Redovisning av interna och externa näringslivsfrämjande aktiviteter/insatser 2017
Nämnd/förvaltning

Enhet

Namn aktivitet

Kategori:

ASF

Insatsenheten

Förskoletalanger

a2

ASF

Insatsenheten

Hotell- och restaurangtalanger

a2

ASF

Insatsenheten

Fastighetstalanger

a2

ASF

Insatsenheten

Förberedande utbildning, Vård och
omsorg.

a2

ASF

Insatsenheten

Hotell- och restaurangtalanger

a2

ASF
ASF

Insatsenheten
Arbetsmarknadsavdelningen - Yalla
Sofielund

Butikstalanger
Information om "Egen Anställning"

a2
a2

ASF

Arbetsmarknadsavdelningen - Yalla
Sofielund

Marknader

ASF

Arbetsmarknadsavdelningen - Yalla
Sofielund
Praktik Malmö

Placering av produkter utanför vår
verksamhet
Prao

Fritidsförvaltningen

HAR INGET

Funktionsstödsförvaltningen

HAR INGET

Fokusområde

Beskriv aktiviteten inklusive syfte, mål, målgrupp. OBS ska vara kortfattat

Beskriv på vilket sätt aktiviteten var näringslivsfrämjande Detta kan vara huvudsyftet för aktiviteten eller
en betydande bieffekt, se förklaring i medföljande worddokument

Uppge om intern/extern aktivitet Drevs aktiviteten
internt inom den egna förvaltningen, eller stöddes den
genom utbetalning av medel till extern aktör?
Tydliggör gärna om en aktivitet drevs internt, men
involverade externa aktörer

Om aktiviteten utfördes av extern aktör
Om aktiviteten utfördes av extern aktör
med kommunala medel, uppge summan med kommunala medel, uppge totala
utbetalda kommunala medel
budgeten för aktiviteten Summan som
efterfrågas är totala budgeten, det vill säga
hela budgeten inklusive de kommunala
medlen som betalats ut till aktiviteten

Om aktiviteten utfördes internt på
förvaltningen, redovisa, om möjligt,
kostnader

Beskriv insatsperiod Var aktiviteten
begränsad till 2017 års verksamhet eller har
den varit/är den återkommande/löpande?

Föregicks aktiviteten av ett politiskt
beslut? Ja/nej

Aktiviteten löper för närvarande från mars
2018 till december 2019
Aktiviteten löper för närvarande från
september 2017 till juni 2018.
Aktiviteten löper för närvarande från
november 2017 till november 2018
4 utbildningar har levererats inom 2017
och lika många kommer att levereras under
2018
Aktiviteten löpte under perioden
september 2016 till juni 2017.

Ja, politiska beslut om att vi ska driva
talangutbildningar.
Ja, politiska beslut om att vi ska driva
talangutbildningar.
Ja, politiska beslut om att vi ska driva
talangutbildningar.

Redovisningrapport Uppge om den
genomförande parten har redovisat
resultatet för insatsen

Redovisning Uppge om, det i ansökan
angivna resultatet, uppnåddes

Uppföljning Uppge om och i så fall hur
insatsen/aktiviteten följts upp internt

Ej klar

Ej klart

Redovisas internt och till ESF

ASF
Kombinationsutbildning som består av arbete (Extratjänster, anställningsstöd) svenska 2 och barnskötarprogram
på Gy-nivå. Målgrupp: Utrikes födda som är klara med SFI. Mål: Erhålla utbildning och arbete.
Bidrar till kompetensförsörjning, förskolor, levererar färdigutbildad personal.
Talangutbildning som består av SFI, yrkesutbildning och praktik. Målgrupp: Utrikes födda som är i slutet av sin SFIutbildning. Mål: Bli klar med SFI samt erhålla arbete
Bidrar till kompetensförsörjning inom hotell- och restaurangnäringen.
Talangutbildning som består av SFI, yrkesutbildning och praktik. Målgrupp: Utrikes födda som är i slutet av sin SFIutbildning. Mål: Bli klar med SFI samt erhålla arbete
Bidrar till kompetensförsörjning inom fastighetsbranschen.

Utbildningen levereras av Gy-Vux.Anstjällningen
administreras av ASF/AE. Coachning av deltagare
sköts av ASF/IE
Två förvaltningar ASF och Gy-vux driver aktiviteten i
samverkan.
Drivs av Lernia med coachning utförd av ASF/IE

Driva av Gy-vux och ASF/IE.
Två förvaltningar ASF och Gy-vux driver aktiviteten i
samverkan.

Vet ej, Gy-vux vet detta.

Ja, politiska beslut om att vi ska driva
talangutbildningar.
Ja, politiska beslut om att vi ska driva
talangutbildningar.

