Redovisning av internationellt arbete
2020

Innehållsförteckning
1 Arbetsmarknads- och socialnämnden .................................................................3
1.1 Del 2; Internationellt arbete i Malmö stads förvaltningar 2020.........................3
2 Fritidsnämnden ......................................................................................................9
2.1 Del 2; Internationellt arbete i Malmö stads förvaltningar 2020.........................9
3 Funktionsstödsnämnden.....................................................................................10
3.1 Del 2; Internationellt arbete i Malmö stads förvaltningar 2020.......................10
4 Förskolenämnden ................................................................................................12
4.1 Del 2; Internationellt arbete i Malmö stads förvaltningar 2020.......................12
5 Grundskolenämnden ...........................................................................................15
5.1 Del 2; Internationellt arbete i Malmö stads förvaltningar 2020.......................15
6 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden .......................................................20
6.1 Del 2; Internationellt arbete i Malmö stads förvaltningar 2020.......................20
7 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ..................................................................22
7.1 Del 2; Internationellt arbete i Malmö stads förvaltningar 2020.......................22
8 Kommunstyrelsen ................................................................................................24
8.1 Del 2; Internationellt arbete i Malmö stads förvaltningar 2020.......................24
9 Kulturnämnden .....................................................................................................25
9.1 Del 2; Internationellt arbete i Malmö stads förvaltningar 2020.......................25
10 Miljönämnden .......................................................................................................26
10.1 Del 2; Internationellt arbete i Malmö stads förvaltningar 2020.......................26
11 Servicenämnden ..................................................................................................28
11.1 Del 2; Internationellt arbete i Malmö stads förvaltningar 2020.......................28
12 Stadsbyggnadsnämnden.....................................................................................30
12.1 Del 2; Internationellt arbete i Malmö stads förvaltningar 2020.......................30
13 Tekniska nämnden ...............................................................................................32
13.1 Del 2; Internationellt arbete i Malmö stads förvaltningar 2020.......................32

Redovisning av internationellt arbete 2020,

2(32)

