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Servicenämnden har tagit fram 20 nämndsmål för 2018. Nämndsmålen är långsiktiga till sin karaktär, men
följs upp och bedöms årligen.
Uppföljningen visar att 13 nämndsmål bedöms uppnås för 2018. Bland de mål där måluppfyllelsen är extra
god kan lyftas arbetet med att skapa praktik och arbetsträningsplatser inom förvaltningen.
7 nämndsmål bedöms bara delvis uppnås för 2018. Det går fortsatt sakta med inrapporteringstakten för
hållbart byggande. Det gör att målvärdet inte bedöms nås under året men gör bedömningen att nämnden
som helhet bidrar till kommunfullmäktigemålet som planerat.
Servicenämnden har en omsättning 2018 på 3 250 mnkr och ett resultat på +73 mnkr i förhållande till
budget (utfallprognos 2, +44 mnkr). Nämnden kan därigenom bidra positivt till Malmö stads ekonomi.
Samtliga avdelningar visar ett positivt resultat i förhållande till budgeten. Den största positiva avvikelsen
finns på stadsfastigheter och kan hänföras till några större poster; finansiella kostnader då ränteläget
fortsatt är lågt samt lägre kostnader för uppvärmning och snö- och halkbekämpning till följd av den ur ett
ekonomiskt perspektiv gynnsamma väderleken.
Servicenämndens utfall avseende årets investeringar är 601 mnkr lägre än beslutad investeringsram på
2 185 mnkr. Förändringen beror på flera faktorer, det kan vara projekt som förskjuts i tiden, både framåt
och bakåt i tid, och projekt som blir något billigare eller dyrare än vad som är känt vid budgettillfället.
Nämnden har i delårsrapporter och utfallsprognoser rapporterat om sänkt prognos. Stadsfastigheter driver
för närvarande ett hundratal projekt.

Servicenämnden har tagit fram mål som visar på hur nämnden ska bidra till kommunfullmäktigemålens
uppfyllelse. Nämndsmålen beskriver det resultat som nämnden förväntar sig av förvaltningen. Avsnittet
om målen är indelat efter kommunfullmäktigemålen. Här återrapporteras även arbetet med de uppdrag
som kommunfullmäktige lämnat till servicenämnden i samband med budget 2018.
Hur går uppföljningen till?
Uppföljningen startar med att verksamheten under året successivt följer upp de aktiviteter som planerats
för att uppnå åtagandet. Åtaganden och nämndsmål följs upp vid tre tillfällen om året: vid delårsrapporterna och vid årsanalysen.
Nämndsmålen är alla fleråriga till sin karaktär, men dess måluppfyllelse bedöms årsvis, baserat på årets
resultat. I analysen av nämndsmålen besvaras frågorna:
•
•
•

Hur gick det?
Varför blev det så?
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?

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

Servicenämnden bidrar bland annat till kommunfullmäktigemålet genom att etablera ett hållbart byggande.
Resultatet är både direkt, genom att fler byggnader i staden blir mer hållbara, och indirekt, genom att
servicenämnden är föredöme som byggaktör och kan driva på utvecklingen, tillsammans med övriga
byggaktörer i staden. I detta sammanhang har servicenämnden en mycket specifik roll i Malmö stad.
Arbetet har fortgått, men i långsammare takt än planerat. Nämnden gör dock bedömningen att det
långsiktiga bidraget till kommunfullmäktigemålet kvarstår.
Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges ambition att låta miljön stå högt på dagordningen, genom att
systematisera och konkretisera miljöarbetet i förvaltningen. Servicenämnden är en producerade
verksamhet. Det gör att miljöpåverkan är förhållandevis stor, bland annat genom de fordons som
framförs, de material som används och de villkor som ställs vid upphandling. Nämnden har under
mandatperioden breddat det systematiska miljöarbetet vilket har lett till ökad måluppfyllelse.
Nämnden bidrar till stadens arbete med social hållbarhet genom skapandet av mötesplatser och ökad
digitalisering.
Arbetets sammanvägda påverkan på kommunfullmäktigemålet är svår att uppskatta. Kommunfullmäktigemålet är brett och servicenämndens mål är i första hand inriktade på delarna som handlar om en
ung och modern stad där miljö står högt på dagordningen. Samtidigt bidrar nämndens mål under
målområde 4 och 5 till delarna som handlar om jämlikhet, delaktighet och likvärdighet. Därmed kan den
sammanvägda påverkan som servicenämndens arbete har på kommunfullmäktigemålet inte enbart
begränsas till de nämndsmål som är kopplade direkt till det.

Uppföljningen visar att målet delvis är uppnått.
Nämndsmålet bidrar till att sätta miljö högt på dagordningen och att bygga en modern och hållbar stad.
Hur gick det?
Nämndsmålets intention att utveckla det systematiska miljöarbetet går framåt, som det gjort under hela
mandatperioden. Arbetet bygger på en tydlig struktur, där nya prioriteringar betas av för varje år.
Uppföljningen visar att de flesta åtagandena kring det systematiska miljöarbetet bedöms fullföljt eller
delvis fullföljt under året. Nedan ges några exempel:
•
•
•

Efterlevnaden av resepolicyn ökar och antalet korta tjänsteresor med taxi har sjunkit mer än
målvärdet under året.
Arbetet för att utveckla en miljöanpassad och effektiv fordons- och maskinanvändning går
framåt.
Servicenämnden har inlett samarbete och dialog med fastighet- och gatukontoret om
naturvårdande skötsel. Servicenämnden ska fortsätta att medverka i Naturvårdsgruppen och
tillsammans arbeta för utveckling av biologisk mångfald, ekosystemtjänster och naturvårdande
skötsel.

