Mål, åtaganden och uppdrag
Kommunstyrelsen antog 13 nämndsmål kopplade till åtta av kommunfullmäktiges nio målområden i
Nämndsbudget 2019 - Kommunstyrelsen. För nio av dessa bedömer stadskontoret att målet uppnåtts.
För fyra bedöms målen delvis uppnådda.
Stadskontoret kopplade 45 åtaganden till kommunstyrelsens nämndsmål. Flertalet av dessa åtaganden
är genomförda, men fem är endast delvis genomförda och ett planerat åtagande är inte längre prioriterat.
Kommunfullmäktige gav i budget 2019 kommunstyrelsen elva uppdrag. Dessa uppdrag är utförda
eller har en planering för hur de ska utföras.
Verksamhet
Stadskontoret präglades av den omorganisation som genomfördes på förvaltningen vid halvårsskiftet
2019. Den nya organisationen skapar förutsättningar för stadskontoret att, på ett bättre sätt än tidigare,
möta uppdraget som kommunstyrelsens förvaltning. Nya arbetsmodeller och metoder introducerades och
utvecklas löpande.
EU-valet genomfördes utan störningar.
Arbetet med att utveckla ärendeprocessen fortsatte under hela 2019, med flera kompetensutvecklingsinsatser riktade till såväl chefer som handläggare.
Stadskontoret samordnade under året flera förvaltningsövergripande satsningar inom kommunikationsoch IT-områdena.
Ekonomi
Kommunstyrelsens anslag är en rambudget som finansierar den verksamhet som bedrivs inom styrelsens
ansvarsområde som en konsekvens av reglemente, nämndsmål, uppdrag från kommunfullmäktige samt
övriga styrdokument och beslut riktade till kommunstyrelsens verksamhet.
Kommunfullmäktige har fördelat 637,5 Mkr till anslaget för kommunstyrelsen. Anslaget visar ett överskott
på 23,8 Mkr. De huvudsakliga anledningarna till avvikelsen är överskott inom styrelsens verksamhetsområde, medel som reserverats för utveckling och utredning som inte förbrukats fullt ut, lägre personalkostnader än budgeterat samt en negativ avvikelse inom färdtjänsten.
Kostnaderna för årets investeringar uppgick till totalt 51,6 Mkr av budgeterat 96 Mkr. Den positiva
avvikelsen är till största delen hänförbar till det lokala datanätet.

Bedömning av måluppfyllelse görs enligt nedan:
Uppföljningen visar att målet, målvärdet eller bedömningskriteriet har uppnåtts under året
Uppföljningen visar att målet, målvärdet eller bedömningskriteriet har delvis uppnåtts under året
Uppföljningen visar att målet, målvärdet eller bedömningskriteriet inte har uppnåtts under året
Uppföljningen kan ännu inte göras, på grund av att 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 inom målområdet. Exempel på insatser är att anordna olika typer av utbildningar och
workshops, genomföra samlade analyser över stadens utveckling inom målområdet, utveckla
styrdokument samt att implementera stadsövergripande rutiner och processer.

Hur gick det?
Uppföljningen av stadskontorets åtaganden kopplade till målet indikerar god måluppfyllelse.
Under året har Malmö stad varit en aktiv part i att utveckla de olika externa förvaltningsövergripande
samarbeten som staden är engagerad i, både internationellt och regionalt.
Under året har Malmö stad identifierat ett antal, för staden, strategiskt viktiga frågor som avgörs på
nationell nivå. Gemensamma resurser i staden har därefter samlats för att medvetet påverka utvecklingen
inom dessa områden.
Varför blev det så?
I Malmö stad finns den en bred enighet för och ett politiskt intresse av, att Malmö stad ska vara proaktiv
inom frågor som rör målområdet. Det innebär att insatser generellt får ett gott genomslag.
Stadskontoret har i uppdrag att leda och samordna stadens arbete i internationella frågor och EU-frågor.
Stadskontoret ska också tillvarata stadens intresse i internationella, nationella, regionala och gränsregionala
samarbetsplattformar. Stadskontoret stödjer stadens förvaltningar bland annat genom att samordna olika
typer av nätverk internt och genom att bistå i frågor som rör EU-projekt.
Samarbetsstrukturerna i Malmö stad, i regionen och nationellt är etablerade och stabila, vilket ger
förutsättningar för arbete med ständiga förbättringar.
Det finns resurser, personella såväl som ekonomiska, avsatta för att arbeta med frågorna.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Stadskontoret genomförde under året en omorganisation som innebär delvis nya arbetssätt i förvaltningen,
men de långsiktiga planerna inom området är oförändrade. Det finns emellertid beredskap att anpassa
verksamheten efter eventuella nya omständigheter och prioriteringar. Ambitionen är att kontinuerligt öka
kvaliteten i prioriterade satsningar.
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Hur gick det?
Arbetet pågår och de digitala tjänsterna förbättras och blir kontinuerligt fler.
Varför blev det så?
Stadskontoret leder arbetet med att implementera tillgänglighetsdirektivet i Malmö stad. Arbetet syftar till
att Malmö stads information ska göras tillgänglig för olika grupper i staden. Stadens ansvariga för frågor
som rör antidiskriminering är delaktiga i arbetet.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Arbetet är stort, långsiktigt och det kommer att pågå under lång tid framöver.