1 Arbetsmarknads- och socialnämnden
1.1 Del 2; Internationellt arbete i Malmö stads förvaltningar 2020
1.1.1 Redogör kort för det internationella arbetet på förvaltningen under året
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har under året deltagit i internationella nätverksmöten
och utbyten samt bidragit till enkätundersökningar. Nedan följer exempel på processer förvaltningen har deltagit i.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har deltagit i möten med Eurocities arbetsgrupp för migration och integration för att diskutera städernas utmaningar, insatser och prioriteringar inom
området med fokus på Coronapandemins påverkan. Förvaltningen har även bidragit till EU-kommissionens EU-wide public consultation för att samla in synpunkter på nya initiativ som skulle kunna
aktualiseras på EU-nivå för att främja integration och social inkludering av migranter och personer med migrantbakgrund.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ansökte i januari 2020 tillsammans med förskoleförvaltningen om att vara projektpartner i ett europeiskt samarbete kallat New Eurocities project on migration
& integration finansierat av Asyl-, migrations-, och integrationsfonden (AMIF). Medsökande städer var Bryssel, Nürnberg, Vantaa, Wien och Zaragosa och Oslo. Genom projektet avsåg Malmö
stad genomföra riktade mobila integrationsinsatser, bland annat för att öka andelen barn på förskolor i utsatta områden och i förlängningen reducera risken för att utveckla social problematik.
Ansökan beviljades inte.
Göteborgs stad har drivit ett Eurocities projekt med medel från International Organisation of Migration där syftet har varit att ta fram ett material riktat till nyanlända föräldrar i hederkontext. Malmö
stad har varit expertstad och bidragit med input på materialet genom en referensgrupp bestående
av medarbetare som arbetar med föräldrastöd, stöd till hedersutsatta och insatser inom barn och
familj. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har granskat materialet och deltagit i en digital
paneldiskussion. Malmö stad kommer att få tillgång till det färdiga materialet för att använda i
den egna verksamheten.
I juni medverkade arbetsmarknads- och socialförvaltningen i ett Eurocities seminarium kring hur
kvinnors situation har påverkats av Coronapandemin. Syftet var att utbyta erfarenheter med särskilt fokus på arbetsmarknadsfrågor, ansvaret för vård i och utanför hemmet och våld i nära relation. Seminariet visade tydligt på att många kvinnor drabbats allvarligt av pandemin inte bara medicinskt och fysiskt utan också socialt och ekonomiskt. Förvaltningen bidrog till seminariet genom en inledning till diskussionen om våld i hemmet och förmedlade att olika former av informationsinsatser i sociala medier initierats för att motverka pandemins negativa effekter, arbetet
publicerades på Eurocities hemsida https://covidnews.eurocities.eu/2020/06/24/malmo-actingon-violence-against-women/.
Malmös inslag uppmärksammades efteråt på flera sätt. Bland annat bjöds Malmö stad in till att
delta och göra en ansökan till två olika event – The Guangzhou International Award for Urban Innovation (Guangzhou Award) och The Best Practice Contest som är en del av Cross-Border Cooperation Congress Lublin 2020. Frågan om deltagande och att skicka in en ansökan från Malmö stad diskuterades på det internationella mötet i kommunstyrelsens arbetsutskott där beslutet fattades att Malmö
stad inte deltar detta år.
European Family Justice Center Alliance är ett nätverk som sammanför verksamheter i Europa som
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arbetar med att stödja samverkan mellan myndigheter och civilsamhället kring våld i nära relation.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens verksamhet Koncept Karin har setts som en föregångare för andra samverkanshus i Europa. Föreningen driver en hemsida (www.efjca.eu) där medlemmarna kan få tips från varandra om hur samverkan kan utvecklas och där goda exempel lyfts
varav förvaltningen har bidragit med sina erfarenheter.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ingick under år 2019 ett IOP (idéburet offentligt partnerskap) med projektet ThaiWISE- (Thaiwomen in Sweden Empowerment project) som understödjs av
föreningen NOOMI- Hela Människan i Malmö. ThaiWISE verksamhet vänder sig främst till thailändska personer i Malmö, företrädesvis inom massagebranschen. Det övergripande syftet är att
utifrån ett rättighetsperspektiv skapa bättre tillgång till samhällsservice och utbildning. Därigenom
kunna stärka målgruppens egenförmåga och minska utsattheten gällande exempelvis sexuell exploatering och utnyttjande.
Ett av målen med verksamheten är att bidra till bättre förutsättningar för en säkrare migrationsprocess. En ny anpassad samhällsinformation om Sverige på thailändska har tagits fram och finns
tillgänglig på Sveriges ambassad i Bangkok. Regelbunden samverkan finns även med den thailändska ambassaden i Sverige. En rapport har tagits fram inom ramen för projektet med fokus på
utsatthet för våld i relation bland thailändska personer i Sverige. Sammantaget visar detta på hur
ett initiativ som utgår från ett lokalt plan, baserat på brukarmedverkan, med hjälp av internationella aktörer kan komma fler till del.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har svarat på enkäter utskickade av Eurocities bland annat kring barnfattigdom. Där underlag från de deltagande städerna sammanställdes i en rapport
och överlämnas till EU-kommissionen som ett bidrag i arbetet med den europeiska barngarantin.
Förvaltningen har även bidragit med kunskap till en rapport rörande bostad och hemlöshet.
1.1.2 Vilka kvalitativa resultat av det internationella arbetet har uppnåtts under
året?
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har under året deltagit i ett flertal projekt varav några av
dem har påbörjats nyligen. Projekten redovisas nedan.
Projekt där arbetsmarknads- och socialförvaltningen är projektägare
Vägen in
Projektet Vägen in var finansierat av Europeiska socialfonden (ESF) och påbörjades 2017 och avslutades i början av 2020. 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.
Projektet hade tre projektmål vilka alla har uppnåtts. 22 kvinnor läste grundutbildningen för undersköterska (projektmål var 20 kvinnor) samtidigt som de arbetade 50% inom den kommunala
vård och omsorgen, 17 kvinnor har blivit färdiga undersköterskor. 131 unga vuxna (projektmålet
var 130) mellan 18-29 år var inskrivna i projektet och genomförde praktik. Stort fokus för denna
målgrupp under praktiktiden var språkutveckling kombinerat med intresse för branschen/arbetsplatsen.
Totalt under projekttiden fullföljde 71% av ungdomarna sin praktikperiod. Efter fullföljd praktik
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fick 37% av dessa ungdomar ett arbete eller började studera. 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.
Det sista projektmålet var att 80 handledare skulle utbildas, i projektet utbildades dubbelt så
många handledare (160). Syftet var att hitta, utbilda och attitydförändra samt coacha arbetsgivare
som ville ta emot ungdomar på praktik. Delar av handledarutbildningen har implementerats inom
arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Projektet har lett till nya sätt att arbeta med arbetsgivare
och arbetsmetoder för målgruppen har kunnat implementeras i ordinarie verksamhet.
Projekt där arbetsmarknads- och socialförvaltningen är projektpart
After the Violence: Ensuring Child Rights Based Protection and Support to children who are victims of domestic
violence, during and after their stay at women shelters in Sweden.
Projektet finansieras av Rights, Equality and Citizenship Programme inom Europakommissionen. Projektet beviljades under året och kommer att starta i januari 2021 och pågå under två år. Koordinator för projektet är Rädda barnen och övriga deltagande aktörer är Barnafrid – Nationellt centrum för kunskap om våld mot barn, Ersta Sköndal Bräcke Högskola, Allmänna Barnhuset och
Göteborgs Kyrkliga Stadsmission.
Projektet syftar till att på olika sätt förbättra levnadsvillkoren för barn som lever på skyddade boenden. Projektet avser att utveckla, testa och utvärdera ett generiskt arbetssätt/modell som kvinnojourer samt berörda aktörer kan arbeta efter för att säkerställa att barnets rättigheter tillgodoses. Arbetssättet/modellen kommer att testas i samarbete med kvinnojourer och kommuner på
3–4 platser i Sverige varav Malmö är en. Malmö stad och Kriscentrum kommer att medverka i de
delar av projektet som gäller utbildning för personal samt psykosocialt stöd genom lekaktiviteter
för barn och deras mammor. Förutom personalens arbetstid medför projektet inga kostnader för
Malmö stad.
Furuboda REDO
Projektet Furuboda REDO finansieras av ESF och projektägare är Furuboda folkhögskola. Projektet bedrivs under perioden april 2018 till och med mars 2021 och syftar till att skapa hållbara utbildningskedjor för en målgrupp som ofta har svårt att upprätthålla en längre planering. Deltagare
erbjuds förberedande och andra stärkande insatser som ska kunna följa med in i övergångar till
ordinarie utbildning eller arbete. Parallellt har projektet som syfte att arbeta strategiskt med att
påverka arbetsgivare och utbildningsanordnare för att dessa ska utveckla en större kapacitet för
att tillgodose utsatta målgruppers behov i en arbets- och/eller studiesituation.
Målgruppen är personer i åldersgruppen 19 -29 år med psykisk ohälsa/funktionsvariation och/eller långvarig arbetslöshet, som har en önskan att komma ut i studier eller arbete. Individen uppbär antingen aktivitetsersättning eller försörjningsstöd. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
skickar deltagare samt är representerade i styrgrupp. Mervärdet ligger i att nå en målgrupp som
står långt från arbetsmarknaden, uppmuntra till studier samt samverkan med civilsamhället. Projektet skapar även kunskap om supported employment/education som har visats sig vara en
framgångsrik metod för målgruppen.
Inkluderande arbetsintegration
Skåne Stadsmission är projektägare för det ESF-finansierade projekt Inkluderande arbetsintegration
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som pågår mellan september 2020 till och med februari 2023. Försäkringskassan, Malmö stad och
Kristianstad kommun är Stadsmissionens samarbetspartners i projektet. Projektets målgrupp är
långtidsarbetslösa (längre än 12 månader) med psykisk, fysisk och/eller psykosocial funktionsnedsättning. Antal deltagare som beräknas nås är 130 män och kvinnor i åldrarna 18-65 år, med fokus på personer över 30 år.
Projektet har fokus på vägledning mot bristyrken samt prioriterar kontakter och samarbete med
arbetsgivare som behöver rekrytera. Stadsmissionen har sju sociala företag som arbetar med att
stärka och rusta deltagare som står långt från den reguljära arbetsmarknaden. Deltagarna får möjlighet att utvecklas inom de sociala företagen och får prova på flera yrken och sammanhang, som
ett sätt att växa. Arbetsplatsen är trygg och det finns stöd och tydlig handledning i alla situationer.