Den andra delen av nämndmålet fokuserar på ekologiskt hållbart byggande. Där är resultatet otillräckligt.
Målvärdet för miljöcertifierade byggnader fortsätter att släpa efter. Förutom de kvarstående problemen
med inrapportering till Miljöbyggprogram SYD är många av de övriga aktiviteterna som ska bidra till att
satsningarna på ekologiskt hållbart byggande beroende av uppdateringen i projekteringsanvisningarna.
Denna uppdatering har dragit ut på tiden.
Nämndsmålet är brett och omfattar olika delar i förvaltningens bidrag till en ekologiskt hållbar stad. Sedan
mandatperiodens början har innehållet i nämndsmålet vuxit, för att nu rymma åtaganden kopplade till hela
miljöledningssystemet. Samtidigt mäts de flesta indikatorerna på hur väl det systematiska miljöarbetet
fungerar först på åtagandenivå, med undantag för andelen miljöbilar. Detta gör analysen av målet komplex
och det är svårt att bara luta sig mot målindikatorerna. Utökningen av det systematiska miljöarbetet över
mandatperioden är dock i sak en god företeelse, även om det gör det svårare att analysera helhetsresultatet.
Nämnden gör den samlade bedömningen att steg tagits i rätt riktning och att nämnden bidrar till en
positiv utveckling för kommunfullmäktigemålet. Sammantaget görs bedömningen att nämndsmålet delvis
uppnås under året.
Varför blev det så?
Förvaltningen har tidigare uppgett resursbrist som bidragande orsak till den låga inrapporteringstakten till
Miljöbyggprogram SYD. Eftersom inrapporteringen till systemet är ett uppföljningsarbete får det
dessutom ofta stå tillbaka för de aktiviteter som är mer akuta.
Källsorteringen för delar av verksamheterna kommunteknik och kommuntjänster på Augustenborg är inte
löst, bland annat på grund av svårighet att uppföra ett nytt miljöhus i området. Eftersom miljöhus byggs i
samarbete med skolnämnderna äger inte heller skolrestauranger hela frågan kring källsortering.
Källsorteringsmöbler till stadsfastigheters egna lokaler levererades under december men uppstart av
källsorteringen kommer ske först under våren 2019. Därför bedöms åtagandet delvis fullföljt.
Att systematiskt arbeta med förvaltningens egna resvanor enligt "Malmö stads resepolicy" är konkret och
förvaltningen har god rådighet över åtagandet, vilket bidrar till att måluppfyllelsen är mycket god.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete under 2018 och framåt?
Servicenämnden behöver fortsätta att stärka ägandeskap kring arbetet med att miljöcertifiera byggnader.
Arbete har genomförts för att säkerställa att var och en som har ett uppdrag att rapportera in i Miljöbyggprogram SYD steg två fullföljer detta. Samma typ av arbete behöver nu göras för sektionerna förskola och
boende som har majoriteten av icke rapporterade driftrapporter, steg tre i programmet.
Servicenämnden kommer framöver se över sin målstruktur för att på ett bättre sätt inrymma och följa upp
det systematiska miljöarbetet.

Uppföljningen visar att målet är uppnått.
Nämndsmålet bidrar till stadens arbete med social hållbarhet genom att ta tillvara lärdomar och
rekommendationer från kommissionen för ett socialt hållbart Malmö.
Hur gick det?
En särskild uppföljning har gjorts av hur väl nämnden har arbetat med de åtgärdsförslag som i
kommissionens rapport riktats till samtliga nämnder. Uppföljningen visar att nämnden utfört arbetet i
enlighet med förslagen. Samtliga åtgärdsförlag som har sin koppling till Malmökommissionens rapport
bedöms uppnådda. Åtaganden som är kopplade till nämndsmålet bedöms fullföljda där alla tre åtaganden
har en koppling till övriga förvaltningar i staden. Resultatet visar på ett bra samarbete och samverkan med
berörda förvaltningar som var en förutsättning för att arbeta med dessa åtaganden som är Malmö stads
övergripande. Förvaltningens arbete med social hållbarhet har bidragit till att verksamheterna har kunnat
se en tydligare koppling mellan verksamheternas olika åtaganden och kunnat arbeta med dessa på ett mer
strukturerat sätt.
Serviceförvaltningen har varit delaktig i framtagande av program för Lindängen 2018–2022. Under hösten
har interna rådet fått en kort utbildning i programstyrning för att kunna hjälpa programmet att utveckla
sitt arbetssätt men också för att kunna bidra med analys samt vid förslag till vägval. Definitionsfasen av
programmet pågår fortfarande och programplanen är under arbete. Fastighetsägarsamverkan är väldigt
viktigt och det har varit återkommande träffar där fastighetsägarna har träffats för att sätta ramarna för
framtida samverkan.
Serviceförvaltningen har aktivt deltagit i kartläggningen inom det digitala Malmös fokusområde den smarta
staden som har resulterat i en handlingsplan. Serviceförvaltningen har även arbetat aktivt med egna projekt
för att stödja den digitala utvecklingen i staden. Ett exempel är det gränsöverskridande projekt som
serviceförvaltningen och gatukontoret genomfört för utvecklingen av digitala sensorer för mätning av
vattennivåer i dagvattenbrunnar och underfarter. Andra exempel på digitala utvecklingsaktiviteter inom
serviceförvaltningen är uppförandet av nytt kontaktcenter som innebär nya digitala verktyg för
verksamheten.
Serviceförvaltningen har medverkat i arbetet med att integrera de globala målen i verksamheter. Flera
övergripande processer, insatser och utbildningar har genomförts i staden som samordnades av
Hållbarhetskansliet. I samband med dessa insatser har förvaltningens verksamheter insett att de mål och
åtaganden som finns i förvaltningens målkedja, bidrar till att arbeta mot att uppfylla de globala målen.
Varför blev det så?
En framgångsfaktor i arbetet med åtaganden som berör social hållbarhet var serviceförvaltningens
engagemang i frågor där förvaltningen har kunnat se synergieffekten av att arbeta med helheten dvs

förvaltningsövergripande. Serviceförvaltningens uppdrag är i att stötta och stödja de övriga förvaltningarna med sina uppdrag och det var naturligt för förvaltningen att arbeta aktivt med social hållbarhet
eftersom ämnet berör hela staden och det var värdefullt att samtliga intressenter kunde bidra med sin
kunskap och kompetens.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Servicenämnden kommer att fortsätta sitt arbete med att bidra till att göra Malmö en social hållbar stad.
Serviceförvaltningen föreslår att se över målindikator samt åtaganden som är kopplade till nämndsmålet
social hållbarhet. Det är viktigt att förvaltningen tar till sig alla de förändringarna som har skett under den
senaste mandatperioden men även annat pågående arbete i Malmö stad som exempelvis integrering av
globala målen.

