ideella sektorn deltagande uppgick till 11 stycken vilket är mindre
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än förra året då siffran var 18 stycken.
Tabell 4, Samverkanssektorer 2020
Samverkanspart
Offentlig

Antal
105

Privat

54

Universitet/forskning

48

Ideell sektor

11

Summa

218

Malmö stads vanligaste internationella samverkanspartners under året var Danmark och
Tyskland. Under året samverkade Malmö stad med totalt 18 EU-länder utöver dessa även med
Kina, Ecuador, Brasilien och Serbien.
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