Mål
Kommunstyrelsen formulerade inför 2018 nämndsmål, kopplade till samtliga kommunfullmäktiges mål.
Stadskontoret har genomfört eller påbörjat planerade åtaganden kopplade till samtliga av dessa mål.
Graden av måluppfyllelse bedöms som god. Bedömningen är gjord mot bakgrund av stadskontorets uppdrag enligt reglemente i förhållande till respektive målområde. Beslutade åtaganden är genomförda eller
bedrivs löpande. Kommunstyrelsen bedöms därför bidra till positiv utveckling avseende kommunfullmäktiges mål.
Uppdrag
Kommunfullmäktige formulerade i budget 2018, konkreta uppdrag till kommunstyrelsen, kopplade till
kommunfullmäktiges mål. Samtliga dessa uppdrag, utom ett, är hanterade och i flertalet fall avslutade. För
flera av uppdragen innebär det att kommunstyrelsen, eller annan nämnd, fortsatt har ansvar för att arbeta
med uppdragsområdet.
Verksamhet
Kommunstyrelsen tillsatte i början av året en ny stadsdirektör. På tjänstemannanivå utgör stadsdirektören
tillsammans med stadens förvaltnings- och bolagschefer stadens ledningsgrupp.
2018 inleddes ett omfattande och brett inkluderande arbete för att utveckla stadskontoret, så att förvaltningen speglar stadens övriga förvaltningsorganisation och för att tydliggöra och effektivisera stadskontorets processer och verksamhet.
Viktiga händelser
Under året har utveckling inom flera områden bedrivits, till exempel avseende
•
•
•
•
•
•
•

GDPR
Valen 2018 och 2019
Trygghet och säkerhet
Ärendeberedning
Kontaktcenter
Det digitala Malmö
Hållbar upphandling

Ekonomi
Anslaget för kommunstyrelsen visar ett överskott på 60,1 mkr. Av resultatet är 10,8 mkr hänförligt till
kommunstyrelsen och dess utskott. Verksamheten inom stadskontoret visar ett överskott på 49,6 mkr.
De huvudsakliga anledningarna till avvikelsen är lägre personalkostnader än budgeterat samt medel reserverade i nämndsbudget 2018 för att täcka helårskostnaderna av 2018 års löneöversyn. Andra skäl till överskottet är att medel som reserverats för utvecklings- och utredningsmedel inte är förbrukade samt överskott inom kommunstyrelsens anslag.
Kostnaderna för årets investeringar uppgick till totalt 48,1 mkr av budgeterat 127,8 mkr. Den positiva avvikelsen är till största delen hänförbar till den digitala infrastrukturen och det lokala datanätet.

Bedömning av måluppfyllelse görs enligt nedan:
Uppföljningen visar att målet, målvärdet eller bedömningskriteriet är uppnått
Uppföljningen visar att målet, målvärdet eller bedömningskriteriet är delvis uppnått
Uppföljningen visar att målet, målvärdet eller bedömningskriteriet inte är uppnått
Uppföljningen kan ännu inte göras, till exempel på grund av det inte finns tillgänglig data
Värden i tabeller som visas inom parentes indikerar könsuppdelade mått där flickor alternativt kvinnor visas först följt av pojkar alternativt män. Värden utan parentes visar totala värdet.

Kommunstyrelsen bidrar till måluppfyllelse främst indirekt, genom att samordna, stödja och följa upp
nämndernas insatser. Exempel på insatser är olika typer av utbildning, workshops, utvecklande av
styrdokument och gemensamma rutiner samt processer.

Hur gick det?
Malmö stad undertecknade 2015 A Declaration of Cities Committment to the 2030 Sustainable Development
Agenda. Det innebär att staden senast 2020, i en lokal agenda, ska ha utvecklat en holistisk utvecklings-strategi för att uppnå de globala målen år 2030. I maj antog kommunstyrelsen Strategi 2018 för Malmö stads långsiktiga arbete med Agenda 2030. Strategin prioriterar fem förvaltningsgemensamma utvecklingsprocesser
•
•
•
•
•

In i ordinarie styr- och ledningssystem
Hållbar utveckling genom verksamhetsutveckling
Planerad kommunikation och delaktighet för lärande och förankring
Ökad kunskap innebär medvetna beslut
Innovativa partnerskap gör skillnad

Under 2018 har en ny målstruktur förberetts för att integrera de Globala målen i stadens ordinarie
styr- och ledningssystem. Arbetet med förnyad målstruktur fortsätter under 2019, parallellt med att flera
förvaltningar successivt kopplar sina kärnuppdrag till Agenda 2030 och visualiserar de Globala målen i
olika styrdokument.
Arbetet med en nulägesanalys av Agenda 2030 i Malmö stad är påbörjat, genom att en översiktlig
nulägesbeskrivning gjordes under 2018. Analysen ska kunna ligga till grund för prioriteringar av
kommunfullmäktiges kommande budgetmål. Arbetet med att utveckla analysen involverar alla
förvaltningar och helägda bolag i staden och det genomförs i dialog med nationella aktörer.
Malmö stad deltar i en arbetsgrupp inom RKA (Rådet för främjade av kommunala analyser) som av
regeringen fått i uppdrag att utveckla nationella indikatorer för Agenda 2030. Förslag på indikatorer
planeras vara klara i mars 2019, för att därefter integreras i arbetet med ny målstruktur och nulägesanalys.
Varför blev det så?
Med anledning av valresultatet och ny kommunledning avvaktar kommunstyrelsen med att förnya
målstrukturen. Arbetet fortsätter under 2019 och planeras vara klart inför budget 2020.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Att integrera de Globala målen på lokal nivå är ett komplext och omfattande arbete som kräver
långsiktighet och uthållighet, vilket innebär att arbetet fortsätter enligt de strategiska vägval och
utvecklingsprocesser som anges i Strategi 2018 för Malmö stads långsiktiga arbete med Agenda 2030.

Hur gick det?
Arbetet bedrivs i enlighet med målet, men det finns områden att utveckla. Exempel på sådana områden är
den interna samordningen i Malmö stad i arbetet inom Greater Copenhagen- och STRING-samarbetena.
Dessutom kan omvärldsfrågorna behöva synliggöras tydligare i olika delar av stadens verksamhet.
Varför blev det så?
Kommunfullmäktige har antagit Program för strategiskt omvärldsarbete (STK-2015-1006). I programmet anges
målsättningarna och sätts ramarna för stadens omvärldsarbete. Det skapar förutsättningar för medvetna
satsningar och ett systematiskt arbetssätt. Under våren har Strategin för positionsförflyttningar för nationell
påverkan uppdaterats. Strategin synliggör de viktigaste områdena för stadens påverkansarbete gentemot den
nationella nivån.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Med anledning av att det råder osäkerhet om vad centraliseringen av den daska näringslivspolitiken
kommer att innebära för samarbetet inom ramen för Greater Copenhagen, kommer utvecklingen att följas
noga. Olika möjliga handlingsstrategier för de svenska samarbetskommunerna kommer att utvecklas.
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Hur gick det?
Arbetet bedrivs i enlighet med målet och antalet tjänster som utvecklar verksamhet har utökats samtidigt
som kvaliteten på dem kontinuerligt utvecklas.
Varför blev det så?
Det av kommunfullmäktige antagna Program för digitala Malmö anger en tydlig inriktning på satsningar och
arbetet bedrivs i enlighet med intentionerna i programmet.
En satsning för att förstärka kompetensen inom området har genomförts.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Inga förändringar i förhållande till vad som anges i programmet planeras.