Ej klar
Ej klart

Redovisas internt och till GRF

Ja

Ej klart

Redovisas internt via PCP

Ja

Ej klart

Insatsen följs upp internt, via Feriebas

Ja
Okänt

Ej klart
Ja, genom extraordinära insatser från
ASF/IE. Genom att bredda
matchningsområdet fick vi ut deltagare i
arbete i andra näringar.
Redovisning av resultat har uppgetts till
ESF som finansierar ansökan för Yalla
Sofielund.

Vet ej, Gy-vux vet detta.

Vet ej, Gy-Vux vet detta

Vet ej, Gy-vux vet detta.

Talangutbildning som består av SFI, yrkesutbildning och praktik. Målgrupp: Utrikes födda som är i slutet av sin SFIutbildning. Mål: Bli klar med SFI samt erhålla arbete
Bidrar till kompetensförsörjning inom detaljhandeln
Genom ett samarbete med Companion har deltagare med intresse och motivation att starta eget fått rådgivning, Genom att erbjuda deltagare information om "Egen Anställning" har en deltagare startat en företag med
stöd, och information om konceptet "Egen Anställning".
detta konceptet och förhoppningen är att där skapas fler då vi vidareutvecklat samarbetet.

Två förvaltningar ASF och Gy-vux driver aktiviteten i
samverkan. SFI-delen utfördes av extern aktör, Astar. Vet ej, Gy-Vux vet detta
Aktiviteten har drivits internt med involvering av
N/A
externa aktörer.

Vet ej, Gy-vux vet detta.
N/A

N/A

a2

Vi har hållit marknader gemensamt med Daglig Verksamheter, arbetsintegrerande sociala företag och andra
ställen där man tillverkar produkter som säljs till allmänheten.

Produkter har sålts vilket genererat inkomst på de ställen där de tillverkats. Bieffekter har varit idéutbyten,
synliggörande av deltagare, projekt och lärande för dessa om marknadsföring, försäljning, kundbemötande
etc.

Aktiviteten har drivits internt med involvering av
externa aktörer.

N/A

N/A

N/A

Aktiviteten påbörjades under 2017 och
kommer fortlöpa under 2018

Nej

Okänt

a2

Vi har inlett ett samarbete med Holmgången och har produkter i deras butik för att nå ut till fler kunder. Vi har
även inlett ett samarbete med Butik Torsten.
Praoplatsanskaffning på uppdrag från GRF för årskurs 8 i Malmö stad.

Genom samarbete med etablerade butiker har vi möjlighet att synliggöra och erbjuda fler kunder våra
produkter.
Stöttar kompetensförsörjningsprocessen hos arbetsgivare, genom att motivera ungdomarna att ubilda sig

Aktiviteten har drivits internt med involvering av
externa aktörer.
Genomförs internt inom ordinarieverksamhet på

N/A

N/A

N/A

Aktiviteten påbörjades under 2017 och
kommer fortlöpa under 2018
Återkommande varje år.

Nej

Okänt

Ja

Ej klart

Aktiviteten löpte under perioden mars
Ja, politiska beslut om att vi ska driva
2019 till november 2017
talangutbildningar.
Aktiviteten påbörjades under 2017 och har Nej
nu återupptagits.

Redovisas internt och till ESF

Ej klar

Vet ej, Gy-Vux vet detta

b

Inspirera och stimulera till att arbeta inom området och att utbilda sig vidare inom vårdområdet.
Bidrar till kompetensförsörjning inom vård och omsorg.
Talangutbildning som består av SFI, yrkesutbildning och praktik. Målgrupp: Utrikes födda som är i slutet av sin SFIutbildning. Mål: Bli klar med SFI samt erhålla arbete
Bidrar till kompetensförsörjning inom hotell- och restaurangnäringen.

Vet ej, Gy-Vux vet detta

Redovisning av resultat har uppgetts till
ESF som finansierar ansökan för Yalla
Sofielund.
Redovisning av resultat har uppgetts till

Insatsen följs upp internt, via Praktik vid
events app

Ja, genom ProCapita, deltagarregister
Vi har utvidgat arbetet med Companion för
att nå fler potentiella "Egen Anställningar".
Detta samarbete har också inspirerat till
ett utökat samarbete med
Näringslivskontoret och mer specifikt med
projektet "Highway to Business".
Vi fortsätter arbetet med intressenter som
deltagit för att hitta fler områden där vi
kan samverka.
Vi fortsätter arbetet med intressenter som

