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Sammanfattning
Mål och uppdrag
Kommunfullmäktige riktar under innevarande mandatperiod åtta mål till kommunstyrelsen, inom vilka
kommunstyrelsen tillsammans med en eller flera av stadens nämnder bidrar till måluppfyllelse.
Verksamhet är planerad för varje mål och arbetet bedrivs, med något smärre undantag, i enlighet med den
lagda planen.
Kommunfullmäktige har dessutom givit kommunstyrelsen 13 budgetuppdrag, som ska genomföras under
det aktuella budgetåret. Flertalet uppdrag är genomförda eller planeras slutrapporteras under första
halvåret 2021.
Covid-19
Stadskontorets medarbetare har överlag goda förutsättningar att arbeta hemifrån, vilket den digitala
utvecklingen bidragit till. Medarbetare vittnar emellertid om att negativa konsekvenser, sociala, fysiska och
verksamhetsmässiga, av den långa tidens frånvaro från arbetsplatsen börjar bli kännbara.
Verksamhet
Covid-19 har inneburit att viss verksamhet har tvingats prioriteras framför annan och vissa aktiviteter har
tvingats skjutas på framtiden. Förutsättningar att genomföra verksamhetskritiska aktiviteter har emellertid
säkrats och utvecklingsinsatser har kunnat göras inom bland annat följande områden:





digitalisering och IT
strategisk lokalplanering
samordning av stadens samlade arbete med att förebygga effekterna av covid-19
lokal utveckling

Ekonomi
Kommunstyrelsens anslag är en rambudget som finansierar den verksamhet som bedrivs inom styrelsens
ansvarsområde utifrån reglemente, kommunfullmäktigemål riktade till kommunstyrelsen, uppdrag från
kommunfullmäktige samt övriga styrdokument och beslut riktade till kommunstyrelsens verksamhet.
Kommunfullmäktige har fördelat 565,5 Mkr till anslaget för kommunstyrelsen. Anslaget visar ett överskott
på 49,7 Mkr. De huvudsakliga anledningarna till avvikelsen är överskott inom styrelsens
verksamhetsområde, Jobbpakt, IT- och kommunikationskostnader, personalkostnader, kurs- och
konferenskostnader samt medel som reserverats för utveckling och utredning samt överenskommelsen
med trafikbolagen.
Kostnaderna för årets investeringar uppgick till totalt 64,2 Mkr av budgeterat 95 Mkr. Den positiva
avvikelsen, 30,8 Mkr, är till största delen hänförbar till lokala datanät och digital infrastruktur.
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Verksamhetens utveckling under året
Covid-19
Trots rådande pandemi har merparten av den verksamhet som planerats att genomföras under året
faktiskt genomförts. Verksamheten är emellertid påverkad och insatser som inte varit planerade har fått
prioriteras framför viss verksamhet som var tänkt att genomföras. Det innebär att medarbetare har
omprioriterat arbetsuppgifter eller helt bytt inriktning på arbetet.
Merparten av stadskontorets medarbetare utför under pandemin sina arbetsuppgifter hemifrån. De
positiva erfarenheterna av detta kommer att tas tillvara inom ramen för utvecklingsarbetet i projektet
Framtidens arbetsplats.
Eftersom pandemin sannolikt kommer att innebära omfattande hemarbete under överskådlig framtid, är
det viktigt att uppmärksamma och förebygga de negativa effekterna, såsom isolering för enskilda
medarbetare och försämrade förutsättningar att bedriva gemensamma utvecklings- och samarbeten.
Säkerhet och beredskap
En stor andel av de medarbetare på stadskontoret, som arbetar med säkerhets- och beredskapsfrågor, är
tagna i anspråk för att på ett kommunövergripande plan samordna Malmö stads hantering av covid-19. Det
har fått till följd att aktiviteter inte genomförts i den takt som planerats. Arbete kopplat till
överenskommelser med staten såsom, överenskommelse civilt försvar och överenskommelse om kommunens arbete
med krisberedskap, är inte genomfört enligt plan. Dialog förs med Sveriges kommuner och regioner (SKR)
och Länsstyrelsen angående krav, ambition och tidplan för de åtgärder som förväntas levereras enligt
överenskommelserna.
Pandemin har uppenbarat att den allmänna krishanteringen på lokal, regional och nationell behöver
utvecklas och revideras. Dessa erfarenheter bör tas tillvara och utgöra underlag i den fortsatta utvecklingen
av stadens, länets och nationens förmåga att hantera kriser. Malmö stads roll i denna utveckling är viktig.
Pandemin har visat att vi är sårbara. Stadens arbete med att hantera konsekvenserna av pandemin har
skapat kraft i arbetet med kontinuitetsplanering och visat vikten av att kommunens samhällsviktiga
verksamhet fungerar. Ett arbete och ett perspektiv som fortsatt behöver prioriteras och integreras som en
naturlig del i ordinarie verksamhet i enlighet med Utvecklingsplan för Malmö stads arbete med krisberedskap och
civilt försvar 2020 - 2023.
Kommunikation
Under pandemin har stadskontorets medarbetare som arbetar med kommungemensamma och strategiska
kommunikationsfrågor, tagits i anspråk för att producera och samordna stadens kommunikation runt
pandemin. Det innebar att flera planerade kommunikationsinsatser och utvecklingsprojekt inte kunnat
genomföras, utan måste skjutas på framtiden.
Stöd till civilsamhälle och näringsliv
Kommunstyrelsen har beviljat ekonomiskt stöd till såväl föreningar som näringsliv, för att minska de
negativa ekonomiska effekterna av pandemin.
Lokal utveckling
Kommunstyrelsen gav i juni 2020 stadskontoret uppdraget att, i dialog med Malmö stads
förvaltningar, samordna arbetet med att kraftsamla runt lokal utveckling i Malmö. Under hösten har
uppdragets inriktning förankrats i stadens förvaltningsledningar. Uppdraget fortsätter nu med att
områdesanalyser på stadsdelsnivå utvecklas. Analyserna kommer att ligga till grund för tvärsektoriell
kraftsamling och samarbete runt områden där de lokala behoven är stora.
Digitalisering
I samtliga stadskontorets större sammanträdesrum är förutsättningar att genomföra digitala möten
uppfyllda. Dessutom samordnade och administrerade stadskontoret arbetet med att möjliggöra digitala
sammanträden för samtliga stadens nämnder.
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Flera automatiseringsprojekt (RPA) är genomförda i stadens verksamheter. Ett nytt intranät är lanserat
inom ramen för den digitala arbetsplatsen. Stadens öppna data-plattform är lanserad. En betaltjänst kopplad
till e-tjänsteplattformen är upphandlad och införd. Även en lösning för eID i tjänsten, så kallad etjänstelegitimation, är upphandlad och införande pågår.
Pandemin har medfört att olika insatser tidigarelagts, bland andra lansering av digitala tjänster till
medborgare, till exempel e-tjänst för försörjningsstöd. Insatser för att säkerställa anställdas åtkomst till
Malmö stads verksamhetssystem hemifrån genomfördes tidigare än planerat. Arbetet kring digital
signering intensifierades också. Pandemin medförde även en ökad kunskap och tillämpning av Malmö
stads digitala verktyg, M365. För att komma i gång och skapa trygghet i en ny digital arbetssituation
erbjöds stöd genom bland annat e-learning och forum. Arbete med att testa och införa lösningar för säkra
digitala möte med medborgare och säkra digital kommunikation mellan myndigheter pågår.
Det utforskande arbetet med hur IT-lösningar kan utveckla staden fortsätter, till exempel genom projekt
för att med sensorteknik mäta vattennivåer i staden.
Ett förslag till åtgärdsplan för IT och digitalisering, som identifierar utvecklingsområden för stadens
digitalisering, är framtaget.
Strategisk lokalplanering
Kommunstyrelsen och stadskontoret övertog vid halvårsskiftet ansvaret för Malmö stads strategiska
lokalplanering. Därefter har ny kompetens rekryterats och en ny funktion har inrättats på stadskontoret.
Arbetet med att säkra kommunstyrelsens förutsättningar att styra, samordna och utöva uppsikt över
stadens lokalförsörjning har inletts. Arbetet sker i nära samarbete med främst serviceförvaltningen, som
har det operativa ansvaret för stadens lokalförsörjning, men även med övriga förvaltningar genom stadens
beredningsgrupp för strategisk lokalförsörjning.
IT-organisation
En utredning av hur Malmö stad bäst organiserar den kommungemensamma IT-verksamheten har
färdigställts. Ansvaret för den större delen av kommunstyrelsens nuvarande IT-verksamhet planeras att
övergå till servicenämnden. Formerna för övergången utvecklas för närvarande. Kommunstyrelsens och
servicenämndens respektive roller och ansvar avseende kommungemensamma IT-frågor i framtiden,
kommer att hanteras i utredningen.
Turism och besöksnäring
Stadskontoret leder Malmö stads arbete för att främja och stärka stadens attraktivitet. Malmö Turism
ställde tidigt om sitt arbete med anledning av pandemin och har under året arbetat utifrån fem scenarier,
som lagt grunden för verksamheten under pandemin. Arbetet utvecklas agilt, för att möta myndigheternas
rekommendationer, med ibland kort framförhållning, och effekter av omvärldens reserestriktioner.
Besöksnäringen är en av pandemin hårt drabbad bransch och Malmö Turism har löpande fört dialog med
aktörer i branschen för att ge stöd och för att få kunskap om behov i Malmö att vidarebefordra till
ansvariga instanser. För att stödja besöksnäringen genomfördes en serie webinarier under våren, med
syftet att tillvarata kunskap och innovativa idéer och framförallt förmedla internationell omvärldsspaning.
På grund av pandemin fokuserades 90 % av marknadskommunikationen på den svenska marknaden.
En stor utmaning är att värva möten och kongresser till staden, då evenemang i hela världen har avbokats.
I dagsläget är det svårt att veta hur mötesmarknaden kommer att utvecklas.
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Grunduppdraget
Kommunstyrelsens grunduppdrag beskrivs i styrelsens reglemente. Utöver en rad specifika uppdrag har
kommunstyrelsen ett särskilt ansvar för att skapa strukturer för ledning, styrning och uppsikt över stadens
verksamhet. Det innebär bland annat






