Protokoll nr 30/2021
Fört vid digitalt styrelsesammanträde via Teams, med styrelsen för Boplats Syd AB,
org.nr 556462–1083, den 3 mars 2021, kl. 09:00 – 11:30.

Närvarande:
Styrelseledamöter:

Emilie Malm (ordf)
Niclas Röhr (v ordf) frånvarande fram till §8b
Inger Lindbom Leite
Stefan Claesson
Martin Molin (supl) ersättare för Niclas Rörh §1-8a
Berit Landelius (supl) ersättare för Josef Prai

Frånvarande:
Adrian Kaba (supl)
Joseph Prai

Övriga:

Krister Hjelm, VD Boplats Syd AB
Frans Stoops, Administrativ chef Boplats Syd AB
Christina Olofsson, Redovisningskonsult Conisco

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande

§ 2 Godkännande av dagordning
Den utskickade dagordningen godkändes med 2 tilläggspunkter, 6b årsredovisning, samt 6c
styrelsens uttalande om verksamheten.

§ 3 Protokollföring och protokolljustering
Styrelsen utsåg Frans Stoops att föra dagens protokoll, samt Stefan Claesson att jämte
ordföranden justera protokollet.
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§ 4 VD har ordet
Krister Hjelm informerade om nuläget gällande Corona. Några medarbetare har varit eller är
smittade men ingen smittspridning har skett på arbetsplatsen. De som kan skall i största
möjliga utsträckning arbeta hemifrån. Kundtjänst är fortfarande stängt för besök, kunderna
hanteras i stället via telefon vilket efter omständigheterna fungerar väl.
Krister Hjelm informerade om aktuell status gällande manipulationen. Åklagaren har
meddelat att åtal för olovligt dataintrång kommer att väckas inom kort. Åklagaren har inte
bestämt om han kommer att föra vår talan gällande skadeståndsanspråk än.
Krister Hjelm informerade om nuläget med de förfalskade intygen i Helsingborg. Utredare är
utsedd och sporadisk kontakt har skett. Rikshem och Newsec driver uppsägningsärende i
Hyresnämnden.
Krister Hjelm presenterar detaljerad statistik för förmedlade lägenheter och nyproduktion.
Antal förmedlade lägenheter hittills i år uppgår till 1 353 (1 408) varav nyproduktion 242
(176). Antalet registrerade betalande fortsätter att öka och är idag 112 996 (101 412).
Krister Hjelm och Frans Stoops informerade om nuläget med förmedlingssystemet. Arbetet
som pågår just nu är hyresvärdsportalen, hemsida, upphandling av kreditupplysningstjänster
och integration med MKB. Inget är förändrat i den gemensamma ekonomiska kalkylen för
hela projektet.
Styrelsen tackade för presentationen

§ 5 Ekonomi
Christina Olofsson gick igenom resultat och balansrapport för januari 2021.
Inbetalning av köavgifter i januari uppgick till 2,3 Mkr, vilket var 338 tkr lägre än budget.
Dock var inbetalning köavgifter högre än beräknat i slutet av 2020 vilket gör att periodiserad
köintäkter är 51 tkr högre än Budget.
Kostnader är 358 tkr lägre än Budget. Här är det främst lägre IT-kostnader (+231 tkr) samt
lägre kostnader för marknadsföring (+77 tkr) som står för de största avvikelserna.
Resultatet uppgår till +327 tkr, vilket är 405 tkr bättre än budget.

Styrelsen tackade för presentationen

§ 6a Årsanalys 2020
Krister Hjelm gick igenom årsanalys för 2020. Dokumentet beskriver Boplats Syds mål
kopplade till Malmö Stads och kommunfullmäktiges mål och den ekonomiska utvecklingen
under året.

Transaktion 09222115557443658293

Signerat FS, EM, SC

Styrelsen beslutade
- att anta årsanalys 2020 (bilaga 1)

§ 6b Årsredovisning 2020
Krister Hjelm och Christina Olofsson gick igenom årsredovisning 2020 samt visade även
delar av den kommersiella upplagan av årsredovisningen.
Styrelsen beslutade
- att godkänna årsredovisning 2020 (Bilaga 2)

§ 6c Styrelsens uttalande om verksamheten
Krister Hjelm gick igenom dokumentet gällande styrelsens uttalande om verksamheten 2020
Styrelsen beslutade
- att godkänna dokumentet styrelsens uttalande om verksamheten 2020 (Bilaga 3)

§ 7 Plan för jämställdhet, mångfald och antidiskriminering
Krister Hjelm informerade om att en ny plan för jämställdhet, mångfald och
antidiskriminering är framtagen.
Styrelsen tackade för informationen
§ 8 Remissvar
a) Finansdepartementet – ”Bygg och bo till lägre kostnad —förslag för bättre
konkurrens i bostadsbyggandet”
Styrelsen beslutade
- att godkänna remissvaret och samtidigt ge Martin Molin tillsammans med presidiet
och VD i uppdrag att formulera tillägg till svaret där det ska framgå att utan verktyg
som garanterar träffsäkerheten i att de billigare bostäderna kommer de bäst behövande
till nytta så riskerar det leda till att resursstarka sökande med längre kötid kommer
tilldelas subventionerade lägenheter (Bilaga 4)
Protokollsanteckning
Ledamot Stefan Claesson lämnar bilagd protokollsanteckning (Bilaga 5)

b) ASF om Plan "Fri från våld - en gemensam angelägenhet".
Styrelsen beslutade
- att ge VD i uppdrag att svara på remissen
- att i svaret framhålla att det i vår verksamhet sedan länge har varit möjligt att
registrera sig och att söka lägenheter utan att någon annan ser detta och att vi har svårt
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att förstå hur en förtur för den som behöver komma ifrån ett destruktivt förhållande
skulle kunna kombineras med vår verksamhet som styrs av bostadsförsörjningslagens
krav på rak kö med förmedling efter kötid och utan förtur. (Bilaga 6)

§ 9 Beslut om utseende av Dataskyddsombud
Niina Stiber som är Malmö stads dataskyddsombud är föräldraledig och kommer ersättas av
Martin Axelsson under denna tid.
Styrelsen beslutade
- att godkänna Martin Axelsson som bolagets dataskyddsombud (Bilaga 7)

§ 10 Beslut om Mötes- och resepolicy i Malmö stad
Krister Hjelm informerade om Malmö stads nya Mötes- och resepolicy
Styrelsen beslutade
- att anta Malmö stads Mötes- och resepolicy (Bilaga 8)
§ 11 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 12 Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat

Vid protokollet

---------------------------------Frans Stoops
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Ordförande

Justeras

----------------------------------Emilie Malm

-------------------------------------Stefan Claesson

Bilagor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Årsanalys 2020
Årsredovisning 2020
Styrelsens uttalande om verksamheten 2020
Remissvar ”Bygga och bo till lägre kostnad”
Protokollsanteckning till remissvar ”Bygga och bo till lägre kostnad”
Remissvar ” Fri från våld - en gemensam angelägenhet”
Dataskyddsombud
Mötes- och resepolicy
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Sammanfattning
Stora framsteg under ett utmanande år
Trots omständigheterna blev 2020 ett bra år för Boplats Syd. Vi klarade av att snabbt ställa om till nya
förutsättningar och kunde fortsätta att ge bra service till hyresvärdar och sökande. Faktum är att året blev
Boplats Syds bästa någonsin, sett till antal anslutna hyresvärdar och antalet förmedlade lägenheter.
Coronapandemin tvingade oss under året att göra stora förändringar i vårt arbetssätt. En sådan var att vi
redan i april kunde erbjuda digitala lägenhetsvisningar för att minska risken för smitta. Vi har under året
genomfört närmare 1 000 digitala visningar. Även om en visning på skärm aldrig blir som att besöka
lägenheten så vet vi att det har varit en uppskattad lösning av alla parter. Vi fick också växla över många av
de fysiska besöken från vår kundtjänst vid Stortorget till telefon och digitala lösningar. För vissa grupper
av sökande har detta inneburit en utmaning, men vi har kunnat lösa alla inkommande ärenden på ett bra
sätt. Efter de lokala restriktioner som infördes i Skåne i slutet av oktober valde vi att stänga helt för fysiska
besök och hanterar i dagsläget (januari 2021) alla ärenden per telefon eller digitala verktyg. De av våra
medarbetare som har möjlighet arbetar hemifrån. När coronapandemin väl är över kommer vi att
utvärdera vad vi behåller av våra nya arbetssätt, och vad som ska återgå till sin tidigare form.
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Verksamhetens utveckling under året
Under 2020 förmedlade vi i genomsnitt 37 lägenheter varje dag, jämfört med 31 året innan. En ökning
med 20%. Under året genomförde vi förmedlingsuppdrag i 20 skånska kommuner åt 55 anslutna
hyresvärdar, varav 46 privata. Det är glädjande att 17 nya hyresvärdar anslöt under året. Det är ett kvitto
på att allt fler ser fördelarna med att låta Boplats Syd sköta förmedlingsuppdraget. Vår kundundersökning
visar också en ökning i kundnöjdheten bland våra hyresvärdar – index ökade under året från 74 till 82.
Jämför vi med andra aktörer i bostads- och fastighetsbranscherna ligger vi mycket högt, vilket vi
naturligtvis är stolta över.
Under året avslöjade vi ett organiserat fusk med falska intyg bland bostadssökande i Helsingborg, vilket
ledde till att vi sammanlagt polisanmält närmare 80 personer. Vi har stor erfarenhet av att granska intyg,
och därför också stor erfarenhet av att avslöja fusk. Vi samarbetade nära med flera olika hyresvärdar och
kunde på så sätt ringa in och avslöja fuskarna. Vi ser till att de hyresrätter vi förmedlar går till hyresgäster
på ett ärligt och transparent sätt. Därför fortsätter vi att utveckla våra rutiner för att avslöja fuskare och
tvekar aldrig att polisanmäla det vi upptäcker.

