Rapport 2020 – Malmö stads
projektplattform Etablera fler snabbare
Stadskontoret

Upprättad
Datum:
Ansvarig:
Förvaltning:

2020-07-02
Kristina Olsson, Huvudprojektledare
Stadskontoret

1

Innehållsförteckning
Rapport 2020 – Malmö stads projektplattform Etablera fler
snabbare........................................................................................... 1
Bakgrund .......................................................................................... 3
Projektplattformens organisering och arbete ............................... 4
Projektens tillhörighet och verksamhetsinriktning ...................... 7
Projektstatus - nulägesbeskrivningar ............................................ 7
Dubbel Yrkesutbildning – avslutat 2019 ........................................ 8
Projektfakta ................................................................................ 8
Måluppfyllelse/resultat ................................................................ 9
Framgångsfaktorer ................................................................... 10
Utmaningar och lärdomar ......................................................... 11
Vägen In – avslutat 2020 ............................................................... 12
Projektfakta .............................................................................. 12
Måluppfyllelse/resultat .............................................................. 12
Framgångsfaktorer ................................................................... 14
Utmaningar och lärdomar ......................................................... 15
Hejsvenska ..................................................................................... 16
Projektfakta .............................................................................. 16
Aktuellt läge och måluppfyllelse/resultat ................................... 16
Framgångsfaktorer ................................................................... 17
Utmaningar och förbättringsområden ....................................... 17
Highway to Business – Samverkan för ökat entreprenörskap –
avslutas 2020 ................................................................................. 18
Projektfakta .............................................................................. 18
Aktuellt läge och måluppfyllelse/resultat ................................... 18
Framgångsfaktorer ................................................................... 20
Utmaningar och förbättringsområden ....................................... 21
Wisdome Innovation...................................................................... 22
Projektfakta .............................................................................. 22
Aktuellt läge och måluppfyllelse/resultat ................................... 23
Framgångsfaktorer ................................................................... 25
Utmaningar och förbättringsområden ....................................... 25
Malmö Innovationsarena – avslutat 2019 .................................... 26
Projektfakta .............................................................................. 26
Måluppfyllelse/resultat .............................................................. 27
Framgångsfaktorer ................................................................... 27
Utmaningar och lärdomar ......................................................... 28
Case Sofielund ............................................................................... 28
Projektfakta .............................................................................. 28
Aktuellt läge och måluppfyllelse/resultat ................................... 29
Framgångsfaktorer ................................................................... 31
Utmaningar och förbättringsområden ....................................... 32
Projektinriktning och total budget ............................................... 33
Sammanfattning och slutsatser ................................................... 33

2

Bakgrund
Etablera fler snabbare är namnet på Malmö stads projektplattform som
under åren 2016–2021 samlar Malmö stad-ägda projekt med finansiellt stöd
från Europeiska socialfonden (ESF) eller Europeiska regionala
utvecklingsfonden (ERUF) och med fokus att etablera fler Malmöbor
snabbare, på arbets- eller bostadsmarknaden. Projektplattformen är utformad
enligt det förvaltningsövergripande arbetssättet Malmömodellen (STK2015-670).
I ärende STK-2016-197 beslutade kommunstyrelsen att godkänna inriktning
och organisation för projektplattformen Etablera fler snabbare.
Stadskontoret gavs i uppdrag att återkomma kring projektstatus och den
fortsatta processen för projekten i plattformen. Uppdraget redovisades i
ärende STK-2016-632.
I juni 2017 behandlades ”Lägesrapport – Malmö stads projektplattform
Etablera fler snabbare” (STK-2017-751) av kommunstyrelsen.
Lägesrapporten innehöll en redogörelse av projektplattformen och dess arbete
sedan dess start i november 2016, samt gav en kortare beskrivning av de
projekt som då ingick i plattformen.
I augusti 2018 behandlades ”Rapport 2018 – Malmö stads projektplattform
Etablera fler snabbare” (STK-2018-368) av kommunstyrelsen. Rapporten
innehöll en utförlig redogörelse av projektplattformsarbetet under perioden
juni 2017-maj 2018 samt nulägesbeskrivningar av plattformens projekt.
I september 2019 behandlades ”Rapport 2019 – Malmö stads projektplattform
Etablera fler snabbare” (STK-2019-745) av kommunstyrelsen. Rapporten
innehöll, förutom en redogörelse av projektplattformsarbetet under perioden
juni 2018-maj 2019, en nulägesbeskrivning för vart och ett av plattformens
projekt samt beskrivningar av framgångsfaktorer och utmaningar i projekten
och projektarbetet.
Föreliggande ”Rapport 2020 – Malmö stads projektplattform Etablera fler
snabbare” omfattar perioden juni 2019-maj 2020 och innehåller, förutom en
redogörelse av projektplattformsarbetet under nämnda period, även en
nulägesbeskrivning för vart och ett av plattformens projekt samt
beskrivningar av måluppfyllelse i projekten. Rapporten ska ge den politiska
styrgruppen (kommunstyrelsen) en samlad bild av arbetet med
projektplattformen och redogöra för projektens innehåll och resultat.
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Projektplattformens organisering och arbete

Projektplattformen etablerades hösten 2016. Ambitionen är att plattformen
ska stödja och underlätta för involverade projekt att samarbeta över
avdelnings- och förvaltningsgränser. Samordningen syftar även till att
synliggöra och ta tillvara synergieffekter, beröringspunkter, kunskaper och
erfarenheter projekten emellan.
Under den aktuella perioden, juni 2019 – maj 2020, har följande projekt
varit en del av plattformen:
- Dubbel Yrkesutbildning
- Vägen In
- Hejsvenska
- Highway to Business – Samverkan för ökat entreprenörskap
- Wisdome Innovation
- Malmö Innovationsarena
- Case Sofielund som är ett samlingsnamn för projekten
o Case Sofielund Entreprenörskap och
o Case Sofielund 2030.
Varje projekt har egen projektledare, budget, mål, organisering och styrgrupp
och ägarskapet ligger hos någon av Malmö stads förvaltningar. Exempel på
innehåll i projekten är hållbar stadsutveckling, entreprenörskap och näringsliv
samt utbildning/ yrkesutbildning och sociala insatser kopplat till
arbetsmarknaden.
Under perioden har tre projekt avslutats: Dubbel Yrkesutbildning (september
2019), Malmö Innovationsarena (december 2019) och Vägen In (februari
2020). Projektet Highway to Business befinner sig i avslutningsfas (avslutas
den 31 juli 2020). Samtidigt pågår tre projekt till den 31 december 2021: Case
Sofielund
2030,
Case
Sofielund
Entreprenörskap och Wisdome
Innovation. Under hösten 2019 anslöt sig projektet Hejsvenska till
projektplattformen. Projektet pågår till den 31 mars 2021.
Den politiska styrgruppen för projektplattformen utgörs av kommunstyrelsen.
Den politiska styrgruppen fattar beslut om övergripande frågor som rör
plattformen. Den ska få lägesrapporter fortlöpande, om arbetet med
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projektplattformen och dess projekt. Under den aktuella perioden behandlade
kommunstyrelsen vid sitt sammanträde den 11 september 2019 ärendet om
”Rapport 2019 – Malmö stads projektplattform Etablera fler snabbare” och
beslutade att lägga den till handlingarna. Rapporten innehöll en beskrivning
av projektplattformen och dess arbete samt en utförlig beskrivning av
samtliga åtta projekt som då ingick i plattformen.
Från dess start hösten 2016 och fram till januari 2019 hade projektplattformen
en operativ styrgrupp som utgjordes av Malmö stads dåvarande styrgrupp för
omvärld och stadsutveckling. På grund av organisationsförändringar inom
Malmö stad lades styrgruppen för omvärld och stadsutveckling ned våren
2019. Sedan dess har plattformen inte haft någon operativ styrgrupp knuten
till sig. Styrgruppens roll avseende projektplattformen var att fatta beslut om
nya projekt i plattformen samt följa plattformsarbetets utveckling.
En extern referensgrupp för projektplattformen bildades hösten 2016 för att
få en tvärsektoriell och bred förankring i samhället. Under åren 2016-2019
har referensgruppen haft en rådgivande och stödjande roll till
plattformsarbetet. Gruppen har bestått av företrädare för Svenska Esf-rådet
och Tillväxtverket samt representanter från organisationer som varit
samverkanspartners till något/några av projekten i projektplattformen1.
Referensgruppens medlemmar har även haft som uppgift att förankra och
verka som ambassadörer för plattformen i den egna organisationen.
Under den aktuella perioden har den externa referensgruppen haft ett möte
(juni 2019). I takt med att flertalet projekt under andra halvåret 2019
avslutades, eller gick in i avslutningsfas, påverkade detta referensgruppens
roll och representativitet. Stadskontoret gjorde bedömningen att behovet av
en extern referensgrupp hade förändrats och att det inte längre var berättigat
att fortsätta med referensgruppen i sin dåvarande form och roll.
Referensgruppens mötesfrekvens hade redan reducerats sedan hösten 2018
och under 2019 var mötesdeltagandet lågt. Referensgruppens uppdrag i
plattformen avslutades därför i september 2019.
För Stadskontorets samordningsansvar för plattformsarbetet finns en mindre
projektstab med huvudprojektledare (motsvarande ca 25-30 % under den
aktuella perioden) och kommunikatör (motsvarande ca 5 %). Projektstaben
arbetar nära stadskontorets tjänsteperson som är ansvarig för arbetet med
Malmömodellen och Insatsområde 5 Hållbar stadsutveckling i Europeiska
regionala utvecklingsfondsprogrammet för Skåne-Blekinge. Sedan
Stadskontorets organisationsförändring, med nya avdelningar och enheter
från och med den 1 juli 2019, ligger ansvaret för projektplattformen på
avdelningen Omvärld och näringsliv och enheten Externa relationer.