att utveckla styrdokument
att utforma riktlinjer, tidplaner och rutiner
att tillhandahålla IT-system som utgör verktyg för såväl ledning, stöd i arbetet som uppföljning
att ansvara för samordning av kommunövergripande nätverk
att ta fram och analysera statistik som utgör underlag för olika typer av beslut

I denna struktur integreras den verksamhet kommunstyrelsen har ett eget ansvar för att bedriva.
Under 2020 inleddes en dialog runt hur kommunstyrelsen på ett systematiskt sätt säkerställer att
grunduppdraget bedrivs på ett ändam ålsenligt och effektivt sätt i den egna förvaltningen.

Redogörelse för väsentliga avvikelser
Namn på avvikelsen:

Konsekvenser av pandemin

Orsak till att avvikelsen har uppstått

På grund av pågående pandemi har viss verksamhetsomställning varit
nödvändig att genomföras parallellt med att merparten av
stadskontorets medarbetare under en längre period arbetat hemifrån.

Konsekvenser för de verksamheten är
till för

Trots pandemin har verksamhetskritiska aktiviteter kunnat
genomföras, men den har i viss mån påverkat planerat
utvecklingsarbete och verksamhetsöverskridande samarbete.

Konsekvenser för andra nämnder,
styrelser och det omgivande
samhället i stort

Kommunstyrelsen och dess förvaltning har haft en samordnade roll i
stadens hantering av pandemin.
Kommunstyrelsen och dess förvaltning har dessutom varit stadens
nämnder behjälplig i att genomföra digitala sammanträden, med
syftet att minimera negativ påverkan på den demokratiska processen.

Konsekvenser för organisation,
medarbetare och chefer

Hemarbetet har överlag fungerat mycket väl och den digitala
utvecklingen har bidragit till det. När den rådande situationen drar ut
på tiden och förväntas pågå åtminstone ett halvår till, vittnar
emellertid flera medarbetare om att de negativa konsekvenserna,
sociala, fysiska och verksamhetsmässiga, börjar bli kännbara.

Vidtagna åtgärder

Utvecklingen följs bland annat i enkäter riktade till medarbetare och i
samtal med chefer.
Information om hur man kan hålla kontakt och bedriva möten
utvecklas löpande.
Ett paket med teknisk utrustning för att underlätta hemarbete erbjuds
medarbetarna och det kan komma att kompletteras med fler
produkter.
Dessutom utvecklas digitala gemensamma trivselaktiviteter för att
främja den allmänna sammanhållningen.
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Avstämning kommunfullmäktigemål och indikatorer
Målområde - Utbildning och arbete
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka andelen Malmöbor som är
självförsörjande
Trend
Både positiv och negativ avvikelse
Avstämning
Kommunstyrelsen bidrar till måluppfyllelse genom att verka för att fler Malmöbor kommer i arbete. Det
sker genom en rad olika aktiviteter, till exempel stöd till olika projekt och arbetsmarknadsinsatser och
genom insatser för att främja ett gott näringslivsklimat.
Arbetslösheten i Malmö minskade från 15 % till 13,7 % under perioden 2015 - 2019. Den positiva
trenden bröts under pandemin och i november var andelen arbetslösa 15,8 % av den totala arbetskraften.
Arbetslösheten ökade i samtliga grupper oavsett utbildningsnivå, födelseland och ålder. Arbetslösheten är
emellertid högst bland personer som saknar gymnasial utbildning.
Stadens arbetsmarknads- och vuxenutbildningsinsatser påverkades av pandemin. Främst avseende
vuxenutbildningen. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens undervisning bedrivs i enlighet med
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebar att flera orienteringskurser nämnden beviljats
jobbpaktsmedel för, inte kunde genomföras. Orienteringskurser kunde endast i begränsad omfattning
genomföras under hösten 2020.
Trots att andelen arbetslösa Malmöbor ökade under året, var antalet hushåll som uppbar ekonomiskt
bistånd i Malmö i princip oförändrat 2020 i förhållande till 2018 och 2019. Under denna period har
stadens befolkning ökat. Det innebär att andelen hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd har minskat. I
dagsläget är det oklart om det beror på att fler hushåll är självförsörjande eller om de uppbär andra former
av stöd än ekonomiskt bistånd.
Indikator

Utfall

Antal Malmöbor som deltar i de olika
arbetsmarknadsinsatser som
finansieras av kommunstyrelsen
inom ramen för jobbpakt

Önskat utfall
2022

Trend

397

Både positiv och
negativ avvikelse

Se avstämningskommentar nedan

Enligt planering

Avstämning
100 ungdomar deltog i Sommarlovsentreprenörer.
280 personer inskrivna i Support by FC Rosengård.
17 kvinnor deltog i YallaTrappans syateljé.
Andel deltagare som går vidare till
studier eller arbete efter avslutad
insats inom ramen för den av
kommunstyrelsen finansierade
jobbpakten
Avstämning
28 % av deltagarna har skrivits ut till arbete eller studier från Support by FC Rosengård.
53 % av deltagarna gick till anställning eller studier från YallaTrappans syateljé.
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Indikator

Utfall

Grad av måluppfyllelse i och en
bedömning av effekter av insatser
som syftar till att utveckla
arbetstillfällen eller främja
självförsörjning. Mätningen avser
projekt och verksamheter som helt
eller delvis finansieras av
kommunstyrelsen

Önskat utfall
2022

Trend

100 %

Trenden kan inte
bedömas

Avstämning
Grad av måluppfyllelse kommer att redovisas när projekt och verksamhet lämnat årsredovisningar.