Grunduppdraget
Vårt bästa år hittills
2020 blev Boplats Syds bästa år någonsin. Vi har aldrig tidigare haft så många anslutna hyresvärdar eller
förmedlat så många lägenheter i så många kommuner. Under 2020 förmedlade vi i genomsnitt 37
lägenheter varje dag. Under året genomförde vi förmedlingsuppdrag åt 55 anslutna hyresvärdar. Vår
kundundersökning visar också en ökning i kundnöjdheten bland våra hyresvärdar – index ökade under
året från 74 till 82. Jämför vi med andra aktörer i bostads- och fastighetsbranscherna ligger vi mycket högt.
Bostadsmarknaden i vår region är besvärlig för den som inte har resurser. Vi har i dag ett läge där den med
mycket hög inkomst kan få en lägenhet med bara några månaders kötid, medan den som saknar resurser
kan få vänta i flera år. Hela 40 % av våra sökande klarar inte de ekonomiska kraven för en privatägd
lägenhet med en månadshyra på 7 500 kronor. För nyproducerade lägenheter ligger månadshyran ofta
väsentligt högre än så, vilket helt exkluderar stora grupper av sökande. Vi kan inte påverka hyresnivåerna,
men arbetar aktivt för att förmå alla hyresvärdar att ställa ekonomiska krav som är rimliga och underlättar
för så många som möjligt att få en bostad. På så sätt hjälper vi till att öppna dörrar så att fler i vår region
får en fast punkt och ökad trygghet i tillvaron.
Viktiga förändringar under året
Under 2020 inleddes samarbete mellan Uppsala Bostadsförmedling och Boplats och ett samverkansavtal
tecknades. Syftet är att utveckla bostadsförmedlingsuppdraget genom nära samarbete. Avsikten är inte att
bedriva bostadsförmedling ihop utan att målsättningen är att ensa arbetssätten för att på så sätt också
kunna samarbeta om en digital förmedlingstjänst.
Viktiga förändringar i omvärlden
Konkurrensen från privata bostadsförmedlingar utan krav på transparent förmedling ökar. I Göteborg
halverades den kommunala bostadsförmedlingen när de privata hyresvärdarna valde att gå till privat
förmedlingsalternativ utan krav på rak kö och transparens. I vårt förmedlingsområde har vi inte sett denna
utveckling än. Här har vi stärkt vår marknadsposition genom att flera kommunala bostadsbolag liksom
många nya privata skrivit samarbetsavtal. Men det finns en stor osäkerhet kopplat till hur vår regionala
marknad kommer att emot de nya privata alternativen utan krav på transparent förmedling.
Viktiga förändringar i verksamheten
Vi har hela tiden följt Malmö stads riktlinjer för att minska smittspridningen. Redan tidigt i våras kunde vi
erbjuda hyresvärdarna ett digitalt alternativ till fysiska lägenhetsvisningar och sedan dess har vi genomfört
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fler än 1 000 visningar via film eller foto.
Coronapandemin fick oss att genomföra stora förändringar i verksamheten för att minska smittspridning.
Vi utrustade personalen för att kunna jobba hemifrån. Vi förändrade våra besöksrutiner och drog först ner
på öppettiderna. Fortsatte med att låta besökarna köa utomhus och införde under hösten att alla besök
skulle bokas. Efter de lokala restriktioner som infördes i Skåne i slutet av året valde vi att stänga helt för
fysiska besök och hanterar i dagsläget (januari 2021) alla ärenden per telefon eller via digitala verktyg. När
coronapandemin väl är över kommer vi att utvärdera vad vi behåller av våra nya arbetssätt, och vad som
ska återgå till sin tidigare form.

Avstämning kommunfullmäktigemål
Målområde - Stadsutveckling och klimat
Kommunfullmäktigemål

Trend

Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när
det gäller minskade utsläpp av växthusgaser

Enligt planering

Avstämning
Flygresor genererar stora utsläpp av växthusgaser och det är därför viktigt att följa upp hur många flygresor
som personal och styrelse gör.

Boplats Syds inriktning är att minska antalet flygresor och att flygresor aldrig genomförs när det är möten på
eftermiddagar och sträckan inte tar mer än 5 timmar med tåg.
Under året har ingen flygresa genomförts

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att minska
hemlösheten

Enligt planering

Avstämning
Genom en enkelt, effektiv och transparent förmedling kan Boplats Syd underlätta processen till att få ett eget
boende, men det går inte att förmedla bort bostadsbristen. Några av de viktigaste åtgärderna för att få ner den
strukturella hemlösheten är att få fler hyresvärdar att acceptera försörjningsstöd som inkomst samt att i högre
grad accepterar bostadsbidrag och bostadstillägg som inkomst. Detta är lagstadgade offentliga
trygghetssystem som är skapade för att ge möjligheter just för de hushåll som behöver bostad, men som inte
godkänns av flera hyresvärdar idag.
Det här är också en fråga som Boplats Syd avser att lyfta nationellt i de nationella forum/remissvar som vi har
möjlighet att påverka i.

Boplats Syd ser ett stort behov av utökad samsyn och samverkan så att samarbetet i arbetet mot hemlöshet
kan fördjupas. Under året har arbetet inletts med att ta fram plan för ökad förståelse för samverkande nämnder
och bolags uppdrag, verksamhet och förutsättningar. Det arbete genomförs tillsammans med
Lägenhetsenheten på Fastighets- och gatukontoret samt Fastighetsägarna Syd.

Om fler hyresvärdar godtar inkomster från de stöd som omfattar hushåll med låg inkomst, såsom
försörjningsstöd, skulle möjligheten för dessa hushåll att få bostad öka. En av de viktigaste åtgärderna att få ner
den strukturella hemlösheten är att få fler hyresvärdar att acceptera försörjningsstöd som inkomst. Under året
har vi förmedlat lägenheter i Malmö från fyra hyresvärdar som godkänner försörjningsstöd som inkomst. Under
året har en hyresvärd som godkänner försörjningsstöd tillkommit. Fem möten med hyresvärdar där frågan om
att godkänna försörjningsstöd varit uppe har genomförts.
Att få fler fastighetsägare att acceptera bostadsbidrag och bostadstillägg som inkomst är en viktig del i det
preventiva arbetet mot hemlöshet och ett konkret sätt att underlätta för inkomstsvaga grupper i
bostadsbristens Malmö. Andelen förmedlade lägenheter där bostadsbidrag och bostadstillägg godkänns var
under 2020 över 90 %. Huvudsakligen på grund av att vi förmedlar fler lägenheter från de hyresvärdar som
alltid godkänt bidraget. Vi fortsätter arbeta för att de hyresvärdar som inte godkänt bidraget ska ändra sig.

Fler lägenheter från fler hyresvärdar ökar nyttan med att stå i bostadskön. Bostadsförmedlingen Boplats Syd har
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Kommunfullmäktigemål

Trend

de senaste åren attraherat allt fler hyresvärdar att lämna ett ökat antal lägenheter. En viktig del av vår framgång
har varit att vi kunnat utveckla goda relationer med ett ömsesidigt förtroende. För ett fortsatt ökande inflöde av
nya kunder och lägenheter fokuserar vi därför på att utveckla vår verksamhet ytterligare. Vi har under 2020
samarbetat med 55 hyresvärdar varav 18 helt nya.