1

Medlemmar i den externa referensgruppen under den aktuella perioden har varit: Svenska ESF-rådet: Olga Krkic,
Tillväxtverket: Johanna Wahn, Arbetsförmedlingen: Allan Waktmar, MINE: Magdalena Nour, Länsstyrelsen:
Gunilla Holmlin, Handelskammaren: Lisa Jedlid, Region Skåne: Anders Elmevik och Wilhelm Ast, Fastighetsägare
Sofielund: Jan Svärd, Mistra Urban Futures: Magnus Johansson, Institutet för hållbar stadsutveckling: Pernilla Ouis,
Finsam: Mikael Jung och Malmö stad: Jennie Ström samt Kristina Olsson (sammankallande).
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Huvudprojektledaren
ansvarar
för
övergripande
ledning
av
projektplattformen och för att skapa mötesfora och kontaktytor för
projektledarna, för samordning av gemensamma kommunikationsinsatser och
för rapportering till kommunstyrelsen. Under den aktuella perioden har fem
möten hållits mellan projektledarna och stadskontorets huvudprojektledare.
Utöver att ta utgångspunkt i projektens och projektledarnas frågor och behov,
har mötena främst handlat om implementering, slutrapportering och
resultat/lärdomar, avseende såväl projektverksamhet som projektledarskap.
1. Projektledarmötet i juni 2019 ägnades främst åt återkoppling på
vårens workshop om lärande och implementering; redovisning av
aktuellt läge i respektive projekt; samt aktuella frågor inom EU:s
sammanhållningspolitik.
2. Vid projektledarmötet i oktober 2019 hälsades projektet Hejsvenska
välkommet till projektplattformen varefter en utförlig presentation om
projektet gavs. Vidare presenterades aktuellt läge i respektive projekt
samt diskuterades kring behov i det gemensamma plattformsarbetet
framöver.
3. Projektledarmötet i januari 2020 fokuserade på aktuella utmaningar
och framgångsfaktorer, lärdomar och implementering i projekten.
Malmö stad som lärande organsation diskuterades utifrån vad som
behövs för att bättre tillvarata och dela lärdomar från genomförd
projektverksamhet.
4. Projektledarmötet i mars 2020 ägnades främst åt att diskutera
gemensam aktivitet för spridning av resultat/kunskap om projekten
och lärdomar från projektledning mm. Projektägarens centrala roll
och ansvar lyftes och vikten av kontinuitet och uthållighet i arbetet.
Styrgruppens roll i strukturfondsprojekt diskuterades utifrån att
projektens respektive styrgrupp har det yttersta ansvaret för
måluppfyllelsen, men att det ser/har sett olika ut i olika projekt. Även
erfarenheterna hittills av implementering diskuterades.
5. Projektledarmötet i april 2020 hade främst fokus på lägesrapportering
och slutrapportering av projekten. Diskussion fördes kring hur
projekten arbetar med rapportering gentemot finansiärer, styrgrupp
och andra intressenter; samt även kring eventuella hinder/utmaningar
i projekten.
I augusti 2019 presenterade huvudprojektledaren projektplattformen och dess
arbete vid konferensen Många olika vägar till försörjning arrangerad inom
ramen för Program Lindängen och Globala Målen för hållbar utveckling.
Presentationens rubrik var Vad kan vi lära utifrån plattformen ”Etablera fler
snabbare”?.
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Under hösten 2019 reviderade och uppdaterade projektstaben informationen
om
projektplattformen
på
malmo.se.
Pusselbilden
respektive
organisationsbilden justerades utifrån förändringar avseende deltagande
projekt och organisationsförändringar.
Med anledning av ovan nämnda förändringar i plattformen samt med tanke
på den kommande programperioden inom EU:s sammanhållningspolitik,
inledde stadskontoret under vintern 2019/2020 ett arbete med att ta fram ett
förslag till en reviderad modell för plattformsarbetet.

Projektens tillhörighet och verksamhetsinriktning
Under den aktuella perioden har Fastighets- och gatukontoret och
Stadskontoret ansvarat för vardera två av projekten i plattformen,
Arbetsmarknadsoch
socialförvaltningen,
Gymnasieoch
vuxenutbildningsförvaltningen, Kulturförvaltningen och Miljöförvaltningen
för vardera ett. Fem av projekten har mottagit finansiellt stöd från Europeiska
regionala utvecklingsfonden (ERUF) och tre från Europeiska socialfonden
(ESF). Under perioden har tre projekt avslutats*.
Projekt

Tillhörighet/Projektägare

Inriktning

Vägen In (ESF)*

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Arbetsmarknad/yrkesutbildning/praktik

Case Sofielund:
- Case Sofielund Entreprenörskap
(ERUF)
- Case Sofielund 2030 (ERUF)

Områdesutveckling/trygghet/miljö/energi
Fastighets- och gatukontoret
Fastighets- och gatukontoret

Hejsvenska (ESF)

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Utbildning/språkstöd

Wisdome Innovation (ERUF)

Kulturförvaltningen

Malmö Innovationsarena (ERUF)*

Miljöförvaltningen

Innovativa mötesplatser/visualisering/hållbar
stadsutveckling
Hållbar stadsutveckling/bostadsbyggande

Dubbel Yrkesutbildning (ESF)*

Stadskontoret

Arbetsmarknad/utbildning/kompetensförsörjning/näringsliv

Highway to Business - Samverkan för
ökat entreprenörskap (ERUF)

Stadskontoret

Företagande/entreprenörskap/näringsliv

Projektstatus - nulägesbeskrivningar
Nedan följer beskrivningar av de projekt som under den aktuella perioden har
ingått i projektplattformen. Beskrivningarna baseras på inhämtat underlag
från respektive projektledare. Beskrivningarna har rubriksättningarna
Projektfakta; Aktuellt läge och måluppfyllelse/resultat; Framgångsfaktorer;
samt Utmaningar och förbättringsområden (för pågående projekt),
Utmaningar och lärdomar (för avslutade projekt).
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Dubbel Yrkesutbildning – avslutat 2019
Projektfakta
Projektägare har varit Stadskontoret och projektledare Andreas
Konstantinidis och Bodil Olsson. Projekttiden var 2016-10-01 – 2019-09-30.
Projektets totala budget (efter revidering i februari 2019) var 12 401 000 kr,
varav 5 829 000 kr finansierades av Europeiska socialfonden.
Projektet Dubbel Yrkesutbildning (DY) drevs i samverkan med
Arbetsförmedlingen, Region Skåne och Sydsvenska Industri- och
Handelskammaren. Projektet byggde på den tyska modellen ”Das Duale
System” där man sedan många år tillbaka använder sig av ett lärlingssystem
där praktik kombineras med yrkesutbildning för att uppnå ”learning by
doing”. De senaste åren har man i Tyskland även riktat sig till nyanlända.
Dubbel Yrkesutbildnings idé har varit att skapa ett liknande upplägg genom
att deltagaren utbildades både praktiskt och teoretiskt i samverkan mellan
företag och yrkesskola samt med språkundervisning som gav en specifik och
en generell kompetens. Det övergripande syftet med projektet var att öka
samverkan mellan den offentliga och den privata sektorn/näringslivet för att
skapa nya ingångar och kortare väg till arbetsmarknaden liksom långsiktiga
arbetsplatsplaceringar och ökade möjligheter till integration och
självförsörjning.
Målgrupp
Projektets målgrupp var dels nyanlända kvinnor och män inskrivna i
Arbetsförmedlingens etableringsprogram och dels arbetslösa personer som
varit inskrivna hos Af i minst 12 månader med utrikes bakgrund och som
behövde en snabbare väg till arbete och självförsörjning. Projektet inriktade
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sig på bristyrken i nära dialog med företag som hade rekryteringsbehov.
Sydsvenska Industri- och Handelskammaren ansvarade för kontakterna/
dialogen med och rekrytering av företag.
Projektet arbetade efter en speciell process som inleddes med ett första
rekryteringsmöte där utbildningsanordnare, arbetsgivare och projektgruppen
fanns på plats. Kandidaterna som bjöds in hade kartlagts i nära samarbete
mellan företagen, som lämnade en kravspecifikation, och Af. Under mötet
fick arbetssökande information om möjligheten att få yrkesutbildning
kombinerat med språkutbildning och praktik. Därefter anordnades
individuella intervjuer. Arbetssökande som inte var intresserade kunde avstå
att fortsätta delta på mötet. De som stannade fortsatte enlig processkartan
nedan.

Dubbel Yrkesutbildning kan karakteriseras som ett kvalitativt
utvecklingsprojekt med syfte att bidra till att avhjälpa företagens
kompetensförsörjningsbehov och samtidigt skapa en snabbare väg till
självförsörjning.
Målgrupp
i
projektet
var
därför
också
arbetsgivare/arbetsplatser. I fokus stod till största delen de privata företagen
vars insatser i projektet var att bidraga till att förändra attityder och säkra
företagens kompetensförsörjning, upparbeta samverkan för fortsatt
rekrytering samt tillvara yrkeskunskaper som de nyanlända hade med sig i
bagaget.
Måluppfyllelse/resultat
DY hade i början av 2019 gjort en ändringsansökan som innebar en revidering
av projektets målsättningar och det antal kandidater som skulle delta i
projektet från 160 till 120 deltagare. I enlighet med den prognos som har
9

gjorts för tidsspannet mars-augusti 2019 förväntade DY följande resultat för
projektperioden:
• 70 deltagare får vidare anställning
• 25 deltagare går vidare till kompletterade studier
• 25 deltagare går vidare till annat arbetsmarknadspolitiskt program
• 70% upplever sig har stärkt självkänsla och självförtroende
• Företagen upplever DY som positiv ur ett kompetensförsörjningsperspektiv
När projektet avslutades 30 september 2019 hade totalt 124 deltagare skrivits
in i projektet varav 26 kvinnor (21 %) och 98 män (79 %). Vid projekttidens
slut hade 65 personer fått någon form av anställning med en fördelning på 19
kvinnor och 46 män. Deltagare som inte hunnit att avsluta sin
yrkesutbildning/praktik när projekttiden löpte ut har fortsatt följts upp av AF.
Prognosen för dessa personer att få arbete alternativt gå vidare till andra
arbetsmarknadsinsatser var vid projekttidens slut mycket god.
Tillsammans med Handelskammaren, Malmö stad, Arbetsförmedlingen samt
Region Skåne inledde projektgruppen ett arbete för att ta fram ett utkast till
en implementeringshandlingsplan för att kunna permanentera delar av
Dubbel Yrkesutbildning i ordinarie verksamhet. Under styrgruppsmötet som
hölls i april 2019 bestämdes att denna implementeringshandlingsplan skulle
verkställas och gälla från den 1 oktober 2019. En implementeringsgrupp
bestående av representanter från Handelskammaren, Malmö stad.
Arbetsförmedlingen och Region Skåne bildades i april 2019 där
Handelskammaren är drivande med en anställd person som arbetar med detta
uppdrag. Implementeringsgruppen har efter projektets upphörande fortsatt
sitt arbete med att implementera delar av Dubbel Yrkesutbildnings
arbetsmetod och undersöker möjligheten att utvidga denna till att omfatta
andra kommuner i Skåne såsom Helsingborg, Lund och Kristianstad.
Framgångsfaktorer
- En framgångsfaktor för DY:s projektplanering var att först och främst
utgå ifrån företagens kompetensförsörjningsbehov.
- Vidare har DY även framgångsrikt arbetat med förberedande insatser
under urval och rekrytering för sina kandidater som gått en så kallad
”softskills-utbildning”, gjort studiebesök på yrkesutbildningsplatserna och språkbedömts. Vid behov har extra språkstöd satts in.
Det visade sig under projektets gång att behovet av förberedande
insatser var mycket stort och tidskrävande men också att det var en
framgångsfaktor för att kandidaterna och DY skulle lyckas. DY
bedömer dessa förberedande insatser som oerhört viktiga även om
insatserna inte har kunnat räknats in som offentlig medfinansiering.
Projektgruppen lade ner mycket tid på dessa förberedande insatser.
Det mesta av bortfallet av deltagare under våren 2019 berodde på att
de fått anställning innan deras program i DY fullföljs. Snabba
anställningar skedde för deltagaren inom fordonsteknik, byggmåleri,
industri/svets och inom den privata vårdsektorn.
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Det nära samarbetet mellan Handelskammaren och AF har bidragit
till att företag, som inte tidigare samarbetat med AF, har fått tillgång
till förmedlingens resurser vilket bidragit till anställningar. Denna
nära samverkan har lett till verksamheterna fått ökad förståelse för
varandra och att problem som har uppstått på vägen snabbt har kunnat
lösas.
Projektet har genererat lärdomar om hur stödet till sökande med
svårigheter att på egen hand skaffa arbete kan utvecklas.
Arbetsgivarnas förmåga att möta projektdeltagarna utifrån deras
förutsättningar har stärkts i processen samtidigt som vikten av
språkutbildning synliggjorts.
Utvärderaren gav projektet följande beskrivning: ”Den tjänst som
projektet Dubbel Yrkesutbildning har utvecklat kan betecknas som ett
flexibelt och behovsanpassat arbetssätt för att ge arbetssökande,
utbildnings-verksamheter och arbetsgivare en samordnad och
förstärkt service i en matchningsprocess med syfte att säkra tillgången
till kompetens inom bristyrken.”