Målområde - Stadsutveckling och klimat
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att staden stärker sin position som
regional tillväxtmotor
Trend
Enligt planering
Avstämning
Arbetet inom målområdet bedrevs enligt plan. Inom samarbetet i MalmöLundregionen (MLR) genomfördes
flertalet planerade aktiviteter och målen i verksamhetsplanen för 2019 - 2020 uppnåddes under Malmö
stads ordförandeskap.
Arbetet i näringslivsgruppen inom MalmöLundregionen bedrevs mycket aktivt. Bland annat gjordes en
analys av effekterna av MLR:s näringslivsinsatser. Inom ramen för samarbetet fokuseras särskilt
innovationsinsatser. En EU-ansökan om regionala utvecklingsmedel för projektet Ökad tillväxt i
MalmöLundregionen utarbetades och beviljades stöd från den europeiska regionala utvecklingsfonden.
Projektperioden löper under perioden 1 januari 2021 - 30 april 2023. Stödet uppgår till 50 % av projektets
faktiska kostnader och 50 % av den sammanlagda stödgrundande finansieringen, dock högst 6,6 Mkr.
Arbetet som bedrivs inom projektet kommer att utgöra en viktig del av näringslivssamarbetet med
Malmös kranskommuner, eftersom kommunal service, etableringsfrågor och kompetensförsörjning är
viktiga insatsområden.
Indikator
Grad av måluppfyllelse i
MalmöLundregionens
verksamhetsplan

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend

95 %

100 %

Enligt planering

Avstämning
Planerad studieresa till Köpenhamn för att träffa viktiga danska aktörer, liksom det styrelsemöte som var
inplanerat i samband med studieresan, ställdes in på grund av covid-19-situationen under hösten.
Resultat i enkät riktad till besökare
på arrangemanget Industrinatten

4

Trenden kan inte
bedömas

Avstämning
Arrangemanget genomfördes på grund av pandemin inte 2020. Arbetet inom området har fått delvis ny
inriktning och det är inte troligt att arrangemanget åter kommer att genomföras.
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Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade
utsläpp av växthusgaser
Trend
Positiv avvikelse
Avstämning
Den nya mötes- och resepolicyn, som planeras att vara beslutad i början av 2021, är ett verktyg för att
bidra till måluppfyllelse.
Insatser för att utveckla och arbeta med grön IT är högt prioriterade i Malmö stad.
Central upphandling är ett effektivt verktyg för att bidra till en positiv utveckling inom området och det
används mycket medvetet. Exempel på krav som ställs i förfrågningsunderlag, när det är lämpligt, är






fossilfria transporter
cykelbud för transporter inom staden
energieffektiviseringskrav
vegetariska och veganska måltidsalternativ
miljökrav på förpackningar, städ- och kemiska produkter

Internt har stadskontoret centraliserat möjligheterna att köpa in förbrukningsvaror, IT-produkter, möbler
med mera. Det innebär att kunskap hos inköpare säkerställs, så att inköpspolicyn följs och inköp av
miljömärkta varor prioriteras framför andra.
Indikator
Antal flygresor inom Sverige

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend

46

100

Positiv avvikelse

Avstämning
Under första kvartalet gjordes 36 inrikes tjänsteresor med flyg av medarbetare på stadskontoret. Under
resterande månader gjordes totalt ett tiotal. Samtliga utom två av dessa resor gick till Stockholm, som det finns
goda förutsättningar att åka tåg till.
Anledningen till den kraftiga minskningen är självklart de restriktioner pandemin medfört. För att förebygga de
negativa konsekvenserna av att inte kunna träffas, har flera satsningar, teknikmässiga såväl som
utbildningsmässiga, genomförts för att möjliggöra digitala möten. För att säkerställa att de positiva
erfarenheterna av digitala möten tas tillvara i framtiden, kommer stadskontorets medarbetares resvanor fortsatt
att följas.
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Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska genom planeringen av staden verka för
minskad segregation
Trend
Enligt planering
Avstämning
Flera insatser för att minska segregation genomfördes både i projektform och i stadskontorets ordinarie
verksamhet. Som exempel kan nämnas att




frågan beaktas i de planärenden stadskontoret och kommunstyrelsen hanterar
Delegationen mot segregation beviljade kommunstyrelsen medel för ett utvecklingsarbete som syftar till
att minska segregation
föreningar, till exempel Internationella kvinnoföreningen, får särskilt stöd för arbete för att minska
segregation

Indikator
Utvecklad metod för säkerställande
av att integrationsperspektivet
beaktas i fysisk planering

Utfall
Uppnådd

Önskat utfall
2022

Trend
Enligt planering

Avstämning
Stadskontoret gör systematiska bedömningar av att integrationsperspektivet är integrerat i arbetet med fysisk
planering.
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Målområde - Trygghet och delaktighet
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka tryggheten bland
Malmöborna och för att brottsligheten ska minska
Trend
Enligt planering
Avstämning
En stor del av trygghets- och delaktighetsarbetet bedrivs inom ramen för Communities That Care (CTC).
Formerna för att integrera fler sociala utvecklingsperspektiv än trygghetsperspektivet i det lokala arbetet
utvecklas för närvarande. CTC-områdena utökades från fem till tio under hösten 2020. Under 2021 utökas
antalet till 14 områden och då kommer hela Malmös geografiska yta att omfattas av CTC-arbetet.
Det lokala utvecklingsarbetet tar tid och arbetet kräver att resurser för ändamålet avsätts. Av den
anledningen gjordes en ansökan om externa medel för att finansiera utvecklingsarbetet till Delegationen mot
segregation. Delegationen beviljade ansökan och avsatte medel för sex utvecklingsledare, tillsammans med
medel för att upprätta lokala mötesarenor. En utredning om lokal utveckling och syfte med
utvecklingsarbetet, organisering, arbetsuppgifter med mera är påbörjad.
Kommunala ordningsvakter
Under perioden konkretiserades och planerades uppdraget kring kommunala ordningsvakter. Arbetet
fortgår enligt plan och omfattar




ansökan om förordnande
förslag på organisering av kommunala ordningsvakter
förslag på organisering av gemensam samverkansarena utifrån gemensam lägesbild

Uppdraget drivs i samverkan med Polisområde Malmö och med nära koppling till Malmö stads etablerat
trygghets- och brottsförebyggande arbete, till exempel CTC och lokal områdesutveckling.
Kommunfullmäktige godkände i december 2020 förslaget på hur frågan ska hanteras. Under våren 2021
kommer upphandling av kommunala ordningsvakter att genomföras och parallellt kommer arbetet att
organiseras.
Indikator
Effektuerade beslut inom området