Målområde - En god organisation
Kommunfullmäktigemål

Trend

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv
arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och
trygga anställningar

Enligt planering

Avstämning
Boplats Syd ska vara en arbetsplats med god arbetsmiljö där alla känner arbetsglädje. Vi ska bedriva ett
arbetsmiljöarbete som ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och en sund livsstil. Vi är alla en del av
arbetsmiljön på vår arbetsplats. Genom tydlighet i organisation, uppdrag och mål på arbetsplatsen ska vi skapa
ramar och trygghet i arbetet.
Resultatet från medarbetarundersökningen våren 2020 visar en stor ökning av medarbetarnas nöjdhet.
Undersökningen delades som tidigare upp i områdena; styrning, ledarskap, motivation, samverkan och trivsel,
delaktighet och arbetsmiljö.
Ökningen finns inom alla områden.

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god
kompetensförsörjning

Enligt planering

Avstämning
Kompetens är en kombination av kunskap, förmåga och vilja. Vår arbetsplats ska synliggöra och ta tillvara
lärande som sker i det dagliga arbetet och där medarbetarna har möjlighet att utveckla sin kompetens och
bidra till förbättring av verksamheten. På Boplats Syd är öppen, tydlig och tillförlitlig kommunikation ett verktyg
för utveckling.
Under året har en medarbetare slutat. Medelantalet tillsvidareanställda under året var 17.
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

Enligt planering

Avstämning
Boplats Syd är Skånes största bostadsförmedling. I vår verksamhet påverkar och formar vi som medarbetare
och chefer dagligen många människors framtid. Gemensamt för oss alla ska vara att ge våra kunder service av
hög kvalitet. Det ställer krav på oss och vår verksamhet. Vi måste ständigt vara beredda att ifrågasätta, förnya
och utveckla vår organisation och våra verksamheter till nytta för hela bostadsmarknaden. Varje medarbetare är
unik och värdefull i sitt arbete. Det är viktigt att vi känner stolthet över vår insats och arbetsplats. Vårt
gemensamma engagemang och ansvar bidrar till att göra Boplats Syd till en kraftfull organisation och attraktiv
arbetsplats.
I den kundundersökning som genomfördes under hösten blev Nöjd Kund Index (NKI) för hyresvärdarna 82 och
för bostadssökande 68. Totalt 150.
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Ekonomisk utveckling under året
Resultaträkning
Tkr

Utfall helår

Budget helår

Avvikelse

Intäkter

26 678

24 854

1 824

Personalkostnader

-12 290

-12 820

530

Lokal- och markhyror

-1 366

-1 801

435

Övriga kostnader

-8 201

-8 000

-201

Avskrivningar

-2 001

-1 975

-26

-23 858

-24 596

738

2 820

258

2 562

-1

0

-1

2 819

258

2 561

-674

0

-674

2 145

258

1 887

-465

-55

-410

1 680

203

1 477

Totala kostnader
Rörelseresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Koncernbidrag
Övriga bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatt/latent skatt
Resultat

Investeringsutfall
Tkr

Utfall helår

Budget helår

Avvikelse

0

0

0
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Analys av ekonomisk utveckling
Under 2020 har förmedlats 9 294 lägenheter. Det är 37 lägenheter per arbetsdag och fler än någonsin
tidigare. Jämfört med 2019 är det en ökning med drygt 17 %.
Under året har samarbete inletts med bostadsförmedlingen i Uppsala. Syftet är att utveckla
bostadsförmedlingsuppdraget genom nära samarbete och att ensa arbetssätten för att på så sätt också
kunna samarbeta om en digital förmedlingstjänst. Att dela förmedlingstjänst är att stärka ekonomin på
lång sikt. Eftersom ingen utveckling gjort i befintligt förmedlingssystem under 2020 har kostnaderna
minskat med 2,0 Mkr.
Ökat tillströmning av antal betalande i bostadskön gör att årets intäkter ligger 1,8 Mkr, dvs ca 7% högre än
budgeterade intäkter, samt 13% högre än 2019 års intäkter.
Personalkostnaderna uppgår till 12,3 Mkr, vilket är något under budgeterad nivå, delvis p g a en positiv
effekt av coronapandemin. Årets personalkostnader är ca 1,2 Mkr lägre än föregående år, vilket framförallt
förklaras av tillkommande engångspensionskostnader 2019 på ungefär motsvarande belopp.
Övriga kostnader ligger något under budgeterad nivå trots att att extrainvesteringar varit nödvändiga för
att tillse att personalen p g a Coronapandemin har bra hemarbetsplatser.

Väsentliga risker och osäkerheter
Vårt befintliga förmedlingssystem går inte att använda efter 2021 då leverantören slutar att underhålla det.
All utvecklingen av systemet är stoppad och tillsammans med bostadsförmedlingen i Uppsala har arbetet
med att ta fram en ny gemensam förmedlingslösning inletts. Vid en samverkan av detta slag behöver
bägge parter vara med och styra tillsammans. Förutom löpande förvaltning och underhåll så måste vi
komma överens om budget och vilken vidareutveckling som ska utföras. Detta är svårt i alla typer av
större organisationer och ännu svårare mellan olika huvudmän.
Det finns privata förmedlingsalternativ som utgör reella hot mot vår transparenta förmedling efter rak kö.
Sedan en tid tillbaka har det funnits konkurrenter med en marknadsplatslösning utan förmedling och på
senare tid har marknadsplats med förmedlingslösning lanserats. Gemensamt för båda är att det inte kostar
något för de bostadssökande att registrera sig och hyresvärdarna kan förmedla efter egna krav och utan att
behöva ta hänsyn till kötid. Det finns en fortsatt osäkerhet kopplat till hur vår regionala marknad kommer
att emot de nya privata alternativen utan krav på transparent förmedling.

Ekonomiska konsekvenser av coronaviruspandemin
Intäktseffekter, inkl. eventuella statsbidrag (Tkr)

Utfall 2020

Sjuklöneersättning

42

Sänkta arbetsgivaravgift

393

Summa intäktseffekter

435

Kostnadseffekter (Tkr)

Utfall 2020
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Utökning personal

-103

It-utrusning / möbler / bredband

-463

Summa kostnadseffekter

-566

NETTOEFFEKT

-131

Bolaget har fått en positiv påverkan av de generella åtgärdspaketen.
Då personalen växelvis arbetet hemifrån har bolaget behövt anpassa/förbättra hemarbetsplatserna i form
av bärbara datorer, skärmar, utökat bredband samt kontorsmöbler.
Bolaget har också behövt ta in extrapersonal under en tremånadersperiod.
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Förväntad utveckling kommande år
Vår långsiktiga trend med ett ökande antal förmedlade lägenheter och registrerade bostadssökande
fortsätter även 2021.
Coronapandemin har skyndat på övergången till ett mer digitalt arbetssätt. Vi förväntar oss att detta
kommer att utvecklas ytterligare under 2021.
Tillsamman med bostadsförmedlingen i Uppsala tar vi fram ett nytt modernt förmedlingssystem som
kortar processer samtidigt som säkerhet och ekonomi optimeras.
Vi kommer att stärka den regionala förmedlingen genom att ytterligare några kommunala bostadsbolag
kommer att ansluta sig. Vi vet redan nu att Kävlinges liksom Höörs kommunala bolag kommer med under
2021.
Det finns en osäkerhet kopplat till hur vår regionala marknad under de kommande åren kommer att emot
de nya privata alternativen som finns utan krav på transparent förmedling.
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Styrelsen och verkställande direktören för Boplats Syd AB får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2020.

Förvaltningsberättelse
Verksamhetens art och inriktning
Boplats Syd förmedlar hyresrätter från hyresvärdar till bostadssökande i hela Skåne. Hyresvärdar är både
de privata och de allmännyttiga bostadsbolagen. Förmedling av lägenheter sker i ett öppet och transparent
system efter kötid till den kund som har längst kötid och uppfyller hyresvärdens krav.
Bolagets verksamhet avgiftsfinansieras genom uttag av köavgift.