Kommunfullmäktige riktade 2019 ett antal uppdrag till kommunstyrelsen. Nedan redovisas hur uppdrag
inom detta målområde hanterats.

Kommunfullmäktige godkände i juni 2019 ett förslag till förändrad struktur för styrning, ledning och
utveckling med kommunfullmäktigemål. Strukturen bygger på de senaste årens erfarenheter av
målstyrningsarbetet, på förändringar i omvärlden och förändrade organisatoriska förutsättningar i
Malmö stad.
Förändringen innebär att kommunfullmäktigemålen gäller för hela mandatperioden och de anger politiskt
prioriterade utvecklingsområden där nämnder och styrelser särskilt behöver kraftsamla för att åstadkomma
en förflyttning. Måluppfyllelsen bedöms i slutet av respektive mandatperiod, men årliga avstämningar mot
önskat utfall ska göras.
Kommunfullmäktige anger vilka nämnder och styrelser som ansvarar för respektive kommunfullmäktigemål. Respektive nämnd och styrelse beslutar därefter om egna indikatorer kopplade till kommunfullmäktigemålen.
Tvärsektoriella aspekter ska integreras i planering, genomförande och uppföljning för samtliga mål. I den
förändrade strukturen ligger ett stort fokus på samverkan mellan nämnder och styrelser.

.
Stadskontoret överväger för närvarande hur uppdraget bör hanteras utifrån nu rådande förutsättningar.

Stadskontoret arbetar med att utveckla och tillgängliggöra öppna data. En statusrapport presenterades på
kommunstyrelsens arbetsutskott 3 juni 2019.

Kommunstyrelsen bidrar till måluppfyllelse bland annat genom att samarbeta med näringsliv, föreningar,
region och nationella organ runt frågor som rör näringslivsutveckling, strategiska arbetsmarknadsfrågor,
turism och regional utveckling.
Kommunstyrelsen bidrar dessutom till måluppfyllelse 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?
Indikatorer och genomförande av planerade åtagande indikerar god måluppfyllelse.
Varför gick det så?
Framgång förutsätter bred samverkan med aktörer i och utanför Malmö stad. Av den anledningen bedrivs
ett medvetet och systematiskt arbete för att behålla, utveckla och förvalta goda relationer med relevanta
samarbetspartners.
En annan framgångsfaktor är att insatser prioriteras utifrån var insatsen kan få effekt. En viktig uppgift för
stadskontoret är därmed att följa och analysera utvecklingen inom området lokalt, regionalt, nationellt och
internationellt.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
En viktig del i det fortsatta arbetet är att bedriva ett aktivt omvärldsarbete och att förvalta och utveckla
samarbetsformer i Malmö stad och med externa aktörer.
Stadskontorets nya organisation trädde i kraft vid halvårsskiftet. Förändringen innebär bland annat att nya
arbetssätt inom målområdet för närvarande utvecklas.
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt tydliggörs i och med den nya organisationen och metoder för
uppföljning kommer fortsatt att utvecklas.

•
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Kommunfullmäktige riktade 2019 ett antal uppdrag till kommunstyrelsen. Nedan redovisas hur uppdrag
inom detta målområde hanterats.

Stadskontoret har utrett möjligheten att införa näringslivsförtur. Kommunstyrelsen har ännu inte behandlat ärendet.

En kartläggning av befintliga jobbspår har gjorts och i början av 2020 kommer stadskontoret att lämna en
rapport med förslag om lokala jobbspår, där utbildning och arbete kombineras med målet att möta stadens
behov av kompetensförsörjning.

Utvecklingsplan för arbetet med barnets rättigheter i Malmö stad, som antagits av kommunfullmäktige och gäller
under perioden 2017 - 2020 utgör grunden för arbetet inom målområdet.
Kommunstyrelsen bidrar till måluppfyllelse främst genom att leda, samordna och följa Malmö stads
förvaltningars arbete inom målområdet. Kommunstyrelsen saknar emellertid direkt verksamhetsansvar
inom målområdet.