Utfall
Se avstämningskommentar nedan

Önskat utfall
2022

Trend

100 %

Enligt planering

Avstämning
Hantering av fattade beslut följs noga. Endast smärre avvikelser och förseningar i genomförandet av beslutade
åtgärder har inte identifierats.
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Målområde - En god organisation
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att
säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar
Trend
Enligt planering
Avstämning
Stadskontoret koordinerar och följer andra förvaltningars insatser inom området. Efter dialog med
företrädare för stadens förvaltningar påbörjades under 2020 en översyn och revidering av stadens
arbetsmiljöprocess.
Flertalet planerade aktiviteter har genomförts, men vissa aktiviteter till exempel insatser för att utveckla
stadskontorets egen personal i ledarskap respektive medarbetarskap har, på grund av covid-19-situationen,
skjutits på framtiden.
En arbetsmiljöenkät skickades under försommaren till samtliga stadskontorets medarbetare. Syftet var att
få en bild av hur covid-19-situationen påverkat medarbetarnas arbetsmiljö. Enkäten följdes upp med
förvaltningsspecifika frågor i medarbetarenkäten. Resultatet av enkäterna utgör underlag för att utveckla
stöd till chefer och medarbetare att skapa en fungerande arbetsmiljö under pandemin.
Indikator
Resultat i Medarbetarenkät

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend

77

80

Positiv avvikelse

Avstämning
HME har ökat i förhållande till 2019, då motsvarande siffra var 75.
Medarbetarenkäten genomfördes hösten 2020.
Resultatet analyseras på förvaltningsnivå och arbetsplatsnivå och respektive arbetsgrupp utvecklar planer för
att hantera resultatet av enkäten under 2021.
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Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning
Trend
Både positiv och negativ avvikelse
Avstämning
Kommunstyrelsen koordinerar och stödjer stadens förvaltningars arbete med
kompetensförsörjningsfrågor, som är högt prioriterade i staden och kommunstyrelsens egen förvaltning.
I dialog med företrädare för stadens förvaltningar identifierades under 2020 bland annat behov av
gemensamma metoder för arbetet med att säkerställa en god kompetensförsörjning. Av den anledning
prioriterades arbetet med att utveckla gemensamma riktlinjer och rutiner under året.
Indikator
Genomförda planerade insatser
rörande kompetensförsörjning

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend
Trenden kan inte
bedömas

Avstämning
Indikatorn är ny i förhållande till nämndsbudget 2020 och den kommer att följas upp med början 2021.
2020 genomfördes, i enlighet med vad som angivits i nämndsbudgeten för året, kvalitetsdialoger med
företrädare för stadens förvaltningar. Dialogerna gav underlag för att utveckla relevanta insatser inom
målområdet.
Analys av kompetensgap och
handlingsplaner kopplade till gapen

Trenden kan inte
bedömas

Avstämning
Indikatorn är ny i förhållande till nämndsbudget 2020 och indikatorn kommer att följas upp med början 2021.
2020 genomfördes, i enlighet med vad som angavs i nämndsbudgeten för året, kvalitetsdialoger med
företrädare för stadens förvaltningar. Dialogerna gav underlag för att utveckla relevanta insatser inom
målområdet.
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Kommunfullmäktigemål - Fler Malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva
att Malmö stad levererar en god och likvärdig service genom hög tillgänglighet,
professionellt bemötande, rätt kompetens samt genom att ligga i framkant i den
digitala utvecklingen
Trend
Enligt planering
Avstämning
Det pågår en mängd olika initiativ som syftar till att detta mål ska uppnås, till exempel









för att stadens digitala tjänster ska möta det krav som tillgänglighetsdirektivet ställer, pågår en rad
insatser i staden. Direktivet för befintliga tjänster trädde i kraft under hösten 2020
Malmö Civic Lab, som arbetar för att hitta lösningar på välfärdsutmaningar genom utveckling av
bland annat IT-lösningar, är etablerad som en ordinarie verksamhet i Malmö stad
i samarbete med kontaktcenter, och med utgångspunkt från synpunkter från medborgare,
utvecklas kontinuerligt digitala kommunikationskanaler och tjänster
genom involvering i nationella och internationella insatser som Single Digital Gateway och Once only
principle utvecklas metoder för enklare interaktion med offentlig sektor
arbetet med framtagandet av en servicepolicy för Malmö stad pågår och ett program för att
etablera tjänstedesign som arbetsform har startat
en rad insatser, som syftar till att förenkla och säkerställa medborgares och företags ekonomiska
mellanhavanden med Malmö stad, har genomförts och pågår. Som exempel kan nämnas digital
kundfakturering, betaltjänster på malmo.se och arbetet med att utveckla digitala processer för att
hantera fakturor snabbt och säkert
som en följd av pandemin har möjligheterna att kontakta, möta och samarbeta med Malmö stads
medarbetare digitalt utvecklats och förbättrats

Indikator
Andel digitala verktyg och
stödstrukturer som tar hänsyn till
bemötande gentemot användare när
det är relevant att det görs

