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Sammanfattning

Varje år rapporterar alla förvaltningar i Malmö stad sitt internationella arbete i form av
EU-finansierade projekt till Stadskontoret. Stadskontoret sammanställer förvaltningarnas
redovisning till en kommungemensam rapport som redovisas som ett informationsärende till
kommunstyrelsens arbetsutskott. Syftet med redovisningen är att tydliggöra nyttan med den
internationella verksamheten i kommunen.
Redovisningen av internationellt arbete på miljöförvaltningen 2021 omfattar sammanlagt tio
EU- finansierade projekt. Totalt har förvaltningen samarbetat i projekt med 153 utländska och
nationella partners. De internationella projekten har bidragit med extern finansiering till
miljönämnden med en total summa på 3 471 354 kr.
I rapporten beskrivs bland annat varje projekts budget, partners och koppling till stadens mål.
Dessutom ges exempel på kvalitativa resultat som miljönämnden erhållit i form av nya
erfarenheter och lärdomar tack vare det internationella samarbetet.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden har tagit del av informationen och beslutar att lägga årets redovisning av
internationellt arbete på miljöförvaltningen 2021 till handlingarna.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelsen, daterad 2022-01-24
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Beslutsplanering

Miljönämnden, 2022-02-17
Bakgrund

Varje år rapporterar alla förvaltningar i Malmö stad sitt internationella arbete i form av EUfinansierade projekt till Stadskontoret. Stadskontoret sammanställer förvaltningarnas redovisning
till en kommungemensam rapport som redovisas som ett informationsärende till
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kommunstyrelsens arbetsutskott. Syftet med redovisningen är att tydliggöra nyttan med den
internationella verksamheten i kommunen.
Ärendet

Rapporten - Redovisning av internationellt arbete följer stadskontorets mall i Stratsys.
Redovisningen omfattar det gångna årets internationella projekt på miljöförvaltningen.
Under året 2021 deltog förvaltningen i tio internationella projekt, varav två finansierade av
ERUF (Europeiska regionala utvecklingsfonden), tre av Horizon 2020, fyra Interreg och en
EU DEAR Europe Aid. Totalt har förvaltningen samarbetat i projekt med 153 utländska och
nationella partners, varav 64 tillhör offentlig sektor, 38 privat sektor, 27 akademin och 24 ideell
sektor. Projekten har bidragit med extern finansiering till miljönämnden med en total summa på
3 471 354 kr.
Det internationella arbetet under året har präglats av digitala möten, avsaknad av fysiska möten,
studiebesök och konferenser. Samtliga projektmöten inom pågående projekt genomfördes
digitalt. Vissa projekt har organiserat digitala studiebesök hos sina utländska partners.
Under året har förvaltningen ett nytt internationellt projekt som startats upp (Interreg ÖKS) och
sex projekt har avslutats. Fem nya ansökningar har hanterats, varav en till EU:s innovationsfond,
en förstudie till ERUF och tre till Horizon Europe. Förvaltningen har startat ett nytt forum,
projektarenan, för att informera och besluta om projekt. Det har även upprättats ett
ansökningsteam med särskilt uppdrag att bevaka utlysningar och stötta miljöstrategiska
avdelningen vid ansökningar. Syftet med arbetsgruppen är att öka den miljöstrategiska
avdelningens och Malmö stads förmåga att ansöka om extern finansiering för projekt som kan
bidra till och möjliggöra genomförandet av miljöprogrammet.
Rapporten omfattar både kvantitativ och kvalitativ information om förvaltningens
internationella projektverksamhet. För varje projekt redovisas budget, partners, koppling till
stadens mål, antal studiebesök utomlands och stadens roll. Dessutom beskriver förvaltningen
vad de internationella projekten gett för lärdomar och nya erfarenheter. Ett par exempel lyfts för
att visa på vilka erfarenheter som uppnåtts tack vare det internationella samarbetet.
Miljöförvaltningens rapport lämnades till stadskontoret den 31 januari 2022.
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Barnkonventionen

Beaktande av barnkonventionen är inte aktuellt i detta ärende.
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