Utmaningar och lärdomar
- Ett fortsatt strukturellt problem för DY har varit bortfall av kandidater
efter första informationstillfället. En anledning till detta var att
kandidaterna upplevt att utbildningstiden var för lång i förhållande till
behovet av att snabbt få en inkomst för att försörja familj och
anhöriga. Kännetecknande för DY den sista perioden var att fler
deltagare fick anställning innan de blivit färdiga med sin
yrkesutbildning. Det var positivt för individen att få anställning och
blivit självförsörjande men ”negativt” för projektets ekonomi då
projektet i sig tappade sin medfinansiering.
- Deltagares avhopp bidrog till att projektet var sårbart utifrån ett
målsättning- och budgetperspektiv då marginalerna för att kunna
hantera förändringar var små. För att minska antalet avhopp
anammade DY därför kvalitativa arbetsprocesser runt deltagarna med
täta individuella uppföljningar och förebyggande arbete. Denna DYmetod har visat goda resultat och minskat antal avhopp.
- Ytterligare en utmaning för DY under 2018–2019 var den stora
bristen på SFI-lärare i Malmö samt svårigheten att kunna tillgodose
deltagarnas behov av undervisning i yrkessvenska. Bristen på tillgång
till språkundervisning var framförallt problematiskt i förhållande till
de relativt höga språkkrav som svenska företag ställer på sina
medarbetare. Detta ska också ses i ljuset av att många av DY:s
kandidater uppvisade en stor språksvaghet. Sammantaget bidrog detta
till att flera uppstartsprocesser inom praktikspåren försenades.
- DY lade ned mycket tid på att hitta företag med anställningsbehov och
på att förbereda den arbetssökande för att delta i praktikspåren.
Problemet här var att ingen deltagarmedfinansiering kunde räknas in
under dessa förberedelser och konsekvensen av detta blev projektets
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ekonomi påverkades negativt. Till detta kan tilläggas att företagen ofta
tog lång tid på sig, upp till en och en halv månad, för att ge besked på
om de överhuvudtaget har behov av att anställa och delta i DY.
Ytterligare ett utmaningsområde har varit att övertyga fler kvinnor att
söka sig till de mansdominerade yrkena samt att få
utbildningsanordnarna och arbetsgivarna att anpassa sina
verksamheter så att utbildnings- och praktikplatser blev mer attraktiva
för kvinnor. DY har lyckats placera tre kvinnor inom
industriutbildningen varav två därefter har fått anställning inom
verkstadsindustrin.
När projektet avslutades i september 2019 var det oklart hur
omorganisationen
och
personalnedskärningarna
inom
Arbetsförmedlingen kan komma att påverka implementeringen av
DY-projektet i framtiden. Implementeringsgruppen fortsätter dock sitt
arbete.

Vägen In – avslutat 2020
Projektfakta
Projektägare har varit Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och
projektledare Tiba Khozestani. Projekttiden var 2017-02-01 – 2020-01-31.
Projektets ursprungliga totalbudget uppgick till 12,2 miljoner kronor.
Projektet visade sig ha ett avsevärt lägre kostnadsuttag än planerat avseende
främst personaldelen varför en budgetrevidering kom att genomföras i
projektets absoluta slutskede. Projektets reducerade totalbudget uppgick
därefter istället till 9 167 000 kronor varav 6 112 000 kronor avsågs utgöra
utbetalat bidrag från Europeiska socialfonden. Slutgiltigt utfall per den 31
januari 2020 uppgick till 9 118 000 kr i totalomslutning samt ett utbetalat stöd
om 6 061 000 kr från Europeiska socialfonden.
Projektet fungerade som en introduktion till arbetsmarknaden för individer
som står långt ifrån den och projektet arbetade på ett mer holistiskt och
effektivt sätt än tidigare med nya samverkansformer. Projektets syfte var att
öka inkludering på arbetsmarknaden genom aktiviteter för både
arbetssökande och potentiella arbetsgivare i behov av arbetskraft. Målet var
att genom coachning, språkstöd och praktik påverka enskilda individers
möjligheter, men också att påverka strukturer för en långsiktigt hållbar
förändring.
Måluppfyllelse/resultat
Projektet hade tre målgrupper.
Målgrupp 1.1
Projektmålet för denna målgrupp var att 20 kvinnor skulle läsa färdigt
grundutbildningen för undersköterska under projekttiden samtidigt som de
arbetade 50% inom den kommunala vård och omsorgen.
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Av 116 sökande, efter en gedigen rekryteringsprocess, valdes 30 kvinnor ut
som påbörjade undersköterskeutbildningen i oktober 2017. Ca 50% av
kvinnorna kom från projektet Hela Familjen 2.0. Från och med mars 2018
påbörjade deltagarna utbildningspraktik inom kommunala vård och omsorg
på 50% och fortsatte undersköterskeutbildningen på 50% genom hela
projekttiden. När projektet avslutades var det 27 deltagare som var kvar och
av dem var det 21 som blev färdiga med grundutbildningen. Efter projektets
avslut valde 26 deltagare att fullfölja sin utbildning och vid föreliggande
rapportering är det 22 kvinnor som läser den sista delen av fördjupningen som
avslutas i maj 2020.
Under höstterminen 2019 anställde projektet ytterligare en lärare i svenska
för att erbjuda extra studiestöd såväl under lektionerna som resurs under
måndagar för att möta upp behovet hos deltagarna utifrån deras studieresultat.
Kontinuerlig dialog fördes med lärare och rektor kring deltagarnas
studieresultat och vad som kunde göras från projektets sida för att stötta.
Dialog med deltagarnas handledare och lärare fördes kontinuerligt för att
arbetsmarknadssekreterarna skulle kunna ge rätt stöttning under projekttiden
till både deltagare och arbetsplats. Inledningen på hösten innebar att
projektmedarbetarna skapade möjlighet för deltagare att kunna fortsätta sin
utbildning efter projektets avslut med målet att uppnå sitt diplom till
undersköterska. Projektgruppen påbörjade dialog med Hälsa- vård- och
omsorgsförvaltningen. Detta resulterade i att samtliga deltagare fick behålla
sin anställning under sista delen i utbildningen (januari – maj 2020), samt att
Malmö stad kommer att kunna ta tillvara på den kompetens som deltagare nu
besitter, genom anställningar efter utbildningen.
Regelbundna individuella och coachande samtal gjordes med deltagarna för
att bibehålla motivation och ge stöttning under projektet men även för att få
uppfattning kring deltagarens progression och utmaningar såväl gällande
studier som på arbetsplatsen. Det gav projektet fortsatt indikation på vad som
behövde göras under resterande tid.
Målgrupp 1.2
Projektmålet för målgrupp 1.2 var att 130 ungdomar, 18-29 år, skulle
genomgå en praktik. Mellan juni och september 2019 fortsatte ungdomarna
matchas ut mot de lediga praktikplatser där handledaren hade gått projektets
utbildning och fått verktyg för att ta sig an handledning av praktikant.
Matchningen tog bland annat hänsyn till deltagarens bakgrund, intresse,
personlighet, språknivå, framtidsplaner och syfte med praktiken. Mycket
fokus för denna målgrupp under praktiktiden var språkutveckling kombinerat
med intresse för branschen/arbetsplatsen då många av ungdomarna studerade
SFI samtidigt som de praktiserade och därmed behövde utveckla sina
språkkunskaper i svenska. Regelbundna och individuella samtal fördes med
deltagarna och som syftade till språkutveckling och motivationshöjning.
Mellan oktober och december 2019 tillsattes inga nya praktikplatser då
projektet var i slutskedet och fokus var att coacha och avsluta pågående
praktikanter.
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Totalt var 131 ungdomar inskrivna i projektet och genomförde praktik. Totalt
under projekttiden fullföljde 71% av ungdomarna sin praktikperiod. Efter
fullföljd praktik fick 37% av dessa ungdomar ett arbete eller började studera.
Många av ungdomarna fick extraanställning och kunde därför kombinera
jobb med SFI-studier. Det har visat sig att projektet har varit en bra
språngbräda för ungdomar för att få in en fot i arbetslivet och behålla den över
tid samtidigt som de fortsatte med sina studier.
Under den aktuella perioden fortsatte projektmedarbetare att jobba enligt
metodändringen som gjordes våren 2019. Projektmedarbetarna arbetade nära
och motiverande med ungdomen långt innan hen var aktuell för praktik, vilket
innebar att ungdomen inte behövde vara praktikredo när den skrevs in i
projektet. Detta resulterade i ett ökat inflöde av ungdomar då koncentrerat
motivationsarbete mot praktik främst gjordes av projektmedarbetare istället
för av remitterande handläggare. Denna metodändring resulterade även i att
de ungdomarna som avbröt i förtid var längre på sina praktikplatser. Andelen
deltagare som innan metodändringen avbröt i förtid, redan under första
månaden, var 73%. Efter metodändringen sjönk andelen till 48%.
Målgrupp 2.
Projektmålet för denna målgrupp var att 80 handledare skulle utbildas under
hela projekttiden. Fram till juni 2019 hade 160 handledare utbildats. Inga fler
utbildningar hölls under perioden juni 2019 – januari 2020, utan projektet
använde sig av de tidigare utbildade handledarna.
Syftet var att hitta, utbilda och attitydförändra samt coacha arbetsgivare som
ville ta emot ungdomar på praktik. Projektet arbetade med tvåvägscoachning:
handledare och praktikant coachades. Arbetsgivare som projektet
samarbetade med tillhörde både näringslivet och offentliga sektorn. Även
handledarna hos den kommunala vård och omsorgen som målgruppen 1.1
praktiserade hos fick gå handledarutbildningen. Projektet hade ständigt dialog
med nya arbetsgivare som ville ta del av både utbildningen och möjligheten
att ta emot och handleda praktikanter.
Delar
av
handledarutbildningen
har
arbetsmarknadsavdelningen under denna period.

implementerats

på

Framgångsfaktorer
Framgångsfaktorer målgrupp 1.1
På strukturell nivå
- Projektet svarade på fyra centrala utmaningar: ökade krav på
utbildning, höga krav på svenska språket, ökat behov av kunskap hos
arbetsgivare, samt kompetensförsörjning.
- Dialog mellan arbetsmarknadens utbud- och efterfrågesida.
- Stor chans för deltagarna att få en anställning och möjlighet till
karriär.
Organisatorisk nivå
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Projektmedarbetarna blev översättningsagenter – mellan olika
professionella och organisatoriska logiker (både för deltagare och
anställda) då samverkan skedde mellan olika förvaltningar och
myndigheter.
Gemensam målbild som förankrades mellan deltagare och anställda.
Höga krav – hög stöttning.
Ett evidensbaserat arbetssätt med fokus på den egna individens och
gruppens kunskaper, erfarenheter och livssituation.