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend

100 %

Trenden kan inte
bedömas

Avstämning
Som en följd av att omprioriteringar på grund av pandemin varit nödvändiga, har mätningen och analysen
skjutits upp till första kvartalet 2021.
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Redovisning av budgetuppdrag
Kommunfullmäktige riktade 2020 ett antal uppdrag till kommunstyrelsen. Nedan redovisas hur dessa
uppdrag hanterats.
Målområde - Utbildning och arbete
Nedan redovisas hur uppdrag inom målområde Utbildning och arbete hanterats.
Budgetuppdrag
Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, tillsammans med arbetsmarknads- och socialnämnden, gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden och servicenämnden, ges i uppdrag att, utifrån förändringarna i den
nationella arbetsmarknadspolitiken, föreslå hur stadens insatser för att få fler arbetslösa Malmöbor i
arbete kan skärpas.
Avstämning
Dialog med berörda förvaltningar pågår och uppdraget planeras vara slutfört under första kvartalet 2021.
Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, i dialog med berörda nämnder, ges i uppdrag att inrätta en
struktur för samordning av större evenemang.
Avstämning
Arbetet bedrivs planenligt och beräknas kunna slutrapporteras till kommunstyrelsen juni 2021.
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Målområde - Stadsutveckling och klimat
Nedan redovisas hur uppdrag inom målområde Stadsutveckling och klimat hanterats.
Budgetuppdrag
Budgetuppdrag - Miljönämnden, med stöd av kommunstyrelsen, ges i uppdrag att återkomma med
förslag på hur staden kan förstärka sitt klimatarbete med ytterligare extern finansiering.
Avstämning
Miljöförvaltningen driver arbetet och arbetar löpande med frågan. Stadskontoret följer miljöförvaltningens
insatser och bistår vid behov.
Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, tillsammans med miljönämnden, ges i uppdrag att initiera
klimathearing med politiker, nyckelaktörer i näringsliv, akademi och civilsamhälle.
Avstämning
Miljöförvaltningen genomförde under våren tre hearings. Därutöver fördes digital dialog med företrädare för
enskilda förvaltningar. Ytterligare dialogforum planeras att genomföras inför att det nya miljöprogrammet
antas.
Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, i samarbete med stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och
fritidsnämnden, ges i uppdrag att samordna utbyggnaden av Stadionområdet.
Avstämning
Under ledning av stadsbyggnadskontoret genomfördes under året ett kommunövergripande arbete runt
frågan. Stadskontoret deltog i det arbetet, som utgick från de uppdrag som kommunfullmäktige gav berörda
nämnder i maj 2019, då planprogrammet för Stadionområdet godkändes. Arbetet fokuserades på att utreda
förutsättningarna för friidrottsarenan och bostäder på Stadionområdet. Arbetet återrapporterades till
kommunfullmäktige i december 2020. Kommunfullmäktige gav då kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett
förslag på genomförande och finansiering för Stadionområdets norra del. Under 2021 kommer stadskontoret,
tillsammans med berörda förvaltningar, att utarbeta ett sådant förslag. Det kommer att utgöra nästa steg i
utvecklingen av Stadionområdet.
Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, med stöd av tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden, ges i
uppdrag att ansvara för samordning, ledning och uppföljning av hur ett nytt metrosystem in i Malmö
kan förverkligas när Öresundsmetron etableras.
Avstämning
Arbetet pågår planenligt, men på grund av pandemin något försenat. Uppdraget beräknas kunna
slutrapporteras till kommunfullmäktige i maj 2021.
Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, tillsammans med tekniska nämnden och Parkering Malmö ges i
uppdrag, utreda möjligheterna att omvandla Parkering Malmö till Mobilitet Malmö i syfte att göra om
parkeringshusen till mobilitetshus, med bland annat plats och infrastruktur för delningstjänster för
hållbara trafikslag.
Avstämning
Arbetet pågår planenligt och beräknas kunna slutrapporteras i mars 2021.
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Målområde - Trygghet och delaktighet
Nedan redovisas hur uppdrag inom målområde Trygghet och delaktighet hanterats.
Budgetuppdrag
Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, tillsammans med berörda nämnder, ges i uppdrag att permanenta
och vidareutveckla Tryggare Malmö.
Avstämning
Utvecklingsarbetet leds av miljöförvaltningen. Stadskontoret följer arbetet och bistår miljöförvaltningen vid
behov. Det etablerade samarbetet pågår planenligt.
Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ersätta Rådet för demokrati och trygghet med ett
nytt Forum för demokrati och mänskliga rättigheter.
Avstämning
Rådet är inrättat och det har träffat unga malmöbor och ungdomsledare som företräder judiska, muslimska och
kristna församlingar samt företrädare för afrosvenska- och HBTQ-rörelserna.

Målområde - En god organisation
Nedan redovisas hur uppdrag inom målområde En god organisation hanterats.
Budgetuppdrag
Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, tillsammans med samtliga nämnder, ges i uppdrag att i sin
planering beakta hur öppenhet, inkludering och mångfald särskilt uppmärksammas.
Avstämning
Arbetet pågår och det bedrivs under ledning av stadskontoret.
Arbetet försvåras något av att möten och träffar, på grund av covid-19, inte kunnat arrangeras i önskvärd
omfattning.
Budgetuppdrag - Samtliga nämnder, under ledning av kommunstyrelsen ges, uppdrag att samarbeta för
att minska lokalkostnaderna och använda befintliga ytor mer effektivt.
Avstämning
Under ledning av stadskontoret genomfördes under året ett kommunövergripande arbete kring hur samarbete
kan utvecklas i staden, i syfte att minska lokalkostnader och använda befintliga ytor mer effektivt. Arbetet har
primärt genomförts inom en projektgrupp bestående av representanter för fritidsförvaltningen,
förskoleförvaltningen, kulturförvaltningen, arbetsmarknad- och socialförvaltningen samt
grundskoleförvaltningen. Stadens beredningsgrupp för strategisk lokalförsörjning har fungerat som
referensgrupp till projektet. Ett förslag till återrapportering är färdigställd och planeras att hanteras av
kommunfullmäktige i februari 2021. Rapporten identifierar ett par områden där det finns potential att förstärka
och utveckla samarbetet för att uppnå effektivare lokalnyttjande och därmed minskade lokalkostnader.
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Budgetuppdrag
Budgetuppdrag - Samtliga nämnder under ledning av kommunstyrelsen ges uppdrag att samarbeta för
att minska onödig administration.
Avstämning
Syftet med uppdraget har tolkats till att vara; Att skapa en effektiv administration till så låg kostnad som möjligt.
Effektiviseringar bidrar till att skapa utrymme för värdeskapande arbetsuppgifter och därigenom till bättre
verksamhet. Fokus för arbetet med budgetuppdraget har varit att utveckla insatser i de förvaltningar och de
delar av verksamheten där effekterna och nyttan förväntas blir störst.
Inom Malmö stad arbetar förvaltningar på olika sätt med att effektivisera administrativa processer. Vissa
förvaltningar har till exempel bildat kluster för att tillsammans bland annat arbeta med effektiviseringar.
Uppdraget har huvudsakligen hanterats genom


att inom Malmö stads stödfunktionsprogram identifiera onödig administration i HR- och
ekonomiprocesser i hela Malmö stads organisation. Inom ramen för stödfunktionsprogrammet har
gemensamma processer kartlagts, med syfte att identifiera onödig administration. Ett första förslag till
åtgärder har presenterats, till exempel rörande att effektivisera dokumenthanteringen och att rensa i
dokumentfloran inom områdena planering och uppföljning av verksamhet, ekonomi samt HR



att stadskontoret i dialog med förvaltningarna har prioriterat de områden och frågor som förväntas ge
störst effekt på målet att minska onödig administration och som förvaltningarna tillsammans vill
arbeta vidare med



att parallellt pågående effektiviseringsarbete i staden synkroniserats med uppdraget

Följande utvecklingsområden är prioriterade:
Bättre systemstöd
Vissa gemensamma IT-stöd skulle kunna utnyttjas effektivare. Ledningsstödsystemet Stratsys skulle till exempel
kunna användas för fler ändamål.
System som i nuläget används inom HR, ekonomi, kvalitet, kommunikation, processer har kartlagts. Ett börläge, där användningen av system effektiviseras, har tagits fram.
Central samordning
Lämpliga insatser för att skapa en effektivare central samordning är identifierade i en nulägesanalys. Analysen
har gjorts med utgångspunkt från förvaltningarnas perspektiv. Ambitionen är att gemensamma processer
samordnas utifrån ett helhetsperspektiv. Syftet är att möjliggöra ökat fokus på förvaltningarnas grunduppdrag.
Effektivare fakturahantering
Inom området effektivare fakturahantering, främst internfakturering, är utgångspunkten främst att fokusera på
den ekonomiska köp- och säljmodellen, som genererar interna fakturor inom staden och mellan förvaltningar.
Syftet är att ta fram ett samlat underlag över förvaltningarnas erfarenheter och upplevelser av modellen
kopplat till den administrativa aspekten.
Planen framåt är att resultat inom respektive område presenteras och överlämnas till processägare och
ansvariga inom respektive område för vidare bedömning och hantering.
Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, i samarbete med samtliga nämnder, ges i uppdrag att återkomma
med en åtgärdsplan för hur digitalisering och automatisering bidrar till effektivisering, ökad kvalitet i
verksamheterna och skapar en bättre arbetsmiljö för medarbetarna.
Avstämning
Kommunfullmäktige antog i december 2020 Åtgärdsplan digitalisering, som är en plan för att, med hjälp av
digitalisering och automatisering, bidra till effektivisering, ökad kvalitet och bättre arbetsmiljö i Malmö stad.
Planen omfattar fem utvecklingsområden med åtgärder kopplade till respektive område. Utvecklingsområden
och åtgärder är valda med utgångspunkt från behov i stadens förvaltningar, omvärldsbevakning samt kunskap
och erfarenheter från medarbetare som arbetar med digitaliseringsinsatser i staden.
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Ekonomisk utveckling under året
Budgetavvikelse
Driftbudget
Tkr
Nettokostnad
Kommunbidrag
Resultat (budgetavvikelse)