Förskoleförvaltningen/Förskolenämnden

Förskoleförvaltningen

Kvalitets- och
myndighetsavdelningen

Informationsmöte fristående
verksamheter förskola och
pedagogisk omsorg

a2

Förskoleförvaltningen

Kvalitets- och
myndighetsavdelningen

Träffar med företagslotsen

a2

Arrangemangsenheten
Malmö Food Truck festival
Upplåtelseenheten/Gatukontoret/M
almö Stad
Företagslotsen

a2

Gatu- och fastigehetskontoret/tekniska nämnden
Gatu- och fastigehetskontoret/tekniska nämnden

Enheten för stadslivsutveckling

a2

Minst två informationsmöte per år där vi bjuder in företrädare för de fristående verksamheterna med syfte att
uppdatera och informera om nyheter, ekonomi, placeringar och kösituation m.m
Möten mellan förskoleförvaltningen och företagslotsen där vi informerar vad som krävs för att starta en privat
förskola och/eller privat pedagogisk omsorg. Vi ger dessutom löpande information till företagslotsen via
mail/telefon

Ge information och ha en god dialog med de privata aktörerna där vi tillika fungerar som tillsynsmyndighet

Följs upp utifrån antal intresserade och
antal ansökningar för att bedriva privat
förskola/pedagogisk omsorg.
Förskoleförvaltningen är vidare
tillsynsmyndighet för de fristående
förskolorna

Vi följer näringslivsprogrammet vars avsikt
Återkommande och löpande med
är att skapa goda förutsättningar för att
informationsträffar minst två gånger per år etablera och driva företag i Malmö

Intern aktivitet

Ge rätt förutsättningar och kunskap om vad som krävs vid ansökan om etablering av en privat förskola eller
pedagogisk omsorg
Intern aktivitet

Återkommande och löpande

Gatu- och fastigehetskontoret/tekniska nämnden

Gatu- och fastigehetskontoret/tekniska nämnden

Gatu- och fastigehetskontoret/tekniska nämnden

Dialogenheten

Grundskoleförvaltningen/Grundskolenämnden

Har inget

Evenemangslotsen

Sommargågator

a2

En tredagarsfestival där en mängd olika mataktörer får visa upp sig och möta ny publik.
En väg in för externa parter som har svar på frågor kopplat till företag och näringsliv. I föetagslotsen finns alla
relevanta förvaltningar representerade
En service för externa arrangörer som söker stöd i hur man kan genomföra evenemang på allmän platsmark i
Malmö Stad.

a2

Omreglering och upplåtelse av tre gator sommartid ger plats åt näringsverksamheterna att utöka sina
uteserveringar. Målet är att öka attraktiviteten och tryggheten i området genom att begränsa biltrafiken och
öppna upp för ökat folkliv. Målgrupp är malmöbor

a2

TO:DO mässan är ett samarbete mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen i Malmö. En mötesplats för unga
jobb och studier. TO:DO mässan består av en rekryteringsmässa, gymnasiemässa, yrkesuppvisning och
idékonferens, allt under ett och samma tak på Hyllie mässan under två dagar.

a2

Syftet är att utbilda gymnasieelever i entreprenörskap genom processutbildningen UF-företagande.

Festivalen är en arena tänkt att stimulera ett ökande intresse för mobilmatförsäljning i Malmö.

Arrangemanget är ett eget initiativ som drivs av
gatukontoret men utförs i samarbete med externa
aktörer.

Inga medel har betalats ut.

0 SKR

Festivalen är planerad till tre års
genomförande där 2017 är startår.

Nej

ja

Det blir enklare för externa parter som önskar etablera och verka i staden att kunna få svar och service.

Intern Malmö Stad

Nej

0 Skr

Löpande linjeverksamhet

Ja

Ja

Det blir enklare för externa parter som önskar etablera och verka i staden att kunna få svar och service.

Intern Gatukontoret

Nej

0 Skr

Löpande linjeverksamhet

Nej

Ja

En av sommargatorna drevs internt men involverade
näringsverksamheterna utmed gatan. För de andra
två kom initiativet från näringsverksamheterna själva,
Större uteserveringar ger möjlighet att ta emot fler gäster. Mindre biltrafik på gatan ger också plats för mer förvaltningen stod för omreglering och uppletelse av
folkliv och ökar platsens atttraktivitet. Även detta gynnar näringsverksamheterna.
platsen.

En av sommargatorna genomfördes 2017
och kommer att genomföras ytterligare tre
år framåt. De andra två genomförs på prov
2018.
ja

Ja

Ansökan saknas. Beslutsärende finns på
omregleringen

Ja

Gymnasie- & vuxenutbildningsförvaltningen

GVN

Kommunikationsavdelningen

GVN

Gymnasieskola

Hälsa- vård- & omsorgsförvaltningen

Har inget

TO:DO mässan
Samarbete med den idella
föreningen Ung företagsamhet

Kompetensförsörjning. Aktiviteten bidrar till att företag kan rekrytera personal med rätt kompetens.