Kommunfullmäktige riktade 2018 ett antal uppdrag till kommunstyrelsen. Nedan redovisas hur de
hanterats.

Stadskontoret bidrar till att de Globala målen ska uppnås, inom ramen för uppdrag och ordinarie
processer. Arbetet sker i samverkan med stadens förvaltningar, bolag och externa aktörer. Dessutom leder
och ingår stadskontoret i ett flertal samverkansprojekt och partnerskap med externa aktörer, så som
akademi, näringsliv, idéburen sektor och myndigheter.
Nedan redovisas några exempel på områden, med bäring på Globala målen, som stadskontoret samordnar
och driver utvecklingsarbete inom:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jämställdhet, antidiskriminering och barnets rättigheter.
Ärendeberedning
Hållbara inköp
Hållbar besöksstad
Det digitala Malmö
Hållbar IT
Normmedveten, inkluderande och demokratifrämjande kommunikation
Gröna obligationer
Meet Malmö
Communities that Care (CTC)
Kompetensförsörjning

Arbetet finns närmare presenterat i rapporten Agenda 2030 på stadskontoret.
Dessutom pågår ett arbete för att integrera de Globala målen i stadens ordinarie styr- och uppföljningssystem

Uppdraget har inte genomförts på grund av stadskontorets omorganisation som pågår 2018 - 2019.

Stadskontoret leder och samordnar Malmö stads arbete med digitalisering, som hanteras utifrån programmet Det digitala Malmö.
En enhet för digital utveckling, som samordnar den digitala utvecklingen i staden, har inrättats på
stadskontoret.

I dialog med berörda förvaltningar har uppdragets innebörd preciserats i ärende antaget av kommunstyrelsen 7 mars 2018 (STK-2018-87). Beslutet innebar att överföra kommunbidrag om 1,5 mkr till kulturnämnden, 1 mkr till miljönämnden och 0,5 mkr till stadsbyggnadsnämnden, för att bedriva utvecklingsarbete i
enlighet med ärendet samt att uppdra åt respektive nämnd att i Årsanalys för 2018 redogöra för effekterna
av utvecklingsarbetet.
Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att uppdra åt stadskontoret att, i samråd med berörda förvaltningar,
ta fram en plan för arbetet med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad under perioden
2019 – 2023, och att senast 31 december 2018 lämna en redovisning av arbetet till kommunstyrelsen.
I arbetet med framtagandet av en plan för arbetet 2019 – 2023 har stadskontoret sammankallat en arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från fastighets- och gatukontoret, fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen, miljöförvaltningen samt stadsbyggnadskontoret. Utgångspunkten för framtagandet av planen är
pågående och planerat arbete inom bland annat områdena ekosystem och naturvärden, renare hav och kust, rekreation och fritid, ocean literacy/havsmedvetenhet, internationell samverkan, klimatanpassning, stadsutveckling och hamnutveckling. Ärendet med Förslag till Plan för arbetet 2019 – 2023 med att stärka Malmös roll som kuststad är beslutsplanerat till kommunstyrelsen 6 mars 2019.

Kommunstyrelsen bidrar till måluppfyllelse bland annat genom samarbete med näringsliv, föreningar, region och nationella organ gällande frågor som rör näringslivsutveckling, strategiska arbetsmarknads-frågor,
turism och regional utveckling.
Kommunstyrelsen bidrar dessutom till måluppfyllelse bland annat genom samarbete med näringsliv,
föreningar, region och nationella organ gällande frågor som rör näringslivsutveckling, strategiska
arbetsmarknadsfrågor, turism och regional utveckling.
Kommunstyrelsen bidrar också genom att i samverkan med berörda aktörer arbeta för ökad matchning på
arbetsmarknaden, och för att tillgodose näringslivets kompetensförsörjningsbehov. Kommunstyrelsens
satsningar på området är ofta kopplade till nämndens mångfalds- och jämställdhetsarbete.

Hur gick det?
Stadskontorets uppdrag inom området är i första hand främjande. Av den anledningen läggs stor vikt vid
samverkan och samarbete med näringsliv, föreningar, universitet och stadens förvaltningar. De satsningar
och den samverkan som genomförts under året har över lag fungerat väl.
Kommunstyrelsen och stadskontoret stödjer på olika sätt en rad aktörer, som har till syfte att främja en
ökad tillväxt och företagandet i Malmö. Tillväxt Malmö, Nyföretagarcenter Syd, Nyföretagarcenter Öresund och
Media Evolution är exempel på sådana aktörer.
Satsningar på turism och besöksnäring är viktiga delar i sammanhanget. Näringen skapar arbetstillfällen
och många av dem fungerar för arbetssökande utan specialkompetens. Ett aktivt arbete pågår därför för
att värva kongresser, möten och evenemang som lockar besökare till staden. Antalet besök i staden och
boende på hotell ökar samtidigt som antalet dagbesökare kontinuerligt blir fler.
Varför blev det så?
Arbetet bedrivs i enlighet med det av kommunfullmäktige antagna näringslivsprogrammet, vilket ger
förutsättningar för ett långsiktigt och systematiskt medvetet arbete.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Arbetet bedrivs som planerat, men är under ständig utveckling. Insatser för att identifiera behov och var
de kommunala insatserna har störst effekt sker kontinuerligt.
Inga generella förändringar planeras och arbetet sker med bibehållet fokus på prioriteringarna i näringslivsprogrammet och att implementera programmet i hela kommunen. Insatser för att integrera Agenda 30
inom området har påbörjats och kommer att ytterligare stärkas.

Hur gick det?
Antalet arbetstillfällen ökar i staden.
Stadskontoret arbetar med stadens strategiska arbetsmarknadsfrågor men leder och stödjer även två projekt riktade till Malmöbor som av olika anledningar behöver stöd att etablera sig på arbetsmarknaden. Projekten bedöms utifrån förutsättningarna vara framgångsrika.
Varför blev det så?
Stadskontoret har ett väl fungerande samarbete med arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASF), arbetsförmedlingen, näringsliv och idéburen sektor är en framgångsfaktor.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Inga större förändringar planeras, men ett kontinuerligt utvecklingsarbete i samarbete med flera aktörer
pågår.
Projektet Dubbel Yrkesutbildning kommer att upphöra 2019.

Kommunfullmäktige riktade 2018 ett antal uppdrag till kommunstyrelsen. Nedan redovisas hur de
hanterats.