Budget

Utfall 2020

-565 477

-515 782

565 477

565 477
49 695

0

Budgetavvikelser – viktigaste förklaringar
Medlemsavgifter och projekt och utredningar

+12 100

Kurser, konferens och resor

+8 800

IT och kommunikationskostnader inkl
Stadsnät (intäktsfinansierad) + 2 Mkr

+7 700

Personalkostnader
(varav solidariskt- och intäkts finansierad 5,6 Mkr)

+6 800

Verksamhetssystem (solidariskt finansierad)

+5 000

Övrigt, främst kapitalkostnader, turism, utvecklingsmedel
samt upphandlingsenheten

+4 895

Jobbpakt

+13 200

Överenskommelsen trafikbolagen

-8 800

Summa budgetavvikelser

49 695

Stadskontorets verksamhet redovisar en positiv avvikelse på 24,4 Mkr medan de intäkts- och solidariskt finansierade
verksamheterna redovisar en positiv avvikelse på 11,2 Mkr.

Investeringsram
Tkr

Utfall

Budget

Avvikelse

Digital infrastruktur

33 796

49 000

15 204

IT-investeringar

19 906

15 000

-4 906

Lokala datanät

9 230

30 000

20 770

Allmänt investeringsutrymme

1 286

1 000

-286

64 218

95 000

30 782

SUMMA
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Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget
Kommunfullmäktige har fördelat 565 477 Tkr till anslaget för kommunstyrelsen. Den ekonomiska ramen
fördelas till den politiska organisationen, nedan nämnd kommunstyrelsen, och till kommunstyrelsens
förvaltning stadskontoret. Inom stadskontoret ryms en del av stadens solidariskt finansierade och
intäktsfinansierade verksamhet.
Kommunstyrelsen har avsatt 175 561 Tkr till den politiska organisationen och 389 916 Tkr till den
verksamhet som bedrivs inom stadskontoret. Enligt den fastställda budget- och uppföljningsstrukturen
fördelas de ekonomiska ramarna av stadsdirektören 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 uppgår totalt till + 49 695 Tkr. Nedan redovisas de främsta orsakerna dels för
kommunstyrelsen, dels för stadskontoret.

Kommunstyrelsen
I nämndsbudget 2020 har 175,5 Mkr avsatts för de ändamål som framgår av tabellen nedan.
Kommunstyrelsen, fördelning av kommunbidrag per
ändamål 2020, mkr

Budget
2020

Utfall 2020

Avvikelse
2020

42

40,2

1,8

Kommunstyrelsens anslag för stadigvarande medlemsavgifter och
bidrag

84,7

83,5

1,2

Kommunstyrelsens anslag för projekt- och utredningar

48,8

37,7

11,1

175,5

161,5

14,1

Arvoden och övriga kostnader för styrelsen, dess utskott,
beredningar, råd och politiska styrgrupper, kommunalrådsavdelningen samt kostnader för borgerliga begravningar

SUMMA

Kommunbidraget för kommunstyrelsens anslag för projekt- och utredningar lämnar ett överskott på
+11,1 Mkr. Anslaget uppgår till 48,8 Mkr. Kommunstyrelsen har fattat finansieringsbeslut för
motsvarande 44,9 Mkr. Överskott beror till största delen på att inte hela det extra anslaget på 10 Mkr, som
anslogs i samband med den ekonomiska uppföljningen per 30 april (STK 2020-92), har använts samt att
vissa beslutade event inte har genomförts med anledning av covid-19.
De projekt som erhållit minst 1 Mkr under 2020 framgår av tabellen nedan.
Projekt

Beviljat belopp, tkr

Stiftelsen Kulturhuset

4 000

World Pride/Happy Copenhagen

3 900

Öresundsmetron

2 730

Åtgärder med anledning av covid-19

2 400

Handbollsturneringar "EM 2020"

2 300

Trygghetssatsning till Räddningstjänsten Syd

1 700

Locker Room Talk

1 465

ICLEI konferens/Partnerskap ICLEI EURF

1 145

Idéburna Malmö Samarbetsplan Malmö stad för
2022

1 100
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Projekt
Stadsarkivet

Beviljat belopp, tkr
1 025

Stadskontorets verksamhet
Kommunstyrelsen har avsatt 389,9 Mkr till den verksamhet som bedrivs inom stadskontoret.
Stadskontoret redovisar ett överskott på + 35,6 Mkr (varav solidariskt- och intäktsfinansierad verksamhet
11,2 Mkr). De huvudsakliga avvikelserna är:
Kurser, konferenser och resor, +8,8 Mkr
Personalsociala- och utvecklingskostnader i form av kompetenshöjande aktiviteter, kurser, konferenser
och till dessa tillhörande resor och andra omkostnader redovisar ett överskott då de ställts in, har skett
digitalt eller inte alls främst till följd av covid-19.
IT- och kommunikationskostnader +5,7 Mkr
I budgeten har planerade åtgärder av olika skäl blivit försenade eller omprioriterade. Upphandling av
telefonioperatör har inte skett. Den planerade kommunikationsplattformen har inte beslutats.
Kommunikationsplattformen innehåller bland annat ny kommunikationspolicy, varumärkesguide,
handlingsplaner och utvecklingsplaner. Kostnaderna för digitala plattformar såsom Komin, malmo.se och
e-tjänster har blivit lägre än budgeterat.
Stadsnät + 2 Mkr
Driften av stadsnät redovisar ett överskott, Överskottet beror främst på ökad försäljning av befintlig
kapacitet i fiberinfrastrukturen. Priserna har sänkts under året med hänsyn till detta, men det har trots
detta blivit ett överskott. Serviceförvaltningen har driftansvaret för stadsnät, men resultatet redovisas inom
stadskontoret.
Överskott personalkostnader +6,8 Mkr
Den största delen av överskottet beror på vakanta tjänster del av året. Utgångspunkten var vid budgetering
att personal skulle vara i tjänst vid årsskiftet men har tillträtt senare. Av överskottet beror en del på medel
som budgeterats för löneöversyn 2020 och en del på den sjuklöneersättning stadskontoret fått från staten.
Största delen av det totala överskottet tillhör den solidariskt finansierade verksamheten.
Verksamhetssystem +5 Mkr
Avvikelsen består av en nettoavvikelse för de verksamhetssystem som stadskontoret är systemägare för.
Under 2020 har en ny debiteringsmodell använts, vilket inneburit att stadskontoret varken debiterar eller
krediterar nämnderna vid årsskiftet. Reglering görs istället per 31 oktober. Avvikelsen är helt hänförlig till
solidariskt finansierad verksamhet.
Övrigt - medel för utvecklingsprojekt med mera +9,7 Mkr
Överskottet är en nettoavvikelse, vilket innebär att det även ryms negativa avvikelser i beloppet.
Avvikelsen består av flera olika större och mindre avvikelser. De större posterna är medel avsatta för
utveckling, lägre kostnader för turismverksamheten (2,3 Mkr), skadeståndsersättning för IT (1,4 Mkr) samt
högre intäkter inom upphandlingsenheten. Utvecklingsarbete, uppdrag, planer och event har ställts in,
utförs på alternativa sätt, tidsförskjutits eller inte genomförts alls under 2020, exempel är
Förintelsekonferensen, Barnrättsdagar, möten inom ledarcentrum, planer inom områdena jämställdhet,
och antirasism samt utbildning mot diskriminering.
Kapitalkostnader -4,9 Mkr
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Avskrivningar och interna räntor har blivit högre än budgeterat då stora reinvesteringar inom IT
tidigarelagts. Hela avvikelsen är hänförlig till den solidariskt finansierade verksamheten.
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Jobbpakt, +13,2 Mkr
Jobbpakt innehåller en rad olika insatser för att fler Malmöbor ska komma in på arbetsmarknaden. Orsaken
till överskottet är att de avropade medlen från Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, 6,8 Mkr, har
återbetalats samt att 6,5 Mkr inte tagits i anspråk. Återbetalningen beror på att beviljade medel för
orienteringskurser inte har tagits i anspråk fullt ut främst beroende av covid-19 och Folkhälsomyndighetens
rekommendationer.
Överenskommelse med Trafikbolagen - persontransporter, -8,8 Mkr
Malmö stad genomförde 2018 - 2019 en gemensam upphandling med Region Skåne avseende
persontransporter. I april 2020 meddelade Region Skåne att upphandlingen avseende sjukresor avbröts
och att behovet av sjukresor framåt skulle tillgodoses av Skånetrafikens övriga avtal med andra taxibolag.
Region Skåne meddelade att Malmö stad därmed inte bibehöll det fortsatta uppdraget att avropa sjukresor.
Som ett resultat av Region Skånes agerande bortföll sjukresor från avtalets omfattning. Med anledning av
den minskade trafikvolymen yrkade ett flertal av de avtalade leverantörerna på ekonomisk omförhandling,
vilket skett. Malmö stad har mot denna bakgrund, och i syfte att bibehålla den ursprungliga ekonomiska
balansen mellan parterna, ingått överenskommelser med de fyra aktuella avtalsleverantörer.
Det pågår fortfarande 2021 en dialog mellan de båda myndigheterna kring ansvaret för de kostnader som
uppkommit i samband med den minskade trafikvolymen.
Ekonomiska konsekvenser av coronapandemin
Intäktseffekter, inkl. eventuella statsbidrag (Tkr)