Individuell nivå
- Projektmedarbetarnas höga tilltro till kunskapen, förmågan och viljan
hos deltagarna.
- Lyssnande och verklighetsbaserad pedagogik som utgår från
människors behov, t ex att kunna kombinera arbete, studier och obetalt
arbete.
- Ett motiverande och vägledande arbete – som ger reella verktyg för
att orden ska kunna förverkligas.
- Skapande av kollektiv egenmakt.
- Erkännande av deltagarnas livssituation – men inte ett
patologiserande av dem, utan identifiera vad man kan göra för att
stötta, och vad som kan finnas i människors omgivning för att göra
det.
Framgångsfaktorer målgrupp 1.2 Ungdomar
- Utbildade handledare och kvalitetssäkrade platser utifrån målgruppen
behov.
- Tät coaching och uppföljning för både praktikant och handledare med
projektmedarbetare.
- Mycket fokus på språkutveckling i kombination med motivation både
utanför och på arbetsplatsen.
Framgångsfaktorer 2 handledarutbildning
- Gav verktyg, kunskap och inspiration till handledare.
- Verkade attitydförändrande och ökade förståelsen för målgruppen.
- Byggde relation mellan arbetsmarknadssekreterare och handledare
hos arbetsgivare.
Utmaningar och lärdomar
- Att få till stånd en handledarutbildning med många företag och deras
medarbetare och den logistik och tid det kräver.
- Det relativt låga inflödet av ungdomar i projektet.
- Att skapa långsiktiga partnerskap med arbetsgivare då detta tar
mycket tid och är en resurskrävande del i projektet.
- För målgrupp 1.1 utgjordes en stor utmaning av att deltagarna inte
hann läsa fördjupningskursen på undersköterskeutbildningen inom
ramen för ordinarie projekttid.
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Hejsvenska
Projektfakta
Projektägare är Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen - Komvux
Malmö Sfi. Projektledare är Annika Hansen och delprojektledare är Malin
Hoff. Projekttiden är 2018-11-05 - 2021-03-31. Projektets totala budget är 4
263 313 kr, varav 3 197 485 kr finansieras av Europeiska socialfonden.
Det övergripande syftet med projektet är att ge vuxna andraspråksinlärare på
sfi-nivå möjlighet att genomföra sin sfi-utbildning snabbare (och i
förlängningen snabbare kunna delta i arbets- och samhällsliv) och/eller ha
möjlighet att studera på valfri tid och plats inom/utanför reguljär utbildning.
Projektets mål är att tillhandahålla digitala verktyg (webb och appar) på sfinivå och komplettera det befintliga kostnadsfria funktionella webbverktyget
Hejsvenska (kurs A & B) med digitalt material motsvarande sfi-kurs C och D
med tillhörande appar. Verktyget ska vara uppbyggt kring tio vardagliga
teman/kurs, anpassat för individuell och flexibel användning och ge träning
i muntlig färdighet parallellt med ökad hörförståelse och fortsatt läs- och
skrivträning.
Projektet ska i utvecklingen av verktygen arbeta med pilot- och
jämförelsegrupper som testas i språkutveckling. Dessa ska även vara en resurs
i utvecklingsarbetet gällande verktygens kvalitet och funktionalitet. Målet är
att 85% av eleverna i pilotgruppen ska ge omdömet att verktygen är bra.
Projektets mål kring användandet av verktygen är att ha 5000 unika
användare på webben samt ha 4000 nedladdningar/månad av apparna tre
månader efter publicering. Målet är också att ha ett stort yrkes- och
arbetstema i varje del av Hejsvenska samt låta yrkesspråk påverka andra
teman.
Arbetet ska granskas gällande horisontella principer, både av Komvux Malmö
Sfi:s likabehandlingsgrupp samt av länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Projektets målgrupp är vuxna andraspråksinlärare med behov av språkträning
på sfi-nivå både lokalt och nationellt, inom och utom reguljär utbildning.
Aktuellt läge och måluppfyllelse/resultat
Arbetet med Hejsvenska 4 pågår och manus är färdigställt till och med tema
4. Projektet har även påbörjat inspelningsarbetet med speakers. Hejsvenska 4
i sin helhet ska vara klart, både webb och appar, och publikt i april 2021.
Under perioden har Hejsvenska 3 (webb och app) färdigställts samt arbetet
med Hejsvenska 4 påbörjats. Hejsvenska 3 motsvarar kurs C och Hejsvenska
4 motsvarar kurs D. Apparna finns både för iOS- och androidenheter och kan
laddas ner i AppStore och GooglePlay.
Resultaten från tester i projektets pilotgrupp i Hejsvenska 3 visar på en 24%igt förbättrad muntlig språkutveckling hos dessa elever vid användande av
verktygen. Det finns också en markant skillnad mellan resultaten i
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språkutveckling från pilotgruppen jämfört med jämförelsegruppen, till
pilotgruppgruppens fördel.
När det gäller användarvänlighet anser 90% av pilotgruppens elever att
verktyget har bra funktionalitet och kvalitet.
Hejsvenska har ca 3000 unika besökare per vardag på webben. Det har visat
sig att allt fler användare väljer app-formatet istället för webb. Antalet
nedladdningar av Hejsvenska 3 kan ännu inte mätas, eftersom verktyget inte
varit publikt i tre månader ännu. Om man ser på nedladdningar av samtliga
Hejsvenska-appar överstiger dessa en och en halv miljon. Samtliga
Hejsvenska-delar har ett yrkes- och arbetstema.
Allt material som har framställts i Hejsvenska-projektet är granskat gällande
de horisontella principerna, både av Komvux Malmö Sfi:s
likabehandlingsgrupp samt av länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Framgångsfaktorer
- Projektledarnas långa erfarenhet av sfi har omsatts i ett digitalt
verktyg. Detta har medfört att även lågutbildade (även icke-läs- och
skrivkunniga) och icke-studievana inlärare har fått möjlighet att
självständigt använda ett digitalt verktyg.
- Samarbete med samma digitala produktionsbyrå genom hela
projektet så att en gemensam förståelse för målgruppen samt digitala
strukturer har byggts upp.
- Externa referensgrupper (förvaltningsöverskridande) inom Malmö
stad samt utanför, t ex Region Skåne.
- Projektets samarbeten har gett mycket god spridning nationellt.
o samarbete med informationsverige.se som länkar till
projektets verktyg och även har med projektet i sina
reklamkampanjer.
o samarbete med SKR som på olika sätt hjälper projektet med
spridning, t ex via sin webbplats och i sina webbsändningar
“Agenda för integration”.
o samarbete med Malmö stadsbibliotek som visar projektets
material.
Utmaningar och förbättringsområden
- Projektets största utmaning är dess snäva tidsmarginal.
- Projektet behöver hitta nya vägar för att bli mer synliga på
tjänstepersons-, regional och politisk nivå för att verktygen ska
komma fler till gagn.
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Highway to Business – Samverkan
entreprenörskap – avslutas 2020

för

ökat

Projektfakta
Projektägare är Stadskontoret och projektledare är Fadi Barakat. Projekttiden
är 2017-04-01 – 2020-07-31. Projektets totala budget är 10 840 278 kr, varav
5 420 139 kr finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Projektets övergripande mål är att skapa strukturer och arbetssätt så att fler
nyanlända kan starta och driva företag. Projektet ska dra nytta av nyanländas
kultur och entreprenöriella egenskaper för att öka sysselsättningen genom att
individer i etableringen startar och utvecklar företag.
Metoder utvecklade i projektet ska ge framtida individer i etableringen bättre
möjligheter att starta och driva företag, och entreprenörssystemet ska ha
utvecklat metoder anpassade för denna grupp. Erfarenheterna från modellen
ska spridas till andra målgrupper och nationellt. Totalt ska deltagarna ha
startat 15 företag under projekttiden, varav ca en tredjedel ska ha startats av
kvinnor.
Aktuellt läge och måluppfyllelse/resultat
Projektgruppen bestående av Almi, Arbetsförmedlingen, Tillväxt Malmö och
Malmö stad har tagit fram metoder/processer för projektet under projekttiden
utifrån delmålen/aktiviteterna. Stort fokus har lagts på att utforma en
metod/program som bygger på tidigare erfarenheter kring affärsutveckling
och identifiering av potentiella kandidater till projektet, men som även
utmanar den befintliga metodiken hos projektgruppens aktörer.
Ett tre-stegs-program som består av 3 delmoment har utformats:
1) Inspiration & rekrytering
2) Kunskap & validering
3) Entreprenör till företagare
Dessa moment utgör grunden för projektets metod och kommer att anpassas
och utvecklas allteftersom projektet fortskrider.
Projektet börjar nu gå emot sitt slut och har totalt sett nått ut till ca 6 000
potentiella kandidater genom samarbetet med Arbetsförmedlingen.
Med avseende på projektets målsättningar har Highway to Business visat på
mycket goda resultat under projektperioden. Totalt sett har hittills 305
personer rekryterats till projektets inledande aktiviteter. Denna siffra kan
jämföras med det uppsatta målet om att totalt 300 personer ska ha rekryterats
till projektets inledande aktiviteter under hela projektperioden. Inom
projektets huvudprogram (Entreprenör till företagare) har totalt 95 personer
rekryterats. Det kan jämföras med målet om att totalt 40 personer ska ha
genomfört programmet inom projektperioden.
Projektgruppen har tidigare arbetat aktivt med att identifiera och utforma ett
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arbetssätt som gör det möjligt för projektet att hitta entreprenörsämnen bland
nyanlända personer i etableringen hos Arbetsförmedlingen. Detta har gjorts
genom att nyckelpersoner hos Arbetsförmedlingen har identifierats, såsom
enhetschefer, sektionschefer och handläggare. De har informerats om
projektet samt deras roll och betydelse för projektets fortskridande. Detta för
att skapa en känsla av delaktighet bland de verksamma på
Arbetsförmedlingen.
Sedan tidigare lägesrapport har samverkan med Arbetsförmedlingen
vidareutvecklats. Det har skett genom att en god relation har skapats mellan
Highway to Business och Arbetsförmedlingens handläggare som hjälper
projektet med att rekrytera och identifiera nyanlända som är intresserade av
att starta eget företag. Som projekt inom Malmö stad, och genom samverkan
med Arbetsförmedlingen, har Highway to Business bidragit till att
Arbetsförmedlingen anammat nya interna riktlinjer i sin handläggning med
nyanlända där möjligheten till att starta ett eget företag nu presenteras tidigt
som en möjlig väg in på arbetsmarknaden för nyanlända. Detta har tidigare
inte varit en del av Arbetsförmedlingens handläggningsrutiner. Mot denna
bakgrund har även Highway to Business lyckats över förväntan vad gäller
målsättningen för antalet nyanlända som deltar i projektet. Initialt var
målsättningen att 40 individer skulle delta och under verksamhetsåret 2018–
2020 har projektet haft 95 nyanlända som inskrivna deltagare.
Fortsättningsvis har betydande framsteg gjorts utifrån delmål som syftar till
att förmå Almi och Tillväxt Malmö att utveckla kapacitet, förmåga och
strukturer för att ta emot och hantera fler entreprenörer som kommer från
etableringen i Malmö. Här har projektgruppen utvecklat det tidigare nämnda
tre-stegs-programmet. Genom anammandet av denna projektmodell har
Highway to Business nått goda projektresultat under 2018–2020. I
förhållande till det tidigare presenterade projektmålet om 15 nya företag, har
18 nya företag startats av deltagare inom projektet och är registrerade hos
Skatteverket. I förhållande till detta mål har även målet att 5 företag ska ha
startats av kvinnliga företagare uppfyllts. Projektet är nu uppe i 7 företag som
startats av kvinnliga företagare.
I föregående lägesrapport framgick att det fanns en bristande kapacitet vad
gäller språkkompetensen hos arbetsgruppen inom Highway to Business.
Projektet har tidigare närmat sig detta problem genom att Almi och Tillväxt
Malmö anlitat tolkar i den mån som behövdes för att överbrygga eventuella
hinder som resulterar från språkbarriärer. En stark framgångsfaktor för
projektet i detta sammanhang är att fokus har lagts på att rekrytera
affärsutvecklare till projektet som besitter denna språkkompetens. Detta har
resulterat i att en språkmässig mångfald nu behärskas av Highway to
Business’ projektmedarbetare. Således har behovet av att ta in tolkar externt
minskat.
Vidare har projektet initierat arbetet med deltagare från Arbetsförmedlingen
och tillsammans påbörjat affärsutvecklingen av deras idéer utifrån projektets
metod. Stort fokus har lagts på att vidareutveckla programinnehållet/metod
utifrån erfarenhet och återkoppling från deltagare i projektet.
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Projektgruppen har även haft ett stort fokus på att hitta lösningar till
eventuella utmaningar som kan uppkomma under projektets gång utifrån
projektets målgrupp, vilken innefattar nyanlända i etableringen hos Arbetsförmedlingen. Här har projektgruppen tillsammans jobbat aktivt med att
utforma material som är lättförståeligt och väl avgränsat. Utbildningsmaterial
på arabiska har tagits fram, för att deltagarna lättare ska förstå ordens
betydelse i samband med affärsutveckling.
Följande har utformats och fastställts under denna period:
• Gränssnittet och strukturerna för (identifikation) som utformades
under första perioden har aktiverats med goda resultat som följd.
Under projektperioden har 306 personer rekryterats till projektets
initiala aktiviteter genom gränssnittet. Mått: 300 personer ska ha
rekryterats till projektets inledande aktiviteter under projektperioden.
•