Styrgruppen för utredningen beslutade i juni att delar av utredningsdirektivet skulle omformuleras och att
detta var avhängigt att innebörden "förbättrad politisk styrning" tydliggörs. Intervjuer med politisk företrädare genomfördes under året och en nulägesanalys utarbetas för närvarande.
Utredningen kommer att delas upp i tre delleveranser där varje leverans avser en av tre frågor som ingår i
utredningen. Tidplanen kommer att revideras. Därefter ska utredningsdirektivet beslutas i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommunstyrelsen bidrar till måluppfyllelse främst genom att leda, samordna och följa andras förvaltningars arbete inom målområdet, men kommunstyrelsen saknar direkt verksamhetsansvar. Utvecklingsplan för
barnets rättigheter, som gäller under perioden 2017 - 2020 utgör för ett redskap för arbetet. Med anledning
av Malmö stads nya organisation med flera stora fackförvaltningar, som har kapacitet att följa upp och
analysera den egna verksamheten, behöver stadskontoret utveckla metoder för stadsövergripande uppföljning och analys. Ett sådant arbete är påbörjat inom ramen för utvecklingen av stadskontorets nya organisation.

Hur gick det?
Stadskontorets främsta ansvar är att leda, samordna och följa upp förvaltningarnas arbete med barnets rättigheter utifrån den av kommunfullmäktige antagna Utvecklingsplan för arbetet med barnets rättigheter, som gäller
under perioden 2017 - 2020. Utvecklingsplanen syftar till att omsätta kraven i FN:s konvention om barnets rättigheter i Malmö stads verksamhet
På flertalet av Malmö stads förvaltning finns utsedda samordnare för arbetet med barnets rättigheter.
Stadskontoret samordnar dessa i ett stadsövergripande nätverk. Lunds universitet har, på uppdrag av
stadskontoret, under 2018 utbildat samordnare och andra nyckelpersoner i frågor som rör barnets rättigheter.
Flertalet förvaltningar har påbörjat egna insatser inom området, främst avseende utbildning riktad till politiker, chefer och medarbetare. Dessutom har strukturer för att skapa långsiktighet och samordning inom
förvaltningarna byggts. Förvaltningarna genomlyser för närvarande vilka artiklar i konventionen som är
relevanta för den egna verksamheten och vilka skyldigheter förvaltningen har utifrån dessa. Stadskontoret
och Hälsa- vård- och omsorgsförvaltningen (HVO) har i nuläget inte påbörjat motsvarande arbete. Anledningarna är att stadskontoret saknar samordnare och att HVO har valt att inte medverka i det stadsövergripande arbetet utan driver arbetet på egen hand, utifrån förvaltningens uppdrag och förutsättningar. Genomlysningen ska sammanställas i det stadsövergripande nätverket våren 2019.
Varför blev det så?
I utvecklingsplanen har grunden för ett stadsövergripande samordnat arbete när det gäller barnets rättigheter lagts. Framgångsfaktorer i arbetet är att det finns centralt placerade samordnare på de flesta förvaltningar och att dessa träffas i stadsövergripande nätverk och kan få stöd i genomförandet från stadskontoret. Den påbörjade genomlysningen har också till att knyta arbetet med barnets rättigheter till det ordinarie uppdraget.
Riksdagen beslutade 13 juni 2018 att konventionen om barnets rättigheter ska bli svensk lag från och med
1 januari 2020. Det finns därför ett behov av att förbereda Malmö stad för vad beslutet innebär för stadens verksamhet.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Arbetet med utvecklingsplanen fortsätter. I dialog med företrädare för stadens förvaltningar har
utvecklingsområden för 2019 identifierats. Det handlar om att stärka integreringen av barnets rättigheter i
styr-, ledning- och uppföljning, genomföra utbildningsinsatser och att utveckla arbetssätt och metoder för
att säkerställa barnets rättigheter, särskilt gällande prövningar av barnets bästa och barnkonsekvensanalyser
samt barnets rättigheter i budget.
Resultatet av den genomlysning som för närvarande genomförs i stadens förvaltningar kommer också att
utgöra underlag för fortsatta arbete, både internt på förvaltningarna och för att identifiera gemensamma

utvecklingsområden i det stadsövergripande arbetet.
Det stadskontorsinterna arbetet när det gäller barnets rättigheter kan stärkas och bör få en större tydlighet.
I nuläget finns det inte något aktivt arbete med barnets rättigheter på stadskontoret.

Kommunstyrelsen bidrar till måluppfyllelsen främst genom att stödja, samordna och följa upp andra
nämnders och externa aktörers satsningar inom området.

Hur gick det?
Uppföljningen av utvecklingsplanerna för jämställdhetsintegrering och det strategiska arbetet mot
diskriminering visar att det långsiktiga systematiska arbetet börjar ge resultat. Perspektiven återfinns i olika
grad som en integrerad del i flera delar av stadens verksamheter. Det finns dock fortfarande stora
skillnader mellan olika förvaltningar rörande graden av systematik i arbetet och utmaningar vad gäller
möjligheterna att följa upp effekter av arbetet.
Stadskontoret stödjer och ansvarar för projekt som syftar till att stärka möjligheterna till självförsörjning
bland utrikes födda. Ett exempel är Highway to business där nyanlända ges stöd att starta företag. Stödet ges
av affärsutvecklare med diversifierad språkkompetens. Under de sex månader som satsningen pågått har
sex bolag startats.
Varför blev det så?
Uppföljningen av utvecklingsplanerna för antidiskriminering och jämställdhetsintegrering visar att
framgång förutsätter ledningens ägarskap för frågorna. Det är avgörande för att stimulera utveckling och
garantera uppföljning av arbetet. Utöver detta krävs också att förvaltningens samordnare har mandat att
driva frågan med förvaltningsledningens uttalade stöd.

Arbetet är prioriterat inom flera förvaltningar i staden, men effekter av den genomförda omorganisationen
av stadens nämnder 2017 är fortfarande synliga. Omorganisationen har lett till att arbetet prioriterats
högre än tidigare inom vissa förvaltningen men släpat efter i andra. Några förvaltningar har under längre
tid också saknat utsedd samordnare i det kommunövergripande nätverket. I slutet av 2018 hade emellertid
i princip alla förvaltningar en utsedd samordnare.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Det finns ett fortsatt behov av att stadens nämnder och förvaltningar utvecklar mål och förhållningssätt
för ett systematiskt jämställdhets- och antidiskrimineringsarbete, i syfte att säkerställa att alla har lika
rättigheter och möjligheter och att göra mångfalden till en tillgång.
Det finns behov av att på kommunövergripande nivå se över och utveckla stadens former för uppföljning,
utvärdering och analys. Det gäller både uppföljning på processnivå, det vill säga arbetet som utförs inom
stadens verksamheter, och på resultatnivå, det vill säga utfallet av det samlade arbetet som kan visa i vilken
utsträckning Malmö i sin helhet rör sig framåt i förhållande till målet. För detta krävs bland annat
gemensamma kvantitativa och kvalitativa verktyg som kan synliggöra ojämlikhet i utfall och olika former
av förflyttning över tid.
Som en del i det fortsatta arbetet ska en utvärdering göras om hur de medel som kommunstyrelsen avsatt
för att nämnder och idéburen sektor ska kunna genomföra utvecklingsinsatser för jämställdhet,
antidiskriminering kan användas mest ändamålsenligt.
Stadskontorets ärendeprocess kommer fortsatt att utvecklas för att säkra att relevanta perspektiv belyses i
underlag för politiska beslut.

Kommunfullmäktige riktade 2018 ett antal uppdrag till kommunstyrelsen. Nedan redovisas hur de
hanterats.