Uppdraget är fullföljt
Under året har det förekommit olika aktiviteter för att fullfölja uppdraget. Aktiviteter som bör nämnas är:
En planeringsdag har genomförts i början av året med servicenämnden och förvaltningens ledningsgrupp
med inriktning på de globala målen. En kartläggning har gjorts med hjälp av ett antal experter inom för-

valtningen för att samla upp de exempel som finns i verksamheterna.
I samband med att staden skapade en nulägesbeskrivning om hur Malmö förhåller sig till de globala målen
fördjupade serviceförvaltningen den kartläggnings om gjorts av de exempel som finns om hur nämnden
arbetar med de globala målen i samverkan med andra nämnder och externa aktörer.
Servicenämnden arbetar ständigt med insatser kopplats till de globala målen. Nedan beskrivs några
exempel på servicenämndens samverkan med andra nämnder och externa aktörer i arbetet med de globala
målen är:
Servicenämnden har många insatser vars syfte är minska energianvändningen i de kommunala byggnaderna som nämnden förvaltar. I dessa insatser är det samverkan med hyresgästerna, privata sektor och
akademiska organisationer. Insatserna kan vara av mer teknisk-karaktär där nya produkter används och
testas i byggnader för att skapa energieffektivisering. Insatserna fokuserar även på de icke tekniska
aspekterna, så som kompetenshöjande insatser, incitament-modeller och kommunikationsinsatser för våra
medarbetare som förvaltar och använder stadens byggnader. Det förväntade resultatet på sikt är att Malmö
stads medarbetare lever efter stadens miljöprogram och att de uppsatta energimålen nås.
Servicenämnden arbetar med att förbättra inomhusmiljön i skolor och på äldreboende. Speciellt med att
förbättra belysningen som visat sig påverka hälsan positivt och skapar bättre inlärningsmöjligheter. I detta
arbete är det en självklarhet att samverka med hyresgästerna och externa aktörer.
Servicenämnden arbetar för att minska matsvinn och ökad andelen råvaror i skolmaten i staden. Serviceförvaltningens avdelning skolrestauranger ansvarar för planering och måltidsservice på uppdrag av
grundskoleförvaltningen. Även gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och till viss del förskoleförvaltningen beställer måltidslösningar från serviceförvaltningen. Skolrestauranger arbetar efter Malmö
stads policy för hållbar utveckling och mat där två stora målsättningar handlar om minskat matsvinn och
ökad andel råvaror och produkter från ekologisk produktion. Skolrestauranger arbetar aktivt tillsammans
med beställarna i skolförvaltningarna för att nå målet på 90 procent till 2020 vilket fastställdes i
halvtidsutvärderingen av policy för hållbar utveckling och mat. Det finns en stor komplexitet i frågan och
till exempel kostnadsutveckling och tillgång på livsmedel har stor betydelse för utfallet. Arbetet går hand i
hand med att säkerställa acceptans för nya menyer och rätter för att behålla hög ätandefrekvens och lågt
matsvinn.

Nämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet genom att skapa praktikplatser i förvaltningens olika
verksamheter. Att tillhandahålla praktikplatser till studenter och Malmöbor som står långt ifrån
arbetsmarknaden är ett praktiskt sätt att ge förutsättningar för självförsörjning. Serviceförvaltningen har
erbjudit 26 unga studerande praktikplatser i förvaltningens olika avdelningar, vilket har gett studenterna en
inblick i arbetslivet och förberett dem för framtida arbetsliv och försörjning. Förvaltningen har också
erbjudit 206 praktikplatser till Malmöbor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Serviceförvaltningen har
på detta sätt bidragit till en meningsfull sysselsättning för arbetslösa Malmöbor.
Servicenämnden bidrar också till kommunfullmäktigemålet genom att arbeta med särskilda kontraktsvillkor vid upphandling inom vissa entreprenader och tjänster. Offentlig upphandling kan, på grund av sin
signifikativa köpkraft, ha möjlighet att påverka marknaden positivt i denna kontext och därmed bidra till
ett hållbart samhälle. Genom att ställa krav som syftar till att förbättra villkoren i arbetslivet bidrar Malmö
stad och servicenämnden till ett hållbart samhälle.
Nämndens sammanvägda påverkan på kommunfullmäktigemålet är att arbetslösa Malmöbor och
studenter fått en erfarenhet som på sikt kan leda till arbete, samt att nämnden bidrar till Malmö stads
insats för att påverka att schyssta villkor råder. Kommunfullmäktigemålet är brett och nämnden är en

förhållandevis liten aktör jämfört med de nämnder som har huvudansvaret för frågorna. Nämnden
samlade bidrag för mandatperioden kan därför anses vara gott men förhållandevis litet, i relation till
ambitionen i målet. Servicenämnden är beroende av såväl andra nämnder som av statens arbete för att
kunna bidra till detta kommunfullmäktigemål.