Hur gick det?
En struktur för samverkan runt frågor som rör barnets rättigheter är etablerad i Malmö stad. Den säkrar
en samlad positiv förflyttning för hela staden.
Förvaltningar utvecklar egna processer för sina verksamheter, men samverkar över förvaltningsgränserna.
Stadskontoret samordnar stadens insatser och utvecklar formerna för gemensamt stöd till stadens
förvaltningar, till exempel avseende hur man integrerar barnrättsperspektiv i beslutsunderlag.
Under hösten 2019 anordnade stadskontoret i samarbete med Malmö universitet en riktad utbildningsinsats för stadens kommunikatörer kring att kommunicera utifrån ett barns perspektiv och rättigheter.
Varför blev det så?
Arbetet är prioriterat och utvecklingsplanen sätter ramarna för det. Sammantaget ger planen, avsatta
resurser för arbetet och en struktur med god kommunikation i staden goda. förutsättningar att driva
arbetet.
Stadskontoret stödjer och leder arbetet, och följer upp att det bedrivs enligt utvecklingsplanen.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Arbetet kommer att fortsätta att bedrivas i enlighet med utvecklingsplanen. Justeringar och anpassningar
görs emellertid vid behov. Barnkonventionen är från och med 1 januari 2020 en svensk lag, vilket innebär
att stödet för insatserna stärks.
Ett utvecklingsarbete för att integrera barnrättsperspektivet i stadskontorets ärendeprocess pågår.

Kommunstyrelsen bidrar till måluppfyllelsen främst genom att stödja, samordna och följa upp andra
nämnders och externa aktörers satsningar inom området. Dessutom genomförs insatser för att inkludera
relevanta aspekter i den egna förvaltningens verksamhet.

Hur gick det?
Inom stadskontoret har en dialog kring metoder för att leda, samordna och analysera stadens arbete inom
ramen för målområdet förts. Den faktiska metodutvecklingen har dock inte påbörjats i avvaktan på den
nya måluppföljningsstrukturen. Erfarenhet av måluppföljning utifrån jämställdhetsaspekter kommer att tas
till vara i den kommande processen.
Under året har en modell för att analysera och följa upp arbetet mot hemlöshet utvecklats. Arbetet har
bedrivits inom ramen för ett analyslabb som drivs av Sveriges kommuner och regioner och Rådet för främjande av
kommunala analyser. Labbet syftar till att testa och utveckla analys och uppföljning utifrån ett rättighetsperspektiv. Pilotprojektet är avslutat och under hösten diskuterades hur erfarenheterna kan tas tillvara i
stadens arbete mot hemlöshet.
En handlingsplan för Malmös arbete inom FN-initiativet The SHIFT, som handlar om att betrakta bostad
som en rättighet, har tagits fram. I handlingsplanen integreras barnrätts- och antidiskrimineringsaspekter.
Under året har olika utvecklingsarbeten påbörjats internt på stadskontoret. Exempel på sådana är insatser
inom ramen för Det digitala Malmö, kopplat till programmålet om stärkt demokrati och inkludering. Syftet
är att anlägga ett jämlikhetsperspektiv för att bland annat säkerställa att relevanta målgrupper identifieras
och att olika gruppers behov synliggörs i digitaliseringsarbetet. Planeringsarbete för hur World Pride 2021
kan genomföras på ett inkluderande sätt har påbörjats. Ett första steg för att undersöka hur antidiskrimineringsperspektiv i upphandlingar har tagits.
Insatser för att integrera jämlikhets-, jämställdhets- och barnrättsaspekter i ärendeprocessen på
stadskontoret och utvecklandet av en tjänstedesign för arbetet med barnets rättigheter som inkluderar
jämställdhets- och jämlikhetsaspekter är ytterligare exempel på satsningar under året.
Positiva positionsförflyttningar noteras på såväl jämställdhetsområdet som övriga diskrimineringsgrunder.
Varför blev det så?
Malmö stads arbete med jämställdhetsintegrering har pågått sedan 2011 och det har påverkat stadens
verksamhet positivt. Det finns generellt ett stort intresse och engagemang för jämställdhetsfrågorna bland
stadens nämnder och förvaltningar.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Stadskontoret arbetar aktivt med att samordna stadens arbete med tvärsektoriella frågor, ett arbete som
efterfrågas i staden.
Utvecklingsarbetet runt äldre och ofrivillig ensamhet, som inleddes under hösten, fortsätter. Projektet
bedrivs i samarbete med hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen samt MKB.
Metoder för att integrera olika jämlikhetsaspekter i ärendeprocessen på stadskontoret och en tjänstedesign
för arbetet med barnets rättigheter, som inkluderar jämställdhet och jämlikhet, är ytterligare exempel på
utvecklingsarbete som stadskontoret påbörjat.
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Kommunfullmäktige riktade 2019 ett antal uppdrag till kommunstyrelsen. Nedan redovisas hur uppdrag
inom detta målområde hanterats.

Stadskontoret utvecklar för närvarande ett utredningsdirektiv.