Intern aktivitet dock i samarbete med
Arbetsförmedlingen

Ca 2 miljoner 2017

Återkommande aktivitet 1 gång per år.

Politiskt beslut fattas varje år.

Resultatetet redovisas för nämnden.

Ja

Kompetensförsörjning. Aktiviteten bidrar till att företag kan rekrytera personal med rätt kompetens.

Extern aktivitet

ca 470 tkr (för hela Malmö Stad)

Återkommande årligen

Fattas på delegation

Redovisat genom rapport

Ja

Uppföljning sker genom att mäta antal
besök, antal företag som är på plats och
antal utställare. Det görs även en
utvärdering där utställare (företag) och
besökare får svara på ett antal frågor.
Genom redovisning och i dialog kring
genomförda insatser

Aktiviteten föll väl ut och kommer att
återkomma under 2018

nej

ja

ja

Planering och möten pågår för
motsvarande event under 2018.
utvärdering och lärdomar diskuterats har
diskuterats på dessa.

Aktiviteten föll väl ut och kommer att
återkomma under 2018
1 januari 2016 tom 31 december 2019.

ja
Nej

ja
Ja, löpande.

ja

Testperiod 2015-17

Ja. Som en del i en besparingsåtgärd på
Malmö Museer togs ett beslut i
Kulturnämnden att delar av
Kommendanthuset skulle lösgöras för
annan verksamhet än Malmö Museers.

Kommunbidrag
MINC
MEDEON

3 736 014
5 998 000

Kulturförvaltningen

Kulturförvaltningen

Kulturförvaltningen och Näringslivskontoret
Kulturförvaltningen och Näringslivskontoret

Kulturförvaltningen

Kulturstrategiska avdelningen FILM
MALMÖ

Crafting worlds

Kulturstrategiska avdelningen FILM
MALMÖ och Nöringslivskontoret
Maff Market forum
Kulturstrategiska avdelningen Design Southern Sweden Creatives
Malmö och Film Malmö, samt
Näringslivskontoret

Kulturstrategiska avdelningen,
Stadsutveckling avdelningen,
Kulturstrategiska

Kommendanthuset - Idélab hållbar
utveckling
Marinpedagogiskt
center

a1

a1
a1

a2
b

Film och spel är närliggande branscher som i många år efterfrågat samarbete. C W blev ett första event
handlade om rättihetsfrågor, hur man skriver manus för spel och film. Företagande m.m. Samarbete Malmö
Crafting Worlds: Ett tvådagars event som kopplar samman spel och filmbranscherna. Målgrupp verksamma inom stad/kulturförvaltingen, Kultur Skåne, FIlm i Skåne, Skånska producentföreingen, Game Habitat, Tarsier
externt event med personal och ekonomisk insats
film och spelbranscherna i södra Sverige.
studio m fl.
samt medverkan i programmet.
Maff Market Forum är ett tvådagars branschevent som genomförs i samband med MAFF Malmö Arab
Filmfestival - den största arabiska filmfestivalen i Europa. MMF verkar som en internationell mötesplats för
filmskapare. Eventet kopplar samman den arabiska och nordiska filmindustrin. Målgruppen är , finansiärer,
stödgivare, institut, organisationer, distributörer och andra yrkesverksamma inom filmbransch.
Ett treårigt projekt med syfte att öka internationaliseringen och exporten hos små och medelstora företag inom
de kulturella och kreativa näringarna, med fokus på design, film, rörligbild, digital media och digitala spel.
Projektet Southern Sweden Creatives stöder små och medelstora företag från den kulturella och kreativa
industrin för att växa internationellt genom professionell affärsutveckling, internationell exponering och nationell
samordning. Detta sker bland annat genom aktiviteter och deltagande på internationella mötesplatser inom de
olika områdena (t ex Cannes Filmfestival, London Design Fair, SXSW, Nordic Games, Gamescom etc.),
metodutveckling, kunskapsöverföring, spridning av lärande etc.

Genom aktiviteter, möten och finansieringsprogram, verkar MMF för att stimulera samproduktioner,
internationell distribution och samarbete mellan Norden och Arabvärlden.
Under 2016-18. Projektet fokuserar på sydsvenska företag som arbetar främst med film, digitala spel,
digitala media och design. Projektet leds av Invest Skåne i partnerskap med Malmö stad (
Kulturförvaltningen Design Malmö/Film Malmö och Näringslivskontoret), Media Evolution, Film i Skåne,
Helsingborgs stad, Lunds kommun/Creative Plot, NetPort, Form/Design Center och Region Skåne.
Genomförs med stöd av Tillväxtverket och EUs regionala strukturfonder.