Uppföljningen visar att målet är uppnått
Genom att ställa sociala krav på de tjänsteleverantörer som staden anlitar kan servicenämnden och därmed
Malmö stad bidra till att förbättra arbetsvillkor samt öka sysselsättningen på arbetsmarknaden i Malmö.
Hur gick det?
Upphandlingsmyndigheten har tagit över ansvaret för de villkor som ska ge anställda i byggentreprenader
skäliga arbetsvillkor. Stockholm, Göteborg och Malmö har sedan våren 2016 samarbetat för att ta fram
arbetsrättsliga villkor i syfte att säkerställa skäliga arbetsvillkor i sina upphandlingar inom byggsektorn.
Upphandlingsmyndigheten och städerna är eniga om att Upphandlingsmyndigheten är bäst lämpad att
förvalta och utveckla villkoren. Städerna har därför i samråd med Upphandlingsmyndigheten beslutat att
ansvaret för att förvalta och utveckla villkoren ska föras över till myndigheten.
Nämndens arbete har kommit olika långt för olika verksamheter. I samtliga av stadsfastigheters
tjänsteupphandlingar ställs krav som förbättrar sociala villkor för arbetstagare. Uppföljning visar att
målvärdet är uppnått. De krav som ställs är till exempel att leverantören är registrerad som arbetsgivare,
betalar skatter och arbetsgivaravgifter och att det finns personalliggare på arbetsplatsen. Dessa krav syftar
till att motverka social dumpning och svart arbetskraft. Att leverantörerna uppfyller kraven kontrolleras av
stadsfastigheter innan avtal tecknas. Säkerställande görs bland annat genom kontroll hos
Upplysningscentralen och Skatteverket. Det åligger sedan anlitad leverantör, enligt avtal, att ställa
motsvarande krav på sociala villkor på sina underleverantörer.
Kommuntekniks projekt med att ta fram en förvaltningsövergripande rutin har avvecklats då en
stadsövergripande rutin har tagits fram. Denna finns på Intranätet KomIn.
Varför blev det så?
En gynnsam dialog inom staden och på nationell nivå, i kombination med ett gott engagemang och
intresse från verksamheterna, har bidragit till att arbetet gått framåt.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Nämnden kommer att fortsätta delta i och bevaka det pågående arbetet, på lokal och central nivå inom
staden samt på nationell nivå.

Uppföljningen visar att målet är uppnått
Nämndsmålet bidrar till stadens arbete med att sänka försörjningsstödet och öka andelen Malmöbor som
får tillgång till arbetsmarknaden. Målgruppen för Malmö stads huvudsakliga arbetsmarknadsarbete är
arbetslösa malmöbor med försörjningsstöd samt ungdomar under 25 år.
Hur gick det?
Under 2018 har den statliga satsningen på extratjänster varit den mest dominanta aktiviteten inom
arbetsmarknadsområdet i Malmö. Extratjänster finns på samtliga serviceförvaltningens avdelningar och
etableringen av dessa platser har skett systematiskt och i samarbete med stadens strategiska samordnare
för arbetsmarknadsfrågor. Tillsammans med arbetsmarknads-och socialförvaltningens handläggare har
individerna matchas till platserna. Serviceförvaltningen har under hela året arbetat med etablerandet av
extratjänster och platsbank. Det ursprungliga syftet med en platsbank är att skapa ordning samt en
överblick av arbetsplatserna som tar emot arbetsmarknadsaktiviteter. Malmö är en ung stad med många
ungdomar och unga vuxna, därför satsar staden mycket på ung i sommar och sommarpraktiker. Ung i
sommar hanteras som en arbetsmarknadsaktivitet, och dessa platser finns främst på kommunteknik och
kommuntjänster.
Kommunteknik har sedan länge ett etablerat samarbete med arbetsmarknads- och socialförvaltningen
genom särskilda arbetslag och patruller. Fokus har legat på så kallade trygghetspatruller som haft sin
placering över hela staden med huvudsyftet att bidra till trygghet och renhållning i sina områden. 2018 har
medfört vissa förändringar inom merservice då arbetslag har slagits ihop. Detta har inte förändrat antalet
platser men extratjänsterna har påverkat vilken målgrupp verksamheten vänder sig till. Förutom
merservicearbetslagen finns det platser inom så kallade trygghetspatruller i 7 områden (Sofielund, Nydala,
Rosengård, Värnhem, Centrum och Kroksbäck) samt en patrull för fastighetskontorets
koloni/odlingslotter. Under hösten startades en särskild patrull/arbetslag på smedjan (kommunteknik),
vars syfte är att delta i insatsen att byta stadens papperskorgar. Totalt antal patruller vid 2018 års slut är
alltså nio.
Skolrestauranger har en väg in för praktik- och arbetsträningsplatser genom en bemanningsenhet som har
till ansvar att samordna platserna med serviceförvaltningen och övriga aktörer. På skolrestauranger finns
främst platser för extratjänster.
På kommuntjänster är städservice den verksamhet som erbjuder flest praktik- och arbetsträningsplatser,
och platserna på städservice omfattar främst extratjänster.
Stadsfastigheter arbetar systematiskt med att erbjuda praktikplatser och arbetsträning-och studentplatser
och deltar på olika jobbmässor på Malmö och Lunds universitet under terminerna för att etablera viktiga
relationer inför sommarens behov av praktikanter och sommaranställningar.
Arbetet med extratjänster har under året förekommit en del hinder, exempelvis etableringen av platser.
Den enskilda arbetsplatsens förväntningar på deltagaren som tilldelats platsen har förekommit. Det råder
en bristande förståelse för målgruppens behov. En stundtals bristande vilja hos berörda fackförbund att
samarbeta kring platserna har också identifierats. Det har hänt under året att platser inte samverkats på
grund av verksamheters specifika orsaker.
Bemanningen av platserna görs med arbetsmarknads- och socialförvaltningens deltagare och det varierar
stort beroende på plats, exempelvis har merservice och trygghetspatrullerna har varit väl bemannade under

året men de individuella platserna har utnyttjats begränsat.
Varför blev det så?
Nämnden har lång erfarenhet av att driva arbetsmarknadsinsatser och praktiksamordnaren stödjer
avdelningarna i arbetet att skapa praktik- samt arbetsträningsplatser. Detta har med åren inneburit att det
finns etablerade rutiner för förvaltningen. Även samarbeten med andra nämnder har historiskt sett varit
positiva och detta kommer att fortsätta. Trygghetspatrullerna där fastighets- och gatukontoret,
arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt serviceförvaltningen samarbetar är ett exempel på detta.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Serviceförvaltningen har tagit fram en begreppsförklaring inom arbetsmarknadsområdet till avdelningarna
som kan komma till nytta i framtiden då arbetsmarknadsområdet varierar i uppdrag och insats. Förvaltningens samordnare för arbetsmarknadsinsatser kommer att vara fortsätta att vara behjälplig andra
avdelningar under 2019.