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

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

Hur gick det?
En arbetsgrupp med företrädare för Malmö stad, polisens nationella operativa avdelning (NOA) och
Malmö universitet är etablerad. Gruppens uppdrag är att utveckla formerna för en möjlig organisation och
att föreslå hur den kan etableras.
Varför blev det så?
Arbetet har inte genomförts så snabbt som planerat, delvis beroende på att det varit svårt att hitta tider för
gruppen att träffas.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Förslaget till organisation kommer sannolikt att utmynna i en samarbetsstruktur, snarare än i en fast
organisation.

Hur gick det?
Genomförandegraden av åtaganden indikerar god måluppfyllelse.
Varför gick det så?
Framgång förutsätter bred samverkan med aktörer i och utanför Malmö stad. Av den anledningen bedrivs
ett medvetet och systematiskt arbete för att behålla, utveckla och förvalta goda relationer med relevanta
samarbetspartners.
En annan framgångsfaktor är att insatser prioriteras utifrån var insatsen kan få effekt.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
En viktig del i det fortsatta arbetet är att förvalta och utveckla samarbetsformer inom Malmö stad och
med externa aktörer.
Stadskontorets nya interna organisation trädde i kraft vid halvårsskiftet. Den innebär bland annat
utveckling av nya interna arbetssätt inom området.
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt tydliggörs i och med den nya organisationen och metoder för
uppföljning kommer fortsatt att utvecklas.

Kommunfullmäktige riktade 2019 ett antal uppdrag till kommunstyrelsen. Nedan redovisas hur uppdrag
inom detta målområde hanterats.

Utredningen kommer att kompletteras något och därefter beslutsplaneras.

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?
Överenskommelsen mellan den lokala idéburna sektorn och Malmö stad, Malmöandan, undertecknades i
januari 2018.
Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna arbetet i enlighet med överenskommelsen. Under våren har
en organisatorisk förankring pågått, vilket har resulterat i att en styrgrupp, där fyra förvaltningsdirektörer
ingår, etablerats. Dessutom har en samordningsorganisation inrättats. Det finns därmed förutsättningar att
konkret utveckla metoder för att tackla stadens utmaningar.
Stadskontoret ingår i en beredningsgrupp för stöd till idéburen sektor. Stadskontoret ska enligt
ansvarsfördelningen samordna arbetet i gruppen, vars arbete för närvarande formaliseras.
Varför blev det så?
Arbetet bedrevs så som planerats och etableringen av en samverkansstruktur var ett prioriterar område
under våren.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Stadskontorets roll inom området kommer att tydliggöras. Stadskontorets interna omorganisation
kan dessutom komma att påverka området framöver.

Kommunfullmäktige riktade 2019 ett antal uppdrag till kommunstyrelsen. Nedan redovisas hur uppdrag
inom detta målområde hanterats.

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände 5 augusti 2019 stadskontorets förslag till utredningsdirektiv. I
enlighet med direktivet är uppdraget begränsat till att omfatta tolv byggnader som idag förvaltas av
kulturnämnden.
Dessa byggnader är i dag i varierande skick och i flera av dem har hälsofarliga ämnen i konstruktionen
påträffats. Idag bedrivs inte verksamhet i dessa byggnader.
Stadskontoret arbetar, i nära samarbete med kulturförvaltningen och serviceförvaltningen, för att utreda
förutsättningarna för en framtida effektiv och ändamålsenlig förvaltning av byggnaderna, så att de kan
användas av Malmöbor och besökare. Några områden behöver utredas, till exempel byggnadernas status
såväl byggnadstekniskt som hantering av hälsofarliga ämnen, för att förslag inför framtiden ska kunna ges.
Det finns dessutom juridiska aspekter att utreda, till exempel avseende förutsättningar i gåvo- och
köpebrev för de olika byggnaderna, varav flera är donerade till staden.
Stadskontoret kommer att återkomma till kommunfullmäktige med förslag på framtida hantering kring en
ändamålsenlig förvaltning av aktuella byggnader, senast i årsanalysen för 2020.