Kommendanthuset - idélab hållbar utveckling är en mötesplats och testarena för aktörer som arbetar med hållbar
utveckling och fyller en lucka som idag inte finns i Malmö. Målgrupp är offentlig förvaltning, näringsliv,
civilsamhälle och akademi som kan mötas och samverka i skapandet av nya idéer, kunskapsallianser för ekologisk,
ekonomisk, social och kulturell utveckling. Här finns möjligheten att driva processer som genererar engagemang,
handlingskraft och center
sysselsättning
ett lokalt
och globalt
perspektiv.
Marinpedagogiskt
arbetar imed
och förmedlar
kunskap
om Öresunds grundområden och utgöra grunden

externt event
externt event, men involverar både finansiering
genom bidrag samt arbetstid.

8000

120000

150000
Malmö stad går totalt in med 600 000 kr,
varav Kulturförvaltningen med 351 tkr
(fördelat enl: 150 000 kr i kontanta medel,
201 000 kr i arbetstid) och
Näringslivskontoret med 249 tkr (fördelat
enl: 150 000 kr i kontanta medel, 99 000 kr
i arbetstid) under tre år.

750000

Kommendanthuset - idélab hållbar utveckling har
varit ett treårigt samarbetsprojekt mellan
Stadsbyggnadskontoret, Miljöförvaltningen,
Kulturförvaltningen och ISU (Institutet för hållbar
stadsutveckling).
Verksamheten
bedrivs av en extern upphandlad aktör

2,4 mkr till verksamheten som i sin tur

Ca 500 tkr/år 2015-17

Utvärdering har gjorts. Utvärdering och
koncept har lämnats vidare till
Hållbarhetskansliet på Stadskontoret i
Malmö för beslut om vidare drift.

Design Malmö = Malmö stads utvecklingsarbete med profilområdet design.
Förvaltningsöverskridande plattform och format som leds av kulturförvaltningen tillsammans med
gatukontoret, stadsbyggnadskontoret, näringslivskontoret och miljöförvaltningen.
Syfte = stärka, samordna, stimulera, lyfta fram och synliggöra den mångfacetterade och expansiva lokala
scenen inom arkitektur, form, mode och design.
Verkar för att:
- möta utmaningarna med omställningen till ett långsiktigt hållbart samhälle
- skapa ökad tillväxt och engagemang för Malmö, dess invånare och dess besökare genom att lyfta fram och
synliggöra designområdets aktörer, dess verktyg
- utveckla designområdets och bidra till att SME kan nå sin fulla potential till ökad internationalisering och
export

Design Malmö del av kulturstrategisk
avdelning
Verksamhet

Kulturförvaltningen

Design Malmö del av kulturstrategisk Huvudpartnerskap i projektet Ung
avdelning
Svensk Form 2017-2019

Kulturförvaltningen
Kulturförvaltningen
Kulturförvaltningen
Kulturförvaltningen
Malmö Stadshus AB

Design Malmö del av kulturstrategisk
avdelning
Biblioteken
Bibloiteken
Malmö Museer
Har inget

SPOK
Företagsinfo på Stadsbiblioteket
Författarscenen
Wisdome Malmö: Förstudie

a1
a2
a2
b

Utvecklingsprojekt för att främja lokal produktion och tillverkning.
Råd för att starta eget
Samarbete med olika bokförlag
Genomföra en förstudie, med syfte att undersöka utveckling och etableringen av en tvärsektoriell mötesplats

Drop in
Vi stärker förlagsverksamheten
Genom att utveckla och etablera en tvärsektoriell mötesplats likt Wisdome på Malmö Museer, ges

Aktiviteten, som drivs av Malmö Museer, grundas i en -

Miljöförvaltningen

Enheten för hållbar utveckling

Projekt 3960 Stadsbruk 3

a2

Projektet ska bidra till hälsa, integration, arbete och biologisk mångfald genom att på olika sätt använda odling i
staden på ett kommersiellt sätt.

Miljöförvaltningen har en liten roll i projektet. Miljöförvaltningen medverkar i ett arbetspaket som hjälper
odlingsföretagen med affärsutveckling och att hitta nya sätt att ny sina kunder t ex genom andelsjordbruk.

Miljöförvaltningen

Enheten för klimat och energi

Projekt 4024 BiodiverCity steg 3

a2

Kommersialisera de smarta biotoper som byggdes som pilotprojekt i tidigare projektfas

Miljöförvaltningen

Enheten för klimat- och energi

Projekt 4047 Delad energi är dubbel
energi Steg 3

a2

Använda industriell symbios-konceptet som ett arbetssätt för stadsplaneringsprocesser och näringslivsutveckling
i stor skala. Spridning och kommersialisering av innovativa lösningar kommer att vara en central del av projektet.