Stadskontoret har genomfört utbildning riktad till förvaltningarnas HR-avdelningar i det gemensamma arbetssättet. Förvaltningarna har under hösten utbildat sina respektive ledningsgrupper i metodstöd i arbetet
med aktiva åtgärder. Stadskontoret har också genomfört utbildningstillfällen riktad till samtliga fackliga
företrädare.
Stadskontoret låter för närvarande producera en film som behandlar diskriminering utifrån aktiva åtgärder.
Filmen ska utgöra ett stöd i chefens förebyggande och främjande arbete mot diskriminering utifrån de fem
diskrimineringsgrunderna.
Internt på stadskontoret har utbildning riktats till samtliga chefer och fackliga företrädare.

Ansvaret för detta mål ligger inom ramen för andra nämnders kompetensområde, men kommunstyrelsen
följer facknämndernas arbete inom området.

Hur gick det?
Utöver kostnader för boende finns kostnader för hemlöshet, om dessa definieras som kostnader som
kommunen inte haft om det inte funnits behov av hjälp kopplat till hemlöshet. Dessa kostnader finns
framför allt inom arbetsmarknads- och socialnämnden, men även inom andra nämnder.
Varför blev det så?
De samhällsekonomiska effekterna för kommunens olika sätt att lösa hemlösheten är svåra att beräkna.
Problematiken för de hushåll som behöver hjälp med boendet skiljer sig åt, och därför har kommunen
olika mål med boendelösningarna. Kommunen har ett ansvar att planera för en bostadsförsörjning för alla
kommuninvånare samtidigt som socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen
får det stöd och den hjälp de behöver.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Utfallet visar att analys och uppföljning inom området behöver fortsätta att utvecklas.

Kommunstyrelsen bidrar till måluppfyllelse genom att i bred samverkan med polis, stadens övriga
nämnder och civilsamhället arbeta med trygghets- och säkerhetsfrågor.

Hur gick det?
Trygghets- och säkerhetsfrågor är högt prioriterade i staden och på stadskontoret och arbetet har bedrivits
så som planerats. På sikt bör genomförda och pågående insatser påverka känslan av trygghet i staden, men
det är en långsam process.
När det gäller preventionssatsningar har arbetet i enlighet med CTC-modellen startat. Metodens positiva
effekter är evidensbaserad och den kommer på sikt att implementeras i hela staden.
Främsta fokus för säkerhetsarbetet under årets första månader var insatser kopplade till valet, säkerhet för
politiker och skydd av det demokratiska systemet. Exempel på åtgärder som genomförts är, att 1 200
valförrättare har fått säkerhetsinformation, att säkerhetsanalyser har gjorts tillsammans med polisen och
att en rutin för personsäkerhet utvecklats.
Det strukturerade arbetet för att säkra trygghet vid evenemang har fortsatt utvecklats.
Stadskontoret samarbetar med polisen för förstärkt och förbättrad kameraövervakning i Malmö. Arbetet i
Malmö påverkar utvecklingen av det nationella arbetet med kameraövervakning.
Stadskontoret har stöttat stadens implementering av den evidensbaserade metoden Group violence
intervention, GVI, särskilt riktad mot kraftigt brottsaktiva unga.
Samverkansstrukturen med polisen har utvecklats under året och en ny struktur kommer att implementeras under våren 2019.
Arbetet med att ta fram en handlingsplan mot brott mot välfärdssystemen håller på att utvecklas i bred
samverkan med bland andra, polisen, skattemyndigheten, försäkringskassan, MKB och förvaltningar.
IT-systemet Agera har implementerats. I det registreras alla avvikelser avseende arbetsmiljö och säkerhet.
Informationen kan aggregeras i systemet, vilket ger förutsättningar att skapa tydliga lägesbilder och systematiskt förbättringsarbete.
Varför blev det så?
Avgörande framgångsfaktorer är politisk prioritering av trygghets- och säkerhetsfrågor och den mycket
goda samverkan med polisen på alla nivåer i stadens och polisens respektive organisation. Samverkan i staden är också god och stadskontoret samordnar flera kommunövergripande nätverk inom områdena prevention och säkerhet.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Arbetet med att utveckla strukturer för effektiv samordning för trygghet fortsätter. Tillsammans med
polisen utvecklas en metodik för att utarbeta lägesbeskrivningar på veckobasis. Dessa ger förutsättningar
att göra jämförelser av trygghetsläget områden emellan och att, på mycket kort sikt, styra resurser dit de
bäst behövs. Informationen kommer att samlas på områdesnivå, men på ett enhetligt sätt, så att de kan
aggregeras till en samlad Malmöbild.
Den metodik för personsäkerhetsarbete som implementerats för politiker kommer att anpassas och implementeras för att fungera också gentemot tjänstepersoner som behöver skydd.

Kommunfullmäktige riktade 2018 ett antal uppdrag till kommunstyrelsen. Nedan redovisas hur de
hanterats.

Arbetet bedrivs i samverkan med arbetsmarknads- och socialförvaltningen. En uppdragsbeskrivning
(STK 2018–89) för det fortsatta utredningsarbetet beslutades i kommunstyrelsens arbetsutskott
11 juni 2018. Uppdraget planeras att avrapporteras första kvartalet 2019.

Kommunstyrelsen bidrar till måluppfyllelsen genom att stärka relationer med idéburen sektor och konkreta insatser inom turism- och besöksnäringen.
Kommunstyrelsen ger bidrag till det kulturella civilsamhället med verksamhet riktad till barn.

Hur gick det?
Kommunfullmäktige antog 25 maj 2017 Överenskommelse mellan den idéburna sektorn i Malmö och Malmö stad
(STK-2017-381). Samtidigt beslutade kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta
fram en plan för det fortsatta arbetet, innehållande ansvarsfördelning och tidsplan. Kommunstyrelsen fullföljde sitt uppdrag i juni 2018 (STK-2017-1039), då kommunstyrelsen antog Samarbetsplan – idéburen sektor
och Malmö stad för 2018 – 2022. Samarbetsplanen hade då förankrats inom de kommunala
förvaltningarna, bland annat genom ett remissförfarande under hösten 2017.
I samband med att samarbetsplanen antogs gavs stadskontoret i uppdrag att konkretisera och
implementera planen; vidare utreda behovet av en digital samarbetsyta, samt att under 2018 genomföra en
kartläggning av befintlig samverkan mellan staden och den idéburna sektorn.
Arbetet med att sprida och förankra överenskommelsen i förvaltningarna har under höstens senare del
löpt parallellt med det utredande arbetet kring befintlig samverkan och digital samarbetsyta. Parallellt har
ett arbete med att konkretisera samarbetsplanen inletts. Det innebär bland annat att involvera
förvaltningarna i arbetet och förtydliga organisationen kring överenskommelsen. Insatserna kommer att
fortgå våren 2019
I enlighet med näringslivsprogrammet ges olika typer av stöd till olika aktörer, företrädesvis föreningar,
som arbetar innovations- och näringslivsfrämjande. Stödet skapar förutsättningar för effektiv
resursanvändning och goda resultat. Av den anledningen har stadens bidrag till civilsamhället inom ramen
för innovations- och näringslivsfrämjande verksamhet kartlagts och riktlinjer för fördelning av bidrag för
ändamålet har utvecklats.