Det bidrar till att deltagare som tar sig vidare in på reguljär arbetsmarknad känner igen sig och har
större förutsättningar att lyckas i nya sammanhang.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen kommer att skicka deltagare samt delta i styrgrupp och
därmed få insyn, möjlighet att påverka samt goda förutsättningar att stärka samverkan ytterligare
med övriga samverkansparter.
Malmökraften
Samverkansprojektet Malmökraften 2.0 finansieras av ESF samt FINSAM. Projektet startade i januari 2020 och pågår till och med sista december 2022. Arbetsförmedlingen är projektägare och
de övriga samverkande organisationerna är Malmö stad, Försäkringskassan och Primärvården i
Region Skåne. Syftet med projektet är att de samverkande parterna ska samverka och hitta arbetssätt och metoder där alla parter har samma målsättning, att fler arbetssökande Malmöbor blir
självförsörjande genom arbete eller studier. Detta sker genom att handläggare från respektive
verksamhet är samlokaliserade och arbetar tillsammans i team och att de upprättar en gemensam
samordnad planering tillsammans med den arbetssökande deltagaren.
Målgruppen i Malmökraften 2.0 är arbetssökande Malmöbor med eller utan försörjningsstöd som
deltar i Jobb- och utvecklingsgarantin eller uppbär sjukpenning. 5 600 deltagare förväntas delta i
Malmökraften 2.0 med mål att 2 500 av dem ska ha gått till arbete eller studier vid avslutat projekt. Projektet har tydliga jämställdhetsmål där det bland annat framgår att andelen kvinnor och
män som går ut i arbete i projektet ska vara jämnt fördelade.
Till och med oktober 2020 har 2 142 unika deltagare tagit del av projektet och 473 av dem har
gått vidare till arbete eller studier. Drygt 40% av deltagare från Försäkringskassan som är 100%
sjukskrivna, har gått vidare till det förstärkta samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, vilket innebär att de bedöms ha en arbetsförmåga på 25% och kan därmed ta del av
Arbetsförmedlingens insatser.
Match
Gruppen unga arbetslösa med någon typ av upplevd ohälsa, ofta psykisk, har ökat i storlek. För
att bättre kunna stötta denna målgrupp driver FC Rosengård tillsammans med Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Region Skåne och Försäkringskassan samverkansprojektet Match för att fler
unga i målgruppen ska komma i självförsörjning. Projektet pågår från januari 2019 till och med
december 2021 och är finansierat av ESF. Totalt ska 620 individer ha deltagit i projektet varav
280 av dessa förväntas avslutas mot självförsörjande studier eller arbete.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen finansierar med tre miljoner kronor. Personalresurser
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från verksamheten UngMalmö arbetar i projektet. Projektet skapar mervärde i form av nya arbetssätt och samverkan kring en utsatt grupp på arbetsmarknaden. Metoder och samverkan kan
implementeras i ordinarie verksamhet efter projektets slut.
Sida vid Sida
Furuboda folkhögskola är projektägare till det ESF-finansierade projektet Sida vid sida som pågår
från oktober 2020 till och med februari 2023. Projektet har som mål att stärka och stödja individer med funktionsnedsättning, psykisk ohälsa och långvarigt utanförskap på vägen mot arbete
och studier. Målgruppen är individer mellan 18 – 35 år, som uppbär försörjningsstöd i Malmö
stad, Kristianstads kommun och Burlövs kommun. Projektet sammanför aktiviteter som bygger
självförtroende och egenmakt i en trygg och bekräftande miljö, med stöd i praktik, arbete och
studier. Projektet utvecklar en metod som kallas Sida vid sida. Projektet kommer att beröra 130 individer och har som mål att hälften av dessa går vidare till arbete eller studier. Det långsiktiga målet är en hållbar och meningsfull framtid, för projektets alla deltagare och för samhället. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen kommer att skicka deltagare samt delta i styrgrupp.
Sluta skjut/GVI
Pilotprojektet Sluta skjut/GVI (Group violence intervention) har sedan början av 2020 varit en
fortsatt satsning i projektform, i samverkan mellan Malmö stad, Polisen och Kriminalvården. Finansieringen av EU:s fond för inre säkerhet har upphört vad det gäller arbetet i Malmö. Brottsförebyggande rådet (BRÅ), som har spridnings- och utvärderingsansvar, har fortfarande medel från
fonden under 2021. Malmö Universitet har presenterat sin processutvärdering och kommit fram
till att Malmö lyckats anpassa GVI-strategin till en svensk kontext. Effektutvärderingen väntas i
årsskiftet 20/21. De tre myndigheterna väntas ta beslut gällande fortsatt samarbete enligt GVIstrategin i dec-20.
Sluta skjutarbetet syftar till att minska och förebygga dödligt samt grovt våld bland kriminella
grupper och bygger på en beprövad amerikansk strategi som visat gott resultat i våldsutsatta städer i USA. Under 2020 har Malmö inte kunnat genomföra de stormöten med personer ur kriminella grupperingar som kallas Call in, på grund av Coronapandemin. Istället har det genomförts
”Mass-custom notification” där drygt 20 personer ur våldsdrivande grupperingar sökts upp av
polis och socialtjänst tillsammans för att framföra sitt budskap. Det uppsökande arbete har lett
till att Konsultationsteamet har ökat antal kontakter och ärenden med avhoppare. Polisens kartläggning av våldsdrivande kriminella individer och grupper gör att konsultationsteamet i högre
grad än förut når ut till målgruppen.
Antal skjutningar fortsätter att minska varje år, från 65 skjutningar år 2017 till 18 skjutningar 2020
(till och med 23 november 2020). Liknande minskade siffror ses för antalet sprängningar. Den
statistiska förbättringen kan delvis bero på projektet, delvis enhetens för Grova brotts intensifierade arbete och polisens satsning Rimfrost. De förstärkta vapenlagarna kan även ha gett effekt.
Under hösten har ett digitalt föredrag om Sluta skjut genomförts för Nordiska rådets utskott för
välfärd i Norden. Projektmedarbetare har även deltagit i en europeisk workshop om GVI-strategin och den svenska anpassningen, anordnad av National network for safe communitys (NNSC).
Växtplats Botildenborg
Projektet Växtplats Botildenborg sker i samarbete mellan Malmö stad och projektägaren Stiftelsen
Botildenborg och är finansierat av ESF och pågår under perioden februari 2020 till juni 2022. Ar-
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betsmarknads- och socialförvaltningen rekryterar deltagare och finns med i hela projektprocessen
för deltagaren. Projektet vänder sig till kvinnor och män, 18–64 år, som står långt från arbetsmarknaden och uppbär försörjningsstöd, med mål att deltagaren ska få anställning eller påbörja
utbildning. Projektet bygger på det tidigare ESF-finansierade projektet Växtplats Rosengård som
har haft goda resultat. Med erfarenheter och metoder från det tidigare projektet vidareutvecklas
arbetssätt och metoder utifrån målgruppens behov.
Projektet erbjuder arbetsförberedande träning inom fastighetsservice, anläggning, grönyteskötsel,
odling, kök, housekeeping och konferens. Under arbetsförberedelsen erbjuds motiverande samtal, kartläggning av kompetenser och resurser, föreläsningar och hjälp med CV. Växtplats Botildenborg matchar deltagare mot praktikplats på företag. Samarbetet ger tillgång till ett bredare
kontaktnät och skapar nya möjligheter till arbete och självförsörjning för Malmöborna. Projektets
mål är att 150 deltagare ska starta projektet och minst 50 ska gå till arbete eller studier. Förvaltningen är representerade i styrgrupp samt arbetsgrupp.
1.1.3 Har det internationella arbetet under året bidragit till nya erfarenheter?
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har under året deltagit i nätverk och projekt som har
gett kunskap om bland annat nya sätt att arbeta. Att samtala med andra länder och städer om
upplevelser av den pågående Coronapandemins effekter har legat i fokus och skapat givande utbyten. Deltagande vid sammanträden har under året underlättats på grund av att det har varit digitala träffar och därmed inte medfört tidskrävande resor eller kostnader. Att delta i internationella seminarier har gett förvaltningen ökad kunskap om exempelvis hur Coronapandemin har
påverkat kvinnors livssituation. Nätverksmöten och samverkansprocesser som har berört migration och hemlöshet har förvaltningen medverkat i under året och tagit med sig nya erfarenheter
ifrån.
Målsättningen är att samtliga projekt som förvaltningen är projektägare till eller projektpartner i
på kort och lång sikt ska bidra till ökad uppfyllelse av kommunfullmäktigemålen. I projektplanerna för samtliga projekt finns en plan för implementering och spridning av projektresultaten.
Flera samhällsutmaningar inom det sociala området är av liknande karaktär i Europa och förvaltningen har i sin omvärldsbevakning stor nytta av erfarenheter som gjorts i andra länder. Genom
att delta i EU-finansierade projekt skapas nya förutsättningar och arbetssätt för verksamheter,
och för Malmöbor att ta del av, som gör skillnad under projektets gång men även efter att projekten är slut. Genom åren har arbetsmarknads- och socialförvaltningen deltagit i olika EU-finansierade projekt och projektresultaten har i varierad form implementerats och förbättrat verksamheten.
Ett exempel på hur erfarenheter och metoder kan tas tillvara efter projektslut är projektet Unga i
riskzon arbetsprojekt som nu genomförs inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Pilotprojektet bygger på erfarenheter från det tidigare ESF-finansierade projektet TAMU. Projektet riktar
sig till unga vuxna Malmöbor,18–29 år, i riskzon för kriminalitet och bedrivs i samverkan mellan
verksamheter av betydelse för målgruppen. Deltagarna erhåller en arbetsmarknadsanställning på
TAMU, vilket ger deltagarna både utbildning och praktisk erfarenhet inom restaurangbranschen.
Målsättning är att deltagaren vid avslut efter 6 månader kan hantera sociala sammanhang på en
arbetsplats, kan följa rutiner, vara en del i ett arbetslag och kan samarbeta. Tillskottet under 2020
på cirka 1,7 miljoner från kommunstyrelsen täcker lönekostnaderna för de deltagare som anställs
inom ramen för konceptet, övriga kostnader ska vara inom ram för ordinarie budget.
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2 Fritidsnämnden
2.1 Del 2; Internationellt arbete i Malmö stads förvaltningar 2020
2.1.1 Redogör kort för det internationella arbetet på förvaltningen under året
Fritidsförvaltningen har/kommer:
- deltagit på nätverksträffar. Färre än vanligt pga. byta av EU-samordnare på förvaltningen.
- genom Svenska handbollsförbundet arrangerat delar av handboll-VM som pågick under januari
2020.
- deltar som samverkanspart i Malmö Ideellas ansökan till Tillväxtverket för projekt Malmö Tillsammans som syftar till att utveckla en medborgarstyrd innovationsplattform.
- deltar i Nordplus tillsammans med Malmö Universitet och RF Sisu Skåne.
- deltagit i nätverksmöte med aktörer från flera europeiska länder om frågan om att upparbeta databas inom fritidssektorn.
- tagit emot besök från Silkeborg kommun (Danmark) för att ge dem inblick i hur vi arbetar med
Stadionområdet.
- varit i Danmark för att studera deras byggande av stålbassänger.