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

Hur gick det?
Stadskontoret har genomfört flera insatser som bidrar till måluppfyllelse inom området. Ett exempel är
utvecklandet av en modell för investeringsstyrning, som kommunfullmäktige antagit. Modellen utgör ett
ramverk som ska utvecklas till konkreta åtgärder för framtida investeringar.
Stadskontoret utvecklar löpande analyser, prognoser och tar fram statistik som utgör underlag för stadens
prioriteringar och skapar förutsättningar för beslut i enlighet med målet. Stadskontoret leder och
samordnar dessutom, tillsammans med stadens övriga förvaltningar, utvecklingsfrågor som bidrar till
måluppfyllelsen.
Varför blev det så?
Området är prioriterat, inte minst politiskt, vilket skapar goda förutsättningar för arbetet. Dessutom har
samarbete mellan förvaltningar och nämnder i staden och med externa samarbetspartner utvecklats. Att
investeringsprocessen är starkt kopplad till den prioriterade budgetprocessen är dessutom en
framgångsfaktor.
Strategiska och långsiktiga beslut måste fattas på goda beslutsunderlag. Under året har arbete med olika
typer av prognoser och statistiska analyser fortsatt utvecklas. Ett exempel är arbetet med en
flyttkedjeanalys, ett underlag för att bedöma effekter av olika typer av bostadsplanering.
Staden växer och Malmö stad förbereder insatser för Malmö som en blivande halvmiljonstad. Det kräver
en rad insatser att möta de behov som en växande befolkning genererar. Stadskontoret ansvarar för att
leda, samordna och analysera arbetet med stadens utveckling. I detta sammanhang är det viktigt att
utveckla en stadsstruktur som möjliggör hållbar mobilitet och utvecklade transportsystem. Det handlar till
exempel om eldriven kollektivtrafik och bostadsbyggande i kollektivtrafiknära lägen. Utbyggnad sker inom
ramen för Storstadspaketet (Storstadsavtalet i Sverigeförhandlingen) och utredningsarbete pågår för en
framtida Öresundsmetro. Arbetet bedrivs i nära samverkan med andra förvaltningar i staden och med
externa aktörer.
Malmö stad har under de senaste tio åren gjort stora investeringar i bland annat infrastruktur och lokaler
för samhällsservice. Investeringstakten förväntas inte minska. Det är en utmaning att investera långsiktigt
hållbart, men genom medvetna prioriteringar kan investeringar med så goda ekonomiska, miljömässiga
och sociala effekter som möjligt göras. Av den anledningen har behovet av ett verktyg för att bedöma
investeringar på ett systematiskt sätt identifierats. Viktiga delar i verktyget är metoder för effektiv styrning,
uppföljning av genomförda investeringar och förmåga att bedöma behov utifrån en helhetssyn i staden.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Den interna omorganisation på stadskontoret innebär en kraftsamling inom områden som rör analys och
statistik. Det innebär en möjlighet att utveckla nya metoder och arbetssätt för att förbättra stadens
analysarbete.

Kommunfullmäktige har antagit ett ramverk och skapat förutsättningar för en systematisk och robust
investeringsstyrning. Arbetet med att implementera modellen för investeringsstyrningen är emellertid ett
långsiktigt arbete. Målet för arbetet är dels att skapa långsiktighet i den ekonomiska planeringen genom att
arbeta med investeringsplanering i tidigare skeden än nu, dels att rätt beslut tas på rätt nivå, med större
decentralisering av beslut för investeringar som ryms inom respektive kategori och mer central styrning av
strategiska investeringar.
Omvärldsfaktorer och prioriteringar lokalt, regionalt och nationellt gör att stadskontoret ständigt måste ha
beredskap att anpassa insatser inom området.
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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.
Internt på stadskontoret har insatser gjorts för att bland annat styra upp inköp, vilket skapar goda
förutsättningar för att göra miljömedvetna upphandlingar.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
De framtida upphandlingarna kommer att bedrivas i enlighet med den utvecklade processen och några
förändringar planeras inte.
Det interna arbetet för att förstärka miljö- och hållbarhetsinsatserna kommer att fortsätta att utvecklas.

Kommunfullmäktige riktade 2019 ett antal uppdrag till kommunstyrelsen. Nedan redovisas hur uppdrag
inom detta målområde hanterats.

I uppdragsdirektivet som kommunstyrelsen antog i maj 2019, gav kommunstyrelsen stadskontoret i
uppdrag att genomföra en kartläggning och utredning med syfte att revidera gällande resepolicy och
riktlinjer kopplade till den. Dessutom skulle möjligheten att utveckla en klimatväxlingsmodell utredas.
I november 2019 godkände kommunstyrelsen rapporten Uppföljning av nuvarande resepolicy med förslag till
fortsatt arbete samt möjlighet till klimatväxlingsmodell. Kommunstyrelsen gav stadskontoret, i samarbete med
miljönämnden och servicenämnden, i uppdrag att ta fram en ny rese- och mötespolicy med de tillägg och
förändringar rapporten beskriver och att fortsätta arbetet med i rapporten föreslagen klimatväxlingsmodell. Dessutom gav kommunstyrelsen uppdrag om att övriga föreslagna åtgärder i rapporten ska
genomföras.
Återrapportering av ärendet är planerad till april 2020. Implementering av ny resepolicy beräknas påbörjas
hösten 2020.

Arbetet bedrivs av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp, i enlighet med utredningsdirektivet. Ett
statistiskt underlag har tagits fram och kontakt har tagits med berörda externa aktörer. Arbetet har
resulterat i en remissversion som har skickats till berörda instanser. Kommunfullmäktige beräknas kunna
ta ställning till ett förslag vid halvårsskiftet 2020.