Varför blev det så?
I samband med att samarbetsplan för Överenskommelse mellan den idéburna sektorn i Malmö och Malmö stad antogs, upplöstes den arbetsgrupp som arbetat fram planen. En samordnare som ska arbeta med att implementera och konkretisera samarbetsplanen rekryterades under hösten och nu finns en kommunal samordnare och en för idéburen sektor på plats för det
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Det finns ett behov av att utveckla samlade riktlinjer för främjande insatser och bidragsgivning. På längre
sikt behöver en tydlighet i hur man söker stöd och vem som kan erhålla stöd utvecklas, tillsammans med
struktur för hur bidrag hanteras, fördelningsprinciper, mallar och organisation.
Det finns också ett behov av att på längre sikt utveckla uppföljningsarbetet.
I samarbetet med den idéburna sektorn har fem utmaningar identifierats. Insatser för att möta dessa kommer att utvecklas.

Hur gick det?
Antalet besök i staden ökar stadigt. Besöken rör sig om såväl internationella gäster, kongresser, möten
kryssningsbesök som av dagbesökare.
Varför blev det så?
Stadskontoret prioriterar frågorna både operativt och på en strategiskt koordinerande nivå. Stora förändringar avseende områdena turism och kongresser har genomförts för att effektivisera och modernisera arbetet. Ett proaktivt arbete, till exempel med hjälp av influencers, för att attrahera olika typer av besökare
bedrivs.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Några förändringar planeras inte, men verksamheten utvecklas kontinuerligt.

Kommunstyrelsen bidrar till måluppfyllelse genom att leda, samordnade och följa upp andra nämnders
insatser. Dessutom ansvarar kommunstyrelsen för konkret projektledning i vissa större projekt.

Hur gick det?
Befolkningsutvecklingen i Malmö medför ett behov av utvecklad infrastruktur, fler bostäder och utbyggd
samhällsservice. Denna utveckling är i sig inte hållbarhetsdrivande, men en bärande tanke är de behov
som befolkningsökningen skapar, ska mötas med hållbara lösningar. Arbetet med att möta behoven har
bedrivits enligt plan genom att följa den demografiska utvecklingen, trafikinfrastruktursatsningar och
pilotprogrammet Lindängen som prioriterade utvecklingsområden.
Särskilt vikt ligger på att utveckla kollektivtrafik lokalt och regionalt, inte minst för att möta behov hos en
ökande befolkning. Öresundsmetroprojektet såväl som storstadspaket, syftar till att utveckla staden runt
kollektiva transportlösningar och att bygga bostäder i stationsnära lägen.

Arbetet med Öresundsmetron projektleds av stadskontoret, men flera andra aktörer inom Malmö stad och
externa parter är involverade i arbetet. Exempelvis bildades ett metroråd under våren 2018 med
representanter från både dansk sida och svensk sida.
Program Lindängen startade 2017. Det är ett femårigt program som flera av stadens förvaltningar ingår i
och stadskontoret projektleder. Syftet är att förbättra livsvillkor för dem som bor i området och utveckla
metoder för programstyrning.
Varför blev det så?
I maj stod Malmö stad och Region Skåne värd för konferensen Fehmarn Belt Days, vilket bland annat var
viktig för att uppmärksamma Öresundsmetroprojektet.
Det finns en politisk ambition att utveckla hållbara infrastruktursatsningar och resurser för ändamålet är
avsatta, både statliga och kommunala. Andra framgångsfaktorer i sammanhanget är samverkan med olika
aktörer i och utanför staden, långsiktig och medveten planering samt god projektledning.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Sverigeförhandlingsarbetet är i en fas av organisering och genomförande. Stadskontoret som tidigare haft
en projektledande roll har nu ansvar för att stödja, samordna och följa upp andra förvaltningars mer
operativa arbete.
När det gäller Öresundsmetroarbetet kommer ett förankringsarbete i berörda förvaltningar att inledas.
Arbetet med att utveckla långsiktiga demografiska prognoser, som utgör underlag för den fysiska
planeringen i en växande stad, kommer fortsatt att vara prioriterat.

Hur gick det?
Arbetet har bedrivits så som planerats.
Varför blev det så?
En process som säkrar ett systematiskt arbete inom området har utvecklats och kompetens i
organisationen har säkrats.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Arbete kommer att bedrivas i enlighet med den utvecklade processen och några förändringar planeras inte.

Kommunfullmäktige riktade 2018 ett antal uppdrag till kommunstyrelsen. Nedan redovisas hur de
hanterats.

Stadskontoret har lett arbetet med att genomföra uppdraget. En arbetsgrupp med representanter från flera
av stadens förvaltningar har knutits till uppdraget. Under året har en kartläggning genomförts och ett antal
förbättringsbehov identifierats. Uppdraget kommer att avrapporteras till kommunfullmäktige i februari
2019 och då föreslås att kommunstyrelsen får ett samordningsuppdrag gällande medborgardialog och att
informations- och utbildningsinsatser genomförs för förtroendevalda och berörda tjänstepersoner.

Kommunstyrelsen bidrar till måluppfyllelse främst genom att leda samordna och följa andra förvaltningars
arbete inom målområdet. Stadskontoret ansvarar också för att driva och samordna prioriterade frågor
inom området i hela staden och att följa samtliga nämnders insatser inom området.
Kommunstyrelsen har dessutom ett ansvar för att arbete i enlighet med målet bedrivs i den egna
förvaltningen, stadskontoret.

Hur gick det?
Arbetet har bedrivits som planerat och bedömningen är att stadskontoret arbetar i enlighet med intentionerna i målet.
Stadskontoret har i dialog med förvaltningsledningar och fackliga representanter tagit fram en gemensam
kompetensförsörjningsstrategi för Malmö stad. Strategin antogs av Kommunstyrelsen i juni 2018. Den ska
stödja och genomsyra stadens arbete med kompetensförsörjning.
Arbetet med att identifiera kompetensgap och utveckla kompetensförsörjningsplan är påbörjat internt på
stadskontoret. Arbetet bedrivs i enlighet med ledningssystemet för kompetensförsörjningsarbete i Malmö
stad.
Varför blev det så?
Arbetet har bedrivits så som planerat.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
I dagsläget planeras inga förändringar av det kommunövergripande arbetet.
Internt på stadskontoret kommer arbetet med att utveckla kompetensförsörjningsplan, gapanalyser och
riskanalyser att fortsätta. Åtgärder för att minska identifierade kompetensgap och säkerställa måluppfyllelse kommer att vidtas. Arbetet är långsiktigt.

Hur gick det?
Det kommunövergripande arbetet har bedrivits så som planerats och samtliga åtaganden bedöms vara genomförda vid årsskiftet.
Inom ramen för det interna stadskontorsarbetet har det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) vidare-utvecklats. Ett årshjul för SAM-arbetet har utvecklats och en stadskontorsgemensam och strukturerad form
för medarbetarsamtal, där arbetsmiljöfrågor är en viktig del av samtalet har tagits fram. Som en del i SAM
identifieras risker och förutsättningar för ett hållbart arbetsliv bland annat i medarbetarsamtal, dialoger på
arbetsplatsträffar och i skyddsronder.
Stadskontorets chefer har genomgått arbetsmiljöutbildning och nya chefer deltar i Malmö stads grundläggande utbildning i arbetsmiljö, hälsa och samverkan. Stadskontorets HR-enhet erbjuder löpande stöd i det
konkreta arbetsmiljöarbetet.
Varför blev det så?
Arbetet har bedrivits som planerats.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Inga förändringar planeras i dagsläget.