•
•
•
•

•
•
•

Servicenämndens resultat kan påverka kommunfullmäktigemålet genom att ge stöd till beställarnämnderna. Målens påverkan på kommunfullmäktigemålet är därmed indirekt. Servicenämndens praktiska bidrag
till elevernas vardag handlar om att förvalta och producera byggnader och att leverera skolmåltider. De
huvudsakliga verktygen är dialog, samverkan och att utveckla nya arbetssätt tillsammans med beställarna.
Även om nämndens påverkan på kommunfullmäktigemålet är indirekt är det viktigt att uppmärksamma
att arbetet under målområde tre innehåller fundamentala delar av servicenämndens grundläggande verksamhet. Därför är resultatet för detta målområde mycket viktigt i en vägning av nämndens samlade
resultat. Ett mål bedöms uppfyllt samt två mål delvis uppnådda för 2018.
Nämnden har ett nytt mål för 2018 som fokuserar på att integrera barnets perspektiv i verksamheten.
Även om nämnden inte har barn som sin direkta målgrupp, så påverkas barn indirekt av nämndens arbete.
Uppföljningen av målindikatorer visar att arbetet med att integrera barnperspektivet har kommit igång
men behöver intensifieras under nästa mandatperiod för ökad måluppfyllelse.
Nämnden har som mål att samverka med skolnämnderna för att bidra till att öka elevernas nöjdhet med
skolmaten och möjlighet till påverkan på skolmåltidsmiljön. Nämnden bidrar genom att servera bra
skolmat till barn och unga och därmed ge jämlika förutsättningar att utveckla sin fulla potential i skolan.
God och säker mat i en trygg miljö är en viktig del i vardagen för elevers utveckling och skolor med hög
kvalitet. Maten ger förutsättningar för att eleverna ska kunna medverka optimalt i skolarbetet och nå goda
resultat.
Nämndsmålet bidrar till kommunfullmäktigemålet genom att möta förvaltningarnas efterfrågan på
verksamhetsanpassade lokaler av hög kvalitet och en god utemiljö i anslutning till lokalerna. Bra lokaler i
form av god planering, god drift och skötsel, inredning, belysning, akustik samt färgsättning bidrar till att
skapa trygga förutsättningar där barn och unga kan utvecklas.
Nöjdhetsundersökningen för fastighetsförvaltningen visar för grundskolan ett godkänt betyg, medan
förskola inte visar ett tillfredsställande betyg. Underlaget har gett nämnden ett material att fortsätta det
utvecklingsarbete som påbörjats med beställarnämnderna. Nämnden bidrar mer än planerat till byggnation
av grundskoleplatser. För förskolan så redovisas ett resultat under målvärdet. Nämnden påverkas av
faktorer som de beställande nämndernas organisering och resurser samt avsaknaden av
kommungemensamma riktlinjer, vilket leder till målkonflikter kring nybyggnation och förvaltning mellan
nämnderna.
Under målområde tre är nämndens resultat starkt beroende av samverkan med andra nämnder. Den
sammanvägda påverkan som nämndens arbete har på kommunfullmäktigemålets uppfyllelse måste
därmed sättas i sammanhang med beställarnämndernas resultat.

Uppföljningen visar att målet är uppnått
Bra skolmat är en bidragande faktor till att ge barn och unga jämlika förutsättningar att utveckla sin fulla
potential i skolan. Maten ger förutsättningar för att eleverna ska kunna medverka optimalt i skolarbetet.
Hur gick det?
Arbetet med åtagandena pågår men kvalitetsprojektets tidplan har flyttats framåt i tiden för att synka

bättre med aktiviteter inom utvecklings- och förändringsarbetet. Förberedelser av olika slag inför
kvalitetsprojektet pågår. Kundundersökningar är genomförda under hösten och visar på stor nöjdhet från
beställarna. Enkät med ett urval av grundskoleelever kommer att genomföras i början av 2019.
Skolrestauranger har under våren 2018 fått in mycket synpunkter från föräldrar på en upplevd för hög
andel vegetariska rätter på menyn. Innehåll och utformning av menyn har förändrats inför höstterminen
för att öka nöjdheten. Indikatorerna för mätning av ätandefrekvensen visar att målvärdet är uppnått för
grundskolan medan målvärdet för gymnasiet inte riktigt nås.
Varför blev det så?
Kvalitetsprojektets bemanning och detaljplanering är beroende av det pågående utvecklings- och
förändringsarbetet avseende roller och befattningar, därför har fokus legat på grundläggande
förberedelser. Synpunkterna på menyn har sin förklaring i ett tydligt och målmedvetet arbete från
skolrestaurangers sida att följa Malmö stads policy för hållbar utveckling och mat där en övergång till mer
växtbaserade livsmedel är nödvändigt för att nå målen. Konsekvensen blir en ändrad acceptans för menyn.
Det är naturligt att ätandefrekvensen är högre inom grundskolan eftersom framför allt de yngre
matgästerna går till skolrestaurangen tillsammans med sina pedagoger. Matgäster inom gymnasiet gör i
större utsträckning sina egna val. Under året har en större ombyggnad av en av gymnasieskolorna skett
vilket har gjort att elever äter i tillfälliga lokaler. Detta kan ha påverkat valet att inte äta i skolrestaurangen.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Med utgångspunkt från de synpunkter som kommer från både matgäster och från skolrestaurangers
kockar och restaurangbiträden sker ett kontinuerligt arbete med att utveckla recept och menyer. Arbetet
görs både för att höja kvaliteten på maten i skolrestaurangerna och för att få nöjda matgäster. I varje
skolrestaurang finns sedan höstterminen 2018 en restaurangkoordinator med särskild arbetsuppgift att
säkra service och kvalitet. Bemanningen i nya sektioner startar också från och med höstterminen och
förväntas leda till bra samarbeten och god kvalitet inom hela skolrestauranger. Medarbetare kommer få
kompetensutveckling genom att rotera mellan köken i första hand inom sin sektion. Under 2019 behöver
en utvärdering av mätmetod och målvärden för ätandefrekvens göras.