Skala upp och ytterligare vässa pilotbiotoperna i befintliga områden och nya byggprojekt. Sprida kunskaper
till beställare och leverantörer av gröna produkter och tjänster.
Delad energi kommer att testa, utveckla, utvärdera och investera i nya arbetsmetoder, planerings- och
marknadsföringsverktyg, handelsplats för lokal delning av energi, resursplaner och – deklarationer genom
symbiotisk samverkan mellan innovativa aktörer inom och utom projektkonstellationen.

Miljöförvaltningen

klimat och energi
Enheten för stadsutveckling

4058 Malmö
Solguide för Malmö
Projekt 4171
Innovationsarena

b
a2

Syftet ärInnovationsarena
att övervinna hinder
för nyetablering
av solenergiproduktion.
Stadsbyggnadskontoret
och
Malmö
ska skapa
förutsättningar
för aktörer i offentlig
sektor, näringsliv, ideell
sektor och
akademi att samverka för att utveckla, testa och genomföra innovationer i stadsutvecklingen.

Solpotentialkartan
ska innehålla
interaktiva
funktioner
såsom teknisk- olika
och ekonomisk
kalkyl, byggnadens
Arenan
stöttar aktörer
från samtliga
sektorer
i innovationsprocessens
steg, från idéutveckling
till
implementering av hållbara lösningar. Arenan verkar i tre pågående stadsutvecklingsprocesser som därmed
fungerar som testbädd: Östervärn/Kirseberg med Sege Park, Amiralsstaden samt Lindängen.

Miljöförvaltningen

Enheten för klimat och energi

Projekt 4420 Institutional Capacity
for Industrial & Urban Symbiosis
(ICIUS)

a2

Industriell och urban symbios utgår från möjligheterna med kollaborativ innovation och har potential att bidra
med förbättrad miljö- och affärsmässig prestanda genom tvärsektoriella samarbeten.

Industriell och urban symbios kan adressera stora utmmaningar som allvarliga miljöproblem,
konkurrenskraft hos industrin och hållbar stadsutveckling.

Miljöförvaltningen

Enheten för klimat och energi

Projekt 5610 Cleantech TIPP

a2

Att främja innovation av cleantechlösningar genom ökad efterfrågan från Öresundsregionens kommuner. Att
förbättra privata företags möjligheter att utveckla lösningar speciellt anpassade för kommunernas behov.

Genom att vara följekommun kan Malmö stad lära sig mer om innovativ upphandling för att hitta nya
lösningar för att klimatanpassa staden. Grossister med stort matsvinn har kopplats samman med
entreprenörer som kan ta hand om och förädla svinnet till nya produkter för marknaden.

Miljöförvaltningen

Enheten för klimat och energi

Projekt 4046 Delad energi är dubbel
energi, steg 2.

a1

Att facilitera arbetet med industriell symbios i hamnen samt arbeta med hamnutvecklingen för att uppnå en mer
grön och cirkulär ekonomi. Projektet handlade även om att tillsammans med Copenhagen Malmö port (CMP)
bygga upp ett samarbete och utreda hur arbetet från projektet kan bidra till nya etableringar i hamnen.

Att facilitera arbetet med industriell symbios i hamnen samt arbeta med hamnutvecklingen för att uppnå en Malmö stad, E.ON, Linköpings universitet, WSP,
mer grön och cirkulär ekonomi. Projektet handlade även om att tillsammans med Copenhagen Malmö port Sysav, SLU, Gyllebo gödning, CMP, VA Syd,
(CMP) bygga upp ett samarbete och utreda hur arbetet från projektet kan bidra till nya etableringar i
Lantmännen, Sustainable Busniness Hub, Norcarb
hamnen.
Engineered

a2

a1

Förvaltningsövergripande verksamhet med syfte att stärka, synliggöra och samordna designområdet (arkitektur,
form, mode och design).
Ung Svensk Form syftar till att öka och bredda kunskapen om ung och nyskapande svensk formgivning samt att
nå ut till nya målgrupper och bredda rekryteringen. Syftet med partnerskapet mellan Malmö stad och Svensk
Form/Ung Svensk Form är att gemensamt lyfta fram unga formgivare, bredda rekryteringen, sätta fokus på
hållbar och demokratisk design, samt lokal produktion och tillverkning. Dessutom gemensamt arrangera ett 20årsjubileum i Malmö 2018.

Skapa delaktighet, främja demokratiska processer, öka tillväxten, generera fler arbetstillfällen, och öka
stadens attraktivitet

Kulturförvaltningen

Intern och extern aktivitet

Skapar en plattform för unga förmgivare att visa upp sig, utställningsmöjligheter, ökar nätverk med
etablerade näringslivsaktörer, producenter, konsumenter etc.