Hur gick det?
Stadskontoret har tillsammans med förvaltningarnas HR-avdelningar genomfört utbildning i det gemensamma arbetssättet. Förvaltningarnas HR-avdelningar har under hösten utbildat samtliga ledningsgrupper i
metodstöd i arbetet med aktiva åtgärder.
Samtliga stadskontorets ledningsgrupper har under hösten deltagit i workshops på temat aktiva åtgärder.
Syftet är att öka kunskap och förebygga diskriminering. Under dessa workshops har förvaltningsspecifika
dokument och riktlinjer inom området granskats för att säkerställa diskrimineringsfria dokument.
Resultatet av workshops har visat på ett behov av att öka kompetensen inom området.
Varför blev det så?
Arbetet har bedrivits så som planerats och resurser avsatts.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Inga förändringar planeras i det förvaltningsövergripande arbetet.
Utbildningsinsatser i normkritik som diskrimineringsfri rekrytering för såväl chefer och medarbetare på
stadskontoret planeras.

Ledning av staden
Kommunstyrelsen tillsatte i början av året en ny stadsdirektör. Rollen som stadsdirektör är reglerad i den
nya kommunallagen som gäller från och med 2018. På tjänstemannanivå utgör stadsdirektören
tillsammans med stadens förvaltnings- och bolagschefer stadens ledningsgrupp. Stadsdirektören leder på
tjänstepersonsnivå det samlade arbetet för att möta de utmaningar som Malmö stad ställs inför och
utvecklar stadens organisation så att den är effektiv och ändamålsenlig.
Internt förändringsarbete inom kommunstyrelsens förvaltning
2018 är det första året som stadskontoret gör en gemensam verksamhetsplan som ska vara förvaltningens
övergripande styrdokument med fokus på gemensamma prioriteringar för året.
Under 2018 prioriterades:
· att definiera och utveckla stadskontorets huvuduppdrag.
· att utveckla en ändamålsenlig samverkan med externa parter som till exempel näringsliv, föreningar, universitet och högskolor.
· att anpassa stadskontorets organisation utifrån förvaltningens uppdrag och de nya förutsättningar som
stadens nya organisation med facknämnder- och förvaltningar innebär.
· ett ökat fokus på de förvaltningsinterna processerna för att effektivisera och öka kvalitén på dessa.
· ett fortsatt fokus på utveckling av ärendeberedningen.
Arbetet med att utveckla stadskontorets organisation utifrån de uppdrag som fastställs i kommunstyrelsens reglemente pågår. Målbilden är att utveckla nya och effektiva arbetssätt för samordning, ledning och
uppsikt inom kommunstyrelsen och stadskontoret.
En avgörande framgångsfaktor i utvecklingsarbetet är att ta till vara den kunskap, erfarenhet och ambitioner som medarbetarna på stadskontoret har. Utvecklingen av organisationen görs i delaktighet med
medarbetare, fackliga organisationer och övriga intressenter.

GDPR
Förberedelsearbetet inför att Dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft 25 maj 2018 organiserades av
kommunstyrelsen och stadskontoret. En organisation för att stödja nämnderna är under uppbyggnad, liksom funktionen för att utöva tillsyn mot stadens verksamheter inom området.
Val 2018 och 2019
Inför valen 2018 och 2019 skapades en valorganisation inom stadskontoret. Den utgör valnämndens förvaltning valåren. Organisationen finansieras av valnämnden och kommunstyrelsens åtagande är reglerat i
ett Service Level Agreement (SLA).
Under årets två första tertial rekryterade valkansliet 1 400 röstmottagare, paketerade och ordnade valmaterial till de 192 vallokalerna. Parallellt förbereddes förtidsröstningen, som inleddes 22 augusti.
Kommunstyrelsen och stadskontoret var engagerade i annat förberedelsearbete inför valet till exempel avseende säkerhetsfrågor och rutiner för att säkra att de nyvalda församlingarna får omedelbar tillgång till
den information som behövs för att fatta de första nödvändiga besluten.
Trygghet
Kommunstyrelsen beslutade att fördela 24,4 mkr till stadens nämnder för att de trygghetsskapande åtgärder som påbörjades 2017, skulle kunna fortsätta 2018. Åtgärderna finansierades devis genom statsbidraget

Stöd till socioekonomiskt eftersatta kommuner och områden.
Ärendeberedning
Ärendehanteringsprocessen är en huvudprocess inom kommunstyrelsens verksamhet. Projektet Det goda
beslutsunderlaget, som är en revidering av kommunstyrelsens interna ärendehanteringsprocess, avslutades
under våren och arbetsmetodiken är implementerad. Effekterna är bland annat ett gemensamt arbetssätt i
stadskontorets ärendeberedning med tydliga roller, ansvar och funktioner och att hela processen, från initiering till arkivering är digitaliserad. Det förändrade arbetssättet har medfört att andelen ärenden som färdigställs enligt beslutsplanering har ökat. En mätning av "kundnöjdhet" hos kommunstyrelsens ledamöter
visar att mer än 85 % bedömer kvaliteten på ärendena som 4 eller 5 på en femgradig skala.
Kontaktcentrum
Kommunstyrelsen leder genom stadskontoret införandet av ett kommungemensamt kontaktcenter. Chefen för kontaktcenter tillträdde i augusti. Alla stadens nämnder har slutfört en ärendekategorisering som
inventering av vilka frågor som ska hanteras i kontaktcenter. Upphandlingsunderlag för ett ärendehanteringssystem är framtaget och publicerat. En förstudie för ett behovsunderlag inför upphandling av chattfunktion är påbörjad. Parallellt med det arbetet fortsätter utbyggnaden av den digitala versionen av kontaktcenter, där införandet av en e-tjänsteplattform ingår som en del. Centret planeras öppna i temporära
lokaler i april 2019.
Det digitala Malmö
Utvecklingsarbetet inom Det digitala Malmö och fokusområdet Det digitala mötet har upphandlat och lanserat
en e-tjänsteplattform och därefter fortsatt utveckling av e-tjänster i nära samverkan med stadens nämnder.
Inom fokusområdet Framtidens arbetsplats har en upphandling i två steg skett för att Malmö stads intranät i
framtiden ska bygga på Office365-plattformen. På grund av ledtider kring upphandlingsprocessen är projektets slutleverans förskjutet till halvårsskiftet 2019.
Under hösten förbereddes migreringen till den nya plattformen. Tre kompetenshöjande öppna föreläsningar avseende artificiell intelligens (AI) inom offentlig sektor, AI och etik samt digital transformation, riktade till
stadens medarbetare, genomfördes. 600 medarbetare deltog. Ett pilotprojekt inom Den smarta staden avslutades under våren 2018. Projektet identifierade bland annat behovet av en gemensam IoT-plattform och
en satsning på öppna data som avgörande för stadens digitalisering inom området. Ett projekt kring öppna
data kommer att genomföras under 2019. Malmö stad har tecknat avtal om etableringen av en IoT-plattform. Plattformen är installerad och tas i operativt bruk första kvartalet 2019.
Under andra tertialet slutfördes rekryteringen av medarbetare som ska fungera som förändringsledare
inom den kommunövergripande stödfunktion, som i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen, bildats för att stödja nämnderna i att ta vara på digitaliseringens möjligheter. Flera initiativ
har startats. Som exempel kan nämnas att en studie om RPA (automatiserade processer) och AI, med syfte
att finna gemensamma lösningar, har genomförts. Flera pilotprojekt kommer att sätta igång under första
halvåret 2019.
I mitten av november bildades Malmö Tech Team som har i uppdrag att under 2019 undersöka möjligheten
till digitaltransformation ur perspektiv som kan innebära att nya, innovativa lösningar blir konkretiserade.
Malmö Techteam ska samverka med Malmös näringsliv och startup-scen.
I maj etablerades den publika WiFi-zonen i Folkets Park. Under året etablerades också en WiFi-zon vid
Holma torg. Innan ytterligare zoner byggs ska en utvärdering av de två zoner som etablerats göras.
Upphandling
För att uppnå hållbar konsumtion inom Malmö stad krävs även att beställningar utförs inom ramen för de
avtal som är hållbart upphandlande. Under året har stadskontoret arbetat med att utveckla nyckeltal som
beskriver verksamhetens inköpsmönster, så att respektive verksamhet enkelt kan följa sina inköp avseende
e-handelsinköp, andel avtalade produkter, andel miljömärkta produkter, andel e-fakturor och andel småordrar. Nyckeltalen ska göras tillgängliga för chefer.
Under året har tre nya avtal tecknats med betydande miljökrav.