Uppföljningen visar att målet är delvis uppnått
Nämndsmålet syftar till att möta beställande nämnders efterfrågan på verksamhetsanpassade lokaler och
en god utemiljö i anslutning till lokalerna. Bra lokaler i form av god planering, god drift och skötsel,
belysning, akustik samt färgsättning bidrar till att skapa trygga förutsättningar där barn och unga kan
utvecklas.
Hur gick det?
Resultatet för producerade grundskoleplatser överstiger målvärdet och nämnden anser därmed att målet
som avser att möta efterfrågan av grundskoleplatser är uppnått. Uppföljning av producerade förskoleplatser visar att målet inte kommer att uppnåtts under året, vilket beror på förseningar i bygglovsprocessen.
I dialog med grundskolenämnden produceras grundskoleplatser enligt beställarens önskemål. Ett format
för att kommunicera beställningar och verksamhetsanpassningar är framtaget. Gemensam prioritering av
hyresgästernas behov har utvecklats. Frågor hanteras i flera forum och innehållet utvecklas kontinuerligt.
Verksamheten arbetar strategiskt med kvalitet av inomhusklimat i befintliga grundskolelokaler. Genom

ventilations– och belysningsutredning har behov av förbättringar identifierats. Detta utgör ett underlag för
framtida drift och underhållsarbeten.
Samarbetet med förskolenämnden för att effektivisera och förbättra processen med beställningsunderlag
och skapa tydlighet i innehåll och ansvar har stannat av. Avsikten är att återuppta arbetet under 2019. I
dialog utvecklas kommunikationen och dess innehåll med gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
och en gemensam kommunikationsplan har implementerats.
Nämnden gör löpande NKI-undersökningar (Nöjd-Kund-Index) av fastighetsförvaltnings- och byggproduktionsuppdraget. NKI 2018 avseende fastighetsförvaltning blev för förskolesektionen 41, vilket är ett
svagt betyg. Förskoleförvaltningen är inte nöjda med den service som levereras. För grundskolesektionen
50 och gymnasiesektionen 52, vilket båda är medelbetyg. Analys av förskole- och grundskoleförvaltningens NKI-resultat för byggproduktion är gjord. NKI-värdet för båda förvaltningarna blev 67,
vilket är ett bra medelbetyg.
Nämnden gör bedömningen att nämndsmålet delvis kommer att uppnås. Grunden till bedömningen är att
man bidragit med det som är möjligt med de förutsättningarna som finns i nuläget, i kombination med att
verksamheten är lyhörd och arbetar med ständiga förbättringar ur ett kundperspektiv.
Varför blev det så?
Genomförandet av byggproduktions- och fastighetsförvaltningsuppdraget påverkas av de beställande
nämndernas organisering, kompetens och resurser. Att ge god service och fullfölja sitt uppdrag utan
inflytande över detta är svårt. De beställande nämnderna upplever att de har svårt att göra sig hörda och
att de inte ges tillräckliga möjligheter att påverka. Nämndernas organisation, där direktkontakt mellan
stadsfastigheters förvaltare och verksamheterna saknas kan vara en orsak till detta. Ett jämlikt samspel
med förståelse för varandras uppdrag är en framgångsfaktor.
Tid och ekonomi var de frågeställningar som generellt fick sämre betyg i NKI-undersökningen för
byggproduktion. I byggproduktionsuppdraget förhåller sig nämnden till olika kommunala krav och
styrdokument. Det är inte alltid enkelt att förena dessa skilda krav i relation till kostnadseffektivitet.
Eftersom staden saknar kommungemensamma riktlinjer att förhålla sig till, skapar det målkonflikter om
hur man ska bygga och förvalta. Det bristande NKI-resultatet kan vara ett symptom på dessa
målkonflikter.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Baserat på analys av verksamhetens NKI-resultat för fastighetsförvaltning arbetar nämnden vidare med
förbättringsområdena kommunikation, information, felanmälan och utemiljö. Målbilden är en
ändamålsenlig kommunikation, ett gemensamt sätt att möta beställare med agendor med relevant och
effektivt innehåll. Även ett arbete med att ta fram kundvänligt, tillgängligt och målgruppsanpassat
informationsmaterial kring gemensamma frågor är påbörjat. Att göra NKI undersökningar ger underlag till
att prioritera det fortsatta förbättringsarbetet.
På strategisk nivå pågår en dialog med för- och grundskoleförvaltningen för att få en gemensam ekonomisk målbild. Verksamheten arbetar aktivt och strategiskt för att säkerställa en transparent
kommunikation med bra kontaktvägar som leder till samförstånd.

Uppföljningen visar att målet delvis är uppnått.
Syftet med detta nämndsmålet är att etablera ett systematiskt arbete för att få barnets rättigheter att genomsyra serviceförvaltningens verksamheter och tjänster.
Hur gick det?
Uppföljningen visar att de åtagandena kopplade till nämndsmålet har varit svåra att uppnå. Åtagandet som
syftar till att serviceförvaltningen ska kartlägga och utvärdera möjliga sätt att visa på barnperspektivet i
budgetprocessen har inte kunnat fullföljas. Arbetet förväntades ske i samband med att förändringar i
budgetprocessen infördes i Malmö stad. På grund av oklarheter kring vilken budget som kommer att
beslutas för kommunen har stadskontoret bestämt sig för att avvakta med införandet.
När det gäller åtaganden som beskriver att serviceförvaltningen ska stärka organisationens kunskap och
förmåga att skapa beslutsunderlag som inkluderar analyser ur ett barnrättsperspektiv har delvis fullföljts.
Serviceförvaltningen har blivit beviljade 400 000 kr av beredningen för demokrati, jämställdhet och
mänskliga rättigheter för att utbilda medarbetare inom serviceförvaltningen jämställdhet,
antidiskriminering och barnets rättigheter. Serviceförvaltningen hade planer på att hålla utbildningar under
hösten 2018 som skulle ligga till grund för ett fortsatt arbete inom förvaltningen att utveckla ett arbetssätt
som inkluderar barnperspektivet i beslutsunderlagen som tas fram. En del av de planerade utbildningar
som har genomförts under hösten 2018 är otillräckliga för att kunna ha ett fullgott barnperspektiv i de
beslutsunderlag som presenteras för nämnden. Förhoppningen är att med fortsatta utbildningar under
2019 kunna lära ut en metod för barnkonsekvensanalys som kan ligga till grund för att kunna skapa
beslutsunderlag som innehåller ett barnperspektiv.
Ett av åtaganden som är fullföljt handlar om att serviceförvaltningen ska i samarbete med beställande
förvaltningar utveckla och förbättra barnrättsperspektivet i genomförandet av serviceförvaltningens
tjänster.
Serviceförvaltningen har i dialog med förskole- och grundskoleförvaltningen kommit fram att barnrättsperspektivet redan lyfts både vid renoveringar eller planering av nya skolor och förskolor. Det som
återstår är arbete med är att öka kunskaper hos förvaltningens medarbetare så vi kan efterfråga
barnrättsperspektiv i de ärendena som berör barn direkt eller indirekt. Frågan har även lyfts upp i
förvaltningsövergripande nätverket för barnets rättigheter där berörda förvaltningar tillsammans med de
tekniska förvaltningarna ser fram emot ett mer samordnat arbete i frågan och i bästa fall ta fram ett
gemensamt nämndsmål. Byggprocessen av nya förskolor är ett exempel där flera förvaltningar finns
involverade där barnrättsperspektiv behöver lyftas. Detta gäller även vid ombyggnation av lokaler och
utemiljöer.
Granskningen visar att arbetet med implementeringen av Utvecklingsplan för arbetet med barnets rättigheter är
påbörjad och under utveckling. Inget av processmålen bedöms vara uppfyllda och utvecklingsmöjligheter
finns inom bland annat mål och åtagandes koppling till barnkonventionen samt dess artiklar.