Ägarförhållanden
Boplats Syd AB (556462-1083) är ett helägt dotterbolag till Malmö Stadshus AB (556453-9608). Malmö
Stadshus AB ägs av Malmö stad och är moderbolaget i bolagskoncernen. Boplats Syd AB bildades 2016
och har sitt säte i Malmö.
Väsentliga händelser och verksamhetsutfall
Trots omständigheterna blev 2020 ett bra år för Boplats Syd. Vi klarade av att snabbt ställa om till nya
förutsättningar och kunde fortsätta att ge bra service till hyresvärdar och sökande. Faktum är att året blev
Boplats Syds bästa någonsin. Under 2020 har antalet lägenheter som Boplats Syd förmedlat ökat med
17% (från 7 915 till 9 294), samtidigt har antalet personer som står i bostadskö hos Boplats Syd ökat med
13% (från 98 464 till 111 763 personer). Andelen aktiva sökande som söker minst 10 lägenheter per år
har ökat till 22,5% (25 366 personer) jämfört med 19,5% under 2019. Den medelkötid som krävdes i
förmedlingsområdet under 2020 var 1 008 dagar, vilket är något kortare än under 2019.
Coronapandemin tvingade oss under året att göra stora förändringar i vårt arbetssätt. En sådan var att vi
redan i april kunde erbjuda digitala lägenhetsvisningar för att minska risken för smitta. Vi har under året
genomfört närmare 1 000 digitala visningar. Även om en visning på skärm aldrig blir som att besöka
lägenheten så vet vi att det har varit en uppskattad lösning av alla parter. Vi fick också växla över många
av de fysiska besöken från vår kundtjänst vid Stortorget till telefon och digitala lösningar. För vissa
grupper av sökande har detta inneburit en utmaning, men vi har kunnat lösa alla inkommande ärenden på
ett bra sätt. Efter de lokala restriktioner som infördes i Skåne i slutet av oktober valde vi att stänga helt för
fysiska besök och hanterar i dagsläget (januari 2021) alla ärenden per telefon eller digitala verktyg. De av
våra medarbetare som har möjlighet arbetar hemifrån.
Under 2020 inleddes samarbete mellan Uppsala Bostadsförmedling och Boplats Syd och ett
samverkansavtal tecknades. Syftet är att utveckla bostadsförmedlingsuppdraget genom nära samarbete.
Avsikten är inte att bedriva bostadsförmedling ihop utan att målsättningen är att ensa arbetssätten för att
på så sätt också kunna samarbeta om en digital förmedlingstjänst.
Under året avslöjade vi ett organiserat fusk med falska intyg bland bostadssökande i Helsingborg, vilket
ledde till att vi sammanlagt polisanmält närmare 80 personer. Vi har stor erfarenhet av att granska intyg,
och därför också stor erfarenhet av att avslöja fusk. Vi samarbetade nära med flera olika hyresvärdar och
kunde på så sätt ringa in och avslöja fuskarna. Vi ser till att de hyresrätter vi förmedlar går till hyresgäster
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på ett ärligt och transparent sätt. Därför fortsätter vi att utveckla våra rutiner för att avslöja fuskare och
tvekar aldrig att polisanmäla det vi upptäcker.
Förmedlade lägenheter
Under 2020 förmedlade vi i genomsnitt 37 lägenheter varje dag, jämfört med 31 året innan. En ökning
med 20%. Under året genomförde vi förmedlingsuppdrag i 20 skånska kommuner åt 55 anslutna
hyresvärdar, varav 46 privata. De kommunala bolag som medverkar är; Eslövs Bostads AB i Eslöv,
Hörbybostäder i Hörby, MKB Fastighets AB i Malmö, Staffanstorps Kommunfastigheter AB i
Staffanstorp, Bostads AB Svedalahem i Svedala, Trelleborgshem i Trelleborg, Vellingebostäder i
Vellinge och Örkelljungabostäder i Örkelljunga. Dessutom förmedlar vi genom vårt samarbete med
Folksam hela fd Staffanstorpshus bestånd i Staffanstorp och via samarbetet med Stena förmedlar vi hela
Lomma Kommuns Fastighets AB:s tidigare bestånd i Lomma.
Under året har vi fått in femton nya privata fastighetsägare och två kommunala (Svedala och Hörby),
vilket innebär ett ökat antal lägenheter till förmedling. Det är också glädjande att flera av våra befintliga
fastighetsägare valt att öka antalet lägenheter de lämnar till oss för förmedling.
Vi har all anledning att tro att Boplats Syds positiva utveckling fortsätter även 2021.
Strategi för en effektiv hyresmarknad i Malmöregionen med omnejd
Bolagets uppdrag att verka för en effektiv hyresmarknad i Malmöregionen med omnejd innebär att
Boplats Syd under året fortsatt arbetet med att få fler hyresvärdar att lämna lägenheter till bolagets
förmedling och att få de hyresvärdar vars lägenheter Boplats Syd förmedlar att ställa rimliga krav på
hyresgäster. Under 2020 har vi succesivt fått fler hyresvärdar att ändra sin kravställning. Om fler
hyresvärdar godtar inkomster från de stöd som omfattar hushåll med låg inkomst, såsom försörjningsstöd
och bostadsbidrag, skulle möjligheten för dessa hushåll att få bostad öka. Detta är lagstadgade offentliga
trygghetssystem som är skapade för att ge möjligheter just för dessa hushåll, men som inte godkänns av
flertalet hyresvärdar idag.
Samarbeten med hyresvärdar
Det är glädjande att 17 nya hyresvärdar anslöt under året. Det är ett kvitto på att allt fler ser fördelarna
med att låta Boplats Syd sköta förmedlingsuppdraget. Vår kundundersökning visar också en ökning i
kundnöjdheten bland våra hyresvärdar. Nöjdkundindex ökade under året från 74 till 82. Jämför vi med
andra aktörer i bostads- och fastighetsbranscherna ligger vi mycket högt, vilket vi naturligtvis är stolta
över.
Intern utveckling
Vi har hela tiden följt Malmö stads riktlinjer för att minska smittspridningen. Redan tidigt i våras kunde
vi erbjuda hyresvärdarna ett digitalt alternativ till fysiska lägenhetsvisningar och sedan dess har vi
genomfört fler än 1 000 visningar via film eller foto.
Coronapandemin fick oss att genomföra stora förändringar i verksamheten för att minska smittspridning.
Vi utrustade personalen för att kunna jobba hemifrån. Vi förändrade våra besöksrutiner och öppettider.
När coronapandemin väl är över kommer vi att utvärdera vad vi behåller av våra nya arbetssätt, och vad
som ska återgå till sin tidigare form.
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Medelantalet anställda var under året 20 (20) personer varav 14 (14) kvinnor och 6 (6) män.

Ekonomisk utveckling
Ökat tillströmning av antal betalande i bostadskön gör att årets intäkter ligger 13% högre än föregående
år.
Personalkostnaderna uppgår till 12,3 Mkr, vilket är ca 1,2 Mkr lägre än föregående år och framförallt
förklaras av tillkommande engångspensionskostnader 2019 på ungefär motsvarande belopp.
Övriga kostnader ligger som planerat trots att extrainvesteringar varit nödvändiga för att tillse att
personalen p g a Coronapandemin har bra hemarbetsplatser.
Under året har samarbete inletts med bostadsförmedlingen i Uppsala. Syftet är att utveckla
bostadsförmedlingsuppdraget genom nära samarbete och att ensa arbetssätten för att på så sätt också
kunna samarbeta om en digital förmedlingstjänst. Att dela förmedlingstjänst är att stärka ekonomin på
lång sikt.
Risker och osäkerhetsfaktorer
Vårt befintliga förmedlingssystem går inte att använda efter 2021 då leverantören slutar att underhålla det.
All utvecklingen av systemet är stoppad och tillsammans med bostadsförmedlingen i Uppsala har arbetet
med att ta fram en ny gemensam förmedlingslösning inletts. Vid en samverkan av detta slag behöver
bägge parter vara med och styra tillsammans. Förutom löpande förvaltning och underhåll så måste vi
komma överens om budget och vilken vidareutveckling som ska utföras. Detta är svårt i alla typer av
större organisationer och ännu svårare mellan olika huvudmän.
Det finns privata förmedlingsalternativ som utgör reella hot mot vår transparenta förmedling efter rak kö.
Sedan en tid tillbaka har det funnits konkurrenter med en marknadsplatslösning utan förmedling och på
senare tid har marknadsplats med förmedlingslösning lanserats. Gemensamt för båda är att det inte kostar
något för de bostadssökande att registrera sig och hyresvärdarna kan förmedla efter egna krav och utan att
behöva ta hänsyn till kötid. Det finns en fortsatt osäkerhet kopplat till hur vår regionala marknad kommer
att emot de nya privata alternativen utan krav på transparent förmedling.
En annan osäkerhetsfaktor är hur nyproduktionsmarknaden kommer att utvecklas. Det finns tecken som
tyder på att nyproduktionen av hyresrätter bromsar in, men det är svårt att överblicka konsekvenserna av
detta.