•

•
•

Ramavtalet för IT-produkter innefattar datorer, telefoner och skrivare, och innehåller bland annat
villkor avseende återanvändning och återvinning. Med det nya ramavtalet ökar överblicken över
stadens totala IT-inköp vilket möjliggör en systematisk uppföljning. Ambitionen är att tillsammans med leverantören flytta fram positionerna för hållbara IT inköp, bland annat genom att successivt öka återvinningsgraden till 100 %.
Ett ramavtal för leksaker och ett för idrottsmateriel har tecknats vilka båda innehåller hårda kemikaliekrav.
Alla förskolemöbler, kemitekniska produkter, leksaker, skapandemateriel och idrottsmateriel som
tillförs e-handelssystemet följs upp kontinuerligt. Under året har avtalet för skapandemateriel genomgått en omfattande uppföljning där innehållet av allergiframkallande ämnen i produkter
granskats. Produkter som innehöll ämnen i högre halter än vad som accepteras i avtalade villkor
plockades bort från marknadsplatsen. Vad gäller produkter som används av barn görs kemiska
analyser av innehåll. Under 2018 genomfördes analyser på totalt 47 produkter från ramavtalen för
leksaker, skapandemateriel och idrottsmateriel. I analysen undersöktes konserveringsmedel, mjukgörare, ett färgämne och nitrosaminer. Två produkter innehöll ett mjukgörande ämne med farliga
egenskaper. De är bortplockade ur sortimentet och dialog pågår med leverantören om hur de inköpta bollarna ska bytas ut medan handskarna ännu inte hade köpts in.

Malmö stad har under året förberett en upphandling av återbruk av möbler och relaterade tjänster. Upphandlingen innehåller tydliga och omfattande kriterier för cirkulär utveckling som leverantören ska uppfylla. Upphandlingen utannonserades i november och avtal tecknas första kvartalet år 2019. Upphandlingen förväntas resultera i ett beteendeskifte bland beställare genom att gå från att köpa nytt till att i större
utsträckning beställa återbrukade möbler eller rekonditionera och renovera sina befintliga. Avtalet kommer
att fungera som ett komplement till de delar inom Malmö stad, Intern service och Malvin, som renoverar
och tillhandahåller ”icke-nya” möbler.
Tillämpningsstöd och vägledning för social hänsyn i upphandling har tagits fram. Tillämpningsföreskrifterna avser sysselsättningsfrämjande åtgärder i upphandling, arbetsrättsliga villkor i upphandling och leverantörens samhällsansvar i upphandling. Tillämpningsstöden finns tillgängliga på stadskontorets interna
hemsida för hållbara inköp.
I syfte att främja utvecklingen och samordningen av social hänsyn har två arbetsgrupper upprättats med
medlemmar från stadskontorets upphandlingsenhet, fastighets- och gatukontoret samt stadsfastigheter.
Den ena arbetsgruppen fokuserar på sysselsättningsfrämjande åtgärder och den andra på arbetsrättsliga
aspekter i upphandling.
Under hösten 2018 arrangerade stadskontorets tillsammans med miljöförvaltningen en seminarieserie om
cirkulär ekonomi med tillhörande workshops, en allmän och en särskilt inriktad på textilier. Seminarieserien riktade sig till nyckelpersoner inom Malmö stads inköpsorganisation.
Kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh utnämndes i april 2018 till ordförande för det
internationella upphandlingsnätverket Procura+ med syfte att främja hållbar upphandling. Ordförandeposten har inneburit en ökad medvetenhet kring hållbar upphandling liksom ett ökat intresse för externa
samarbeten inom området.

Nettokostnadsutvecklingen inom anslaget för kommunstyrelsen styrs till stor del av de årliga förändringarna av kommunbidraget och med det också kostnaderna som kommunfullmäktige fattat beslut om att
kommunstyrelsen skall bära.
Nettokostnadsminskningen för anslaget till kommunstyrelsen är, i jämförelse med 2017, -89,5 mkr eller
cirka 14%. Nettokostnadsminskningen är en kombination av att intäkterna ökat med + 52,5 mkr och kostnader minskat med - 36,9 mkr
Intäktsökning, som kan avläsas i tabellen ovan, har ingen påverkan på nettokostnaderna eftersom ökningen täcker in motsvarande kostnader inom kommunstyrelsens verksamhet. Den största enskilda intäktsposten är statsbidraget 2018 för stöd till socioekonomiskt eftersatta kommuner och områden som finansierat
beslutade trygghetsåtgärder.
Kostnadsminskningen beror främst på att kommunstyrelsen under 2017 hade kostnader för verksamhet
som genom bildandet av de nya nämnderna den 1 maj 2017 inte finns inom styrelsens verksamhet 2018.
Dessutom hade kommunstyrelsen under 2017 kostnader för omstrukturerings- och stimulansbidrag till
stadens nämnder.

Anslaget för Kommunstyrelsen
Anslaget för kommunstyrelsen visar sammantaget ett överskott på +60,1 mkr.
Den ekonomiska ramen för kommunstyrelsen fördelas till den politiska organisationen, nedan benämnd
kommunstyrelsen, och till tjänstemannaorganisationen inom stadskontoret.
Kommunstyrelsen
I nämndsbudget 2018 har 163,9 mkr avsatts för de ändamål som framgår av nedanstående tabell. Resultatet för 2018 uppgår till +10,8 mkr.

