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Innehåll
Bakgrund
Denna presentation ger en övergripande beskrivning av de förändringar
som skett i Malmö stads arbete med styrning, ledning och utveckling med
kommunfullmäktigemål.
Förändringarna utgår ifrån det uppdrag som kommunstyrelsen fick i
budgeten för 2019 och det beslut som kommunfullmäktige fattade 19 juni
2019 (STK-2019-94). En del frågor återstår att lösa, vilket kommer att ske i
dialog under hösten.
Denna presentation ger bland annat svar på
 Varför gör vi dessa förändringar?

 Vad vill vi åstadkomma med det nya arbetssättet?
 Vilka konkreta förändringar kommer detta att medföra?
 Hur ser tidplanen ut för hösten 2019?
 Vad behöver vi fundera på?

Varför gör vi dessa
förändringar?

Varför gör vi dessa förändringar?

Uppdrag i budget 2019
• Kommunstyrelsen fick ovanstående uppdrag i budgeten för år 2019. Uppdraget
motiverades på följande sätt: ”Målstrukturen och arbetet med styrning, ledning

och utveckling med mål behöver ses över. Syftet är att skapa mer långsiktighet i
styrningen och få bättre förutsättningar för att prioritera samt integrera målen
för Agenda 2030 i stadens målstruktur.”

I genomförandet av detta uppdrag har följande vägts in
• Senaste årens erfarenheter med nuvarande struktur
• Ambition om en förflyttning mot mer tillitsbaserad styrning
• Malmö stads nya organisation från 2017
• Arbetet med förändrad budget- och uppföljningsprocess (STK-2017-322)
• Uppdraget att integrera Agenda 2030 i målstrukturen

Erfarenheter från nuvarande struktur
Övergripande
 Har överlag fungerat bra och har utvecklats sedan införandet 2013.
Utvecklingsområden
 Kommunfullmäktigemålen är visionära och breda, vilket gör det är svårt
att visa på måluppfyllelse.
 Svårt när tvärsektoriella frågor (tex barnrätt och jämställdhet) är egna
mål.
 Kommunfullmäktigemålen riktar sig till samtliga nämnder och styrelser,
vilket innebär att de i vissa fall ger en begränsad styrande effekt och att
ansvarsutkrävandet försvåras.
 Uppföljningen bygger på ettårsperspektivet vilket inte motiverar
långsiktigt arbete.

Principer för den förändrade modellen
 Mer långsiktiga mål.
 Kommunfullmäktigemålen anger ett fåtal områden där nämnder
och styrelser behöver arbeta gemensamt.

 Kommunfullmäktigemålen riktas till de nämnder och styrelser som
främst kan bidra till måluppfyllelse.

 Det ska bli enklare att följa upp kommunfullmäktigemålen.
 Tvärsektoriella frågor är inte egna mål.

Vad vill vi åstadkomma
med det nya arbetssättet?

Förändringarna i korthet
 Kommunfullmäktigemålen gäller för hela mandatperioden.
 Antalet målområden minskar.
 Fullmäktige anger vilka nämnder och bolag som ansvarar för
respektive mål.

 Nämnder och bolag antar inte egna mål utifrån
kommunfullmäktigemålen, utan beskriver hur man ska arbeta för
att bidra till att uppnå målen samt anger indikatorer för att följa
upp sitt bidrag till de mål man ansvarar för.

 Kommunfullmäktigemålen följs upp vid mandatperiodens slut,
men löpande avstämningar sker två gånger per år i delårsrapport
och årsanalys.

Vad karaktäriserar ett
kommunfullmäktigemål?
 Sträcker sig över hela mandatperioden.
 Fokuserar på stadens viktigaste utmaningar.
 Fokuserar på områden där våra nämnder och bolag behöver
arbeta tillsammans för att uppnå en positiv förändring.

Vad vill vi åstadkomma?
 Tydligare styrning från fullmäktige eftersom respektive nämnd och
bolag inte behöver agera på alla kommunfullmäktigemål.

 Stimulera till samverkan mellan nämnder och bolag för att lösa
gemensamma problem.

Målstyrningen behöver sättas i ett bredare
perspektiv
Kommunfullmäktiges mål finns parallellt med andra styrsignaler i vår
organisation. Andra viktiga styrsignaler från fullmäktige är:

 Nämndernas och bolagens grunduppdrag så som de uttrycks i
reglementen och ägardirektiv.