2.1.2 Vilka kvalitativa resultat av det internationella arbetet har uppnåtts under
året?
Turistattraktion genom VM. Möjligheterna för att attrahera fler mästerskap till Malmö ökar
Lärdomar från samverkansprojekt bidrar till ökad kvalitet inför framtida projekt.
Studiebesök bidrar till riskminimering vid nya projekt.
2.1.3 Har det internationella arbetet under året bidragit till nya erfarenheter?
Värdefull erfarenhet att arrangera matcher under VM. Fritidsförvaltningen blir allt bättre på att
arrangera stora internationella mästerskap.
Utvecklade kunskaper om hur bassänger byggs effektivt genom att göra studiebesök. Sparar på
sikt resurser i Malmö.
Aktivt utbyte med andra kommuner förbättrar Malmös möjligheter att testa beprövade metoder.
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3 Funktionsstödsnämnden
3.1 Del 2; Internationellt arbete i Malmö stads förvaltningar 2020
3.1.1 Redogör kort för det internationella arbetet på förvaltningen under året
Funktionsstödsförvaltningen har ett projekt som finansieras via Europeiska socialfonden inom
ramen för utlysningen ”Normbrytande kompetensförsörjning i Sydsverige". Projektet Hållbar
plattform för kompetensutveckling (HÅPP) är tvåårigt och startade sista mars 2019. HÅPP är riktat till
medarbetare och ledare inom LSS och syftar till att stärka de anställdas ställning på arbetsmarknaden genom att integrera nytänkande metoder för arbetsplatslärande med normkritiska perspektiv.
Plattformen för kompetensutveckling sträcker sig från kunskapsinhämtning till arbetsplatsnära
implementering och bygger på metoden flipped classroom (det omvända klassrummet), arbetsplatsnära stöd samt normbrytande ledarskap i kombination.
Inom ramen för Malmöandan har en gemensam projektansökan arbetats fram av stadskontoret,
fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen i samarbete med flera
idéburna aktörer. Ansökan som beviljades av Tillväxtverket finansieras bland annat genom Europeiska regionalfonden. Projektet Malmö tillsammans syftar till att skapa en sektorsövergripande
innovationsplattform för kommun, näringsliv och idéburen sektor som det gemensamma arbetet
med stadens samhällsutmaningar kan utgå ifrån. Funktionsstödsförvaltningen kommer genom
tillgänglighetssamordningen att verka som kunskapsstöd i syfte att tillgängliggöra projektets insatser samt säkra en inkludering av funktionsrättsperspektivet i genomförandet. Projektet startar den
1 januari 2021 och pågår till 2023, föreningen Malmö ideella är projektägare.
Utöver EU-finansierade projekt sker bland annat internationell forskningssamverkan inom ramarna för förvaltningens FoU-uppdrag. FoU- koordinator i förvaltningen har beviljats medel
från Forte för forskningsprojektet "Adapting community support for people with intellectual disability and challenging behaviours: barriers and facilitators in developing high quality support for
a vulnerable group." Projektet som startade hösten 2018 är ett samarbete mellan Lunds universitet, Malmö universitet och Tizard Centre i Canterbury, England. Resultatet av forskningen ska bidra till bättre möjligheter att möta behoven hos personer med intellektuell funktionsnedsättning
som har, eller riskerar att utveckla, utmanande beteende.
FoU-koordinator är ordförande för IASSIDDs etikgrupp (International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities), vilket innebär internationell samverkan kring etiska frågor som rör forskning om och stöd till personer med intellektuell funktionsnedsättning. Ordförandeskapet innebär tätt samarbete med i första hand forskare i Wales, Australien och Kanada. Inom ramen för IASSIDD talade FoU-koordinatorn på en konferens i Münster
i mars som handlade om åldrande i målgruppen. Konferensen var en avslutning på ett EU-projekt vid Katolische Hochschule Nordrhein-Westfalen om boende för äldre med intellektuell funktionsnedsättning.
En av förvaltningens utvecklingssekreterare har inom sin halvtidstjänst som doktorand på Malmö
universitet genomfört ett forskningsutbyte på La Trobe University i Melbourne, Australien. Det
tre månader långa utbytet var till stor del inriktat på att studera hur forskare och praktiker i Australien samarbetar för att utveckla kunskap som kan användas av utförare i verksamheter riktade
till personer med funktionsnedsättning. Ett område som är särskilt intressant ur förvaltningens
perspektiv är den forskning som handlar om praktiknära ledarskap (practice leadership).
Funktionsstödsförvaltningen har bidragit till att besvara enkäter från Eurocities på teman delakRedovisning av internationellt arbete 2020,
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tighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättning samt barn och barnfattigdom. Avseende den förstnämnda deltog även förvaltningens funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnare
på en digital konferens där resultatet presenterades. Då personer med liknande uppdrag från
andra europeiska städer deltog på konferensen ser förvaltningen möjlighet till framtida kontakter
och informationsutbyte med andra städer.
3.1.2 Vilka kvalitativa resultat av det internationella arbetet har uppnåtts under
året?
I projektet HÅPP har arbetet under 2020 både fokuserat på framtagandet av utbildningar samt
skapandet av en process för arbetsplatslärande med fokus på delaktighet och omsättning i vardagen.
Under våren och sommaren 2019 kartlades medarbetare och chefers kompetenser. Sammanställningen av kartläggningarna gav en bild av vilka kompetensinsatser som projektet behövde fokusera på. Utifrån resultatet har HÅPP under 2020 tagit fram och släppt sex utbildningar som kommer genomföras och utvärderas av medarbetare under de kommande veckorna. Eftersom utbildningssatsningarna pågår, är det för tidigt att se resultat. Samtliga utbildningar som tas fram inom
projektet innehåller två delar: en teoretisk del som genomförs över webben samt en forumdel
med handledarmaterial. Vid forumträffaren ska hela arbetsgruppen träffas och med stöd av handledaren diskutera och reflektera kring innehållet. Fokus är även på hur arbetsgruppen ska omsätta
teori till praktik i verksamheten. Efter forumträffen är tanken att verksamheterna aktivt ska arbeta
med att omsätta den nya kunskapen. Forumträffarna har fått anpassas till följd av coronapandemin där ett alternativt arbetsmaterial med reflektionsfrågor som integreras och genomförs i det
vardagliga arbetet har tagits fram med syfte att skapa förutsättningar för omsättning av den nya
kunskapen även vid tillfällen när hela arbetsgruppen inte kan träffas.
Inom kort kommer samtliga chefer och omsorgspedagoger i projektet ha genomgått utbildning i
normmedvetenhet och merparten även utbildningen Metoder för tillgänglig lärmiljö. Utbildningarna
bidrar till ökad kunskap och kompetens för att möjliggöra god lärmiljö som möter alla medarbetares olika behov av inlärning samt för att skapa inkludering och tillgänglighet på arbetsplatserna.
3.1.3 Har det internationella arbetet under året bidragit till nya erfarenheter?
Förvaltningens internationella utbyte bidrar till inspiration, kunskapsutbyte och möjlighet att få
och sprida goda exempel samt utveckla förvaltningens verksamhet i enlighet med rådande forskning.
Projektet HÅPP är inne i genomförandefasen, eftersom utvecklingsarbetet pågår är det ännu för
tidigt att se större resultat och effekter i verksamheterna. HÅPP är det första EU-finansierade
projekt som funktionsstödsförvaltningen ansvarar för och förvaltningen har genom detta fått
ökad kunskap och viktiga lärdomar. Ett av spåren i projektet fokuserar på digitala utbildningar.
Coronapandemin har medfört en digital förflyttning i förvaltningen och ett nytt sätt att tänka
kring hur utbildningar och workshops kan hållas, men även medfört ökat fokus på flexibilitet och
att skapa rätt förutsättningar för medarbetare att delta.
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4 Förskolenämnden
4.1 Del 2; Internationellt arbete i Malmö stads förvaltningar 2020
4.1.1 Redogör kort för det internationella arbetet på förvaltningen under året
Förskolenämndens och förvaltningens internationella arbete tar sin utgångspunkt i såväl kommunala mål som nationella mål enligt förskolans läroplan, liksom krav enligt skollagen. Möjligheterna
till internationella kontakter och samarbeten kring kommunövergripande utvecklingsområden
uppmärksammas särskilt. På enhetsnivå bedrivs arbetet utifrån förskolornas lokala behov och
förutsättningar.
Under 2020 har Covid-19 präglat mycket av förvaltningens arbete. Färre internationella fysiska
kontakter har varit möjliga, och antalet studiebesök från andra nationer förefaller helt ha uteblivit
under 2020. Samtidigt har den digitala tekniken använts för att på ett enkelt sätt knyta samman
människor, vilket är en positiv erfarenhet att ta med sig i det fortsatta internationella arbetet.
I januari deltog representanter från förskolenämnden och -förvaltningen i International Congress
for School Effectiveness and Improvement (ICSEI) i Marocko.
Representanter från förskolenämnden och -förvaltningen har under året medverkat i träffar inom
ramen för ICSEI:s nätverk för ”Early Childhood Education and Care”.
Vidare har förvaltningen deltagit i två möten inom ramen för ett nordiskt nätverk som initierats
av Malmö universitet och universitet i Oslo, OsloMet. Tjänstepersoner har även haft utbyte med
Danskt center för undervisningsmiljø (DCUM) och Danmarks evalueringsinstitut (EVA) i syfte
att utbyta erfarenheter kring enkätmetoder.
Förskoleförvaltningen har bidragit med en beskrivning (casestudy) av förvaltningens strategi för
professionsutveckling i en kommande internationell rapport från en arbetsgrupp inom den europeiska kommissionen (The European Working Group on early childhood education and care).
Lillstjärnans förskola har tilldelats årets svenska eTwinning-pris, som delas ut av Universitets- och
högskolerådet (UHR) för framgångsrika digitala samarbeten med skolor i andra länder.
Två ansökningar till Erasmus+ har gjorts under 2020.
4.1.2 Vilka kvalitativa resultat av det internationella arbetet har uppnåtts under
året?
Konferensen International Congress for School Effectiveness and Improvement (ICSEI), som är
en av de största inom det utbildningsvetenskapliga fältet, har bidragit till en viktig internationell
överblick av aktuella forskningsprojekt och nya forskningsrön. Flera av de deltagande tjänstepersonerna ingår sedan tidigare i ett ICSEI-nätverk som fokuserar frågor som rör Early Childhood
Education. Mellan konferenstillfällena utgör webbinarier inom detta nätverk ett viktigt diskussionsforum. Konferensen har också bidragit till att tjänstepersoner och ledamöter från förskolenämnden fått möjlighet att dela erfarenheter och insikter kring internationella forsknings- och utvecklingsinsatser. Utifrån nya kunskaper har deltagarna fört diskussioner kring aktuella utvecklingsbehov i Malmö stads samtliga tre skolförvaltningar och möjligheterna till stöd genom Pedagogisk inspiration.
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Lillstjärnans förskola i Malmö tilldelades under våren årets svenska eTwinning-pris, som delas ut
av Universitets- och högskolerådet (UHR) för framgångsrika digitala samarbeten med skolor i
andra länder. Bakgrunden är att Lillstjärnans förskola under åren 2017 - 2019 genomfört projektet ”Vibrations of music” i samarbete med en förskola i Bulgarien och en i Grekland, med medel
från Erasmus+ Strategiskt partnerskap skola. Det övergripande syftet med projektet har varit att
stärka pedagogerna i användandet av musik som nyckel till inkludering, interkulturalitet och
normkritik. I juryns motivering till priset framgår att: ”barnen trots sin ringa ålder har, förutom
inom sin egen grupp, regelbundet fått interagera med barnen i de andra länderna – med tydliga
pedagogiska syften”.
Projektet har bidragit till lärande inom såväl den egna förskolan som organisationen i stort, och
inspirerat andra förskolor att söka internationella samarbeten. De kvalitativa resultat som projektet bidragit med står främst att finna på Lillstjärnans förskola, men syns även genom ett kollegialt
lärande vid de tillfällen då pedagoger från förskolan delat med sig av sina erfarenheter till andra
förskolor.
4.1.3 Har det internationella arbetet under året bidragit till nya erfarenheter?
Ett nätverk som initierats och gett nya erfarenheter under året är OsloMet – ett nordiskt samarbete som bildats i syfte att gemensamt identifiera utmaningar och möjligheter för en förskola av
likvärdigt hög kvalitet. Deltagarna har bestått av forskare, förvaltningstjänstemän och praktiker
från Oslo, Köpenhamn och Malmö. Vid de möten som har ägt rum under temat ”Förskolan som
institution i en flerkulturell storstadskontext” har samtal förts kring de utmaningar och möjligheter förskolan står inför. Fortsatta möten är planerade under 2021 i syfte att undersöka möjligheterna till fördjupad samverkan och gemensamma forskningsansökningar.
Ytterligare ett nordiskt samarbete som bidragit till nya erfarenheter är de diskussioner som skett
med två olika aktörer i Danmark, Danskt center för undervisningsmiljø (DCUM) och Danmarks
evalueringsinstitut (EVA), i syfte att utbyta erfarenheter kring enkätmetoder. Initiativet togs av
tjänstepersoner på förskoleförvaltningen som har i uppdrag att föreslå ett enkätverktyg som kan
belysa barns upplevelse av förskolan.
Arbetet med att utveckla ett enkätverktyg för barn har i viss mån effektiviserats, då de danska
kollegorna generöst delat med sig kring processer och verktyg som redan utvecklats och testats
under flera år. Detta innebär att förskoleförvaltningen inte behöver lägga resurser på att själv utveckla och pröva liknade verktyg utan kan använda de redan befintliga som utgångspunkt. Fortsatt utbyte med DCUM och EVA kommer att ske även under nästa år.
Projektet ”Vibrations of music”, som står omnämnt under fråga två ovan, har bidragit till ett ökat
intresse för internationellt arbete i förvaltningen, och idag finns en spridning av kunskap i hur
själva ansökningsprocessen går till. Under 2020 har två ansökningar till Erasmus+ gjorts, varav
den ena, trots positiv feedback, tyvärr fick avslag.
Den andra ansökan syftar till att stärka förste förskollärares pedagogiska ledarskap och därigenom
även stärka förskolornas projekterande arbetssätt. Projektet utgår från förskoleförvaltningens utbildning ”Barns delaktighet och utforskande” och kan ses som en vidare fördjupning utifrån
denna. Särskilt fokus för Erasmussamarbetet sätts på att stärka barns förutsättningar att uttrycka
sig och utveckla sitt språk, samt att utveckla adekvat digital kompetens. Denna ansökan är inskickad men ej ännu besvarad.
Slutligen kan nämnas att utbildningsdepartementet har gett förskoleförvaltningen i uppdrag att
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bidra med en beskrivning av förvaltningens strategi för professionsutveckling i en kommande internationell rapport från en arbetsgrupp inom den europeiska kommissionen (The European
Working Group on early childhood education and care). Arbetsgruppen arbetar kontinuerligt
med att identifiera så kallad best practice i EU-ländernas förskoleverksamhet och har under 2020
haft fokus på social inkludering respektive professionsutveckling. Då ett nationellt program för
professionsutveckling saknas i Sverige efterfrågade arbetsgruppen ett lokalt exempel i form av en
s k casestudy.
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5 Grundskolenämnden
5.1 Del 2; Internationellt arbete i Malmö stads förvaltningar 2020
5.1.1 Redogör kort för det internationella arbetet på förvaltningen under året
Grundskolenämndens/förvaltningens uppdrag styrs av skollag, läroplaner, skolförordning med
mera. Uppdraget är tydligt formulerat på nationell nivå och bedrivs i den lokala kontext som
Malmö utgör med de utmaningar och behov som råder. Grundskoleförvaltningen och grundskolenämnden arbetar med internationella frågor och EU-frågor genom ett omfattande skolutvecklingsarbete influerat av internationella perspektiv samt genom deltagande i nätverk, projekt och
annat samarbete. Utifrån internationell forskning om vad som har effekt för elevers lärande har
förvaltningen byggt sitt styrnings- och ledningssystem och planerat en strategisk skolutveckling. I
de fall förvaltning och skolor ser ett mervärde i att delta i projekt med internationell koppling,
kan förvaltning eller skola ingå i olika specifika projekt för att utveckla den kommunala verksamheten och ge bättre service till medborgarna. Behov och långsiktig nytta styr grundskolenämndens och grundskoleförvaltningens internationella arbete med en inriktning på verksamhetsutveckling, strategisk påverkan och profilering för att bidra till en positiv utveckling i Malmö.
Grundskoleförvaltningen driver också skolverksamhet enligt den internationellt ackrediterade International Baccalaureate för elever i åldern 6–16 på Malmö International School (MIS).
Nedan följer några exempel på grundskoleförvaltningens internationella kopplingar.
Styrning och ledning