* Statsbidraget stöd till socioekonomiskt eftersatta kommuner och områden är inte inkluderat här.
Större delen av de kostnader som uppstår inom kommunstyrelsen har sin direkta grund i olika politiska
beslut.
Ersättningar efter höstens val har medfört högre personalkostnader då avgående förtroendevalda medfört
merkostnader i form av omställningsvederlag och avgångsersättningar. Styrelsen har dock haft lägre övriga
kostnader i form av kurser/konferenser och interna möten än vad som antogs vid budgetering, vilket
medför ett totalt överskott.
Kommunstyrelsens anslag för medlemsavgifter och bidrag lämnar ett överskott på +3,7 mkr. Överskottet är till
största delen en följd av att medlemsavgifter inte beviljats till Fast track Malmö/Minc.
Kommunbidraget för kommunstyrelsens anslag för projekt- och utredningar uppgår till 38,3 mkr. Kommunstyrelsen har fattat finansieringsbeslut för motsvarande 58,9 mkr. Besluten inkluderar 24,4 mkr för trygghetssatsningar. Malmö stad har erhållit statsbidraget stöd till socioekonomiskt eftersatta kommuner och områden med
22 mkr. Statsbidraget finansierar således större delen av kostnaderna för trygghetssatsningen.
Förutom att medel inte beviljats till budgeterad nivå, beror överskottet på att medel helt eller delvis inte
avropats enligt beslut. De största enskilda posterna som erhållit medel är:

Näringslivsutskottet redovisar ett överskott på 0,4 mkr. Överskottet beror på att det inte fattats beslut upp
till beslutat anslag.
Medel för bidrag beslutade av utskottet för demokrati, jämställdhet och nationella minoriteter redovisar ett överskott till följd av att beslut om bidrag inte fattats upp till beslutat anslag samt att medel återbetalats då det
inte förbrukats.
Trygghets- och säkerhetsutskottet redovisar ett överskott på +1,9 mkr, vilket i princip motsvarar hela anslaget.
Stadskontorets verksamhet
Kommunstyrelsen har avsatt 460,7 mkr till den verksamhet som bedrivs inom stadskontoret. Resultatet
för 2018 uppgår till +49,8 mkr. Nedan redovisas orsakerna till resultatet.
Överskott för personalkostnader + 34,3 mkr

Överskottet beror på att ett antal anställningar vakanshållits under året, vakanser under den tid anställningar är under tillsättning, partiella ledigheter och sjukfrånvaro. Överskottet inkluderar även medel,
6,2 mkr, som reserverats i nämndsbudget 2018 för att täcka helårskostnaderna för 2018 års löneöversyn
under 2018. Rekryteringar som görs under pågående verksamhetsår året medför helårskostnad 2019.
Överskott för medel avsatta för utveckling, utredning och utvärdering + 23 mkr
Överskottet är en kombinerad konsekvens av att medel inte förbrukas i avvaktan på de förändringar som
planeras att genomföras inom stadskontoret och tidsförskjutningar av planerat arbete samt av medel som
reserverats under stadsdirektören för att finansiera löpande ej inplanerade kommunövergripande insatser.
De största enskilda orsakerna till överskottet är de medel som avsatts för Jobbpakt, de förändrade planerna
för införandet av publika WiFi-zoner och förseningen av etableringen av LORA-nät och sensorsnätverk
samt framflyttning av projekten nytt intranät, malmo.se och KomIn.
Försäkringskostnad Lindängsbadet -5,7 mkr
Avser tilläggspremie för Malmö stads interna egendomsförsäkring. Premien avser brandskada på Lindängsbadet.
Intäktsöverskott + 3,9 mkr
Största delen av överskottet beror på statsbidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Stadsbidraget beräknas av MSB utifrån ett antal olika parametrar och beslutas av MSB under innevarande
år.
Övrigt -2,4 mkr
Till följd av sänkt internränta redovisas ett överskott som genereras av anläggningstillgångarna för Malmö
FörvaltningsNät (MFN). Det beror på att de sänkta kostnaderna för internränta inte har någon påverkan på
den intäkt som finansierar den digitala infrastrukturen. Resterande avvikelse beror på flera negativa avvikelser främst konsultstöd till olika projekt men också i samband med överklagande vid upphandlingstvister.
Underskott färdtjänst -2,1 mkr
Underskottet inom färdtjänstverksamheten beror att kostnaderna för specialtransporter blivit högre än
budgeterat. Kommunstyrelsens kompenserar servicenämnden ekonomiskt för det underskott som uppstår
i specialtransportverksamheten. Med anledning av att upphandling av taxi under året blivit överprövat två
gånger har förlängningsavtalen blivit dyrare än beräknat.
Underskott valorganisationen - 1,2 mkr
Kommunstyrelsen/stadskontoret organiserar valnämndens förvaltning. Inför valen 2018 och 2019 organiseras verksamheten i en egen sektion inom stadskontoret som har bemannats för att kunna möta den volym av arbetsuppgifter som allmänna val för med sig. Vilka arbetsuppgifter som ska utföras finns reglerat i
en överenskommelse (SLA) mellan valnämnden och stadskontoret. Valorganisationen finansieras genom
intäkter från valnämnden. För 2018 har valnämnden inte kunnat finansiera hela kostnaden för verksamheten. Mellanskillnaden har därför finansieras inom kommunstyrelsens ekonomiska ram.

Av det beslutade investeringsutrymmet på 127,8 mkr har 48,1 mkr använts. Detta innebär att 79,7 mkr
inte använts.
Digital infrastruktur
Kostnaderna för utbyggnaden av digital infrastruktur (MFN) blev lägre än budgeterat. Anledningen är att
utbyggnaden är inne i en konsolideringsfas visavi de mål som är satta lokalt och de mål som fastställts av
regeringen. Kommunen ska anta en ny bredbandsstrategi och i samband med den kommer nya mål att
fastställas för staden.
IT investeringar
Kostnaderna för IT investeringar blev lägre än budgeterat. IT-miljön växer i och med att fler digitala system läggs inom de gemensamma IT-infrastrukturen.
IT publika WiFi-zoner
Kostnaderna för IT publika WiFi-zoner och IOT/LORA-nät blev 13,4 mkr lägre än budgeterat. Under
året etableras två publika WiFi-zoner som ska utvärderas innan ytterligare zoner etableras. Etableringen av
LORA-nät och sensordatanätverk är komplex och etableringsprojektet är försenat men pågår.
Lokala nät
Kostnaderna inom stadens lokala nät blev 24 mkr lägre än budget. Under 2018 installeras nya lokala datanät inom förskoleförvaltningen och investeringskostnaden har gjorts utifrån förvaltningens behov. Förskoleverksamheten består av många mindre verksamhetsplatser spridda i staden. Detta innebär en komplex planering och koordinering och att personella resurser inom serviceförvaltningens IT-service måste
avsättas för detta. Planering har inletts inom flera andra förvaltningar, men befinner sig i planeringsstadiet
med det egentliga genomförandet (investeringen) under 2019.
Allmänna investeringsutrymmet
Det allmänna investeringsutrymmet är avsett att täcka kostnader i samband med lokalförnyelse av stadskontorets lokaler. Kostnaderna för detta blev 1,2 mkr lägre än budgeterat.