Löpande verksamhet

Internt och externt

100 000 kr huvudparterskap, samt
ytterligare 25 000 kr för aktiviteter.

125 000 kr, år 2017.

Avtal löper på tre år 2017-2019.

Externt

Totalt 250 000 kr från Malmö stad 2017
varav, 125 000 kr från kulturförvaltningen
och 125 000 kr från näringslivskontoret.

Totalt 250 000 kr under 2017.

Utvecklingsbidrag i tre omgångar 2015,
2016, 2017.

-

Förstudiens totalbudget är 770 tkr, varav

Beslut om donation till Malmö Museer

Nej

Aktiviteten stöddes genom utbetalning av medel från
extern bidragsgivare

47 000,00 kronor

Projektetperioden är 2016-12-01--201811-30

Aktiviteten stöddes genom utbetalning av medel från
extern bidragsgivare
Projektet stöds av extern bidragsgivare, VINNOVA.
Projektpartners är Sustainable Business HUB,
Linköpingsuniversitet, WSP, E.on, Sysav utveckling
och VA Syd.
Energimyndigheten
Projektet medfinansieras av EU,
Vinnova, Regionoch
Skåne, Formas och Svenska hus. Delatagre i projektet
är Malmö stad (lead partner), E.on, Sveriges
lantbruksuniversitet, Malmö högskola, Lunds
universitet och MKB.
Projektet medfinansieras av VINNOVA. Deltagare i
projektet är SLU, Sustainable Business HUB,
Linköpings Universitet, WSP, E.ON, Sysav, CMP,
Nordcarb, Gyllebo, Lantmännen och VA Syd

364 000,00 kronor
28 000,00 kronor

40389
000,00
kronor
1
000,00
kronor

Projektet finansieras till 75 % av Interreg V-South
Baltic. Övriga partners i projektet är Energikontoret
Skåne (Lead partner), Malmö stad MF, SB HUB, Bjuv
kommun, LDHA (Litauen), Silute (PL), Rostock
Universitet (DE), Kalundborg kommun (DK),
Kalundborg Forsyning (DK), Gdansk Tekniska
Universitet (PL).

Aktiviteten är pågående och ingen

Kan ej svara.

Kan ej svara.

Ja

Projektet pågår

Aktiviteten följs upp genom redovisningar
till miljönämnden. Ekonomiskt följs
aktiviteten upp månadsvis.

Projektperioden är 2017 - 2019

Ja

Projektet pågår

2016-08-01--2018-06Projektperioden är 2016
- 2019

Ja

Projektet pågår

0:00 kronor

Projektperioden är 2017 - 2019

Ja

Projektet pågår

57 000,00 kronor

Projektperioden är 2017 - 2019

Ja

Projektet pågår

680 000,00 kronor

20150515-20170831 Avslutat 2017

Ja

Miljöförvaltningen

Ja

Ja, möjlighet att utnyttja mer spillvärme till
Malmös fjärrvärmesystem har hittats.
Etableringsgruppen har gett
arbetsgruppen i uppdrag att etablera en
symbiosfunktion mellan stadens
förvaltningar, för att tillsammans med
systemoperatörer underlätta för företag
som vill etablera symbioser. Projektet
slutrapporterades till bidragsgivaren
Vinnova den 31 augusti 2017 och
rapporten godkändes den 1 oktober 2017
med högt betyg och i stort sett full
måluppfyllnad.

Projektet slutrapporterades till
bidragsgivaren Vinnova den 31 augusti
2017 och rapporten godkändes den 1
oktober 2017 med högt betyg och i stort
sett full måluppfyllnad. Arbetet kommer
att fortsätta i projektet "Delad energi steg
3".

Miljöförvaltningen

Avdelningen för miljötillsyn samt
avdelningen för livsmedelstillsyn

Tryggare Malmö

a2

Miljöförvaltningen har under andra halvåret 2017 bedrivit fokuserat tillsynsarbete tillsammans med en rad andra
kommunala och statliga myndigheter. Tillsynen har inriktats mot verksamheter och illegala företeelser som verkar
i lagens gråzoner. Tillsynen har bedrivits med goda resultat och visat sig vara ett effektivt verktyg att motverka
verksamheter och företeelser som hindrar stadens sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhet

Miljöförvaltningen

Enheten för miljöövervakning och
analys

Bemanning av Företagslotsen

a2

Företagslotsen är en väg in för företagare som behöver guidning bland tillstånd och regler. Medarbetare i Malmö Företagslotsen är ett samarbete över förvaltningsgränser i företagsrelaterade frågor. Syftet är
stad är också välkomna att vända sig lotsen för hjälp att hitta rätt i näringslivsrelaterade frågor
att underlätta och förenkla för befintliga och blivande företagare, men också för medarbetare i Malmö
stad. Lotsen driver på och samordnar ärenden med kundens behov i fokus. Kontakttillfällena blir på så vis
färre och handläggningstiderna kortare.

