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Sammanfattande bedömning gällande slutrapporterat 

projekt medfinansierat av Asyl-, migrations- och 

integrationsfonden (AMIF)  

Uppgifter om projektet 
 
Namn på projektet  Diarienummer ansökan om 

Stödplattform MILSA 2.0 FFF2016/000042 

Organisationsnamn  

Malmö universitet 

Projektperioden  

2016-09-01 – 2020-03-31 

stöd 

 

Ärende 
 
Ni har inkommit med slutrapport för projektet Stödplattform MILSA 2.0. 
 

Bedömning  

Projektet har genomförts inom AMIF:s specifika mål ”Integration och laglig migration”, 
det nationella målet ”Integration” och prioriterad finansiering ”Utveckla hälsorelaterade åtgärder 
för att förebygga och motverka hälsoproblem som hinder för arbete”. 
  
Projektets övergripande mål var att ta fram ny kunskap om hur hälsan hos målgruppen  -   
familjer med barn,  ungdomar,  vuxna inom och efter etableringen - påverkas av faktorer i 
etableringsprocessen samt undersöka vilken effekt en utökad samhällsorientering har på 
målgruppens delaktighet och arbetsmarknadsetablering. 
 
Projektet omfattade fem delprojekt som fokuserade på olika segment av målgruppen och leddes 
av forskare vid Malmö Universitet och Uppsala Universitet i samarbete med tjänstemän från 
Länsstyrelsen Skåne och partnerskommuner i medverkan av civilsamhället. 
 

 

Projektet utmärker sig med det framgångsrika samarbetet mellan forskning och praktik, där 
kunskap som genererats gällande betydelsen av hälsorelaterade faktorer för etablering har   
framställts i nära samverkan med personal som arbetar direkt med målgruppen.    
  
Trots uppdragets komplexitet och dess geografiska spridning har projektledningen lyckats bilda 
ett team där engagemang, vilja att samarbeta och ett genuint intresse för målgruppen varit en 
tydlig framgångsfaktor i projektet.   
 
Projektets studier förutsatte ett aktivt deltagande av stort antal personer ur målgruppen genom 
nkät- och intervjustudier. Detta visade sig mycket tids- och resurskrävande, som orsakade 
nstaka förseningar i relation till projektplanen. Projektet har också påverkats av restriktioner 

nförda i samband med Covid-19. Flera planerade aktiviteter fick ställas in. Samtidigt har flera 
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alternativa lösningar tagits fram och projektet har utökat sina digitala spridningsaktiviteter, vilket 
gjort att projektets resultat nått fram till sin målgrupp.  
 
Projektet har uppfyllt alla fastställda mål. Dess studier har resulterat i en rad praktiska 
rekommendationer om hur kunskap om hälsodeterminanter kan omsättas i praktiken för att uppnå 
en effektiv arbetsmarknadsetablering av målgruppen. Projektets framtagna rapporter kommer att 
användas för utveckling av en nationell utbildningsplattform för samhälls- och 
hälsokommunikation genom projektet MILSA 3.0.   
 
Projektets genomförande och dess resultat har noggrant dokumenterats och förmedlats till olika 
intressenter via internationella forum, nationella arenor, digitala medier och publikationer.  
  
AMIF konstaterar att projektet har uppnått mycket bra resultat och det är av stor vikt att projektets 
framställda kunskap och dess rekommendationer fortsätter att implementeras inom respektive 
verksamheter.  
  
De goda resultaten gäller även de ekonomiska delarna av projektet. Projektorganisationen har 
gjort en mycket god uppskattning av sina kostnader med mycket små avvikelser utfallsmässigt 
från vad som budgeterats. Totalt sett har projektet upparbetat 93 procent av sina budgeterade 

 

 

kostnader, samtidigt som projektet har överträffat sina kvantitativa åtaganden och uppfyllt i stort 
alla sina fastställda mål. 
  
Projektorganisationen har kommunicerat om att arbetet bedrivs med EU-finansiering, där AMIF-
loggan har använts vid alla offentliga sammanhang. 
 
Projektets resultat  kommer att användas av Funktionen för fonden för synliggörande och 

marknadsföring av AMIF. Projektets slutrapport ska publiceras på Migrationsverkets hemsida 

https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/EU-fonder.html 
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