Utfall 2020

Bidrag sjuklön
Intäkter som ej erhållits men budgeterats
Summa intäktseffekter

791
-766
25

Kostnadseffekter (Tkr)
Personalkostnader

-38

Övriga kostnader

-2 956

Summa kostnadseffekter

-2 994

NETTOEFFEKT

-2 969

Stadskontorets verksamhet påverkas inte på samma sätt som andra verksamheter i Malmö stad av
pandemin. En del av stadskontorets verksamhet förändrades under våren och en del sköts framåt i tiden.
Verksamheten har att anpassa sig till rådande läge och samtidigt verkat för att verksamheten fortsatt så
normalt som möjligt.
Inom styrelsens verksamhetsområde påverkas främst kommunstyrelsens anslag till projekt- och
utredningar. Kommunstyrelsen har beslutat kring anslagets hantering, STK-2020-522. I ärendet har beslut
tagit avseende:




inställda evenemang och arrangemang
evenemang och arrangemang som flyttas fram under 2020
evenemang och arrangemang som flyttas fram till 2021

Inom förvaltningens verksamhetsområde har en del verksamhet fortsatt som innan pandemin, annan
verksamhet, som till exempel HR och kommunikation, hade en förändrad personalsituation då
medarbetare organiserades till förstärkt ledningsstöd och viss verksamhet förändrades. Verksamheten
inom turism är ett annat exempel där covid-19 påverkat mycket.
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De kostnader som uppkommit på grund av covid-19 är svåra att bedöma. Kostnaderna som redovisas i
tabellen ovan avser endast de kostnader som med säkerhet kan sägas vara hänförliga till covid-19. Andra
ekonomiska konsekvenser är svåra att uppskatta. Vissa planerade aktiviteter och utvecklingsarbete har
ställts in eller skjutits fram. Deltagande vid kurser och konferenser har skett i mindre omfattning och/eller
digitalt vilket innebär att resekostnaderna blivit lägre. Den ekonomiska nettoeffekten är svår att bedöma
utan att för många antaganden måste göras.

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram
Av det beslutade investeringsutrymmet på 95 000 Tkr har 64 218 Tkr använts. Detta innebär att
30 782 Tkr inte använts.
Digital infrastruktur
Inom digital infrastruktur har det inte genomförts några större utbyggnader under 2020. Utbyggnad sker
organiskt efter de behov som förvaltningarna och operatörer har. En utredning pågår med syfte att
klargöra framtiden för denna verksamhet avseende inriktning och organisering.
IT-investeringar
IT investeringar avser kostnader för re- och nyinvesteringar inom Malmö stads centrala IT miljöer och
under 2020 har flera stora reinvesteringar genomförts. Utfallet ger en avvikelse om - 4,7 Mkr. Främsta
orsak till avvikelsen är att staden har behövt investera i brandväggar med högre kapacitet med anledning
av det ökade distansarbetet.
Lokala datanät
Investeringar i de lokala datanäten är det relaterat till det behov som de enskilda förvaltningarna har.
Stadskontoret har ett tydligt ägarskap i frågan kring re- och nyinvesteringar av kommunikationsutrustning
i staden lokala datanät. Under 2020 har funktionsstödsförvaltningen, serviceförvaltningen,
arbetsmarknads- och socialförvaltningen, hälsa- vård och omsorgsförvaltningen samt kulturförvaltningen
färdigställts.
De kapitalkostnader som uppstår kommer att finansieras av respektive nämnd som omfattas av re- och
nyinvesteringarna.
Allmänna investeringsutrymmet
Det allmänna investeringsutrymmet har använts till att täcka kostnader i samband med förnyelse av
stadskontorets lokaler.
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Nettokostnadsutveckling
Utfall 2020

