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1. Inledning
Under 2018 fokuserade det internationella arbetet till stor del på sammanhållningspolitiken
och dess fortsatta process, arbetet med Malmömodellen, arbetet, Eurocities, Kinasamarbetet samt STRING. Kommissionens samråd har varit en viktig del i Malmö stads
positionering i specifika frågor.
Nedan följer en beskrivning av de aktiviteter och åtgärder som genomfördes under 2018
inom ramen för Malmö stads internationella arbete.












Sammanhållningspolitiken med fokus på hållbar stadsutveckling
Storstadssamverkan Malmö/Göteborg/Stockholm med fokus
sammanhållningspolitiken
Europeiska regionalfonden (ERUF), hantering och stöd för insatsområde 5 (Malmö
stads delegerade ansvar från Tillväxtverket).
Koordinering och stöd till övriga program och fonder från stadskontorets sida.
Ärendehantering för ERUF/Europeiska socialfonden (ESF)-projekt större än 1
miljon sek.
Internationella arbetets förankring i kommunstyrelsens utskott för internationella
frågor.
Koordinering av EU-nätverket.
Policybevakning, projektstöd, informations- och utbildningsinsatser.
Uppföljning av SDG (sustainable development goals)
Koordinering av Malmö stads arbete i de kommunövergripande internationella
nätverken (Eurocities, Union of Baltic Metropoles (UBC) mfl) samt politikerstöd.
Fortsatt fokus på Smart Cities.
Arbetet med revolverande fonder såsom återinvesteringsverktyg, Junckers
investeringsplan samt alternativa finansieringsmöjligheter för kommunen.

Arbetet med de Öresundsregionala frågorna och samarbetet mellan Malmö och
Köpenhamn tas inte upp i denna verksamhetsberättelse då det betraktas som regionalt
arbete snarare än internationellt.

2. Internationellt arbete centralt
Stadskontorets avdelning för samhällsplanering ansvarade under året för den
kommunövergripande samordningen av de internationella frågorna. Samordningen innebar
bland annat informationsspridning, rådgivning och stöd till förtroendevalda och tjänstemän.
På avdelningen allokerades under 2018 två tjänster till dessa frågor, varav en tjänst på
Malmö stads kontor i Bryssel. Resursen på Malmö stads kontor i Bryssel fungerade som
sekreterare för den utskottet för internationella frågor som träffades 5 ggr under året.
Prioriterat för det internationella arbetet 2018 var sammanhållningspolitiken 2021-2027 och
samverkan i denna fråga med storstadsnätverket Stockholm, Göteborg och Uppsala.
Fortsatt arbete med Malmömodellen och insatsområde 5, arbetet med Eurocities samt
samordning av Malmö stads EU-nätverk och övriga informations och rådgivningsinsatser.
Under året har också avdelningen ingått arbetat med en rad arrangemang såsom Fehmarn
Belt Days och ICORN.
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3. Policy Malmö stads internationella arbete
Malmö stads Policy för det internationella arbetet har under året knutits mer till stadens
Program för strategiskt omvärldsarbete. Malmö stads internationella arbete ska bidra till att
uppfylla de övergripande målen i omvärldsprogrammet och den årliga internationella
handlingsplanen utgår från programmets fokusområden:
-

En välfungerande och integrerad arbetsmarknad samt ökad sysselsättning
Migration och sammanhållning
Förbättrad utbildning och säkerställande av kompetensförsörjning
Förbättrad transportinfrastruktur
Ökat bostadsbyggande och upprustning av bostadsområden
Miljö och klimat