Framtida utveckling
Verksamheten förväntas i huvudsak fortsätta bedrivas med nuvarande inriktning, med en tydlig
orientering mot att öka antalet anslutna hyresvärdar och därmed utbudet av lägenheter för förmedling.
Tillsammans med bostadsförmedlingen i Uppsala kommer vi att utveckla arbetssätt, förmedlingssystem,
webb och digitala tjänster.
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De yttre faktorer som påverkar inflödet av bostäder till Boplats Syd är framförallt nyproduktion av
bostäder, rörligheten på bostadsmarknaden samt Boplats Syds eget proaktiva arbete för att hitta nya
samarbetspartners. Tillströmningen av både hyresvärdar och lediga lägenheter är fortsatt stor. Vi
förväntar därför att tillströmningen av betalande i kön ska fortsätta öka de kommande åren.

Icke-finansiella upplysningar
Sjukfrånvaron har under 2020 varit 8.8%% (varav långtid 6%) jämfört med 6,7% (varav långtid 2,8)
under 2019.
Vid rekryteringar strävar bolaget mot en jämnare könsfördelning. 2020 var 30% (30%) av medarbetarna
män och 70% (70%) kvinnor. Boplats Syd har både manliga och kvinnliga chefer. Av tre chefer är två
män.

Flerårsöversikt (Tkr)

2020
26 636
2 820
2 818
23 134
16
78
12
20

Nettoomsättning
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)
Avkastning på eget kap. (%)
Avkastning på totalt kap. (%)
Antal anställda

2019
23 576
-535
-535
17 852
8
-38
-3
20

2018
21 333
479
472
16 572
6
50
3
18

2017
18 997
260
257
13 609
4
43
2
18

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förändring av eget kapital
Belopp vid årets ingång
Disposition enligt beslut av
årets årsstämma:
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Aktiekapital

500 000

500 000

Överkursfond

608

608

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Summa

1 384 220

-492 342

1 392 486

-492 342

492 342
1 679 895
1 679 895

0
1 679 895
3 072 381

891 878

Villkorat aktieägartillskott uppgår till 1.000.000 kr (f.g. år 1.000.000 kr).

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst
årets vinst

891 878
1 679 895
2 571 773

disponeras så att
i ny räkning överföres

2 571 773

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Resultaträkning

Not

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

3

2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

26 635 855
42 411
26 678 266

23 575 998
56 344
23 632 342

-9 568 202
-12 289 582

-8 496 874
-13 647 644

-2 000 907
-23 858 691
2 819 575

-2 022 332
-24 166 850
-534 508

Resultat efter finansiella poster

0
-1 189
-1 189
2 818 386

89
-923
-834
-535 342

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

-673 523
2 144 863

43 000
-492 342

Skatt på årets resultat
Årets resultat

-464 968
1 679 895

0
-492 342

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

4
5

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
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Not

2020-12-31

2019-12-31

1 813 003
1 813 003

3 670 975
3 670 975

459 200
217 183
676 383

487 900
214 775
702 675

2 489 386

4 373 650

1 280
19 495 302
588 430
559 252
20 644 264

1 280
12 395 673
536 931
544 476
13 478 360

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

286
20 644 550

286
13 478 646

SUMMA TILLGÅNGAR

23 133 936

17 852 296

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande
arbeten
6
Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Inventarier, verktyg och installationer

7
8

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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Not

2020-12-31

2019-12-31

500 000
608
500 608

500 000
608
500 608

891 878
1 679 895
2 571 773
3 072 381

1 384 220
-492 342
891 878
1 392 486

700 523

27 000

2 552 874
89 981
900 054
1 360 996
14 457 127
19 361 032

1 561 791
89 246
461 613
1 534 551
12 785 609
16 432 810

23 133 936

17 852 296

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

10

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår
förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.
Vidareutveckling av förvärvade immateriella anläggningstillgångar redovisas som anläggningstillgång i
takt med investeringen.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Avskrivning av immateriella anläggningstillgångar påbörjas när respektive fas i
vidareutvecklingsprogrammet är avslutade:
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Immateriella anläggningstillgångar
Förvärvade immateriella anläggningstillgångar

4-5 år

Nedlagda utgifter på annans fastighet
Inventarier, verktyg och installationer
Datorer / IT

20 år
5 år
3 år

Inkomstskatter

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i
eget kapital.
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per
balansdagen.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser.
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder
och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive
skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.
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Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med
ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av
förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten
skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga
överskott.
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna
skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Rörelseresultat
Resultat efter avskrivningar men före finansiella intäkter och kostnader.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
Avkastning på eget kap. (%)
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver
med avdrag för uppskjuten skatt).
Avkastning på totalt kap. (%)
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen.
Antal anställda
Medelantal anställda under räkenskapsåret.

Not 2 Uppgifter om moderföretag
Moderföretag i den minsta koncern där företaget ingår och som upprättar koncernredovisning är Malmö
Stadshus AB med organisationsnummer 556453-9608 med säte i Malmö
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Not 3 Nettoomsättningens fördelning
Nettoomsättning
Köavgifter
Övriga intäkter

Not 4 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
Kvinnor
Män
Löner och andra ersättningar
Löner och ersättningar
Sociala kostnader
Sociala kostnader
Pensionskostnader
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

Not 5 Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång

Programvara
Nedlagda kostnader på annans fastighet
Inventarier och verktyg
Datorer
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2020

2019

26 559 855
76 000
26 635 855

23 505 373
70 625
23 575 998

2020

2019

14
6
20

14
6
20

8 407 348
8 407 348

8 221 093
8 221 093

2 497 779
984 139
3 481 918

3 090 167
2 017 568
5 107 735

11 889 266

13 328 828

2020

2019

1 857 972
28 700
110 995
3 240
2 000 907

1 835 484
28 700
116 148
42 000
2 022 332
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Not 6 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
Not 7 Förbättringsutgifter på annans fastighet
Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
Not 8 Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
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2020-12-31

2019-12-31

7 297 114
7 297 114

7 297 114
7 297 114

-3 626 139
-1 857 972
-5 484 111

-1 790 655
-1 835 484
-3 626 139

1 813 003

3 670 975

2020-12-31

2019-12-31

574 000
574 000

574 000
574 000

-86 100
-28 700
-114 800

-57 400
-28 700
-86 100

459 200

487 900

2020-12-31

2019-12-31

682 005
116 643
798 648

682 005
0
682 005

-467 230
-114 235
-581 465

-309 082
-158 148
-467 230

217 183

214 775
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Not 9 Fordringar hos koncernföretag

Banktillgodohavande koncernkonto

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Förutbetalda intäkter
Upplupna personalkostnader
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2020-12-31

2019-12-31

19 412 802
19 412 802

12 395 673
12 395 673

2020-12-31

2019-12-31

12 911 651
1 084 325
461 152
14 457 128

11 562 319
770 051
453 240
12 785 610

Not 11 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Företaget har inga ställda säkerheter. Enligt styrelsens bedömning har företaget inga eventualförpliktelser.
Malmö den 3 mars 2021

Emilie Malm
Ordförande

Stefan Claesson

Inger Lindbom Leite

Joseph Prai

Niclas Röhr

Krister Hjelm
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 23 mars 2021
Grant Thornton Sweden AB

Mats Pålsson
Auktoriserad revisor
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Styrelsens uttalande om verksamheten 2020
Styrelsen i Boplats Syd AB gör följande uttalande beträffande den verksamhet
som bolaget bedrivit under 2020.
Verksamheten i bolaget har bedrivits och utvecklats i enlighet med det fastställda
ändamålet med verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheter
som utgör ram för verksamheten, såsom de är angivna av ägarna i de för
perioden ovan gällande ägardirektiv och bolagsordning.
Den interna kontrollen har följt den fastställda internkontrollplanen. Den är
framtagen utifrån de riskmatriser som tagits fram ute i verksamheterna. Planen
omfattar både åtgärder och granskningar. Rapportering till styrelsen har gjorts
löpande under året och slutrapport lämnades på styrelsemötet i januari 2021.