En vidareutveckling av projektets trestegsprogram har gjorts under
hela projektperioden där det har tillkommit ett moment från
delmoment 2 (Kunskap och validering) där projektet nu i samband
med inspirationsföredraget och informationen om vad projektet kan
erbjuda har lagt till att deltagarna som deltar i delmoment 1
(Inspiration och rekrytering) även får redogöra för sin affärsidé vid ett
och samma tillfälle. Denna vidareutveckling har gjorts av anledning
att snabba upp processen så att istället för att det ska ta två möten vid
två olika tillfällen, så görs dessa moment vid ett och samma tillfälle.
Detta har visat sig vara väldigt uppskattat och framgångsrikt bland
deltagarna då de upplever att de inte endast får information om
projektet utan även är delaktiga och får presentera sin idé redan vid
första träffen. Utöver detta har ett utbildningsprogram bestående av
fem utbildningsmoduler tagits fram för delmoment 3 (Entreprenör till
företagare), varav samtliga moduler har översatts till arabiska för att
underlätta för deltagarna att kunna tillgodogöra sig utbildningens
innehåll, då 98% av projektets deltagare är arabisktalande. Projektet
har även utvecklat ett budgetprogram på svenska, engelska och
arabiska som underlättar framtagandet av en budget.

•

Projektet har under projektperioden tagit in 95 personer till
delmoment 3, Entreprenör till företagare. Mått: 40 personer ska ha gått
programmet under projektperioden.

Framgångsfaktorer
- Vid inspirationsmöten finns tolk med.
- Behovet att ta in tolkar externt har minskat då språkkompetensen har
ökat ”in house”.
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Anpassat utbildningsmaterial är framtaget till målgruppen och ett
upplägg finns på arabiska och svenska för att inspirera och hjälpa
deltagarna.
Efter varje utbildningsblock erbjuds individuell rådgivning för att
fånga upp deltagarna och ge en mer personlig coachning. Lyssna och
ge råd är även ett stort inslag i de personliga mötena.
Projektets affärsutvecklande insatser är individanpassade och flexibla,
projektet/projektgruppen öppnar upp sina nätverk och kontakter.
Ur ett deltagarperspektiv är det även viktigt att ta tillvara och
stimulera drivkraften hos de personer som ingår i projektet.
Utbildningen är snabb och flexibel. Det tar ca 2 månader att gå från
idé till att man registrerar sitt första företag.

Utmaningar och förbättringsområden
En framtida utmaning av strukturell karaktär för projektet har uppstått i
samband med beslutet på nationell nivå att avveckla Almi IFS. Då tanken
initialt var att Almi IFS skulle ansvara för fortlevnaden av Highway to
Business i ordinarie verksamhet, har frågor väckts inom projektet om vem
som tar över ansvaret för att hjälpa nyanlända att starta företag efter det att
projekttiden löpt ut. Detta är ett orosmoment med tanke på det stora behov
som finns för denna funktion gentemot nyanlända och icke-nyanlända
malmöbor som behöver hjälp med att etablera sig på arbetsmarknaden.
Tankar har väckts inom projektet om att en eventuell lösning på detta problem
är att starta upp ett s.k. ”internationellt business center” tillsammans med
innovationssystemet. Ett lokalt business center skulle kunna ta över det
funktionella ansvaret med att hjälpa nyanlända, och icke-nyanlända
malmöbor som inte talar svenska, att bli entreprenörer genom att erbjuda stöd
inom samtliga av de faser som är kopplade till att bilda och driva eget företag.
Detta gäller inte endast i uppstartsfasen utan även när företagen börjar växa
och går in i en expansionsfas. Ett sådant skede fordrar ofta juridisk kompetens
om den svenska arbetsrätten som kan vara svårtillgänglig för nyanlända att få
kunskap om. Detta synliggör behovet av att etablera lokala stödfunktioner
inom Malmö stad för att ge stöd åt nyanlända i denna process. Ytterligare ett
viktigt inslag i idén om ett internationellt business center i Malmö, är att
affärsutvecklarna i egenskap av rådgivare även speglar den språkmässiga och
kulturella mångfald som återfinns hos de nyanlända.
Nedan sammanfattas projektets
förbättringsområden i punktform.

övergripande

utmaningar

och

Utmaningar relaterade till målgruppen
- Det krävs ytterligare riktade insatser för att nå ut till nyanlända
kvinnor som är intresserade av att starta och driva egna företag.
- Malmö stads innovationsstödjande system måste kunna erbjuda en
språkmässig, såväl som en kulturell, mångfald hos sina medarbetare
för att kunna stötta nyanlända i sitt entreprenörskap.
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I nuläget saknas möjligheter att inom ramen för projektet kunna
erbjuda chefsstöd för företagare som lämnat uppstartsfasen och
befinner sig i en tillväxtfas.
Saknar nätverk.
Banker, finansiering, regelverk, moms.
Särbehandling, svårt att hitta lokaler.
Kunskaper kring marknaden och kunder i Sverige.

Utmaning på strukturell nivå
- Samverkan mellan organisationerna har börjat men behöver utvecklas
och processer behöver startas.
- Efter projektets slut kommer organisationer att sakna affärsutvecklare
som är flerspråkiga.
- Avvecklingen av Almi IFS på nationell nivå väcker frågor om
projektets fortlevnad i ordinarie verksamhet. Vem kommer att driva
projektet vidare och under vilka former?

Wisdome Innovation
Projektfakta
Projektägare är Kulturförvaltningen och projektledare är Genti Cifliku.
Projekttiden är 2019-01-01 - 2021-12-31. Projektet totala budget är
61 819 177 kr varav 30 640 351 kr finansieras av Europeiska regionala
utvecklingsfonden.
Wisdome Innovation är ett samverkansprojekt som syftar till att etablera och
säkerställa driften av ett visualiseringscenter i Malmö. Projektet sker
samtidigt som en unik satsning på digitala labb och lärmiljöer i världsklass.
Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Malmö
stad, Lunds universitet, Altitude Meetings AB, Malmö universitet, European
Spallation Source (ESS) och Game Habitat Southern Sweden. Ungefär två
tredjedelar av budgeten går till utveckling och etablering av mötesplatsen och
ungefär en tredjedel till fysiska investeringar.
Genom samverkansprojektet arbetar kulturförvaltningen via Malmö Museer
med att skapa och etablera ett nav för visualiseringar i södra Sverige.
Kulturförvaltningens verksamheter är viktiga, relevanta och nödvändiga för
projektets prioriterade målgrupper. Starka demokratiska verksamheter och
institutioner som museer, kulturskola och bibliotek möjliggör en grogrund för
lärande och innovationer. Projektet engagerar en rad intressenter och
målgrupper från offentlig, privat och ideell sektor. Unga innovatörer,
studenter och hållbara företag är prioriterade målgrupper i projektet.
Målgrupperna engageras i projektet med syfte att hitta nya lösningar på
gemensamma hållbarhetsutmaningar med hjälp av aktuell forskning och
modern visualiseringsteknik.
Projektets delmål är följande:
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Ett regionalt nätverk för lärande och kommunikation kring
visualisering, digitala lärmiljöer och utmaningsdriven innovation har
etablerats.
En plan för framtida drift och utveckling efter projektavslut har tagits
fram och beslutats om av berörda parter.
Ett fördjupat koncept för mötesplatsen har tagits fram och realiserats
i en ombyggnad av Science Center Malmö Museers lokaler.
Inkluderande och jämställda former för samverkan och samskapande
mellan aktörer och intressenter har skapats.
Innehåll och utbud för Wisdome Innovation har utvecklats,
sammanställts och producerats tillsammans med aktörer, intressenter
och användare.
Genererade erfarenheter och metoder har samlats och kommunicerats.