Kommunstyrelsen bidrar till måluppfyllelse främst genom att leda, samordna och följa Malmö stads
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.

Hur gick det?
Arbete bedrivs planenligt och utvecklingen går åt rätt håll. En strategi för arbetet finns och en process
som säkrar ett systematiskt arbete har utvecklats. Processen leds av stadskontoret. Planerade insatser och
åtaganden var genomförda 31 december 2019.
Varför blev det så?
Arbetet har bedrivits som planerats.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Inga förändringar planeras, men arbetet är långsiktigt och det kommer att pågå under lång tid.

Hur gick det?
Indikatorn visar något lägre målvärde än förväntat.
Varför blev det så?
Arbetet är prioriterat och har bedrivits planenligt.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Inga förändringar planeras, men arbetet är långsiktigt och det kommer att pågå under lång tid.

Hur gick det?
Planerade insatser är genomförda.
Varför blev det så?
Arbetet bedrivs planenligt och området prioriteras högt på stadskontoret och i stadens övriga
förvaltningar.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Insatser kopplade till åtgärden är klara, men frågan är fortsatt aktuell och stadskontoret kommer löpande
att följa att det gemensamma arbetssättet följs och att det är ändamålsenligt.

Kommunfullmäktige riktade 2019 ett antal uppdrag till kommunstyrelsen. Nedan redovisas hur uppdrag
inom detta målområde hanterats.

Rekryteringsmodellen med anonymiserade ansökningshandlingar användes på försök på
serviceförvaltningen och stadsbyggnadskontoret under perioden maj - oktober.
Modellen testades endast vid tre rekryteringar, eftersom en av förvaltningarna begränsade antalet
rekryteringar till aktuellt budgetläge och den andra endast genomförde två rekryteringar under perioden. I

samtliga fall anställdes interna sökande.
Rekryteringsmodellen har utformats utifrån Malmö stads nuvarande IT-stöd för rekrytering, Visma Recruit.
1 februari 2020 byter Malmö stad IT-stöd till Reachmee. Möjligheterna att använda IT-system vid en
anonymiserad rekryteringsprocess är avgörande för möjligheterna att utveckla metoden.
Antalet rekryteringar i försöksunderlaget behöver utökas, så att analysen av resultatet blir tillförlitlig. Det
nya IT-stödet för rekrytering implementeras under våren 2020 och försök i det nya IT-systemet beräknas
kunna genomförs under perioden september 2020 - februari 2021. Tidsplanen för uppdraget behöver
därför revideras och uppdragsdirektivet omformuleras.
Ett förslag till reviderat uppdragsdirektiv kommer att presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott.

Stadskontorets organisation
Stadskontoret har genomfört en större omorganisation som syftar till att ge förvaltningen förutsättningar
att möta stadens utmaningar och nya förvaltningsorganisation. 1 juli 2019 trädde den organisationen i
kraft, indelad i följande funktioner och avdelningar
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stadsdirektören
ledningsstab
bolagsstyrning
ekonomi
HR
kommunikation och IT
analys och hållbarhet
omvärld och tillväxt
intern ledning och stöd

Under hösten fortsatte utvecklingsarbetet, bland annat avseende arbetssätt och förvaltningskulturfrågor.
Vidare påbörjades arbetet för att utveckla en gemensam process för verksamhetsplanering och
uppföljning. Andra prioriterade områden var ledarskap och medarbetarskap. Utvecklingsinsatserna
kommer att fortsätta under 2020.
Ärendeprocessen
Under 2019 fortsatte utvecklingsarbete runt ärendeprocessen. Under året genomfördes fem
utbildningstillfällen i Klarspråk riktade till stadskontorets handläggare och ett 80-tal medarbetare
genomgick utbildningen. Dessutom planerades utbildningsinsatser riktad till handläggare i jämställdhet
och antidiskriminering. Själva utbildningen kommer att genomföras under 2020.
EU-valet
EU-valet, som förflöt väl, genomfördes 26 maj, med åtta dagar av förtidsröstning. Stadskontoret
organiserade valet och genomförde säkerhetsinsatser kopplade till det. 1 500 valarbetare utbildades inför
och tjänstgjorde under valperioden. På valdagen hölls 192 vallokaler öppna.
Kommunikation
Under 2019 pågick arbete med att lansera en ny plattform för Malmö stads kommunikation. I plattformen
är kommunikationspolicy, varumärke och visuell identitet bärande delar. Under året fortsatte också arbetet
med Malmö stads nya intranät och stadskontoret ledde arbetet med en ny generation av malmo.se. Arbetet
med att anpassa Malmö stads webbar till den nya tillgänglighetslagstiftningen pågick under hela året.
IT och digitalisering
Stadskontoret påbörjade arbetet med att ta fram en utvecklingsplattform för IT och digitalisering. Arbetet
med digital säkerhet var och är fortsatt prioriterat, liksom öppna data och digital informationshantering.
Stadskontoret påbörjade arbetet med att utforska Malmö stads förmåga att använda nya teknologier för
automatiserade processer i verksamheten.