Varje Elevs Bästa Skola - Effektiva Skolsystem. Varje elevs bästa skola är grundskoleförvaltningens strategiska skolutvecklingsarbete som bygger på en kanadensisk modell.
Det var planerat för tre år fram till juni 2020 och har blivit ytterligare förlängt. Projektet
ska fördjupa och förbättra styr- och ledningssystemet inom grundskoleförvaltningen så
att nämnden och förvaltningen kan utveckla skolorna så att de bättre lever upp till läroplanens krav och skollagens intentioner för alla elever. Skolledare och förvaltningsledningen har gått en utbildning i "International School Leadership" (ISL). Ett ramverk för
förvaltningens fortsatta utvecklingsarbete har tagits fram och för att omsätta och levandegöra det strategiska ramverket, tar förvaltningen kontinuerligt fram material som stödjer
och förstärker skolans arbete med att skapa varje elevs bästa skola. Trots rådande pandemi fortlöper utvecklingsarbetet.

Digitalisering


Code 4 All. En skola (Klagshamn) har deltagit i ett Erasmus+projekt där de arbetat med
programmering tillsammans med sex andra länder. Projektet har syftat till att utveckla elevernas kunskaper och förmågor som kreativitet, innovation, analytiskt tänkande, problemlösning och digital kompetens genom samarbete i virtuella team. Skolorna i det europeiska nätverket har delat med sig av sina erfarenheter i programmering och haft ett gemensamt lärande. Projektet avslutades 2020.



Dawn of Schools for Education. En skola (Kungshögsskolan) deltar i ett annat Erasmus+projekt som också syftar till arbete med programmering. Erfarenhetsutbyte och be-
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sök i samarbetsländer för pedagoger och elever sker i ett sammanhang tillsammans med
fem andra länder. För att eleverna skulle lära sig om analytisk tänkande, problemlösning,
innovation och deras digitala kompetens så har studiebesök till andra länder handlat om
programmering och robotics. Tidigare år hade eleverna workshops och tävlingar i programmering av Mbots i Portugal. Tävlingsmomenten utförde eleverna i blandade lag från
alla länder. På schemat så fanns det även lektioner/föreläsningar om virtual reality (VR),
Augmented Reality (AR) , 3D skrivare och kretskort. Eleverna hade chans att lära sig om
programmering och robotics med Vex IQ i elevledda lektioner och workshops i Finland.
Eleverna fick även uppleva en nationell tävling i Vex IQ och studiebesök. På grund av
Covid-19 pandemin så har arbetet under 2020 inte kunnat fortlöpa som planerat och en
resa med eleverna till Lettland fick ställas in. Projektet har förlängts med ett år till år
2021.



Assistive Technology and Methodology to Enhance Learning and Internationalisation. Grundskoleförvaltningen hade planerat att påbörja ytterligare ett Erasmusprojekt
under våren 2020 och ett flertal skolor ingår (1). Projektet syftar till att utveckla pedagogernas kunskaper och erfarenheter kring assisterande teknik som nyttjas redan samt lära
sig om nya tekniker och metoder. Det ingår ett internationellt perspektiv där projektdeltagarna också ska prova på att jobba med e-Twinning som är ett sätt att införa det internationella perspektivet i det vardagliga arbetet där elever arbetar med autentiska mottagare i
andra länder för att bland annat nå en ökad måluppfyllelse. På grund av Covid-19 pandemin så har arbetet med jobbskuggningar under 2020 inte kunnat fortlöpa som planerat.



Nordic CRAFT (Creating Really Advanced Future Thinkers). Grundskoleförvaltningen ingår i ett nordiskt samarbete som skapar förutsättningar och möjlighet för nordiska elever att samarbeta över gränserna med problemlösning, innovation och IT, med
teknikförståelse i fokus och e-Twinning som plattform/samarbetsyta. Projektet stöds av
Nordiska Ministerrådet och samarbetet involverar Sverige, Finland, Åland, Färöarna, Island, Norge, Grönland och Danmark. Skolverket är huvudansvariga för projektet i Sverige men en överenskommelse har tecknats mellan Skolverket och Malmö stad så att
grundskoleförvaltningens utvecklingsavdelning koordinerar den svenska delen.Under
2020 arrangerandes webbinarier där skolor fick samarbeta kring ett tema med Craft som
modell och fick uppdrag att skapa en hållbar framtidsstad i samarbete med en dansk arkitektbyrå. Kryddgårdsskolan samarbetade med Färöarna och Grönland.



JDO. En amerikansk stiftelse som namngetts utifrån dess grundare, har initerat och stödjer samarbete mellan olika skolor i världen. Lärare i par om två får samarbeta tillsammans
under tre år. Dessa samplanerar och låter eleverna mötas på olika sätt samt får tillgång till
teknisk utrustning (Chromebooks) ifall behov finns kring digitala enheter. Lärarna erbjuds
också online-utbildningar i digitala verktyg för att underlätta kommunikationen. Fyra av
grundskoleförvaltningens skolor deltar i samarbetet med bland annat klasser i USA.

Hållbar utveckling
Colors. Grundskoleförvaltningen (Johannesskolan) beviljades medel under 2020 för ett mobiliRedovisning av internationellt arbete 2020,
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tetsprojekt med erfarenhetsutbyte mellan pedagoger och elever i sex länder (Turkiet, Rumänien,
Serbien, Spanien, Sverige och Grekland). Under hösten har två digitala möten skett. Lärare och
elever i mellanstadiet har arbetat med Gardners 7 intelligenser enligt nedan:
o
o
o
o
o
o
o

Språklig (lingvistisk) intelligens
Logisk-matematisk intelligens
Musikalisk intelligens
Kroppslig (kinestetisk) intelligens
Visuell (rumslig-spatial) intelligens
Social (interpersonell) intelligens
Reflekterande (självkännedom) intelligens



Traditional Crafts and Artisans. Grundskoleförvaltningen (Johannesskolan) beviljades
medel under 2020 för ett mobilitetsprojekt med erfarenhetsutbyte mellan pedagoger och
elever i Åk 7 i fem länder (Portugal, Cypern, Grekland, Italien, Sverige). Skolorna och
dess elever kommer arbeta med traditionellt hantverk i olika länder. Under hösten 2020
skedde uppstart genom två digitala möten.



Learning from the Margins – Social inclusion of marginalised young people in urban settings(LEMA). Pedagogisk Inspiration ingår i ett partnerskap tillsammans med
Malmö Universitet och lärosäten i Danmark och Spanien. LEMA projektet syftar till att
följa utvecklingen kring marginalisering och utanförskap och föreslå hur implementering
kan ske kring en innovativ modell (Participatory Social Planning model). Projektet förväntas därmed ge professionella aktörer stöd i att motverka marginaliseringsprocesser.
Under Covid-19 pandemin har resor fått ställas in och varje land har arbetat med sina
egna kunskapsinhämtande processer.



Reading is Fun. En skola (Geijerskolan) ingår i ett Erasmus + projekt för att stimulera
läsning, språkutveckling och kulturell medvetenhet för elever i förskoleklass och årskurs
1. Det sker genom att utforska kända sagor i de olika länderna samt skriva en gemensam
berättelse. Sammanlagt sex länder deltar. På grund av Covid-19 pandemin så har arbetet
under 2020 inte kunnat fortlöpa som planerat och projektet har förlängts med ett år till
2022.



InnoCarnival Skåne. Malmö stad är huvudarrangör för InnoCarnival Skåne som ger
barn och unga från hela regionen möjlighet att utveckla och presentera nya spännande
lösningar på angelägna samhällsproblem. Malmö stad har ett samarbetsavtal med Hongkong som har stått som förebild för evenemangarbetet. Arbetet drivs av Pedagogisk Inspiration i samarbete med stadskontoret och andra aktörer. Elever och lärare deltog HT19 och i början av VT-20 i olika kreativa lärprocesser och inspirationsseminarier kring
hållbarutveckling utifrån de 17 globala hållbarhetsmålen och dess delmål. Eleverna skulle
ha ställt ut sina innovationer under våren men utställningen fick ställas in på grund av
pandemin. Nominerade bidrag ställdes ut digitalt.
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Lusaka and Malmö Youth for Change Projekt (LuMa). Grundskoleförvaltningen
samarbetar med Miljöförvaltningen som driver ett internationellt projekt mellan Malmö
Stad och Lusaka i Zambia, finansierat med medel från ICLD - Swedish International Centre for Local Democracy. Projektets syfte är demokratiutveckling på kommunalnivå och
syftar till att öka kapaciteten för ungas delaktighet i klimatarbetet. Genom att hitta metoder och plattformar för dialog mellan unga och beslutsfattare, är tanken att ungas åsikter
ska påverka i policyutveckling inom klimat och hållbar utveckling. Ett ungdomsråd har inrättats kopplat till kommunfullmäktige i Zambia och i Malmö sker samarbete under projektet med ett nyligen startat ungdomsråd som drivs av en ideell förening. Grundskolenämnden och grundskoleförvaltningen håller vidare på att inom ramen för sitt utvecklingsarbete, utveckla nya former för elevinflytande vilket kommer understödja projektets
målsättning. Även LuMa har påverkats av Covid-19 och projekttiden förlängts.