Projektet sker samtidigt som en unik nationell satsning på digitala labb och
lärmiljöer i världsklass. Satsningen som går under arbetsnamnet Wisdome
som har som mål att etablera fem upplevelsearenor för visualisering.
Vetenskaplig visualisering är en enorm möjlighet att göra komplex forskning
tillgänglig för alla. I den nationella Wisdome satsningen samverkar Sveriges
fem ledande science center och flera universitet och forskningsmiljöer kring
forskning, teknik, tillämpning och didaktik för nya sätt att lära och engagera.
Tekniker och metoder som ger helt nya möjligheter att utveckla lärande och
problemlösning.
Aktuellt läge och måluppfyllelse/resultat
Projektorganisation
Under projektets inledande år fanns det en lokal styrgrupp med ansvar för
projektets mål och resultat, samt en regional styrgrupp för att säkerställa en
hållbar drift efter projekttiden. Den lokala styrgruppen bestod av Malmö
Museers chefsgrupp; den regionala styrgruppen bestod av offentliga
organisationer som verkar i Skåne och Blekinge.
För att skapa en större tydlighet i mandat och ansvar, och då projektet är ett
samverkansprojekt med partners från fler organisationer och sektorer, har en
förändring i organisationen föreslagits inför år två. I den nya organisationen
finns det endast en styrgrupp som består av representanter från
kulturförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och stadskontoret, Malmö
universitet, Lunds universitet, Region Skåne och Altitude Meetings.
Styrgruppen ansvarar för projektets måluppfyllelse.
Med syfte att engagera regionala intressenter och målgrupper i utvecklingen
av visualiseringscentrat, kommer ett antal regionala råd som består av
representanter från Malmö stad, akademin och näringslivet att bildas. Jämfört
med den tidigare projektorganisation, kan dessa nya konstellationer
möjliggöra bred samverkan kring gemensamma utmaningar och
målsättningar. De regionala råden skapas och verkar utifrån projektets reella
behov, mål, delmål och aktiviteter. De ses också kunna utgöra fundamentet
för ett hållbart och relevant regionalt nätverk för lärande och kommunikation
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kring visualiseringar, digitala lärmiljöer och utmaningsdriven innovation,
vilket är ett av projektets delmål.
Den operativa nivån i projektet består av projektledare, projektsamordnare,
kommunikatör och ekonom. Inom gruppen har en fördelning av ansvar gjorts
för de olika aktivitetsklustren: konceptutveckling, innehåll, kommunikation,
ledning & styrning, lärande samt implementering.
Dombygge och teknik
Sedan början av året är bygget av själva domen igång vid Teknikens och
Sjöfartens hus. Slutdatum för dom-bygget är satt till 30 oktober 2020.
Upphandlingen av själva tekniken är också igångsatt, teknik som under
hösten 2020 sedan ska installeras i domen. Kulturförvaltningens ambition är
att genomföra en klok upphandling med syfte att säkerställa samverkan och
samnyttjande för hållbar drift.
Konceptutveckling
Inom arbetet med konceptutvecklingen av mötesplatsen så har under vintern
2019-2020 intervjuer och workshops genomförts, data har samlats in och
potentiella användare formulerats. Arbetet har därefter gått in i nästa fas: att
idéerna som samlats in prövas på fokusgrupper samtidigt som de bearbetas av
inredningsarkitekter. Inredningsarkitekterna arbetar under våren 2020 med att
ta fram förslag på möjlig lokalisering av visualiseringscentret - det vill säga
lokaler, funktioner och flöden – och de kommer att presentera två alternativ
för den fysiska miljön innan sommaren 2020.
Wisdome Sustainability Lab (WSL)
Projektet planerar just nu för andra året av Wisdome Sustainability Lab, ett
”hållbarhetslabb” där sommarjobbande ungdomar arbetar med utmaningar
kopplade till hållbar utveckling!
WSL är ett sätt att pröva former för samverkan och arbetsmetoder som kan
komma att appliceras i det framtida visualiseringscentret i Malmö. Ungdomar
får genom Malmö stads sommarjobbssatsning ”Ung i sommar” arbeta med
utmaningar kopplade till hållbar utveckling. Med hjälp av handledare och
experter skapar de visualiseringar kring en eller flera samhällsutmaningar.
2019 deltog totalt ca 40 ungdomar uppdelat i två perioder. Tillsammans med
näringsliv, kommun och universitet fick ungdomarna skapa applikationer och
animerade filmer kring sina egna funderingar och potentiella lösningar.
Resultatet blev en rad produktioner, en ökad förståelse för hur viktiga men
sköra vissa system är samt kunskap och erfarenhet kring nya spännande
arbetsmetoder.
Wisdome Sustainability Lab skapar en unik möjlighet till dialog mellan olika
aktörer och bidrar samtidigt med nya perspektiv. Aktiviteterna ger också
värdefull kunskap kring hur det kommande visualiseringscentret kan bli en
relevant, hållbar och inbjudande arena för utmaningsdriven innovation.
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Framgångsfaktorer
Sverige har stora utmaningar gällande kompetensförsörjning, digitalisering
och hållbarhet. En hållbar framtid kräver nya inspirerande kunskapsmiljöer
och breda samarbeten. Med Wisdome Innovation skapas en arena för
vetenskapskommunikation, visualiseringar och interaktivt lärande. En plats
för kreativitet och innovationer där offentliga aktörer, akademi och näringsliv
möter varandra och museets besökare. Genom aktiviteter och fysiska
experimentmiljöer bidrar projektet tillsammans till att lösa komplexa
samhällsutmaningar.
Wisdome Innovation kommer att bidra till göra världen, forskningen och
samhällsutvecklingen mer begriplig. Visualiseringscentret ska bli en lekfull
plats för seriösa frågor som skapar förståelse och intresse för det som är för
litet, för stort, för snabbt eller för långsamt för människan att förstå! De
kreativa miljöerna ska öka den digitala kompetensen och erbjuda publika
testbäddar där nya koncept och idéer genereras. Satsningen kommer att
generera nya kontaktytor över sektorer, nya affärsmöjligheter i mötet mellan
branscher och slutligen potentiell arbetskraft – faktorer som bidrar till det
övergripande målet för Wisdome Innovation, det vill säga att skapa
förutsättningar för stärkt innovationskraft och tillväxtpotential bland små och
medelstora företag i Skåne/Blekinge.
-

-

-

När projektet avslutats är resultatet en etablerad innovativ mötesplats
där olika sektorer kan möta varandra och tillsammans med Malmö
Muséers aktuella och framtida publik undersöka och arbeta med
befintliga och framtida samhällsutmaningar.
Flera små och medelstora företag har identifierat nya affärsområden
tack vare de innovationsseminarier och tvärsektoriella workshops som
har arrangerats under genomförandefasen av projektet.
Arbetet med att strategiskt införliva Agenda 2030 i samtliga
involverade organisationer, har resulterat i att mötesplatsen
karaktäriseras av mångfald i perspektiv, frågeställningar och
användningsområden.

Utmaningar och förbättringsområden
- System och metoder för samverkan mellan olika sektorer innebär nya
sätt att samarbeta och organisera arbetet. I projektet är ett av målen att
vidareutveckla och etablera metoder för samverkan och samskapande.
- Säkerställa kontinuerlig aktualisering och utveckling av den
tvärsektoriella mötesplatsen.
- Målet är att utveckla metoder, system och samverkan för att skapa
strukturer för framtida relevans och utveckling.
- Säkerställa hållbar drift och fortsatt utveckling av den tvärsektoriella
mötesplatsen. Målet är att pröva och forma konstellationer av
intressenter som på sikt bidrar till en verksamhet som håller hög
kvalitet i innehåll och kunskap.
- Undersöka och specificera vilka val som behöver göras inom ramen
för Wisdome Innovation för att arbeta hållbart, jämställt och
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inkluderande, samt undersöka vilka krav detta ställer på medverkande
organisationer.
Hur ska mötesplatsen som Wisdome Innovation syftar till att skapa se
ut, samt vilka specifika funktioner och kompetenser är nödvändiga för
en levande mötesplats?
Vem ansvarar för och hur hanteras den data och kunskap som
genereras i tvärsektoriell samverkan? Vilka förutsättningar behövs för
att samskapande ska kunna äga rum och hur ser medverkande
intressenter på ägandeskapet i samskapande processer?
På vilket sätt kan staden och medverkande aktörer engageras i ett
ägandeskap över resultatet av arbetet? På vilket sätt kan
förutsättningar för ägandeskap skapas – från strategisk till operativ
nivå och vice versa?

Malmö Innovationsarena – avslutat 2019
Projektfakta
Projektägare har varit Miljöförvaltningen och projektledare Nasrin Bigdelou.
Projekttiden var 2016-09-01 – 2019-12-31. Upparbetade projektkostnader
uppgick vid projektavslut till 38 915 499 kr, varav stödandelen som
finansierats med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden uppgick
till 19 458 971 kr. Stödandelen har betalats ut förutom sista ansökningsperioden som avsåg slutrapportering. Stödandelen som projektet ansökt om
för denna sista period uppgick till 612 825 kr. Ärendet för beslut om
utbetalning för den är i dagsläget under beredning hos Tillväxtverket men
projektledningen ser ingen större risk att dessa inte skulle godkännas.
Malmö Innovationsarena (MIA) har varit ett treårigt projekt med
målsättningen att snabbt hitta nya sätt att bygga hållbart genom innovation.
Projektet byggde på ett tidigare arbete för renovering av miljonprogrammets
bostäder. I projektet har innovation använts för att hitta kostnadseffektiva sätt
att bygga hållbart på kort tid – utan att göra avkall på kvaliteten.
Utgångspukten har varit att de bärande idéerna tas fram genom att
systematisera innovationsarbetet och främja samarbete mellan olika aktörer.
Projektets mål har varit att genom att stimulera samverkan och investeringar
i nybyggnation och upprustning bidra till ett hållbart bostadsbyggande som
går i takt med stadens befolkningstillväxt. Fysiska stadsutvecklingsprojekt
som ingått i projektet har innehållit arbete med ökad inkludering, samverkan
och hållbarhet ur alla tre dimensioner i en större omfattning jämfört med
dagsläget vid projektets start. Visionen för arbetet har varit en stad med
jämlika levnadsvillkor och fler bostäder tillgängliga för den grupp som
behöver dem mest, och att arbetet med att skapa detta bidrager till en grön
omställning, tillväxt och ökat entreprenörskap.
Projektet ska skapa förutsättningar för att 2000 bostäder byggstartas i
projektets geografiska områden inom 5 år efter projektet. Vid projektets slut
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ska 400 bostäder vara under byggnation eller i startskedet, och fler grupper
ska ha tillgång till bostadsmarknaden.
Måluppfyllelse/resultat
Under dess slutfas hösten 2019 hade projektet ett stort fokus på att extrahera
lärdomar och paketera resultat från projektets olika processer inför
slutrapporten samt resultatspridning för interna och externa aktörer.
Projektet har inneburit en mängd olika delprocesser: stadsutvecklingsprocesser, metod- och konceptutveckling, mm. Sammanfattningsvis kan
några framgångsrika processer lyftas upp:
-

Stadsutvecklingsprocessen i Sege Park, där projektet bidragit med
bland annat nya roller/resurser och metoder för dialoger med
byggaktörerna, med syfte att skapa en ny stadsdel med hållbarhet som
spjutspets med särskilt fokus på möjligheter med delning.

-

Stadsutvecklingsprocessen i Järnvägsverkstäderna, där projektet har
engagerat markägaren Jernhusen, det lokala näringslivet, föreningar
och medborgare i en samskapande process.

-

Stadsutvecklingsprocessen i Amiralsstaden som använt den fysiska
planeringen som en motor för att uppnå sociala vinster, genom bland
annat metoden kunskapsallians.

-

Utveckling av koncept för sociala mervärden vid förtätning i
Botildenborg.

-

Nya metoder för innovativ finansiering av hållbar stadsutveckling,
som bland annat har bidragit till utvecklingen av Malmö stads gröna
obligation samt Mallbo (en modell för att producera mer åtkomliga
bostäder för strukturellt hemlösa).

-

Utveckling av metoder för medborgarinvolvering, där ett arbete pågått
med att samla och sprida kunskap och lärdomar mellan medarbetare
inom och utom staden som arbetar med medborgarinvolvering. Detta
arbete har bidragit till stadskontorets rapport om modeller för
samordnad medborgardialog.

-

Projektmålet med 400 bostäder under byggnation eller i startskedet
bedöms kunna uppfyllas, byggaktiviteten är hög inom flera delar av
projektgeografin.

Framgångsfaktorer
Projektet har inneburit att nya roller och samarbeten har testats som tidigare
inte alltid har varit förankrade i linjen. Projektdeltagarna har uttryckt att de
känner att de genom att ingå i projektet har ett mandat att ta kontakt med och
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samverka med andra personer och aktörer inom och utanför staden de tidigare
inte har haft.
Utmaningar och lärdomar
Komplexiteten i att driva förändrings- och utvecklingsarbete har ökat under
de senaste decennierna, i takt med att antalet aktörer (fastighetsägare, ideell
sektor, medborgare med flera) ökar och när uppkomna frågeställningar
alltmer ofta går på tvärs över organisationsgränserna.
Ett projekt av den här storleken innebär en väldig möjlighet men också ett
stort ansvar. Risken för ineffektivitet och negativa effekter för många
medarbetare i organisationen är stor, vilket också har skett inom MIA då
projektledning kommit på plats mycket sent, nyckelresurser först var på plats
halvtid in i projektet, och vid slutet av projektets år 2 (sommar 2018) skedde
signifikant personaländring i projektledning.
Projektet har haft tung administration och ekonomihantering, vilket också har
förvärrats av att omorganisationen inom staden inneburit flera ändringar.
Finansiärers komplicerade regelverk och riktlinjer ledde också till oklarheter
hos projektets medarbetare om vad de kunde och inte kunde göra inom
ramarna för projektet. Dock genom löpande och öppen kommunikation med
finansiären fick projektet ökad klarhet kring leveranser.