4. Nätverk
Union of the Baltic Cities (UBC)
Malmö stad är medlem i Union of Baltic Cities. Miljöförvaltningen är ordförande i
Miljökommitteen och medverkade också i Växjö på UBC kongress. Malmö stad bidrar
regelbundet till UBC nyhetsbrev samt marknadsför Malmö stad events via UBCs hemsida
årligen.
Under hösten arrangerades general sekretariatets och styrelsen möte i Malmö, där Malmö
stad och kommunstyrelsen stod som värd.
Local Governments for Sustainability (ICLEI)
ICLEI är en global organisation för kommuner som arbetar aktivt med miljö och hållbar
utveckling. Malmö stad är aktiva inom organisationen främst genom miljöförvaltningen.
Under 2018 samverkade Malmö stad med ICLEI dels via Brysselkontoret och
Hållbarhetskansliet på möten med FN i New York. Ingen från Malmö stad medverkade i
Katowice samt under COP 24.
Union of Cities and Local Governments (UCLG)
Malmö stad är medlemmar sedan 2016 i UCLG ”Union of Cities and Local
Governements”. Malmö stad har tilldelats titeln - Leading city for culture (Ledande stad för
kultur) av UCLG:s kulturkommitté 2016-17 (med möjlighet till förlängning 2018-19).

Nätverk i Sverige
Malmö stads EU-nätverk
Malmö stads EU-nätverk träffades fem gånger under 2018. Mötena bidrog till
förvaltningsövergripande erfarenhetsutbyte och informationsspridning samt information
om stadens nya redovisningsförfarande för internationellt arbete i Stratsys.
Kompetenshöjning i projektledarskap för EU-projekt samt ekonomi i EU-projekt har
erbjudits nätverket under året samt kontinuerlig information om sammanhållningspolitiken,
aktuella utlysningar samt arbetet i projektplattformen ”Etablera fler snabbare”.
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Storstadsnätverk
Ansvariga tjänstemän för internationellt arbete i Stockholm stad, Göteborgs stad, Uppsala
och Malmö stad träffades tre gånger under 2018. Fokus för samverkan under året var
gemensam intressebevakning av EU:s sammanhållningspolitik, fratagandet av ett
gemensamt storstadsdokument som trycker på vikten av fortsatt öronmärkta medel till
storstäderna samt arbetet med Eurocities och storstadsagendan.
Kommunförbundet Skånes EU-nätverk
Malmö stad medverkade under året i kommunförbundets strategiska EU-nätverk i Skåne.

Nätverk i Bryssel
Informal Baltic Sea Group (IBSG)
Brysselkontoret är med i det informella nätverket Baltic Sea Group med fokus på
Östersjöfrågor i Bryssel. Malmö medverkade vid IBSG’s sommarseminarium och sommar
fest.
International Association of Public Transport (UITP)
Malmö stad är medlem av UITP. Brysselkontoret deltog vid ett antal möten i Bryssel under
året kopplat främst till Malmö stads medverkan i PUM (Urban mobility).
Smart cities platform
Malmö stad är medlem i nätverket Smart Cities platform.
Svereg
De svenska regionkontoren i Bryssel träffar löpande, i princip varje månad, SKL och
Sveriges permanenta representation för löpande breifingar, informations- och
erfarenhetsutbyte.

5. Samarbetet i Eurocities
Eurocities årsmöte ägde rum i Edinburgh 2018. Malmö representerades både på
tjänstemannanivå och politisk nivå samt kommunstyrelserepresentant
Malmö stads kontor i Bryssel ansvarade för koordineringen av samarbetet med Eurocities.
Totalt medverkade Brysselkontoret på möten under året i arbetsgrupperna Governance, Task
force och Cohesion. Dessa möten hölls i Bryssel. Utöver detta medverkade Brysselkontoret på
Europaparlamentets urbana arbetsgruppsträffar och deltog i framskrivningen av olika
positionspapper. Samt medverkade på Mayors forum och Covenant of Mayors forum
tillsammans med Eurocities.
I Social Affairs Forum blev Andreas Schönström ordförande under året och har medverkat
vid samtliga forum möten.
Miljöförvaltningen deltog i Miljöforumsmöten. Både med tjänstepersoner och politiker.
Kulturförvaltningen medverkade under året i forumet samt i arbetsgruppen för Access to
Culture.
I Knowledge society forum, representeras Malmö stad av IT avdelningen.
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Fastighets- och gatukontoret har varit mindre verksamma i Mobilitetsforumet under året.