Malmöungdomars väg till arbete genom högre studier (MUVAH-projekt). MUVAH
är ett samarbetsprojekt mellan Malmö Universitet och Malmö Stad samt University of
East London. Utifrån erfarenheter från University of East London, harprojektet utformats för att effektivisera samarbeten mellan staden och universitetet i syfteatt bredda rekryteringen och underlätta övergångarna mellan olika skolformer. En professor från University of East London är med i styrgruppen för projektet.

(1) Deltagande skolor i "Assistive Technology and Methodology to Enhance Learning and Internationalisation": Apelgårdsskolan, Husieskolan, Lorensborgsskolan, Nydalaskolan, Johannesskolan, Dammfriskolan och Värner Rydenskolan
5.1.2 Vilka kvalitativa resultat av det internationella arbetet har uppnåtts under
året?
Resultatet av det internationella samarbetet de senaste åren är ett lokalt förbättringsarbete och
upprättandet av nya nätverk både internationellt och inom staden. På grund av rådande Covid -19
pandemi har det inte varit möjligt att implementera det internationella arbetet i samma utsträckning som tidigare år , dels då det inte varit möjligt att genomföra studiebesöksresor, dels för att
ett fokus har varit att bibehålla en skolverksamhet av god kvalitet under rådande omständigheter.
Arbete under tidigare år, vilket beskrivs nedan, har dock lagt en god grund för fortsatt implementering av det internationella arbetet framöver och tre nya internationella projekt har godkänts under året.
Genom EU-projekten (Digital Schools of Europe) som avslutades i början av 2019, har skolorna
fått en överblick kring nuläge och insatser som krävs för en digital certifiering. Genom att utifrån
en irländsk modell skatta sin skola inom de fem huvudrubrikerna (ledarskap och vision, implementering av IKT i läroplansarbetet, utbildning, utveckling av lärarnas kompetens, utveckling av
den digitala kulturen på skolan och resurser/infrastruktur) så har skolorna fått en god bild av hur
de ligger till på sin digitala väg och utbildningsinsatser kan därför riktas utifrån behov. Självskattningen har gett en plattform för grundskoleförvaltningens verksamheters arbete under 2020 och
ligger som grund för förvaltningens strategi kring digitalisering där implementering nu sker. En
ökad kompetens kring digitalisering har vidare varit värdefull i rådande Covid-19 pandemin för
förberedelser inför distansundervisningen för Åk 7-9. Under projektet ICT to Enhance Learning, jobbskuggade pedagoger (rektorer, pedagoger, elevkoordinatorer, skolsköterskor med fler)
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under en två års-period vilket gjort att värdefulla kontakter med kollegor i andra länder har
byggts upp och kunnat nyttjas vid behov. De olika internationella projekten har bidragit till att
Malmö stads grundskolor är långt fram i sin digitaliseringsprocess. Ett tecken på det är till exempel att Malmö är bästa svenska kommun gällande Google-certifierade pedagoger, av 943 Googlecertifierade pedagoger i Sverige finns 196 i Malmö.
Genom EU-projektet Dawn of Schools såg skolan en förflyttning i elevernas kunskaper i programmering. Innan de började med projektet så hade skolans elever bara grundkunskap i programmering med hjälp av Bee-bots (En robust robot som är enkel för barn att programmera).
Under projektet fick eleverna i åk 6 ära sig mer om vad programmering och teknik handlar om.
Detta gjorde skolan med hjälp av Mbots (programmeringsrobot) och Lego verktyg som WeDo
och Mindstorms. Tidigare års erfarenhet i programmering har varit fortsatt värdefull i skolans ordinarie arbete eftersom programmering ingår i ämnena matematik och teknik.