Malmö 2021-03-03

Emilie Malm
Ordförande

Niclas Rörh
Vice ordförande

Joseph Prai
Ledamot

Inger Lindbom-Leite
Ledamot

Stefan Claesson
Ledamot

Krister Hjelm
Verkställande direktör
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Svar på remiss från Finansdepartementet - Bygg och bo till lägre kostnad – förslag för
bättre konkurrens i bostadsbyggandet (SOU 2020:75)

Sammanfattning
Syftet med utredningen är att gynna en utveckling där lägre produktionskostnader
återspeglas i boendekostnaderna och där företag med sådana affärsmodeller ges bättre
förutsättningar att verka. Utredningen har särskilt tittat på hur seriebyggda flerbostadshus
påverkar boendekostnaderna. I kommittédirektiven anges att utredningen ska föreslå
författningsändringar om den bedömde detta som nödvändigt för en ökad konkurrens.
Utredningen konstaterar att ett kommunalt markinnehav, och ett allmännyttigt
bostadsföretag som använder ramavtal för att beställa seriebyggda flerbostadshus ofta leder
till lägre produktionskostnader.
Boplats Syd ser positivt på alla förslag som innebär att fler hyreslägenheter byggs till lägre
hyresnivåer än normal nyproduktion. Men om kommunerna, som utredningen föreslår, ska
använda instrument som markanvisningsavtal, upphandlingsdirektiv eller rabatterade
markpriser för att på olika sätt subventionera kostnaden för slutkonsumenten utan att
samtidigt ha verktyg som garanterar träffsäkerheten i att de billigare bostäderna kommer de
bäst behövande till nytta så riskerar det leda till att resursstarka sökande med längre kötid
kommer tilldelas subventionerade lägenheter.
Boplats Syd vill också peka på att hyresnivån i nyproduktion endast utgör en del utav en
större problematik. Då även nyproduktion med relativt lägre hyra i många fall inte kan
efterfrågas av inkomstsvaga grupper skulle andra insatser kunna ge mer effekt för
inkomstsvaga grupper. Exempel på detta är att förmå fastighetsägare och hyresvärdar att i
större utsträckning godkänna bostadsbidrag och bostadstillägg samt försörjningsstöd i hela
eller delar av sitt bestånd. Ett annat exempel är att försvåra underhållsrenoveringar av
lägenheter som inte är i behov av det och där konsekvensen är höjda hyror så att
inkomstsvaga grupper inte längre kan efterfråga lägenheterna (så kallade renovräkningar).
Boplats Syd anser därför att Sverige är i stort behov av en bostadspolitik som tar ett
helhetsgrepp över hela bostadsbeståndet.
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Yttrande
Bostadsbristen har varit ett påtagligt problem under många år i Sverige, och i synnerhet i
storstadsregionerna. Men det är också viktigt att konstatera att bostadsbristen inte drabbar
alla på samma sätt. För en stor del av befolkningen är bostadsbristen inte ett akut problem,
då de ändå kan efterfråga bostad. Bostadsbristen är mest kännbar bland hushåll med svag
betalningsförmåga. I denna grupp ingår inte bara hushåll som mottager försörjningsstöd,
utan även exempelvis hushåll som har inkomst från förvärvsarbete, men där denna inkomst
fortfarande är låg.
Boplats Syd ser ett behov av att fastighetsägare i högre grad accepterar bostadsbidrag och
bostadstillägg som inkomst, vilket många idag inte gör. Hushåll kan inte söka bostadsbidrag
och bostadstillägg på förhand, utan är istället hänvisade till att få en prognos på vad de
preliminärt kan få. Beslut är först möjligt när man skrivit på kontrakt. Många fastighetsägare
accepterar inte denna prognos som tillräckligt tillförlitlig och därför går den heller inte att
räkna in i den totala inkomst som ett hushåll har. Det innebär att hushåll som med stor
sannolikhet kommer få bostadsbidrag och bostadstillägg när de flyttar in, på förhand inte
kan tillgodoräknas denna inkomst som bostadssökande. Därför kan inte kan efterfråga en
lika stor del av hyresbeståndet som de annars skulle kunna efterfråga.
I Sverige har vi valt att inte ha ett system med s. k. Social housing för människor med låg
inkomst eller som av andra anledningar står långt ifrån bostadsmarknaden. Boplats Syd vill
uppmärksamma på att ett läge där i stort sett endast allmännyttan godtar bostadsbidrag,
bostadstillägg eller försörjningsstöd som inkomst riskerar i praktiken att skapa en situation
där allmännyttan alltmer tar formen av social housing.
Det finns även en betydande andel hushåll med ett stort antal personer och barn, som
samtidigt har svag betalningsförmåga. Även för hushåll med 3 barn med relativt god
betalningsförmåga, är det problematiskt att hitta tillräckligt stora hyreslägenheter med en
rimlig hyresnivå. Problematiken öka exponentiellt ju större hushållet är. För en familj med
svag betalningsförmåga med fyra eller fem barn är det nästan omöjligt att efterfråga bostad i
Malmö.
Eftersom de kommunala bostadsförmedlingarna i landet förmedlar sina bostäder genom en
rak kö, där kötid är helt avgörande så vill Boplats Syd framföra att om kommunerna, som
utredningen föreslår, ska använda instrument som markanvisningsavtal,
upphandlingsdirektiv eller rabatterade markpriser för att på olika sätt subventionera
kostnaden för slutkonsumenten så riskerar det leda till att resursstarka sökande med längre
kötid kommer tilldelas lägenheterna. Detta eftersom det saknas verktyg som garanterar
träffsäkerheten i att de billigare bostäderna kommer de bäst behövande till nytta.
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En billigare nyproduktion är viktigt för att skapa en hållbar bostadsmarknad men Boplats Syd
menar att konsekvensanalysen av utredningens förslag är otillräcklig. Det kan inte säkert
visas att seriebyggda flerbostadshus lokalt leder till lägre byggkostnader eller till lägre
boendekostnader. Det bör också understrykas att om ökade möjligheter till planavvikelse
leder till uppkomsten av mindre attraktiva områden, så innebär det risk för ökat segregation.
Det här är något som behöver belysas tydligare.
Boplats Syd efterlyser ett större fokus på det befintliga bostadsbeståndet, där hyrorna ligger
på en nivå som inkomstsvaga hushåll kan efterfråga. Det krävs dels att det befintliga
beståndet av hyreslägenheter med en lägre hyra används på ett bättre sätt, samt att dessa
lägenheter renoveras och förvaltas ansvarsfullt så att beståndet av denna typ av lägenheter
inte sjunker. För detta krävs en nationell bostadspolitik.
Malmö 2020-02-22

Krister Hjelm
VD
Boplats Syd AB
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Reservation
Boplats Syd AB 2021-03-03
Ärende: 8a
Svar på remiss från Finansdepartementet – förslag för bättre konkurrens i
bostadsbyggandet (SOU 2020:75)

Syftet med utredningen är att gynna en utveckling där lägre produktionskostnader återspeglas
i boendekostnader och där företag med sådana affärsmodeller ges bättre förutsättningar att
verka. Utredningen har särskilt tittat på hur seriebyggda flerbostadshus påverkar
boendekostnaderna.
I remissvaret från Boplats Syd föreslås flera förslag, som inte direkt relaterar till
nybyggnation, däribland önskemålet att förmå fastighetsägarna att i större utsträckning
godkänna försörjningsstöd vid ansökan om bostad. Detta skulle innebära att jämställa
försörjningsstödet med förvärvsarbetad inkomst, trots att detta inte betraktas som lön och inte
heller är pensions eller semestergrundande. Detta är en politik som säger att arbete inte är
viktigt, utan alla skall ha rätt till allt oavsett egna insatsen.
Vi Sverigedemokrater anser inte att försörjningsstöd skall kunna räknas som lön. Därför
yrkade jag att stryka två ord på första sidan, tredje stycket, sjunde raden ”samt
försörjningsstöd” från Boplats Syds remissvar.
Då mitt yrkande inte fick gehör reserverar jag mig.

Stefan Claesson (SD)

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Svar på remiss från Arbetsmarknad- och Socialförvaltningen: Plan för kvinnofrid och mot våld
i nära relation. ASN-2020-800

Svar:
Den huvudsakliga målsättningen med planen är att förhindra att våld över huvud taget
uppstår eller upprepas. Malmö Stad vill med planen förutom att förebygga och förhindra
våld, medverka till att trygga barn och ungas uppväxtvillkor samt säkra att de som utsätts för
kränkningar och våld får stöd och skydd utifrån sina behov.
Boplats Syd delar synen på att detta är ett viktigt arbete. I vår verksamhet har det sedan
länge varit möjligt att registrera sig och att söka lägenheter utan att någon annan ser detta.
Under förutsättning att den sökande registrerar en giltig e-postadress finns det olika sätt att
vara ”anonym”. Det vanligaste sättet är att välja bort att få pappersutskick hem, men den
sökande kan också registrera sig med ofullständigt personnummer och alias. Det här har
varit en väg för många att komma ifrån ett förhållande fyllt av våld.
Vi förstår att det kan finnas behov av förtur för den som behöver komma ifrån ett destruktivt
förhållande och som uttömt alla möjligheter att själv lösa sin bostadssituation. Vi har dock
svårt att se hur denna förtur skulle kunna kombineras med vår verksamhet som styrs av
bostadsförsörjningslagens krav på rak kö med förmedling efter kötid och utan förtur.