Företagslotsen bemannas av: Näringslivskontoret,
Gatukontoret, Stadsbyggnadskontoret,
Miljöförvaltningen och Fastighetskontoret

Bygger/förvaltar bostäder
Sponsrar föreningar och
verksamheter

b

Tillhandahålla bostäder
Bidra med finansiering till verksamheter som ger arbetstillfällen och som sträker kompetensen hos malmöborna.
Exempel Yallatrappan i Rosengård.

Bostäder skapar möjlighet för fler att bo och arbeta i Malmö. Tillgång till bostäder har en betydande

Intern

a2

Sofielundspatrullen

b

Syfte: Utveckla området Sofielund samt att med gemensamma resurser bidra till en ökad sysselsättning för ett antal

Genom att skapa ett mer atraktivt område skapas en gynnsam miljö för företagare på plats.

Solguiden
MIA - projekt Bost

b
a2

Öka etablering av solenergianläggningar i Malmö genom att en solguide skapats via en interaktiv webbsida.
Vidareutveckla den mötesplattform staden har via bostadsförsörjningsgruppen med bygg- och fastighetsbranschen.

Internt. Extern finansiering från Energimyndigheten,
Internt. I samarbete med FGK och STK.
Internt, SBK, KF och FGK. I samarbete med
näringsliv, universitet och föreningar. Årligt
medlemskap och finansiernig av föreningens
koordinator
Internt av näringslivskontoret. I samarbete med SBK
oh FGK.

MKB Fastighets AB
MKB Fastighets AB
MKB Fastighets AB
P-Malmö

Har inget

Serviceförvaltningen
Servicenämnden/Serviceförvaltningen

Har inget
Kommunteknik

Satsningen har inneburit att miljö- och hälsoskyddsavdelningen och livsmedelstillsynen på
Polisen, Skatteverket, räddningstjänst, Tullen,
miljöförvaltningen har kunnat bedriva tillsyn som normalt sett inte kan bedrivas. Exempelvis handlar det om tillståndenheten och stadsbyggnadskontoret.
livsmedelsanläggningar (importörer, grossister och restauranger) som inte registrerat sig eller säljer osäkra
livsmedel, oregistrerade bilverkstäder, illegal avfallsexport, olovliga boenden, svartklubbar, tobakstillsyn (till
exempel oregistrerade restauranger som tillåter vattenpipsrökning inomhus), farliga produkter (läkemedel,
kosmetika och leksaker) och andra typer av verksamheter som rör sig i den gråa och svarta ekonomin. Svart
och kriminell verksamhet innebär ojämlik konkurrens och kan slå ut laglydiga företag, vilket innebär att
denna typ av tillsyn är oerhört viktig även ur ett rättvise- och märingslivsperspektiv

1 450 000,00 kronor Sastningen under
Aktiviteten pågår även under hela 2018
2017 kostade 2 900 000,00 kronor men en
schablon på 50 % användes för att beräkna
kostnaden för den del som bdömdes som
näringslivsfrämjande.

JA

Ja

Ja, resultatet framgår i rapporten
"Fokuserat tillsynsarbete 2017, tryggare
Malmö"

220 000,00 kronor

Ja

Vet ej

Vet ej

Aktiviteten är löpande

Ja, resultatet framgår i rapporten
"Fokuserat tillsynsarbete 2017, tryggare
Malmö"

N

Bidra till att företag kan rekrytera personal med rätt kompetens.

Projektet drevs av kommunteknik

Projektet utfördes inte av extern aktör med

X

X

Projektet påbörjades augusti 2016 och drevs Nej

Ja

Det finns ingen ansökan

Slutrapport skrevs efter avsluatat projekt

2016-april 2018
2017-2019

Nej
Nej

Ja
Pågående projekt

Ja

Solguiden ska lanseras i juni 2018.

10 % av heltid

löpande

Nej

Pågående projekt

löpande

Nej

Pågående projekt

Stadsbyggnadskontoret
SBK
SBK

SBK

Västra Hamnen ek. förening

a1

Gemensam samverkansplattform med näringsliv, Malmö universitet och föreningar med syftet utveckla
stadsrummet i, aktiviteter i och marknadsföring av Västra Hamnen.

SBK

Business Arena 2017

a2

Deltagande på fastighets- och byggkonferens.

Stadskontoret/Kommunstyrelsen

Se fas 1 och 2

Stadsrevisionen

Har inget

100 000 kr

0 15 % av heltid.
?