5.1.3 Har det internationella arbetet under året bidragit till nya erfarenheter?
På grund av rådande Covid-19 pandemi har det inte varit möjligt att implementera de internationella projekten under 2020 i samma utsträckning som tidigare år på grund av reserestriktioner
men även eftersom ett fokus har behövt ligga på att klara skolans grunduppdrag under rådande
omständigheter. Skolorna bygger vidare på tidigare års erfarenheter från de internationella projekten, till exempel vad gäller digitalisering. Digital teknik har skapat nya förutsättningar för arbete
och samarbete och skolorna kommer fortsatt arbeta för att dra nytta av förutsättningarna av digital teknik på ett effektivt sätt.
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6 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
6.1 Del 2; Internationellt arbete i Malmö stads förvaltningar 2020
6.1.1 Redogör kort för det internationella arbetet på förvaltningen under året
Förvaltningen arbetar med internationella frågor och EU-frågor genom skolutvecklingsarbete
samt genom deltagande i nätverk, projekt och annat samarbete. Förvaltningen erbjuder även International Baccalaureate Diploma (IB) som är en internationellt erkänd universitetsförberedande
utbildning alla ämnen läses på engelska.
Förvaltningen bedriver omvärldsbevakning och strategisk påverkan i EU inom området vuxenutbildning och gymnasieutbildning genom att vara en aktiv medlem i Eurocities Social Affairs Forum i arbetsgruppen Inclusion through Education. Som medlem i Eurocities får förvaltningen
möjlighet att lyfta fram stadens behov och nämndens prioriterade frågor och delta i erfarenhetsutbyte med andra europeiska städer.
Eurocities är vidare ett forum där förvaltningen har möjlighet att vara med och bevaka framtagandet av program i kommande strukturfonder och av policydokument på EU-nivå som rör
gymnasie- och vuxenutbildning. Exempel på områden som förvaltningen följer är pågående och
kommande utlysningar av EU-medel och uppdateringar om europeisk lagstiftning.
Skolornas aktiviteter
Under året har många av de internationella aktiviteter som skolorna planerat behövts ställas in.
Till exempel har de flesta studieresor och utbyten inte kunnat genomföras som planerat. Exempel
på aktiviteter som trots allt har kunnat genomföras är:
Språkdiplom
Malmö Borgarskola testar varje år tjugotalet ungdomar från flera skolor som läser steg 5 i europeiska språkdiplom i franska, spanska, tyska (DELE, DALF, och Goethe-Zertifikat).
Universitetsrådgivning, Storbritannien
Education UK ger råd om att söka till universitet i Storbritannien.
Universitetsrådgivning, USA
Education USA ger råd om att söka till universitet i USA. På grund av stor efterfrågan har skolan
utvidgat sitt arbete och hjälper numera elever från alla gymnasieskolor i Malmö.
6.1.2 Vilka kvalitativa resultat av det internationella arbetet har uppnåtts under
året?
Internationalisering används som ett verktyg för att uppnå utbildningens mål utifrån de nationella
styrdokumenten, kompetensutveckla personal samt verkar för utveckling av den pedagogiska
verksamheten. Ett internationellt perspektiv ska genomsyra utbildningarna på Malmös kommunala gymnasieskolor. Det internationella perspektivet i utbildningen är viktigt för att kunna se den
egna verkligheten i ett globalt sammanhang, för att skapa internationell solidaritet och för att förbereda eleverna för ett samhälle med allt tätare kontakter över nations- och kulturgränserna.
Enligt läroplanen för gymnasiet ska internationella kontakter och utbildningsutbyte med andra
länder främjas. Syftet är att erbjuda elever att möta världen i utbildningen, både i klassrummet
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och genom utbyten och kontakter med omvärlden. Det internationella perspektivet i utbildningen
är viktigt för att för att ge perspektiv på den egna tillvaron, främja internationell solidaritet och
för att förbereda eleverna för ett samhälle med allt tätare kontakter över nations- och kulturgränserna. Under året har möjligheten till dessa typer av utbyten i stor grad påverkats på grund av
pandemin då planerade resor, studiebesök och utbyten inte har kunnat genomföras som planerat.
Vuxenutbildningen erbjuder en möjlighet till fullfölja grundskole- och gymnasieutbildning och en
andra chans bland annat genom E2C (European Second Chance School) till elever som inte har
fullgjort grund- och/eller gymnasieskolan och behöver extra stöd.
6.1.3 Har det internationella arbetet under året bidragit till nya erfarenheter?
Den pandemi som har präglat världen under 2020 har också i hög grad påverkat möjligheten att
genomföra de internationella projekt och aktiviteter som planerat. Det beror dels på reserestriktioner men också på att förvaltning och skolor i första hand har behövt fokusera på att klara
kärnuppdraget. Den digitala utveckling som skett under året hoppas förvaltningen kunna leda till
nya förbättrade förutsättningar att genomföra internationella projekt i framtiden.
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7 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
7.1 Del 2; Internationellt arbete i Malmö stads förvaltningar 2020
7.1.1 Redogör kort för det internationella arbetet på förvaltningen under året
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har utsett en tjänsteperson som kontaktperson för internationella frågor. I dennes uppdrag ingår bland annat att ingå i stadens förvaltningsövergripande
EU-nätverk och samordna förvaltningens internationella arbete. Uppdraget utförs inom ramen
för ordinarie tjänst.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är sedan hösten 2019 medlem i arbetsgruppen Urban Ageing inom det sociala forumet, Social Affairs Forum, inom organisationen Eurocities som Malmö
stad är medlem i. Arbetsgruppens syfte är att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande genom att
öka medvetenheten och förbättra strategier för åldersvänliga miljöer i städer. Genom deltagandet
i arbetsgruppen får hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen möjlighet till kunskapsinhämtning och
erfarenhetsutbyte med andra europeiska städer. Arbetsgruppen har cirka 2-3 möten per år och
dessa möten är på tjänstepersonnivå. Tema för mötena bestäms utifrån städernas aktuella frågor
och behov. Till skillnad från förra året då förvaltningen deltog på arbetsgruppsmöte och studiebesök utomlands har årets arbete i nätverket skett digitalt, dels genom arbetsgruppsmöten, dels
via epost. Arbetet och utbytet har främst handlat om det aktuella läget utifrån pandemin. Vid vårens och höstens arbetsgruppsmöten bidrog förvaltningen med information om förvaltningens
strategiska arbete och prioriteringar med att möta utmaningarna med pandemin samt konkreta
aktiviteter för att stödja nämndens målgrupper.
Inom ramen för arbetet inom Eurocities har även enkäter besvarats om digitalisering av sociala
tjänster samt om tillgänglighet. Förvaltningens enhet för digitalisering och välfärdsteknik deltog
på det uppföljande mötet om resultatet av enkäten om digitalisering.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har besvarat Remiss om europeisk standard för kvalitet i omvårdnad om äldre personer från Svenska institutet för standarder (SIS).
Förvaltningens har under året tagit emot studiebesök från Australien och Japan. Forskarna från
Tokai Universitet i Japan fick information om vård och omsorg i Malmö stad, hur mobilt vårdteam fungerar och hur vård i livets slutskede/palliativa vården fungerar hos patienter som bor
hemma och vilka stöd som ges, samt hur informella stöd ges till patient och närstående. Den australienska delegationen från The Royal Commission into Aged Care Quality and Safety fick information
om förvaltningens organisation, Malmö stads demografi och utmaningar, biståndssystemet, förebyggande arbete, hemtjänst och särskilt boende, samt kvalitetsregister och uppföljning av kvalitet.
Delegationen besökte och fick en rundvandring på Seniorboendet Neptuna.
7.1.2 Vilka kvalitativa resultat av det internationella arbetet har uppnåtts under
året?
Förvaltningen har inte deltagit i några EU-projekt under 2020.
7.1.3 Har det internationella arbetet under året bidragit till nya erfarenheter?
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens internationella arbete bidrar och ger möjligheter till inspiration och kunskaps- och erfarenhetsutbyte som ger insikter och lärdomar till verksamheten.
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I utbytet med medlemmarna inom Eurocities och arbetsgruppen Urban Ageing har hälsa-, vårdoch omsorgsförvaltningen tagit del av konkreta exempel som utgjort inspiration, exempelvis
kring hur den digitala tillgängligheten kan öka för nämndens målgrupper.
Diskussionerna under arbetsgruppens möten har även bidragit till insikter om att medlemsstäderna upplever liknande utmaningar. Förvaltningen har tagit del av vilka lösningar som städerna
fokuserar på samt analyser och upplevelser av dessa lösningar. Vidare har deltagandet bidragit till
kunskap om trender som berör den åldrande befolkningen i Europa, exempelvis det ökade behovet av digital kompetensutveckling, såväl bland medarbetare inom hälsa, vård och omsorg som
hos äldre människor. Dessa lärdomar har förts vidare inom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen.
Förvaltningen bidrar även till erfarenhetsutbyte samt påverkan genom att bland annat besvara enkäter och liknande.
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8 Kommunstyrelsen
8.1 Del 2; Internationellt arbete i Malmö stads förvaltningar 2020
8.1.1 Redogör kort för det internationella arbetet på förvaltningen under året
Avdelningen för Omvärld och Näringsliv på stadskontoret ansvarar för den kommunövergripande samordningen av Malmö stads internationella arbete. Avdelningens internationella arbete
syftar till att uppfylla prioriteringar i Malmö stads strategiska omvärldsprogram.
Avdelningen för Omvärld och Näringsliv fokusering under 2020 har varit att stadens internationella arbete ska leda till verksamhetsutveckling, strategisk påverkan och profilering. Avdelningen
har ett omfattande samordningsansvar för stadens omvärldsarbete. Det handlar om Malmö stads
representation i Bryssel och kommunens förvaltningsöverskridande samordning av EU-frågor
samt samarbete med nationella och internationella aktörer. Under 2020 har avdelningens arbete
med sammanhållningspolitiken skalats upp från föregående år.
8.1.2 Vilka kvalitativa resultat av det internationella arbetet har uppnåtts under
året?
Under 2020 har arbetet med Eurocities intensifierats dels genom ordförandeskap i SAF (Social
Affairs Forum) med ett ökat deltagande i forumets arbetsgrupper och dels också genom det förvaltningsövergripande Eurocities-nätverket som samordnas från avdelningen. Avdelningen strävar efter att så många förvaltningar som möjligt ska engagera sig i Eurocities olika forum och ingå
arbetsgrupper för att föra diskussioner inom sitt givna arbetsområde.
Inom storstadsnätverket (Malmö-Göteborg-Stockholm och Uppsala) har gemensamt påverkansarbete genomförts för hållbar stadsutveckling i regionalfonden. Storstäderna betonar vikten av
fortsatta stadsutvecklingsmedel för urbana områden för att hantera aktuella utmaningar. Arbetet
med sammanhållningspolitiken och den nya programperioden fortsätter med särskilt fokus
ERUF, ESF+ och Interreg.
8.1.3 Har det internationella arbetet under året bidragit till nya erfarenheter?
Det internationella arbetet skapar stort mervärde för staden och bidrar till att vi knyter nya kontakter, delar erfarenheter och skapar förutsättningar för nya, innovativa lösningar.
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9 Kulturnämnden
9.1 Del 2; Internationellt arbete i Malmö stads förvaltningar 2020
9.1.1 Redogör kort för det internationella arbetet på förvaltningen under året
9.1.2 Vilka kvalitativa resultat av det internationella arbetet har uppnåtts under
året?
9.1.3 Har det internationella arbetet under året bidragit till nya erfarenheter?
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10 Miljönämnden
10.1 Del 2; Internationellt arbete i Malmö stads förvaltningar 2020
10.1.1 Redogör kort för det internationella arbetet på förvaltningen under året
Det internationella arbetet under året har varit något annorlunda främst när det gäller avsaknad
av fysiska möten, studiebesök och konferenser. Vi har testat och blivit bättre på att använda olika
digitala mötesverktyg och digital utrustning. Samtliga projektmöten inom pågående projekt genomfördes digitalt.
Vi har två nya internationella projekt som startats upp under året och fyra som har avslutats.
Fyra nya ansökningar har hanterats, en till Interreg ÖKS, en till EU:s innovationsfonden och två
till Horizon 2020. Förvaltningen har även stöttat andra förvaltningar och organisationer inom staden att söka medel från EU-fonder.
Förvaltningen har utarbetat och antagit en ny projektrutin för hantering av externfinansierade
projekt vilket på sikt kommer leda till mer struktur i projektverksamheten.

10.1.2 Vilka kvalitativa resultat av det internationella arbetet har uppnåtts under året?
Genom det internationella arbetet har vi bland annat kunnat uppnå följande resultat:





Framtagandet av Utsläppsläget Malmö 2020-2030 som är en nulägesanalys och samhällsekonomisk konsekvensanalys av möjliga klimatåtgärder i Malmö (Deep Demonstration
Malmö-projektet)
I samverkansgruppen Lindängen har vi utvecklat en bas för att vidarearbeta med naturbaserade lösningar i området (Clever Cities-projektet)
Utveckling av beräkningsmodeller för kommunens energianvändning/koldioxidutsläpp
(Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0-projektet)
Med hjälp av brittiska kunskapspartner har vi gjort en GAP-analys mellan den nya energistrategin och de globala hållbarhetsmålen (Access-projektet).

10.1.3 Har det internationella arbetet under året bidragit till nya erfarenheter?
Det internationella arbete har bidragit till nya erfarenheter i form av konkreta verktyg för att fortsätta med klimatarbetet, inspiration och utbyte från partners från andra länder som står inför liknande utmaningar som vi, samt guidning kring hur vi i Malmö stad kan använda oss av konkreta
arbetssätt. De exemplen inkluderar:



Erfarenhetsutbyte och förståelse för vad vi i Malmö behöver göra i vårt klimatomställningsarbete för att uppnå våra klimatmål (Deep Demonstration Malmö-projektet)
Med inspiration från projektpartners har vi kommit fram i arbetet med att effektivisera

Redovisning av internationellt arbete 2020,

26(32)