6. Samarbetet med Kina
Malmö har tre formella samarbeten med kinesiska städer.
Tangshan, formell vänort sedan 1987. 2016 ingicks inga nya samarbeten men relationen
vidmakthålls. Miljöförvaltningen specifikt kontaktas regelbundet av Tangshan.
Hongkong, samarbetsavtal för en hållbar stadsutveckling, Hong Kong – Malmö Sustainability
Charter, sedan 2011. Signerat av miljöminister i Hong Kong och KS ordf i Malmö. Under
året har InnoCarneval genomförts. Åven ett antal besök i Hong Kong har genomförts inom
ramen för avtalet.
Shenzhen, MoU sedan 2012. Detta memorandum mellan städerna skrevs för att underlätta
CMP:s avtal med Schenzhen. Malmö har inte arbetat aktivt med Shenzhen under året. Dock
var Malmö inbjuden att medverka vid ett besök under sommaren men tackade nej.
Under 2017 förhandlades ett samarbetsavtal fram med Dalian pga att CMP hade intresse att
samarbeta med Dalians hamn. Dessa förhandlingar strandade 2018. Malmö Universitet har
dock utvecklat en ny relation till Dalian om samarbete och har redan haft flera utbyten.
EU-China Smartcities, ett EU-initiativ (DG Connect) för att para ihop ett antal
europeiska och kinesiska städer inom paraplyet Smart Cities. Malmö är invalt, liksom
Köpenhamn.
EU China Link, samarbete inom hållbar utveckling som utgår från Eurocities.
Brysselkontoret har träffat sekretariatet en gång under året men ur ett samarbetsperspektiv
har Malmö stad kontakter med andra städer än dem som är kopplade till arbetet i Kina.
Stadskontoret genomförde också en resa till Kina under våren 2018 för att besöka våra
samarbetspartners i Hong Kong och Shenzhen. Besöken resulterade i förslag om att
samverka kring en fokusfråga under det närmaste året, att definiera senare. I princip träffade
Stadskontoret samtliga partners i de två kinesiska städerna samt det svenska generalkonsulatet i Hong Kong.

7. Samarbetet med Malmö stads vänorter
Under 2018 har inga aktiviteter genomförts med stadens vänorter

8. Copenhagen Malmö Port (CMP)
CMP är partner på Brysselkontoret men har inte specifikt arrangerat någon verksamhet
under året.

9. ICLEI
KSO och Malmö stad blev under året invald som ordförande i ICLEI GEXCOM med
ansvar för upphandlingsportföljen samt som ordförande för det europeiska ICLEI
nätverket PROCURA + för de nästkommande 3 åren.
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Malmö stad var representerat av tjänstemän på ICLEIs världskongress i Montreal under
sommaren. KSO’s utnämning enligt ovan bekräftades på kongressen av dess styrelse. Vidare
arrangerade Malmö stad med partnerstäder fler work shops och ett större seminarium med
flera prominenta borgmästare närvarande kring SDG agendan och det lokala SDG arbetet i
våra städer.
Under hösten deltog KSO på ett antal ICLEI evenemang i Europa.
Malmö stad har medverkat och samverkar med ICLEI i Bryssel via Malmö stads kontor i
Bryssel på ett antal seminarier och workshops. Malmö stad är också en nära
samarbetspartner med ICLEI, både via plattformen i Europa och globalt vad gäller
implementeringen av SDG agendan i Malmö där ett löpande utbyte av bra exempel
genomförs samt Climate KIC.

10. Urbana Agendan
Malmö stad är invalt i Partnerskapet för mobilitet genom gatukontoret. Uppdraget går ut på
att utvärdera EU’s mobilitets lagstiftning, finansiering och best practice samt att ge råd om
förbättringar till Europeiska kommissionen. Uppdraget är definierat av EU’s medlemsstater
i rådet. Flera arbetsmöten ägde rum under 2018.

11. Sammanhållningspolitiken
Förberedande arbete inför nya sammanhållningspolitiken 2021-2027 har fortsatt och
intensifierats under året. För det regionala programmet (ERUF) samt Interreg (ÖKS) är
SKL sammankallande och koordinerar regionernas inspel. Malmö stad deltar aktivt i arbetet
och fortsätter bevaka frågan utifrån ett urbant perspektiv.