Malmö 2020-03-10

Krister Hjelm
VD
Boplats Syd AB
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Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2021-01-25 kl. 15:11-15:14

Plats

Distans via Teams

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)

Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
Protokollet omfattar

§24

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

...........................................

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

...........................................

Torbjörn Tegnhammar
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Utseende av dataskyddsombud

STK-2021-41
Sammanfattning

Sedan april 2018 är stadsjuristen Niina Stiber utsedd som dataskyddsombud på heltid för
kommunens nämnder och helägda bolag.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott utser konsult Martin Axelsson som
dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområde med ikraftträdande
från och med den 1 mars 2021 tills dess att ordinarie dataskyddsombud åter är i tjänst
den 13 augusti 2021.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott anmodar kommunens övriga nämnder och helägda
bolag att utse Martin Axelsson som dataskyddsombud inom sina respektive
verksamhetsområden under samma period samt att uppdra åt honom att därefter
meddela Datainspektionen om beslutet och dataskyddsombudets kontaktuppgifter.
Beslutet skickas till

Alla nämnder
Helägda bolag

Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse KSAU 210125 Utseende av dataskyddsombud
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Stadskontoret
Tjänsteskrivelse

Datum

2020-11-27

Vår referens

Ellenor Modig
HR-specialist
Ellenor.Modig@malmo.se

Mötes- och resepolicy Malmö stad, med riktlinjer
STK-2020-1485

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har, i samarbete med servicenämnden och med stöd av miljönämnden, haft i
uppdrag att arbeta fram en ny resepolicy. En uppföljning av nuvarande resepolicy presenterades
för kommunstyrelsen i november 2019. Uppföljningen påvisade behov av en tydligare prioritering och ansvarsfördelning gällande tjänsteresor. Därutöver krävs ett kontinuerligt uppföljningsarbete för att få till stånd den beteendeförändring som är nödvändig för att Malmö ska bli en
klimatneutral stad.
Stadskontorets förslag innehåller ett tydliggörande av hur Malmö stad ser på användning av privat bil i tjänst och användning av flyg vid tjänsteresor, eftersom det är dessa färdmedel som står
för merparten av koldioxidutsläppen. I förslaget framgår att det alltid ska göras ett övervägande
om det behövs en resa eller om mötet kan ske digitalt. När det gäller användning av privat bil i
tjänsten föreslås en lägsta transportsträcka och att det därutöver finns ett avtal mellan chef och
medarbetare. I första hand ska alternativa transportsätt väljas såsom cykel, gång och kollektivtrafik. För längre tjänsteresor förordas att tåg väljs liksom att tåg alltid ska vara färdmedel vid resor
till och från Stockholm. I förslaget framgår att närmaste chef, om särskilda skäl finns, kan besluta om undantag vad gäller val av färdmedel.

I stort sett alla nämnder har ställt sig positiva till förslaget (STK-2020-790). Några har valt att
inte lämna yttrande eller synpunkter. Tre helägda bolag har inkommit med yttranden. När det
gäller möjlighet att använda tjänstecykel, bilpoolsbil eller Malmö stads bilar påpekas att tillgängligheten kan vara dålig och att det kan innebära högre kostnader för nämnderna liksom att det
tar mer arbetstid i anspråk, vilket kan skapa stress. Stadskontoret har utifrån inkomna yttranden
gjort förtydliganden i förslaget till Mötes- och resepolicy Malmö stad, med riktlinjer.

SIGNERAD

2020-12-08

Stadskontorets förslag är att Mötes- och resepolicy i Malmö stad antas av kommunfullmäktige och att
kommunstyrelsen beslutar anta förslag till Riktlinjer för Malmö stads möten och resor under förutsättning att kommunfullmäktige antar policyn och att servicenämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att införa ett gemensamt transportbokningssystem för att underlätta tillgängligheten till
olika transportmedel. Mötes- och resepolicy i Malmö stad gäller för samtliga nämnder och helägda
bolag. Riktlinjer för Malmö stads möten och resor gäller samtliga nämnder då dessa är anpassade till
förvaltningarna/nämnderna.
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Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige antar i ärendet redovisat förslag till Mötes- och resepolicy i Malmö
stad att gälla för samtliga nämnder och helägda bolag från den 1 mars 2021.
2. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att besluta om nödvändiga ändringar av mötes- och resepolicyn under förutsättning att dessa är av mindre principiell vikt.
3. Kommunfullmäktige upphäver nuvarande resepolicy från och med den 1 mars 2021.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta för egen del
4. Kommunstyrelsen antar i ärendet redovisat förslag till Riktlinjer för Malmö stads möten
och resor att gälla för samtliga nämnder från den 1 mars 2021. Riktlinjerna börjar gälla
under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om mötes- och resepolicyn.
5. Kommunstyrelsen anmodar servicenämnden att utreda möjligheten till ett gemensamt
transportbokningssystem med återrapportering under hösten 2021. Uppdraget gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om mötes- och resepolicyn.
Beslutsunderlag

•

[Här kommer namnet på de handlingar som ligger till grund för beslutsförslaget hämtas in
automatiskt. Du behöver inte skriva något under denna rubrik.]

Beslutsplanering

Kommunstyrelseberedningen 2020-12-02
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-14
Kommunstyrelsen 2021-01-13
Kommunfullmäktige 2021-02-04
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Samtliga helägda bolag
De fackliga organisationerna i kommuncentral samverkan (Kommunal, Vision, Lärarförbundet,
SACO, LR (SACO), Ledarna och Vårdförbundet)
Kommunstyrelsen
Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2019 att ge kommunstyrelsen, i samarbete med servicenämnden och med stöd av miljönämnden, i uppdrag att arbeta fram en ny resepolicy. Som en
första del i uppdraget presenterades en uppföljning av nuvarande resepolicy i rapporten ”Uppföljning av nuvarande resepolicy med förslag till fortsatt arbete samt möjlighet till klimatväxlingsmodell”. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna rapporten i november 2019 (STK-20191249).
Det behövs en tydligare prioritering och ansvarsfördelning gällande transporter och det gäller
även för tjänsteresor. Varje förvaltnings klimatavtryck behöver synliggöras så att anpassade åtgärder kan genomföras och följas upp. Först då är det möjligt att få till stånd den beteendeför-
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ändring som behövs för att Malmö stad ska bli en klimatneutral stad. Genom att förändra resoch mötesvanor går det att – förutom att minska klimatpåverkan – bidra till en minskning av
stadens kostnader för resor. Om resan ersätts med ett digitalt möte uppstår ingen reskostnad. I
de flesta fall är resor med tåg billigare än resor med flyg och att välja gång, cykel eller kollektivtrafik istället för bil eller taxi innebär också lägre eller inga kostnader.
Med utgångspunkt från tidigare års resvanor innehåller förslaget till Mötes- och resepolicy, med tillhörande riktlinjer ett tydliggörande av hur Malmö stad ser på användning av privat bil i tjänst och
användning av flyg vid tjänsteresor. I förslaget framgår att det alltid ska göras ett övervägande
om det behövs en resa eller om mötet kan ske digitalt. När det gäller användning av privat bil i
tjänst föreslås att en lägsta transportsträcka för att använda privat bil i tjänst ska vara 5 km och
att en förutsättning är att det finns ett avtal mellan chef och medarbetare. I första hand ska alternativa transportsätt väljas såsom cykel, gång och kollektivtrafik. Om det behövs bil ska leasingbil
eller bilpoolsbil väljas, alternativt taxi. För längre tjänsteresor förordas att tåg väljs och att tåg
alltid ska vara färdmedel vid resor till och från Stockholm.
I förslaget till riktlinjer framgår att närmaste chef, om särskilda skäl finns, kan besluta om undantag vad gäller val av färdmedel. Med särskilda skäl avses verksamhetens förutsättningar eller den
enskildes livssituation. Förslaget till riktlinjer tydliggör nämndernas ansvar för att årligen följa
upp efterlevnaden av policyn internt.
Sammanfattning av remissvar