Malmö stads fordonsflotta (Fossilbränslefria Kommuner i Skåne 2.0-projektet)
Genom stöd från projektpartners med längre och bredare erfarenhet i frågan har vi genomfört en upphandling och påbörjat en andra upphandling med cirkulära ambitioner
(Circular PP-projektet)
Erfarenhetsutbyte med belgiska partners som genomfört liknande pilotprojekt som
Malmö stad (Access-projektet).
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11 Servicenämnden
11.1 Del 2; Internationellt arbete i Malmö stads förvaltningar 2020
11.1.1 Redogör kort för det internationella arbetet på förvaltningen under året
Det internationella arbetet under året har helt präglats av det enda pågående projektet; Rebus.
Dock har projektet Rebus medfört omfattande arbeten med månadsvisa avstämningar i projektgruppen samt kvartalsvisa gemensamma avstämningar med samtliga regioner som deltar i projektet. Inga projektansökningar har gjorts under året och således har inga internationella projekt startats upp. Studiebesök har inte förekommit på grund av den rådande situationen.
11.1.2 Vilka kvalitativa resultat av det internationella arbetet har uppnåtts under året?
Projektgruppen för Rebus har arbetat med 6 olika delprojekt, dessa är:
- Tillgängliggöra energistatistik på hemsidan.
Förenkla designen på statistikverktyget som visas på hemsidan, så att den blir tillgänglig för en
bredare publik.
Detta delprojektet har pausats på grund av att det inte är möjligt att åstadkomma en bättre design
i dagens verktyg. Avvaktar upphandling av nytt Building management system.
- Skapa en dialog med hyresgästerna
Genom dialog kunna säkerställa att hyresgästerna uppfattar sitt ansvar kring energieffektivitet,
och anpassar sitt agerande, i syfte att spara energi.
Delprojektet är pågående, men framgång har nått i samband med exempelvis de återkommande
brukarmöten.
- Sammankoppling av utbildning och fastigheters energiförbrukning
Framtagning av utbildningsmaterial för att få elever att förstå energiförbrukningen i skolorna, och
deras möjlighet att påverka denna.
Utbildningsmaterial har tagits fram i biologi för årskurs 4. Hitintills har 75 lärare hämtat ner materialet, för att använda i undervisningen.
- Energianalys
Ta fram ett nytt arbetssätt för genomförande av energianalys som engagerar hyresgästerna och
som fokuserar inte enbart på fysiska förutsättningar i byggnaden, utan även de mjuka värdena.
Metoden är framtagen och testad tillsammans med hyresgästerna i Mazetti-huset med stor framgång.
- Nyproduktionsförvaltare
Anställa en nyproduktionsförvaltare som enbart har till uppgift att förvalta och optimera nyproducerade fastigheter, eftersom de 2 första åren i en fastighets liv är i konstant behöv av energioptimering.
Förvaltaren är anställd, och de första optimeringsanalyserna har avslutats, med gott resultat.
- 50/50-metoden
Försöka hitta en finansieringsmodell som kan tillåta finansiering av energibesparande åtgärder där
ägandeskapet normalt ligger på hyresgästen, men där investeringsförmåga saknas. Detta innebär
en förändrad hantering av såväl investering som besparing.
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Metoden är framtagen och stresstestad i organisationen.
11.1.3 Har det internationella arbetet under året bidragit till nya erfarenheter?
Interreg Europe projektet Rebus är ett kunskapsprojekt med fokus på informationsutbyte, vilket
var orsaken till att serviceförvaltningen gick med i projektet. Bakgrunden till det är, att när det
kommer till energieffektivisering så är serviceförvaltningen väldigt duktiga på att använda tekniska lösningar för att nå energieffektivisering. Tyvärr är man inte lika bra avseende beteendepåverkan. Många av de partners som finns i projektet har utvecklat en mycket god förmåga att arbeta med energieffektivisering genom beteendepåverkan, och har med glädje delat med sig av
denna kunskap. Ur detta perspektiv har projektet varit mycket framgångsrikt och bidragit till nya
erfarenheter för det knappt hundratalet direkt involverade anställda i staden, men också för flera
tusen grundstadieelever som har fått ta del av resultatet av vårt delprojekt som berör utbildning.
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12 Stadsbyggnadsnämnden
12.1 Del 2; Internationellt arbete i Malmö stads förvaltningar 2020
12.1.1 Redogör kort för det internationella arbetet på förvaltningen under året
Malmö har fram till våren haft ordförandeskapet i Healthy Cities temagrupp fysisk planering som
motor för hälsosam samhällsutveckling som hanterat stadsplaneringens koppling till hälsa. Ordförandeskapet har flyttat över till Trollhättan, men kontaktpersoner finns fortfarande kvar på
SBK. Skriften Tillitsfrämjande stadsplanering har färdigställts och distribuerats till Nationella
Healthy Cities kommuner och regioner samt presenterats i stadsbyggnadsnämnden. Skriften med
dess innehåll har också diskuterats i Communities That Care, CTC.
Malmö har under året totalt deltagit i Naturvation-projektets elva projektrelaterade möten, varav
tre projektstyrningsmöten, fyra projektstödsmöten (ICLEI) samt projektets årliga konferens.
Malmö stad har fungerat som ett bollplank till projektets forskarbaserade arbete samt varit sammankallande i det lokala projektnätverket (förkortat Urip). Inom det lokala projektnätverket har
det hållits tre möten under 2020 samt konkret tagits fram en utställning med ett lokalt perspektiv
på Naturvation-projektets plattform naturbaserade lösningar.
Nordic City Networks (NCN) sekretariat har under året genomfört tre möten, två digitala medlemsforum och ett digitalt LAB tillsammans med medlemsstaden Trondheim. Sekretariat arrangerade i
november konferensen Nordic City Stories för medlemsstäderna och externa aktörer. Deltagare
från 31 städer, tolv universitet, tio statliga myndigheter och 23 företag från totalt sju länder anslöt
till den digitala konferensen. Malmö har även deltagit som medlemsstad vid de fyra tillfällena.
Stadsbyggnadskontoret har deltagit i en referensgrupp (external advisory board) till Horizon
2020-programmet TinnGOs skandinaviska hubb.
Det internationella arbetet har under året genomförts digitalt och inga studiebesök har tagits
emot.

12.1.2 Vilka kvalitativa resultat av det internationella arbetet har uppnåtts under året?
Skriften Tillitsfrämjande stadsplanering har färdigställts och distribuerats till nationella Healthy
Cities kommuner och regioner. En redovisning av skriftens innehåll har gjorts för stadsbyggnadsnämnden i maj. Skriften med dess innehåll har också diskuterats i Communities That Care, CTC,
för att se hur stadsplaneringens verktyg kan vara en del av den verksamhetens förebyggande arbete.
Naturvationprojektet har tagit fram ett verktyg med namnet Urban Nature Navigator. Det är i
princip en arbetsmetod som består av en databas kopplat till ett formulär. Verktyget avser att
skapa underlag i planeringskedjan så att utfallet av naturbaserade lösningar på urbana utmaningar
kan värderas. Databasen tillhandahåller öppen kunskapsdata kring var, när och under vilka förhållanden som multi-funktionella och systemiska effekter av naturbaserade lösningar kan bli fastställda.
Den lokala projektgruppen har, tillsammans med Lunds Universitet, tagit fram en lokal utställ-
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ning som syftar till att lyfta fram naturbaserade lösningar. Utställning blev klar under mars 2020
och ställdes ut i Stadshuset. Därefter har corona-pandemin gjort att utställningen har legat i träda.
Som medlemsstad i Nordic City Network har Malmö sammanfattat sitt fördjupade arbete kring
temat samskapande och delaktighet i en kortfilm som presenterades i samband med konferensen
Nordic City Stories i november.
NCNs sekretariat har inlett ett samarbete med Nordregio och nordiska ministerrådets arbetsgrupp för hållbara städer om utbyte mellan nordisk forskning, policy och städer. Sekretariatet har
planerat och genomfört nätverksmötena och den konferens som arrangerats under året.
12.1.3 Har det internationella arbetet under året bidragit till nya erfarenheter?
Genom de restriktioner som har rått under större delen av 2020 så har möjligheterna med digitaliserade möten blivit uppenbara och samtidigt tydliggjort när behov av att mötas på plats har varit
nödvändigt eller inte.
Ett exempel är på erfarenhet är den förändring i projektet Naturvation som osäkerheten Brexit
medförde vilken gav tydlig effekt på de deltagare som det berörde, främst då projektmedlemmar
från Storbritannien. Den öppenhet som finns inom EU vad gäller samarbete både mellan akademi och städer samt inom akademi har begränsats gentemot Storbritannien vilket fått effekter
både på projektets ekonomi och relationer inom projektet.
Kompetensutveckling har skett inom ramen för de projekt och nätverk som kontoret varit aktiva
i och därutöver har erfarenheter och lärdomar från det internationella arbetet redovisats via
Malmö stads hemsida, på Komin, via digitala lunchföreläsningar och utställningar samt vid arbetsplatsträffar och liknande.

Redovisning av internationellt arbete 2020,

31(32)

13 Tekniska nämnden
13.1 Del 2; Internationellt arbete i Malmö stads förvaltningar 2020
13.1.1 Redogör kort för det internationella arbetet på förvaltningen under året
Det internationella arbetet har till stor del genomförts digitalt under året, med anledning av pandemirestriktionerna. MORE-projektet, som med innovativa lösningar planerar stadens framtida
gaturum med Nyhamnen som fallstudie, har blivit särskilt påverkat. Exempelvis görs analyser av
fotgängares interaktioner med varandra och dessa analyser präglas ofrånkomligen av att vi har en
helt ny trafiksituation i och med den sociala distanseringen. Projektet har ansökt hos EU om uppskov att senarelägga vissa leveranser, för att kunna genomföra dessa på ett bra sätt. Nytt slutleveransdatum väntas bli 2022-02-28.
Under årsskiftet 20/21 sker slutrapportering av förvaltningens investeringsprojekt, där INEA delfinansierar byggandet av laddinfrastruktur för elbussar (linje 7), Rosengårds och Persborgs station, samt BRT-infrastruktur längs den framtida linje 8. Detta projekt har genomförts utan externa partners och redovisas därför inte som ett internationellt projekt.
Den centrala funktionen för projektstöd på förvaltningen har genomgått en omorganisation vilket innebär att den kommer ses över.

13.1.2 Vilka kvalitativa resultat av det internationella arbetet har uppnåtts under året?
MORE-projektets verktyg har använts i trafikplaneringen, dels för att gemensamt visualisera olika
utformningsalternativ, dels för att identifiera möjliga utformningar och skatta effekterna av dessa.
På sex olika platser i Malmö har projektet genomfört dialoginsatser, trafikmätningar och manuella
observationer.
Trafiksimuleringsmodeller har utvecklats för det framtida Nyhamnen och scenarion har utvecklats för framtida mobilitetshubbar och trafikreglering via så kallad signal-gating.
13.1.3 Har det internationella arbetet under året bidragit till nya erfarenheter?
Lärandet har framförallt skett genom MORE-projektet, där Malmö ingår i ett brett sammanhang
av europeiska aktörer. Projektet samordnas av University College of London (det påbörjades innan Brexit) och omfattar både städer, trafikmyndigheter, lärosäten och organisationer. Projektet
genererar ett förhållandevis stort antal rapporter och kunskapsunderlag.
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