Utfall 2019

Förändring
i%

463 731

464 693

-0,2

Kostnader

-979 513

-1 078 373

-9,2

Nettokostnad

-515 782

-613 680

-16,0

Tkr
Intäkter

Analys av nettokostnadsutveckling
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. I jämförelse med utfallet för 2019 pekar helårsprognosen mot
nettokostnadsminskning med 16 %, vilket motsvarar 97,9 Mkr
Intäktsminskningen är marginell och det finns både positiva och negativa avvikelser. Färdtjänsten tillhör
organisatoriskt inte längre kommunstyrelsen och har påverkat intäkterna med -44 Mkr.
Kostnadsminskningen beror liksom intäktsminskningen främst på färdtjänstens organisatoriska
förflyttning, 130 Mkr.
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Förväntad utveckling kommande år
Malmö stad, kommunstyrelsen och stadskontoret påverkas av både inre och yttre faktorer. Under
kommande år ser kommunstyrelsen flera utmaningar att hantera och möjligheter att ta vara på.
Staden växer
Malmö stad växer och förväntas fortsätta växa under överskådlig framtid. Kommunstyrelsens och
stadskontorets verksamhet påverkas av befolkningsökningen, dock i mindre utsträckning än stadens
nämnder vars verksamhet riktas direkt till stadens invånare. Inriktning och omfattning av
kommunstyrelsen verksamhet påverkas i högre grad av politiska prioriteringar och ställningstaganden.
Kommunstyrelsen ansvarar numera för att leda, samordna och ha uppsikt över stadens lokalförsörjning. I
en växande stad med en ökande befolkning är en effektiv lokalförsörjningsprocess av yttersta vikt.
Kommunstyrelsens förvaltning kommer därför, i nära samarbete med stadens förvaltningar, att prioritera
arbetet med att utveckla processen och tydliggöra dess koppling till stadens budget- och
uppföljningsprocess samt till arbetet med investeringsstyrning.
När staden växer måste det ske parallellt med en hållbar och inkluderande tillväxt. Kommunstyrelsen leder
arbetet med att främja en hållbar tillväxt, bland annat genom att utveckla ett ändamålsenligt och effektivt
arbete lokalt inom stadens gränser samt genom att tillvarata stadens intressen i internationella,
gränsregionala och regionala samarbetsplattformer. Viktiga fokusområden i arbetet är att utveckla stadens
arbete för att främja tillväxt i regionen och att stärka och vidareutveckla lokala och regionala samarbeten
och samverkansformer inom de offentliga, privata och idéburna sektorerna.
Kommunstyrelsen och stadskontoret gör tillsammans med nämnder, förvaltningar och bolag
gemensamma prioriteringar och utvecklar strategier så att Malmö utvecklas i en hållbar riktning.
Kommunstyrelsen prioriterar kommande år arbetet med att utveckla och etablera styr- och
ledningsprocesser i staden. Syftet är att säkerställa att hållbarhetssatsningar, såväl ekonomiska och
ekologiska som sociala, görs medvetet inom de områden där de får avsedd effekt.
Lokal utveckling
När tillgängliga resurser inte ökar i samma takt som behoven i staden ökar, är det viktigt att de satsningar
som görs, genomförs på ett sådant sätt att de får avsedd effekt. Kommunstyrelsen gav därför i juni 2020
stadskontoret i uppdraget att, i dialog med Malmö stads förvaltningar, samordna arbetet med att
kraftsamla kring lokal utveckling i Malmö. Uppdraget går nu in i en fas där områdesanalyser på
stadsdelsnivå utvecklas. Analyserna kommer att ligga till grund för tvärsektoriell kraftsamling och
samarbete runt områden där de lokala behoven är stora.
Kompetensförsörjning
En utmaning för Malmö stad, liksom för hela den offentliga sektorn, är att långsiktigt säkerställa en god
kompetensförsörjning för den egna verksamheten. Den demografiska utvecklingen, som innebär att
andelen barn och äldre ökar i förhållande till andelen vuxna i arbetsför ålder, bidrar till svårigheter att
rekrytera rätt kompetens och det finns en risk för arbetskraftsbrist inom flera områden i den offentliga
sektorn framöver.
Med de utmaningar som brist på kompetens medför är det viktigt att Malmö stads medarbetare har
tillgång till smart tekniskt stöd, som frigör tid och utrymme att fokusera på verksamhet som skapar värde
för dem den är till för.
Förutsättningar att förflytta verksamheten
I nuläget undersöks förutsättningarna att flytta kommunstyrelsen och stadskontoret till nuvarande
Tingsrättens lokaler i anslutning till Malmö rådhus. Erfarenheterna från projektet Framtidens arbetsplats och
Den digitala arbetsplatsen kommer att vara vägledande vid en eventuell flytt, liksom möjligheterna att arbeta
effektivt med modern digital teknik, som skapar förutsättningar för flexibla lokallösningar, arbetssätt och
samarbeten.
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Malmö stads IT-organisering
Utredningen avseende organisering av IT, digitalisering och systemförvaltning i staden är i slutfasen. För
närvarande utvecklas en sammanhållen organisation för verksamheten, som planeras vara etablerad under
första halvåret 2021.
Effekter av covid-19
Covid-19-pandemin har präglat hela 2020 och allt tyder på att pandemins påverkan också kommer att vara
påtaglig under det kommande året.
Arbetslösheten i Malmö har successivt minskat under senare år. Den positiva trenden bröts emellertid
under pandemin. Av ekonomiska, sociala och humanitära skäl är det viktigt att vända tillbaka trenden.
Kommunstyrelsen och stadskontoret samordnar, leder och följer stadens insatser inom området.
En bransch som drabbats särskilt hårt och som kommunstyrelsen har ett eget ansvar att följa och stödja är
turism- och besöksnäringen. Det är i dagsläget svårt att förutse hur branschen, som i högsta grad är viktigt
ur ett sysselsättningsperspektiv, kommer att utvecklas i framtiden.
Medarbetare på stadskontoret har överlag goda förutsättningar att arbeta hemifrån. Den direkta påverkan
av pandemin är därför mindre för kommunstyrelsen och stadskontorets verksamhet än för de nämnders
och förvaltningars, vars medarbetare direkt möter brukare.
En stor andel av de medarbetare på stadskontoret, som arbetar med säkerhets- och beredskapsfrågor, har
tagits i anspråk för att på ett kommunövergripande plan samordna Malmö stads hantering av covid-19.
Det har fått till följd att aktiviteter inte genomförts i den takt som planerats. Arbete kopplat till
överenskommelser med staten såsom, överenskommelse civilt försvar och överenskommelse om kommunens arbete
med krisberedskap, är inte genomfört enligt plan. Detta arbete kommer att prioriteras under kommande år.
Pandemin har satt fokus på digitaliseringens möjligheter när det gäller att mötas, samarbeta och
effektivisera verksamhet. När förhållandena i staden åter kan normaliseras efter pandemin, är det både en
utmaning och en möjlighet att fortsätta digitaliseringsarbetet i stadens verksamheter.
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Resultaträkning
Tkr

Utfall

Budget

Avvikelse

14 266

11 193

3 073

Övriga intäkter

449 462

438 598

10 864

Totala intäkter

463 728

449 791

13 937

Lönekostnader

-206 627

-211 196

4 569

-82 089

-84 462

2 373

-2 528

-962

-1 566

-291 244

-296 620

5 376

-35 806

-36 056

250

-598 639

-633 379

34 740

-44 421

-40 237

-4 184

Totala övriga kostnader

-678 866

-709 672

30 806

Nettokostnad exkl. finansnetto

-506 382

-556 501

50 119

565 477

565 477

0

3

0

3

-9 403

-8 976

-427

49 695

0

49 695

-515 782

-565 477

49 695

Bidrag

PO-Pålägg
Övriga personalkostnader
Totala personalkostnader
Lokal- och markhyror
Övriga kostnader
Avskrivningar

Kommunbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat
Nettokostnad

Specifikation av bidrag enligt resultaträkningen
Benämning/ändamål

Ansvarig myndighet

Utfall (Tkr)

Riktade statsbidrag
Sjuklön

Statlig ersättning via skattekonto
Vinnova - gm Lunds Universitet

Krisberedskap och civilförsvar

Finskt förvaltningsområde

799
42

MSB Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap

10 283

Interreg Baltic Sea Region gm
miljöförvaltningen

130

Länsstyrelsen Stockholm

1 614

Övriga bidrag
Vinnova

43

Nystart jobb

Staten

145

Ungt entreprenörskap

Region Skåne

100

Finansiering av flera EU-projekt

Tillväxtverket

1 094
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Benämning/ändamål

Ansvarig myndighet
Kursvinst

SUMMA BIDRAG
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Utfall (Tkr)
16
14 266

31(31)