Varför blev det så?
Eftersom nämnden inte arbetar direkt med barn men har ansvarsområden som direkt berör barn och
ungas vardag var det väldigt angeläget att chefer och medarbetare får kompetensutveckling inom detta
område. Nämnden har redan påbörjat sitt arbete med att stärka barnperspektiv genom att utse en
samordnare som ingår i nätverk som leds av stadskontoret. Det har även skapats ett internt nätverk inom
serviceförvaltningen där representanter från olika avdelningar finns med. Nätverket förstärktes i oktober
med förvaltningsjuristen eftersom Barnkonventionen ska bli svenska lag 2020 och det behövs juridisk
kompetens i frågan. Alla chefer inom serviceförvaltningen har fått grundläggande utbildning i
Barnkonventionen och barnets rättigheter.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Förvaltningen vill ta nästa steg i kompetenshöjning när det gäller barnets rättigheter. Planering är att välja
ut ett antal verksamheter där deras arbete samt beslut påverkar mest barn och unga. Färdtjänst inom
kommuntjänster, projektenheten inom stadsfastigheter, kontaktcenter är några exempel där förvaltningen
har ambition för att erbjuda mer fördjupande utbildning till medarbetare och chefer.

Servicenämnden har ett nära samarbete med grundskolenämnden kring skolmåltider, där ambitionen om
ökad andel ekologiska livsmedel är en av beståndsdelarna. Servicenämnden arbetar kontinuerligt med att
få in ekologiska och klimatvänliga produkter och dialog sker med beställare inom grundskolenämnden om
kostnadsutvecklingen detta för med sig. Genom att arbeta fokuserat med att hushålla med resurser och
minska matsvinnet bedöms andelen ekologisk mat kunna höjas inom ramen för budget. Dialog pågår om
särskild satsning tillsammans med grundskolenämnden för att förbättra måltidsmiljön genom att använda
hållbara serveringsmaterial (dricksglas och tallrikar i härdat glas i stället för plast). Servicenämnden har en
pågående dialog med förskoleförvaltningen om mat till förskolor och under året har skolrestauranger
stöttat en förskola med arbetsledning och menyplanering. Inför 2019 planeras ett gemensamt projekt för
att kartlägga förskoleförvaltningens behov av stödtjänster.

Kommunfullmäktigemålet tar avstamp i ett av offentlig sektors mest grundläggande uppdrag: att säkerställa objektivitet, likvärdighet och rättssäkerhet. Det vidgar också grunduppdraget genom att slå fast att
mångfalden i staden ska vara en tillgång. Servicenämnden har valt att bidra till kommunfullmäktigemålet
ur två olika perspektiv.

Nämndens ena mål handlar om att säkerställa att det sker ett både aktivt och systematiskt arbete mot en
jämlik och anti-diskriminerande verksamhet. Nämnden har relativt många medarbetare och många
kontaktytor, både inom kommunen och gentemot Malmöborna. Genom att höja medvetenheten om hur
perspektiven jämställdhet och mångfald kan användas för att utveckla verksamheten kan nämnden därför
påverka känslan av öppenhet och inkludering hos dessa människor. Uppföljningen för 2017 visade att det
var dags för nämnden att ta krafttag inom arbetet och säkerställa att det verkligen var systematiskt och
aktivt, så som målet stipulerar. Uppföljningen för 2018 visar att detta har skett. Åtagandena och
aktiviteterna har utförts och de omfattar de ambitioner som finns i kommunfullmäktiges övergripande
planer inom området. Därmed har nämnden bidragit till kommunfullmäktigemålet så som det var tänkt.
Nämnden har också gjort en basårsmätning av medarbetarnas upplevelse av diskriminering. Arbetet
behöver ytterligare intensifieras för att bidra till kommunfullmäktigemålets ambition.
Nämndens andra mål tar utgångspunkt i själva grunduppdraget. Att systematisera och strukturera
serviceuppdraget ökar professionalismen. Under 2018 har nämnden fokuserat på införandet av
kontaktcenter. Med en gemensam ingång till staden skapas förutsättningar för ett likvärdigt bemötande av
Malmöborna. Nämndens påverkan utifrån medborgarperspektivet har således ökat.
Nämndsmålens sammanvägda påverkan på kommunfullmäktigemålen borde hänga samman med både
nämndens förmåga att uppnå målen och antalet medarbetare på förvaltningen. Eftersom
serviceförvaltningen är en medelstor förvaltning borde påverkan på kommunfullmäktigemålet vad gäller
arbetet med jämställdhet och mångfald proportionerlig.