I kommunstyrelsens budget 2019 fanns ett effektiviseringskrav på 6 %, vilket kommunstyrelsen främst
mötte genom att inte tillsätta vakanta tjänster och genom att inte utnyttja kommunstyrelsens anslag för
utveckling fullt ut.
Budget 2020 är en så kallad nollbasbudget, vilket innebär att flertalet av kommunstyrelsen kostnader och
verksamheter omprövats och värderats innan de godkänts. Prioriteringar har gjorts med
utgångspunkt från kommunstyrelsens uppdrag enligt reglementet.

Kommunfullmäktige har fördelat 637 460 Tkr till anslaget för kommunstyrelsen.
Anslaget för kommunstyrelsen är en rambudget som finansierar den verksamhet som bedrivs inom
styrelsens ansvarsområde. Kommunbidraget fördelas dels till den politiska verksamheten dels till
kommunstyrelsens förvaltning, stadskontoret, för att täcka kostnaderna för verkställandet.
Kommunstyrelsen har avsatt 190 610 Tkr till den politiska organisationen och 446 850 Tkr till den
verksamhet som bedrivs inom stadskontoret. Enligt den fastställda budget- och uppföljningsstrukturen
fördelas de ekonomiska ramarna mellan stadskontorets avdelningar var för sig samt till stadsdirektör med
ledningsstab. Inom varje avdelning fördelar avdelningsdirektör det ekonomiska ansvaret vidare till chefer
med budget- och verksamhetsansvar.

Resultatet för 2019 uppgår till +23 780 Tkr. Nedan redovisas de främsta orsakerna till resultatet.
Överskott inom medel avsatta för styrelsens verksamhetsområde 16 100 Tkr
Kommunstyrelsens anslag för medlemsavgifter och bidrag lämnar ett överskott på 5 607 Tkr. Överskottet är till
största delen en följd av att Fast track Malmö inte beviljats några medel.
Kommunbidraget för kommunstyrelsens anslag för projekt- och utredningar lämnar ett överskott på 10 479 Tkr.
Anslaget uppgår totalt till 73 529 Tkr. Kommunstyrelsen har fattat finansieringsbeslut för motsvarande
71 293 Tkr. Förutom att medel inte beviljats till budgeterad nivå beror överskottet på att medel helt eller
delvis inte avropats enligt beslut. Den största avvikelsen avser medel avsatta för trygghetssatsningarna
avsedda för stadskontorets preventionsarbete på universell nivå inom Communities That Care samt
föreslagna åtgärder i ärendet Hela Malmö för ett helt Malmö.
Överskott inom medel avsatta för utveckling, utredning, IT samt övriga kostnader 16 880 Tkr
Det totala överskottet är en nettoavvikelse, vilket innebär att det även ryms negativa avvikelser i beloppet.
Överskottet är en följd av att omställningskostnaderna i samband med omorganiseringen av stadskontoret
blivit lägre än budgeterat. Planer har under året flyttats fram eller inte genomförts fullt ut. IT-projekt har
försenats eller inte blivit genomförda.
Bland de negativa avvikelserna återfinns ej budgeterade kostnaderna för, M21, World Pride 2021, Game
Week, League of Legends samt högre kostnader för Malmö som halvmiljonstad och ÖresundsMetron.
Personalkostnader 6 500 Tkr
Största delen av överskottet avser medel som reserverats i budgeten för att täcka helårskostnaderna för
2019 års löneöversyn. Övriga avvikelser är lägre ökning av semesterlöneskuld än budgeterat, vakanta
tjänster bland annat med anledning av omorganisationen samt partiella ledigheter.
Stadsnät 5 500 Tkr
Överskott inom stadsnäts drift beror på sänkta internräntor, avskrivna anläggningar samt ökade intäkter.
Driftansvaret för stadsnät har serviceförvaltningen men överskottet redovisas inom stadskontoret.
Färdtjänst - 15 200 Tkr
Underskottet inom färdtjänst beror i huvudsak på att
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avtalet mellan Malmö stad och Skånetrafiken, avseende fria tåg- och bussresor i hela Skåne, var
efter omförhandling budgeterat 3 000 Tkr lägre än tidigare. Ambitionen i omförhandlingen i
avtalet har inte kunnat uppfyllas. Tidigare år har det varit eftersläpning av kostnaderna för avtalet
med ett kvartal. 2019 har detta justerat, vilket motsvarar 2 782 Tkr.
det från den 1 februari inte längre är möjligt för personer med färdtjänst att åka sjukresa på sin
färdtjänstavgift och konsekvensen är att fler åker färdtjänst istället för sjukresa.
upphandlingen av taxi har blivit överprövad två gånger och tidigare avtal har därför förlängts,
vilket har inneburit en kostnadsökning på 5%. Utöver detta tillkommer indexuppräkning från 1
april.
från den 1 februari drivs specialfordonsverksamheten till 100 % i egen regi. Beställningscentralen
är på grund av detta bemannad även på helger och kvällar.
antal personer med färdtjänsttillstånd har ökat med cirka 300 personer (5%) de senaste två åren.