 De ekonomiska ramar som sätts i budgeten.
 Kommunala styrdokument.
 Budgetuppdrag.

Vilka konkreta
förändringar kommer
detta att medföra?

Förändringar jämfört med idag
Hur ser det ut idag?

Nämnder och bolag antar
nämnds/bolagsmål för alla KF-målen.

Träffbildsanalys efter det att
nämnder/bolag antagit sina nämnds/bolagsbudgetar.

KF-målen omfattar ”allt” – både områden
där nämnder och styrelser behöver arbeta
gemensamt för att åstadkomma förflyttning
och de områden som ligger inom ramen för
grunduppdraget.

Förändring

Hur ska vi hantera det?

KF-målen delas ut till ett antal ansvariga
nämnder/bolag.

Nämnder och bolag ska inte anta egna mål
i relation till KF-målen. Istället fokusera på
indikatorer och uppföljning i relation till KFmålen som de är ansvariga för.

Ett större inslag av gemensam planering
utifrån KF-målen.

Stadskontoret samordnar det
gemensamma planeringsarbetet
tillsammans med ansvariga nämnder och
bolag per målområde.

KF-målen fokuserar på ett färre antal
områden där nämnder och bolag behöver
arbeta gemensamt för att åstadkomma en
förflyttning.

Uppföljningen av KF-målen kommer ske på
ett liknande sätt som idag, men ta
utgångspunkt i de mål som respektive
nämnd och bolag ansvarar för. Det kommer
läggas ett större fokus på samordning kring
respektive KF-mål innan nämnds- och
bolagsbudgetar antas.

Förändringar jämfört med idag
Hur ser det ut idag?

Förändring

Hur ska vi hantera det?

Nio målområden

Färre målområden

Färre processledare och processgrupper.
Representanter från ansvariga nämnder och
bolag deltar i processgrupperna.

Bedömning av måluppfyllelse årligen.

Uppföljning av önskat utfall sker för
mandatperioden, en avstämning mot det
önskade utfallet sker två gånger per år i
delårsrapport och årsanalys.

Nämnder och bolag tar fram indikatorer för
deras respektive bidrag till de KF-mål de
ansvarar för. De anger därefter önskat utfall
för mandatperioden och tillvägagångssätt
för årlig avstämning.

Tvärfrågor utgör egna mål.

Tvärfrågor utgör en del av uppföljningen
för samtliga mål.

Tvärfrågorna hanteras i uppföljningen
genom att Agenda 2030-målen taggas i
Stratsys.

Hur ser tidplanen ut för
hösten 2019?

Tidplan för målarbetet inför budget 2020
 19/6: KF tog beslut om förändrad struktur för målen i budgeten.
 29-30/8: Stadens ledningsgrupp på internat.
 13/9: Strategisk dialog i stadens ledningsgrupp.
 16/9: Nätverksträff för målsamordnare med fokus på den förändrade
modellen.
 7/10: KS budgetberedning.
 30/10: KS fattar beslut om förslag till budget.
 November: Nätverksträff för målsamordnare med fokus på KS
budgetförslag.
 20/11: KF fattar beslut om budget 2020.
 November-december: Avstämning per målområde gällande indikatorer.
 31/1 2020: Nämnds- och bolagsbudgetar ska vara klara.

Vad behöver vi fundera
på?

Vad behöver vi fundera på?
För att förbereda oss inför KF:s budgetbeslut kan vi börja fundera
kring dessa frågor efter att KS fattat sitt beslut om förslag till
budget den 30/10:

 Vilka mål ansvarar min nämnd eller bolag för?
 Vilka indikatorer kan min nämnd eller bolag anta för att visa på hur
man arbetar mot målet?

 Hur ska vi arbeta tillsammans med andra nämnder och bolag?
 Vilka medarbetare på vår förvaltning eller bolag har god kunskap
om de mål vi ansvarar för?

 Vilka åtaganden och aktiviteter behöver göras på förvaltningsnivå?
 Hur vill min nämnd eller bolag arbeta med egna mål för sin

Hör i så fall gärna av dig till:

Har du frågor eller
funderingar?

Gällande modellen
 Jenny Theander, stadskontoret
(jenny.theander@malmo.se)
 Mikael Kylsäter, stadskontoret
(mikael.kylsater@malmo.se)

Gällande Stratsys
 Sarah Strand, stadskontoret