I stort sett alla nämnder har ställt sig positiva till förslaget om Mötes- och resepolicy Malmö
stad, med tillhörande riktlinjer. Några nämnder har valt att inte lämna yttrande eller synpunkter.
Tre bolag har inkommit med yttranden. Ett bolag menar att skrivningarna kring inrikesresor kunde varit skarpare, medan ett annat bolag anser att kraven är för hårda. Det har
också upplevts otydligt vilka skrivningar som inkluderat bolagen och vilka som gällt specifikt för nämnderna. Något bolag framför att det är otydligt vad som skiljer policy och riktlinjer åt, medan ett annat bolag tar upp att de har en egen policy som de vill fortsätta använda eftersom den givit goda resultat.
När det gäller användning av privat bil i tjänst efterfrågas förtydligande kring femkilometersgränsen – om den avser totalsträcka under en dag eller om den avser varje delsträcka. Det framförs från grundskolenämnden att det kan bli många kilometer totalt om
flera olika tjänsteresor ska ske under dagen men där alla är under 5 km vardera. Från facklig sida, Vårdförbundet och Lärarförbundet, finns önskemål om att inte ha en absolut
gräns på 5 km och en oro för hur detta kan påverka grupper som behöver förflytta sig
mycket. När det gäller avtal om att använda privat bil i tjänst önskas från funktionsstödsnämnden förtydligande om hur avtalen ska hanteras och hur länge de gäller. Avseende
möjlighet att använda tjänstecykel, bilpoolsbil eller leasingbil som alternativa färdmedel
beskrivs att tillgängligheten kan vara dålig och att det i sin tur kan innebära högre kostnader för nämnderna samt att det tar mer arbetstid i anspråk vilket kan skapa stress. Från
flera håll tas det upp att egen bilpool saknas och grundskolenämnden framför att skolorna
är utspridda över hela Malmö, varför en förvaltningsspecifik bilpool skulle vara svår för
medarbetare att utnyttja. MKB framför att de inte kan ställa sig bakom skrivningarna om
privat bil i tjänst eftersom det finns ett behov för vissa medarbetare att använda privat bil i
tjänsten. Miljönämnden anser att ett tillägg bör göras avseende vikten av att alltid tanka
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bilen med det för bilen avsedda mest hållbara drivmedlet, i de fall en bil behövs.
Digitala möten förutsätter ändamålsenlig utrustning och lokal, och här kan det behöva
investeras menar tekniska nämnden och även fackliga remissvar tar upp frågan. Det är
viktigt att alla medarbetare ges förutsättningar och möjlighet att delta i digitala möten.
Det efterfrågas från flera håll exempel, eller tillämpningsanvisningar, på när chef kan besluta om undantag vad gäller val av färdmedel eller när ett fysiskt möte ska ersättas av ett
digitalt. Parkering Malmö skriver att beslut om undantag bör ligga hos chef ovanför medarbetarens chef. Arbetsmarknads- och socialnämnden skriver ”För att underlätta för chefer att ta likvärdiga beslut bör mötes- och resepolicyn samt riktlinjerna tydliggöra och exemplifiera ytterligare gällande i vilka sammanhang en resa bör ersättas med ett digitalt
möte.” Gymnasie- och vuxenutbildnings-nämnden anser att det behövs ett klargörande
vilket mandat närmaste chef har att bevilja undantag från policy med riktlinjer både gällande resor med flyg och resor med egen bil. Detsamma framförs från hälsa, - vård och
omsorgsnämnden. Förskolenämnden skriver ”om (..) närmsta chef avgör om den anställde
har skäl att avvika från huvudregeln, lämnas dessutom stort utrymme för tolkningar och
kan leda till stora olikheter beroende på var man jobbar och vem ens närmsta chef är.”
Parkering Malmö framför att det saknas ställningstaganden kring färja och kring mikromobilitet.
Det har inkommit synpunkter från flera håll när det gäller stycket om uppföljning. Området är angeläget men skrivningen har varit otydlig och det har uppfattats som att uppföljning av resepolicyn skulle vara en del i internkontrollarbetet, vilket inte var avsikten.
Från flera håll poängteras vikten av att mötes- och resepolicyn blir känd bland alla medarbetare och att det behövs kommunikationsinsatser.
Inkomna reservationer och särskilda yttrande
Arbetsmarknad- och socialnämnden
Moderaterna och Centerpartiet reserverade sig mot beslutet.
Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.
Fritidsnämnden
Moderaterna inkom med särskilt yttrande.
Funktionsstödsnämnden
Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.
Grundskolenämnden
Moderaterna och Centerpartiet reserverade sig mot beslutet.
Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.
Miljöpartiet och Vänsterpartiet inkom med särskilda yttranden.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.
Miljönämnden
Moderaterna och Centerpartiet reserverade sig mot beslutet.
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Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.
Servicenämnden
Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.
Stadsbyggnadsnämnden
Moderaterna och Centerpartiet reserverade sig mot beslutet.
Sverigedemokraterna inkom med särskilt yttrande.
Tekniska nämnden
Moderaterna och Centerpartiet reserverade sig mot beslutet.
Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet.
Stadskontorets bedömning

Med beaktande av inkomna remissvar gör stadskontoret följande bedömning. Det finns behov
av förtydliganden i förslaget till Mötes- och resepolicy Malmö stad, med tillhörande riktlinjer.
När det gäller skrivningen om 5-kilometersgräns för ersättning vid användning av privat bil i
tjänsten avser den per delsträcka. De skriftliga avtal som förutsätts mellan chef och medarbetare
för användning av privat bil i tjänsten gäller löpande med årlig omprövning. Detta förtydligas i
Mötes- och resepolicy Malmö stad, med tillhörande riktlinjer.
Uppföljning är ett område där det finns utrymme för förbättring och det är viktigt att varje
nämnd regelbundet ser över hur efterlevnaden av policyn fungerar och om det finns behov av
att underlätta för medarbetarna att göra rätt val. Nämnden ansvarar för att årligen göra en uppföljning av policyn. I vilken form uppföljningen görs beslutar varje nämnd. Detta förtydligas i
Mötes- och resepolicy Malmö stad, med tillhörande riktlinjer.
När det gäller frågan om tillgång till Malmö stads bilar och tjänstecyklar delar stadskontoret uppfattningen om att det saknas en god överblick och tillgänglighet. Detta skulle delvis kunna avhjälpas genom ett gemensamt bokningssystem. Inom ramen för ett sådant system skulle det
också vara möjligt att inkludera mikromobilitet. Kommunstyrelsen föreslås anmoda servicenämnden att genomföra en utredning.
Vad gäller synpunkten att alternativa transportmedel tar mer arbetstid i anspråk bedömer stadskontoret att detta kan underlättas genom informations- och kunskapshöjande insatser i verksamheten om varför det är en angelägen fråga att välja klimatvänliga transportmedel. I många fall
kan det vara så att det går snabbare att ta cykeln till ett möte än att hämta en bil, köra och sedan
hitta en parkering vid målet.
Flera remissinstanser har framfört önskemål om förtydligande avseende när chefen får bevilja
undantag från policyn. I riktlinjerna och i policyn står det ”Om särskilda skäl finns kan närmaste
chef besluta om undantag vad gäller val av färdmedel. Med särskilda skäl avses verksamhetens
förutsättningar eller den enskildes livssituation.” Stadskontoret menar att det i chefens uppdrag
ingår att göra den här typen av bedömning. En bedömning som är individuell utifrån medarbetarens situation och uppdrag men också ställd i relation till målsättningen med mötes- och resepolicyn. Det är förvaltningens ansvar att stödja chefen i detta uppdrag.
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Genomgående har det varit positivt gensvar kring att ersätta tjänsteresor med resfria möten.
Stadskontoret delar tekniska nämndens och de fackliga synpunkterna kring vikten av att tillgängliggöra digitala mötesverktyg och ändamålsenliga lokaler för alla grupper av medarbetare. I ärendet om förslag till Klimatväxlingsmodell finns också denna typ av insatser med i listan över vad
klimatväxlingsmedel skulle kunna användas till. Stadskontoret vill också lyfta nämndernas ansvar
i att tillgängliggöra digitala mötesverktyg och ändamålsenliga lokaler.
Stadskontoret delar inkomna synpunkter om vikten av att den nya mötes- och resepolicyn blir
föremål för stora kommunikationsinsatser så att den därmed bli väl känd hos alla medarbetare.
Stadskontorets förslag

Förslaget är att Riktlinjer för Malmö stads möten och resor börjar gälla under förutsättning att
kommunfullmäktige antar Mötes- och resepolicy i Malmö stad. Samma förutsättning gäller för
servicenämndens uppdrag att utreda möjligheten att införa ett gemensamt bokningssystem
för att underlätta och öka tillgängligheten till olika transportmedel. Mötes- och resepolicyn
gäller för samtliga nämnder och helägda bolag. Riktlinjerna gäller samtliga nämnder eftersom
dessa är anpassade till förvaltningarna/nämnderna.
Se bilagda Mötes- och resepolicy Malmö stad, med tillhörande riktlinjer för innehåll i policyn (gäller medarbetare, förtroendevalda och anställda i helägda bolag) och riktlinjerna för medarbetarna i förvaltningarna.
Ansvariga

Carina Tempel HR-direktör
Magdalena Bondeson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör
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