Som en åtgärd beslutade kommunstyrelsen i juni om en översyn av avgifter och riktlinjer. Stadskontoret
påbörjade översynen, vilken inte slutförts under 2019. Från och med 2020 är ansvaret för färdtjänsten
överflyttad till tekniska nämnden. Tekniska nämnden övertar även ansvaret för översynen.

QlikSense - 3 900 Tkr
Det har saknats tillräckliga resurser för övergången från QlikView till QlikSense. Anledning till
underskottet beror på dubbla kostnader för drift- och underhållslicenser samt kostnader för konvertering
under 2019. QlikView/Sense används dagligen till bland annat uppföljning av stadens verksamheter och
ekonomi. QlikSense innebär en högre användarvänlighet och en större möjlighet att presentera data och
information.
Kontaktscenter - 2 100 Tkr
Kontaktcenters etablering och drift har saknat tillräckliga resurser och stadskontoret tillsammans med
serviceförvaltningen finansierar underskott med vardera 50%.

Av det beslutade investeringsutrymmet på 96 000 Tkr har 51 644 Tkr använts. Detta innebär att
44 356 Tkr inte använts.
Digital infrastruktur
Digital infrastruktur påverkas av att stadsnätsverksamheten utvärderas. Uppsatt mål om att 95% av
medborgare och företag inom staden ska ha tillgång till kommunikation om 100 Mbps till 2020 har
uppnåtts. Utbyggnad sker under året efter behov från stadens verksamheter och med anledning av
efterfrågan från operatörer i staden. Utbyggnadstakten under 2019 gått ner i förhållande till budget.
IT-investeringar
IT investeringar avser utgifter för re- och nyinvesteringar inom Malmö stads centrala IT miljöer. Flera av
stadens IT-plattformar har reinvesterats under 2019. Ramen har överskridits med 2 381 Tkr. Anledning till
överskridandet är att utrustning slutade fungera i det centrala IT-systemet och att ersättningsutrustning
därför var nödvändig.
Lokala datanät
Investeringar i de lokala datanäten är relaterat till det behov som de enskilda förvaltningarna har av
kapacitet inom sina lokaler. Stadskontoret har ett tydligt ägarskap i frågan kring re- och nyinvesteringar av
kommunikationsutrustning i staden lokala datanät. Processen innebär att varje förvaltning godkänner
investeringen inom sina lokaler. Processen för kartläggning och beslut inom förvaltningarna påverkar
investeringsnivån.
De kapitalkostnader som uppstår kommer att finansieras av respektive nämnd som omfattas av re- och
nyinvesteringarna.
Funktionsstödsnämnden har påbörjat sina investeringar och kommer att avsluta under 2020.
Serviceförvaltningen kommer att påbörja sina investeringar under 2020 medan Arbetsmarknads- och
socialnämnden samt Hälsa- Vård- och omsorgsnämnden inte har fattat beslut men förväntas att göra det
under 2020.
Allmänna investeringsutrymmet
Avseende det allmänna investeringsutrymmet är avsikten att detta ska täcka kostnader i samband med
lokalförnyelse och förändringar av stadskontorets lokaler inklusive del av fastigheten Uven. Under 2019
har en del förändringar genomförts men inte i den utsträckning som planerades vid budgetering. Vissa
förändringar återstår att genomföras under 2020.

I jämförelse med utfallet för 2018 har nettokostnaderna ökat med 8,7 %, vilket motsvarar 49 164 Tkr.
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 ska bära.
Intäktsminskningen är totalt försumbar. Den största förändringen mellan 2018 och 2019 avser
statsbidraget som staden erhöll 2018. Färdtjänst avgifterna har även de minskat mellan åren. Andra
förändringar har i stort ingen påverkan på nettokostnaderna då förändringarna även påverkar kostnaderna.
Kostnadsökningarna beror till stor del på ökade personalkostnader, 18 497 Tkr, främst beroende på
löneöversyn, tidigare avgångsvederlag som belastar 2019 samt personalförändringar på grund av ny
organisation. Andra större förklaringar till kostnadsökningen är färdtjänsten, kommunstyrelsens anslag för
projekt- och utredningar, övergången till QlikSense, bildandet av kontaktcenter, Word Pride 2021 samt
solidariskt finansierad verksamhet.