12. Utbildnings- och informationsinsatser
Under året har Malmö stads förvaltningar tagit del av Kommunförbundet Skånes
kompetens-utvecklingsinsatser inom ramen för EU-projektarbete. Informationsmöten om
program/fonder och dess utlysningar har anordnats direkt via Malmö stad eller genom
förvaltande myndighet. Utbildnings- och informationsinsatser har även organiserats inom
MalmöLund-regionens EU-nätverk
EU:s strukturfonder
Stadskontorets avdelning för samhällsplanering har löpande informerat kommunens
förvaltningar om möjligheter för EU-projekt inom den aktuella programperioden. Vidare
har en modell för samverkan och gemensamt fokus kring projektarbetet i kommunen
arbetats fram, Malmömodellen (2015) som fortsatt är verksam inom projektplattformen
”Etablera fler snabbare”.
Lobbyarbetet för de framtida strukturfonderna och EU’s sammanhållningspolitik fortsatte
under året med bl a träffar i Stockholm med SKL samt ett antal mindre seminarier. Även de
arrangerade i SKL’s regi.
Studiebesök
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Malmö stads kontor i Bryssel tog under året emot ett antal besöksgrupper från Malmö stads
förvaltningar, ledningsgrupper, Presidiet samt samtliga förvaltningsdirektörer och andra
städer samt universitet.
Praktik
Malmö stads kontor i Bryssel handledde två praktikanter under våren 2018 samt senhösten.
Evenemang i Bryssel
Malmö stad deltog på seminarier i likhet med tidigare år under Energy Week, Green Week
och medverkade på Covenant of Mayors forum på EU-parlamentet.
Malmö stad medverkande i European Week of Regions and Cities (Open Days) i konsorsiet
Barcelona, Liverpool, Hanover, Wielkopolska och Köpenhamn.

13. Policyarbetet i Bryssel
Under 2018 har Malmö stads kontor i Bryssel och avdelningen för samhällsplanering
bedrivit policyarbete inom följande områden i Bryssel:







Sammanhållningspolitiken post 2020
För METRON, TEN-T och CEF aktiviteter, flera möten med kommissionen etc
STRING möten med EUP och kommissionen för Fehmarn-Bält förbindelsen
Horizon 2020 – Lighthouse, Energi och klimat prioriteringar
Bioenergi policyn och EU’s Vinterpaket
Erasmus+ utvärdering

14. Projekt och externa medel
Under året har avdelningen för samhällsplanerings resurs för internationella frågor arbetat
med den förvaltningsövergripande Malmömodellen. Malmömodellen arbetades fram då det
stod klart att Malmö stad skulle bli ansvariga för insatsområde 5 inom den europeiska
regionalfonden. Insatsområde 5 förfogar över 10 miljoner euro. Malmö stad arbetar med
insatsområde 5 genom den förvaltningsövergripande projektplattformen ’Etablera fler
snabbare’ vilken syftar till att etablera fler Malmöbor på arbets/utbildnings- och
bostadsmarknaden
Malmö stads kontor i Bryssel har arbetat med en Lighthouse-ansökan tillsammans med
Miljöförvaltningen och ett stort antal partners under våren. Vår stadspartner vara Constanta
i Rumänien. Ansökan blev avslagen.
Malmö stads kontor i Bryssel har tillsammans med gymnasieförvaltningen jobbat fram ett
projekt som finansieras med 5 miljoner SEK under två år för att bättre integrera nya
ankomna barn till Malmö. Projekt finansiär är Council of Europe Bank.
Flera andra projektansökningar har fått stöd i sitt utvecklingsarbete av stadskontoret och
Malmö stads kontor i Bryssel.
Avdelningen för samhällsplanering har under året medverkat i ett flertal forum för
internationella frågor samt fondsamordningsgruppen som samordnas av Region Skåne.
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15. Övrigt
Under året arrangerades ICORNs kongress i Malmö via Utbildningsförvaltningen.
Stadskontoret och Brysselkontoret deltog också aktivt i förarbetet.
Malmö stad stod som värd för Global Covenant of Mayors borgmästare och strategimöte i
Malmö under året. En plattform för ett fåtal utvalda städer som gör inspel till FN’s globala
arbete med SDG målen och hur dessa implementeras i städer och lokal nivå.
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