Case Sofielund
Projektfakta
Case Sofielund är ett samlingsnamn för två projekt, Case Sofielund
Entreprenörskap och Case Sofielund 2030, vars syfte är att hitta nya former
för en inkluderande och hållbar stadsutveckling. Projekten har en stark
förankring i Agenda 2030 och fungerar som en testbädd för nya idéer, och
bidrar till att utmana strukturer som kan verka hämmande i en
utvecklingsprocess.
Projektägare för Case Sofielund Entreprenörskap är Fastighets- och
gatukontoret och projektledare är Fatime Nedzipovska. Projekttiden är 201808-01 – 2021-12-31. Total budget är 14 852 902 kr varav 7 426 451 kr
finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Det övergripande målet för Case Sofielund Entreprenörskap är att stärka det
lokala entreprenörskapet i Sofielund och därigenom bidra till ökad sysselsättning, tillväxt och stärkt områdesidentitet. Sofielund ska utvecklas till ett
attraktivt område i staden där befolkning, civilsamhället och näringslivet är
delaktiga i förändringsarbetet. Projektmålet är att fler entreprenörer och
företagare etableras, befintliga företag växer, fysiska förutsättningar för
handel förbättras, samverkan mellan entreprenörer, företag och föreningsliv
förbättras och förtroendet mellan lokalsamhället och kommunen stärks.
Projektägare för Case Sofielund 2030 är Fastighets- och Gatukontoret och
projektledare är Mette Løth Rasmussen. Projekttiden är 2018-08-01 – 202128

12-31. Total budget är 18 838 176 kr varav 9 198 783 kr finansieras av
Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Case Sofielund 2030 bedrivs i nära samverkan med projektet Case Sofielund
Entreprenörskap och drivs i en förvaltningsövergripande samverkan mellan
Fastighets- och gatukontoret, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret
och Kulturförvaltningen i samarbete med VA Syd, Eon, Polisen och
Fastighetsägare BID Sofielund.
Sedan starten 2018 har projektpartnerna inom Case Sofielund 2030 arbetat
för att främja hållbar stadsdelsutveckling i Sofielund. Projektets övergipande
mål är att Sofielundsprocessen ska kunna användas i andra stadsdelsområden
som modell för hur ett område kan utvecklas positivt och skapa tillväxt genom
FN:s globala hållbarhetsmål (Agenda 2030). Dessa mål ska förankras via
delaktighet och engagemang från lokalsamhället, med hjälp av nya innovativa
samarbetsstrukturer och processer som utvecklas och testas inom ramen för
projektet. Nyckelverktygen är samverkan, delaktighet och engagemang, med
fokus på trygghetsskapande arbete, hållbar resursanvändning och ökad
kunskap om hållbar livsstil och Agenda 2030 bland verksamheter och
invånare i Sofielund.
I området Sofielund finns flertalet samhällsutmaningar som angrips genom
att initiera och möjliggöra nya innovationer i stadsbilden, samt stärka
befintliga processer och lokala nätverk. Sofielund är ett segregerat och delvist
socioekonomiskt utsatt område som länge präglats av otrygghet och
kriminalitet. Samtidigt finns där även starka sociala nätverk som samarbetar
med Malmö stad för att utveckla området, hållbara industrier och ett rikt
kulturliv. Sofielund är ett tydligt exempel på ”blandad bebyggelse”, med en
mix av flerfamiljshus, villor, industrifastigheter och offentliga verksamheter.
Stadsdelen har generellt en liten andel grönytor och drabbas lätt av
översvämningar vid kraftiga regn.
Case Sofielund 2030 är ett försök att titta på stadsutveckling på nytt sätt, med
tonvikt på samverkan och uppbyggandet av socialt värdeskapande processer.
För att skapa en hållbar tillväxt och utveckling av området testas nya
arbetssätt, som att utveckla nya samarbetsstrukturer t ex mellan
fastighetsägare, företag, bostadsrättsföreningar, föreningar och Malmö stad.
En ambition är att bygga broar mellan de processer och nätverk som redan
finns, och se var det går att agera katalysator/addera värde och öka förståelsen
för olika gruppers upplevelse av området.
Aktuellt läge och måluppfyllelse/resultat
Case Sofielund Entreprenörskap
Projektet har fortsatt genomfört aktiviteter riktade mot entreprenörer och
särskilt kvinnor som vill förverkliga sina idéer. Intresset är stort och det
erbjuds numera kostnadsfri affärsrådgivning genom Coompanion. Under året
har det startats upp en process för föreningslivet/projekt som vill samverka
kring gemensamma lösningar på olika utmaningar. Det förvaltningsövergripande arbetet har skalats upp genom gemensamma insatser mellan
förvaltningarna, t.ex. planprogram för Sofielunds Industriområde, offentlig
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konst tillsammans med lokala konstnärer/entreprenörer. Under våren 2020
har det genomförts dialogarbete bland unga för att förstå hur målgruppen kan
knytas an till projektet. Ett samarbete med Tillsammans i Förening har
initierats för att fånga upp unga och framförallt tjejer som vill förverkliga sina
idéer.
Case Sofielund 2030
Projektet är nu lite mer än halvvägs i processen och har gått kraftfullt framåt
det senaste halvåret. Ett stort arbete har lagts på att förtydliga projektlogiken
och på planering av aktiviteter och samverkansprocesser. Arbetet har dock
påverkats och försenats som en konsekvens av Covid-19.
Projektgruppen har valt att avgränsa det geografiska arbetsområdet till Kv
Trevnaden i hjärtat av Sofielund. Det är ett strategiskt viktigt område som
rymmer flera verksamheter så som skolor, förskolor, äldreboende och
kulturverksamheter.
FN:s globala hållbarhetsmål används som ett genomgående angreppssätt
inom samtliga delar av projektet. Detta görs genom att belysa vinsterna med
ett holistiskt hållbarhetsarbete där projektledningen strävar efter att finna
synergier genom att matcha de olika aktiviteterna med varandra, t ex att
använda fysiska blågröna lösningar för att öka social hållbarhet, trygghet och
trivsel i området. Projektakvitieterna har planerats genom en
samverkansprocess med existerande nätverk, verksamheter och föreningar i
Sofielund. Det långsiktiga relationsbyggandet med våra samverkanspartners
ger nyckeln till den socialt värdeskapande analysen i planeringsprocessen.
Genom att arbeta med de globala hållbarhetsmålen på ett lokalt plan jobbar
projektet för att öppna upp möjligheterna för medborgare, verksamheter och
fastighetsägare att tillsammans skapa ett attraktivt och hållbart Sofielund för
boende och besökare. I arbetet med detta har projektet utgått från en modell
som syftar till att integrera socialt värdeskapande kontinuerligt under hela
planprocessen med utgångspunkt i de sociala aspekterna vardagsliv, trygghet,
identitet, sammanhållning samt gröna miljöer. Inventeringen och
identifieringen av området har varit grundläggande för att förstå området och
i samverkan med nyckelaktörer utveckla och anpassa leveranser inom
projektet.
Det senaste året har projektet börjat utforska innovativa samarbetsformer som
förhoppningsvis ska leda till förankring och implementering av
hållbarhetmålen på lokalt plan och säkerställa delar av aktiviteternas
fortlevnad. Omfattande dialoger med nyckelaktörer i områden har bidragit till
att identifiera problembilder i områden och föra diskussioner kring hur man
mer aktivet kan jobba för att främja områdets trivsel, trygghet och hälsa.
Alltsammans bidrar till projektets övergripande målsättningar och samtidigt
kvalificera en långsiktig och hållbar utveckling av området. Det finns
fortfarande frågor och målgrupper som projektet kommer att utforska
kontinuerligt i planprocessen.
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Projektet är i första hand till för boende och verksamma i Sofielund. Men för
att nå framgångar i projektet och driva på utvecklingen i området behöver alla
berörda parter engageras och involveras. Det är grundläggande för att
möjliggöra en hållbar områdesutveckling, att förstå området och de
människor som bor och verkar i Sofielund. Dialog, samverkan och
förankringsarbete har därför varit essentiella delar inom projektet.
Framgångsfaktorer
Case Sofielund Entreprenörskap
Det mest grundläggande för att möjliggöra en hållbar områdesutveckling är
att förstå området och de människor som bor och verkar i Sofielund och hitta
sätt för hur de kan involveras i utvecklingen. Under projektens början har
projektledningen försökt skapa en gemensam förståelse för Sofielund genom
att titta bland annat på de behov som finns för utvecklingen i relation till
projektmålen. Projektledarna har även tittat på liknande processer som pågår
inom staden för att hitta relevanta synergier och möjlighet till att samköra
leveranser.
Det långsiktiga perspektivet och förankringen av processerna är
nyckelkomponenter för en positiv utveckling och framgångsrika projekt. Det
har därför varit viktigt att titta närmare på vilka aktörer i området som är
relevanta för projekten och hur pågående processer och befintliga
verksamheter kan stödjas. Genom att skapa synergier och tvärsektoriella
samarbeten i Sofielund arbetar projekten för en hållbar och positiv utveckling
i området. Tillit och förtroende mellan aktörer och de som bor och verkar i
Sofielund är avgörande för att lyckas implementera de globala målen på lokal
nivå.
Case Sofielund 2030
Projektgruppens arbete med relations- och nätverksbyggande utifrån ett
hållbarhetsperspektiv med fokus på att hitta relevanta synergier och stödja
befintliga processer och verksamheter, istället för att driva på nya fristående
processer, har varit framgångsrikt under den aktuella perioden. Flera aktörer
i området har visat sig vara väldigt drivande och gemensamma arrangemang
och aktiviteter i projektet har lett till ökad samverkan i projektgruppen såväl
som mellan de lokala aktörerna.
Projektets samverkansprocess för att uppnå en bred folkbildningssatsning
kring FN:s hållbarhetsmål har lett till ökad ömsesidig förståelse och gett insikt
i fördelarna i att kraftsamla kring frågor inom Agenda 2030.
Den kontinuerliga dialogen med projektets styrgrupp och externa utvärderare
(WSP) har varit mycket positiv för projektets utveckling. Projektgruppen har
löpande haft avstämningar och reflektionsmöten med projektets externa
utvärderare som har fungerat som bollplank och strategiskt stöd. På samma
sätt genomförs styrgruppsmöten månadsvis samt kontinuerlig avstämning
med samarbetspartners och med systerprojektet Case Sofielund
Entreprenörskap.
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Utmaningar och förbättringsområden
Case Sofielund Entreprenörskap
För Case Sofielund Entreprenörskap och Case Sofielund 2030 är en av de
största utmaningarna den interna förankringen av projekten, som fortfarande
saknas inom delar av Malmö stad men som har förbättrats genom en mer
uppstyrd styrgrupp som har tagit större grepp kring förankringen i
förvaltningar. Samarbeten mellan olika förvaltningar är avgörande för
genomförandet av delaktiviteter inom projekten och för att projektresultaten
ska spridas till fler delar inom Malmö stad. Med anledning av Covid-19 har
man även behövt se över vilka aktiviteter kan ställas om alternativt ställas in
för att utgå från den nya verkligheten och nya utmaningar som har uppstått.
Case Sofielund 2030
Projektet efterlyser en öppen dialog och transparens mellan involverade
förvaltningar och pågående processer som påverkar och påverkas av
projektet, för att förbättra möjligheten till måluppfyllelse och
projektresultatets fortlevande. Det finns fortfarande behov av ökad
förvaltningsövergripande förankring och stöd för de möjligheter som ett
utforskande och innovativt samverkansarbete inom hållbar stadsutveckling
ger.
Projektet skrevs fram före genomförandet av Malmö stads omorganisation
och förutsättningarna är i mångt och mycket förändrade. Detta har gjort det
förvaltningsövergripande samarbetet svårare och behovet av bättre förankring
av projektet, dess mål och arbetssätt blir ofta uppenbart i arbetet. Detta kan
potentiellt få stor inverkan på projektets långsiktigt förväntade effekter.
Komplexiteten i att driva förändrings- och utvecklingsarbete är generellt en
utmaning, vilket har blivit synligt nu då projektet gått in i genomförandefase.
Case Sofielund 2030 är ett relativt kortvarigt projekt som genomförs i ett
projekttrött område där förtroendet för Malmö stad och områdesutveckling
generelt känns låg. Projektet har förvisso höga ambitioner för området, men
projektet är skapat för att utforska och pröva nya processer inom
stadsutveckling. Case Sofielund som testbäddsverksamhet riskerar att skapa
falska förhoppningar om vad projektet faktiskt kan uppnå och förändra.
Aktuella utmaningar utgörs av arbetet för att utöka den lokala
representationen i projektgruppen; skapa förankring internt och externt; samt
jobba för att samverka och samordna processer på ett resurssmart och
ändamålsenligt sätt för att projektmålen ska kunna uppnås, trots förseningar
och konsekvenser av Covid 19.
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Projektinriktning och total budget
Projektnamn

