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Sammanfattning

Det internationella arbetet sammanställs varje år i enlighet med Policy för Malmö stads
internationella arbete som är ett kommunövergripande styrdokument. Policyn antogs av
kommunfullmäktige 2016 (STK-2015-1008). Syftet med redovisningen är att tydliggöra nyttan
med den internationella verksamheten i staden samt att ge en överblick över förvaltningarnas
arbete med projekt och övrig internationell samverkan.
Stadskontoret föreslår kommunstyrelsen att lägga den internationella redovisningen 2020 till
handlingarna.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen lägger redovisningen till handlingarna.
Beslutsunderlag










Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 210128 § 20
Redovisning grundskolenämnden av internationellt arbete 2020
Grundskolenämnden beslut 210218 § 26
Miljönämnden beslut 210217 § 29 - Rapport externfinansierade projekt
Miljönämnden - Rapport externfinansierade projekt – årsrapport januari - december 2020
G-Tjänsteskrivesle KSAU 210809 Redovisning av internationellt arbete 2020
Del 1 Redovisning av internationellt arbete 2020
Del 2 Redovisning av internationellt arbete 2020

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-09
Kommunstyrelsen 2021-08-18
Beslutet skickas till

SIGNERAD

2021-08-02

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Grundskolenämnden
Miljönämnden
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Ärendet

Bakgrund
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 om cirka 1 miljard
kronor. I flera av dessa projekt är Malmö stad en av många aktörer. I det totala budgetvärdet på
projekt utgörs 50 procent av medfinansiering som är antingen kontanta medel eller arbetsinsats.
Under 2020 utbetalades sammanlagt cirka 26 miljoner kronor till stadens förvaltningar i EUmedel.
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 detta 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.
Förvaltningarnas engagemang i det internationella arbetet
Samtliga förvaltningar har en utsedd EU-samordnare som ansvarar för det övergripande
internationella arbetet och som också är stadskontorets kontaktperson. Förvaltningarna
informerar varandra kontinuerligt vid stadskontorets nätverksträffar vad som är på gång i
förvaltningen, möjligt erfarenhetsutbyte eller lärande. Förvaltningarnas engagemang i nätverk är
stort och det nätverk som skär genom samtliga verksamheter är Eurocities där flera förvaltningar
är med i arbetsgrupper. Här är Malmö stad en stark och pådrivande kraft.
Stadsbyggnadskontoret har varit ordförande i Healthy Cities temagrupp fysisk planering.
Utbildningsförvaltningarna är mycket aktiva inom Erasmus+ både för grundskole- och
gymnasielever. Miljöförvaltningen och fastighets- och gatukontoret är båda engagerade i flera
projekt inom Horizon 2020 med fokus på klimatanpassning såsom exempelvis laddinfrastruktur
för elbussar och beräkningsmodeller för kommunens energianvändning.
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 och funktionsstödsförvaltningen, stadskontoret, serviceförvaltningen och
stadsbyggnadskontoret deltog samtliga i 1 projekt var.
Flest medel till miljöförvaltningen
Sammanlagt utbetalades cirka 26 mnkr i EU-medel till Malmö stad under 2020. Under 2019
betalades 25,2 mnkr ut och flest medel betalades ut till miljöförvaltningen. Även under 2020 har
flest medel, cirka 12 mnkr, betalats ut till miljöförvaltningen. Arbetsmarknad- och
socialförvaltningen fick 3,6 mnkr, funktionsstödsförvaltningen 3,3 mnkr, gymnasie- och
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vuxenutbildningsförvaltningen 2,4 mnkr, serviceförvaltningen 2,1 mnkr, 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.
Ny programperiod 2021-2027
EUs nya programperiod startade vid årsskiftet men förhandlingar om strukturfonderna har
dragit ut på tiden. Vi kan förvänta oss en första utlysning till årsskiftet 21/22. Den stora
förändringen i den nya perioden är att medfinansieringen har höjts till 60 procent och EUfinansieringen uppgår till 40 procent. Det är oklart hur den höjda medfinansieringen kommer att
påverka antalet sökta projekt men det är viktigt att Malmö stad är fortsatt aktiv att se på
möjligheter som den nya programmen kan medföra för Malmö stads prioriterade mål. Stort
fokus för Kommissionens program kommer att vara the Green Deal och hållbara innovativa
lösningar inom klimatanpassning
Medel för hållbar stadsutveckling som tillföll Malmö i förra programperioden kommer nu att
utlysas i det nationella regionalfondsprogrammet där både medel och geografisk spridning i
nuläget är oklar.
Stadskontorets bedömning
Den internationella policyn utgör en gemensam plattform för det internationella arbetet där
kommunen uttrycker sina prioriteringar och inriktning med arbetet. Det yttersta målet med
Malmö stads internationella arbete är att bidra till att uppfylla de kommunövergripande målen
genom tre definierade områden; verksamhetsutveckling, strategisk påverkan och profilering.
Stadens projektarbete, nationellt och internationellt, är en viktig del i det internationella arbetet
och möjliggör verksamhetsutveckling utöver linjeverksamheten, skapar koncept- och
idéutveckling och samverkar med nya aktörer.
Engagemanget från stadens förvaltningar att ingå i internationella nätverk är stort och
förfrågningar om att ingå i nya forum och erfarenhetsutbyten är återkommande. Malmö anses
vara en slagkraftig och innovativ samarbetspartner på den globala arenan. Projektverksamheten i
staden är omfattande men skiljer sig åt mellan förvaltningarna. Med den nya programperioden
som nu har börjat finns det återigen stora möjligheter att söka medel för olika insatser.
Stadskontoret föreslår kommunstyrelsen att lägga den internationella redovisningen till
handlingarna.
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