Inriktning

Budget*

Dubbel Yrkesutbildning
Vägen In
Hejsvenska
Highway to Business
Wisdome Innovation
Malmö Innovationsarena
Case Sofielund:
Case Sofielund
Entreprenörskap
Case Sofielund 2030

yrkesutb./arbetsmarknad/näringsliv
arbetsmarknad/praktik/yrkesutb.
språkutbildning/SFI
företagande/näringsliv
visualisering/hållbar stadsutveckling
bostadsmarknaden/bostadsbyggande
hållbar stadsutv./miljö/entreprenörskap

12,4 Mkr
9,1 Mkr
4,3 Mkr
10,8 Mkr
61,8 Mkr
14,9 Mkr
18,9 Mkr

Total budgetsumma för samtliga projekt motsvarar drygt 171 Mkr varav ca
50 % utgörs av finansiellt stöd från strukturfonderna.
*Budgetuppgifterna i tabellen ovan är avrundade. Exakt total summa är
171 048 345 kr varav 87 232 180 kr i stöd.
NB. Kraven från stödgivarna avseende uppföljning och återrapportering av
projektens verksamhet och ekonomi regleras i villkoren för de erhållna
bidragen. Rapportering från respektive projekt sker normalt vid förutbestämda tillfällen till den utbetalande myndigheten (Svenska ESF-rådet
respektive Tillväxtverket) och enligt förutbestämda mallar. Alla projekt
finansierade av Europeiska socialfonden och Europeiska regionala
utvecklingsfonden har en extern utvärderare som följer projektet.

Sammanfattning och slutsatser
Som framgår av rapporten har projekten Dubbel Yrkesutbildning, Malmö
Innovationsarena och Vägen In avslutats under den redovisade perioden och
Highway to Business har gått in i avslutningsfas. Projektet Hejsvenska har
anslutit sig till projektplattformen under den aktuella perioden. Samtidigt
befinner sig projekten Case Sofielund Entreprenörskap, Case Sofielund 2030
och Wisdome Innovation drygt halvägs in i projekttiden.
Projekten Vägen In, Highway to Business och Hejsvenska redovisar en
mycket god måluppfyllelse. Även för Dubbel Yrkesutbildning är resultaten
för projektets deltagare goda. Som redovisades i 2019 års rapport har flera av
projekten (bland annat Dubbel Yrkesutbildning, Vägen In och Malmö
Innovationsarena) genomfört en revidering av mål och budget under
projektperioden. Detta är inte ovanligt i strukturfondsprojekt, då
förutsättningarna för projekten ofta förändras under projekttiden, till exempel
på grund av yttre förändringar eller händelser som inte förelåg eller kunde
förutspås vid ansökningstillfället. Det enskilda projektets aktiviteter och
budget behöver således ofta justeras i enlighet med dessa ändrade
förutsättningar. Det kan handla om målgrupp/deltagare, samarbetspartners,
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organisatoriska förändringar
projektverksamheten.

hos

myndigheter

mm

som

påverkar

Som rapporten visar vidtar arbetet med implementering efter projektslut. För
Dubbel Yrkesutbildning följs en fastställd implementeringshandlingsplan och
en implementeringsgrupp finns för arbetet med att implementera delar av
projektets arbetsmetod i ordinarie verksamhet och för att sprida metoden till
andra kommuner. För Vägen In har deltagarna i målgruppen kvinnor fått
möjlighet att fortsätta sin utbildning efter projektets avslut samt med
möjlighet till anställning efter utbildningen. Vad gäller handledarutbildningen i Vägen In implementeras delar av den fortsättningsvis i
ordinarie verksamhet vid Arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Även i
projektet Malmö Innovationsarena används erfarenheterna från de
stadsutvecklingsprocesser som ingått och de metoder som utvecklats, i det
fortsatta arbetet inom organisationen.
I samtliga projekt finns såväl framgångsfaktorer som utmaningar i arbetet.
Dessa aspekter utgör samtidigt viktiga lärdomar för arbetet i Malmö stad, vad
gäller såväl implementering i ordinarie verksamhet som projektledning av
strukturfondsfinansierade projekt framöver.
En stark framgångsfaktor i flera av projekten är att man tillämpar ett arbetssätt
efter deltagarens/individens förutsättningar och behov, till exempel med
flexibla insatser och individuell rådgivning för att fånga upp deltagarna och
ge en personlig coachning. Som rapporten visar tillämpas
målgruppsanpassade tillvägagångssätt i Dubbel Yrkesutbildning, Vägen In,
Hejsvenska och Highway to Business.
Av projektredovisningarna framgår vidare att en annan framgångsfaktor är
flexibilitet i projektverksamheten och förmåga att anpassa projektinnehållet
efter tillkommande behov. Till exempel har projekten Highway to Business
och Vägen In arbetat aktivt för att hitta lösningar, såsom framtagande av
språkanpassat utbildningsmaterial respektive ökad individuell coachning vid
språksvagheter i svenska hos målgruppen/deltagarna. Av projektredovisningen framgår också att goda resultat och ett minskat antal avhopp
hos målgruppen uppvisas i projekt där man använt en metod med täta
individuella uppföljningar och förebyggande arbete samt där man har arbetat
med att utveckla en gemensam målbild som förankrats hos målgruppen/
deltagarna.
Av projektredovisningarna framgår att en utmaning i att driva förändringsoch utvecklingsprojekt utgörs av komplexiteten att hantera flera
gränsöverskridande frågor samtidigt och vilka berör ett stort antal aktörer.
Komplexiteten ökar i takt med antalet aktörer i projektet och även då
uppkomna frågeställningar ofta går på tvärs över organisationsgränserna.
Exempel på detta finns i projekten Case Sofielund Entreprenörskap, Case
Sofielund 2030, Malmö Innovationsarena och Wisdome Innovation. Här är
det långsiktiga perspektivet och förankringen av processerna nyckelkomponenter för en positiv utveckling och framgångsrika projekt. Det är
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därför viktigt att identifiera vilka aktörer som är relevanta för projekten och
hur pågående processer och befintliga verksamheter kan stödjas.
En viktig framgångsfaktor i så gott som samtliga projekt är att utveckla en
god samverkan och goda relationer med externa samarbetspartners. En nära
samverkan ökar förutsättningarna för insikt och förståelse för befintliga
utmaningar och eventuella trösklar inom respektive organisation. I projektet
Highway to Business har en nära samverkan med samarbetspartners lett till
att verksamheterna fått ökad förståelse för varandra och att problem som har
uppstått på vägen snabbt har kunnat lösas. Likaså har en god dialog och
förståelse mellan arbetsmarknadens utbud- och efterfrågesida haft betydelse
för projektverksamheten i Dubbel Yrkesutbildning respektive Vägen In.
Framgångsfaktorerna för en lyckad projektverksamhet finns ofta att hämta i
en god organisering, en fungerande och aktiv styrgrupp samt att tillräckliga
resurser avsätts i form av tid och personal. I planeringsfasen utgör den interna
förankringen av projektet en väsentlig del. Styrgruppen har det yttersta
ansvaret för måluppfyllelsen, men det ser olika ut från projekt till projekt.
Generellt sett finns behov av att tydliggöra styrgruppens roll i projekten. Det
är viktigt med ett tydligt mandat och en tydlig uppdragsbeskrivning för
styrgruppsmedlemmar.
Det är viktigt att i sammanhanget påminna om att förvaltningarna äger och
förfogar över sina projekt. Det är förvaltningschefen ytterst som ansvarar för
de egna projekten och deras framdrift. I projektägarens roll ligger ansvaret för
uppföljning och implementering. Implementering handlar om att överföra
resultat i form av till exempel nya arbetssätt och metoder till ordinarie
verksamhet. Förutsättningarna för implementering förbättras om villkoren för
en implementering tydliggörs och diskuteras mellan partnerna redan i
projektets inledning. En förankring i den egna nämnden är värdefull för
projektet och dess eventuella implementering i ordinarie verksamhet efter
projektavslut.
Det finns en gedigen kunskap och erfarenhet inom Malmö stads organisation,
hos projektledare, handläggare, ekonomer och administratörer, av att arbeta
resultatorienterat och effektivt med strukturfondsfinansierade projekt.
Samtidigt finns behov inom organisationen av att utveckla arbetssätt eller
metoder för att mer systematiskt dela lärdomar och erfarenheter mellan och
över förvaltnings- och avdelningsgränser och även för kunskapsöverföring.
Det handlar såväl om de lärdomar som genereras i projekten dvs projektens
resultat, som om själva kunskapen kring projektledning och hantering av
strukturfondsfinansierade projekt (ansökningsförfarande, budget/ekonomi/
redovisning, utveckling av verktyg och metoder, administrativa utmaningar,
planering, förankring och implementering).
Under den aktuella perioden har plattformsarbetet inriktats på att lyfta och
diskutera aktuella utmaningar och framgångsfaktorer, implementering och
lärdomar i projekten. Projektledarna har uttryckt behov av att plattformen
fortsatt bör bidra till tvärsektoriell samverkan, kunskapsutveckling och
erfarenhetsutbyte mellan projekten och även bidra till spridning av lärdomar
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i och utanför organisationen. Stadskontoret kan se ett fortsatt behov av
samordning och samverkan mellan projekten och mellan förvaltningarna.
Stadskontoret ser också en nytta för projektledarna att ha ett gemensamt
forum för erfarenhetsutbyte, kunskapsöverföring samt lärande. En gemensam
plattform underlättar dessutom för ett sammanhållet arbete, för gemensamma
kommunikationsinsatser, samt för en samlad rapportering till
kommunstyrelsen.
Som föreliggande rapport visar har flera projekt som ingår i plattformen
avslutats eller befinner sig i avslutningsfas under den redovisade perioden.
Plattformsarbetet har under det senaste året främst fokuserat på frågor kring
implementering, slutrapportering samt resultat/lärdomar, avseende såväl
projektverksamheten som projektledarskapet. Med anledning av genomförda
förändringar i plattformen och även med tanke på hur Malmö stad på bästa
sätt kan möta och dra nytta av EU:s sammanhållningspolitik och dess
strukturfonder kommande budgetperiod (2021-2027), har stadskontoret
påbörjat ett arbete med att ta fram ett förslag till en reviderad modell för
plattformsarbetet.
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