Uppföljningen visar att målet är uppnått
Hur gick det?
Uppföljningen av nämndsmålet visar att stadens jämställdhets- och antidiskrimineringsplaner till största
del är integrerade i verksamhetens planering. Eftersom uppföljningen av åtaganden och aktiviteter visar på
goda resultat kan slutsatsen dras att nämnden gör sitt för att bidra till de prioriteringar som
kommunfullmäktige satt upp.
Underlaget för två av de fyra åtagandena: antalet jämställdhetsanalyser och antalet medarbetare som
kompetensutvecklats innevarande år, kan bidra till att utöka bilden av nämndsmålets uppfyllelse. Av fyra
jämställdhetsanalyser har samtliga påbörjats under 2018 men två analyser slutförs i början på 2019.
Ambitionen att nå 25 procent av medarbetarna med utbildningsinsatser slutade på 38 procent. De delar av
nämndsmålet som handlar om aktivt arbete och kompetens kan därför sägas ha uppnåtts med reservation
för slutförandet av två jämställdhetsanalyser.
Vidare har åtagandena som berör att identifiera och genomföra förbättringsförslag i de verksamheter som
avviker från resultatet av frågan som rör diskriminering i medarbetarenkäten och serviceförvaltningen ska
genomföra en nulägesanalys av jämställdhetsarbetet gett en ökad förståelse av förvaltningens nuläge och
utmaningar i frågorna.
Slutligen har servicenämnden gjort en basårsmätning av medarbetarnas upplevelse av diskriminering vilket
visar på en minskning från 2017 års svar. Om arbetet med frågorna bidragit till en ökad förståelse av
begreppet diskriminering och vi därmed fått ett mer rättvist svar eller arbetet har medverkat till att
diskriminering har minskat är svårt att svara på. Men positiv förändring har åtminstone skett.
Uppföljningen visar sammantaget att arbetet utifrån de valda åtagandena har utförts i den grad som
nämnden beslutat. Det aktiva och självständiga arbetet med jämställdhet och antidiskriminering har ökat i
hela förvaltningen samtidigt som det systematiska arbetet står under positiv utveckling. Därför gör
nämnden bedömningen att målet är uppnått för året.

Varför blev det så?
Under året har en granskning av hur frågorna integrerats i ordinarie ledningssystem samt planering och
uppföljning genomförts. Uppföljning av frågan i medarbetarenkäten har gett en indikation på att
förvaltningens arbete går i positiv riktning.
Utifrån det statistiska underlaget och uppföljning av resultaten är målvärdet nått även om planering och
tidhållning kopplat till genomförandet av jämställdhetsanalyser har vissa utvecklingsmöjligheter. Svaret på
medarbetarenkäten framhåller en positiv utveckling av arbetet med diskriminering. Resultatet skulle kunna
vara utfallet av att de möjligheter som skapats gett en bra grund för det fortsatta arbetet med integrering.
Med större systematik kan verksamheterna knyta an till redan påbörjat arbete. Väsentligt för en positiv
utveckling är resurser och en ledning som engageras och det som bidragit till att förvaltningen har nått
målet verkar således vara att arbetet tilldelats mer resurser och utrymme även om det behövs ökad
självständighet i frågorna för att det ska bli mer rutinmässigt. Att arbetet har getts mer plats har bidragit till
att aktiviteter till viss del har anpassats efter avdelningarnas enskilda förutsättningar vilket i förlängningen
bidrar till att frågorna kan integreras.
Således har ett fokuserat arbete, en jämnvikt mellan integrering, utveckling och stöd till avdelningarna
skapat framgång som bidrar till fortsatt måluppfyllelse.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Med en relativt stabil måluppfyllnad i relation till 2017 blir det tydligt att förvaltningens arbete med
frågorna står under positiv utveckling. Systematiken ökar i och med att säkerheten inom frågorna blir
större, ett arbete som behöver fortsätta i syfte att integrera frågorna ytterligare. Ett förebyggande arbete
med utrymme för analys skapar en bra grund för en fortsatt utveckling.
Utfallet under året har bidragit till kommunfullmäktigemålet. Ökad kompetens och kunskap skapar bättre
möjligheter för att minska diskriminering, vilket kan generera en inkluderande verksamhet där alla ges lika
rättigheter och möjligheter. En fortsatt effektiv systematisering blir således viktigt att vidhålla under det
kommande året för att förvaltningens utveckling i jämställdhet och antidiskriminering inte ska avstanna.

Uppföljningen visar att målet är delvis uppnått.
Medborgarkontakter är regelbundet förekommande i flera av serviceförvaltningens verksamheter. Därför
kan förvaltningen bidra till kommunfullmäktiges mål genom goda kontakter som tar sin utgångspunkt i
förståelse för Malmöbornas varierande behov och förutsättningar.
Under 2018 har servicenämndens arbete med målet varit inriktat på införandet av ett kommungemensamt
kontaktcenter.
Hur gick det?
Nämndsmålet följs upp med två indikatorer. Den första indikatorn visar att andelen svar direkt i televäxeln
ligger på en fortsatt hög nivå, vilket dels kan bero på insatser i verksamheten men dels också på ökad
tillförlitlighet i själva mätningen som sedan slutet av 2017 görs med ett digitalt mätverktyg. Den andra
indikatorn visar att kundnöjdheten bland besökare till verksamheten debiteringen är fortsatt hög gällande
bemötandet.
Arbetet med nämndsmålet är fokuserat på införandet av ett kommungemensamt kontaktcenter för Malmö
stad. Två åtaganden är kopplade till målet, varav det ena fortskrider enligt ursprunglig plan. En inventering
och kategorisering av ärenden har gjorts i serviceförvaltningen inför starten av kontaktcenter. Syftet var att
hitta ett gränssnitt för vilka ärenden som kan hanteras av kontaktcenter och vilka som ska fortsätta
hanteras i förvaltningen.
Det andra åtagandet rör själva införandeprojektet av kontaktcenter. Sedan projektets uppstart har
tidsramen förflyttats. Så som åtagandet är formulerat, att starta ett kontaktcenter under 2018, kommer det
inte att fullföljas fullt ut. Däremot är tre av fem delprojekt i fas med de nya tidsramarna med uppstart
under 2019. Projektet består av fem delprojekt som är tätt sammanlänkade och beroende av varandra för
leverans. Ett delprojekt, styrning och analys, är helt genomfört.
Varför blev det så?
Upphandlingen av ärendehanteringssystem inom delprojektet teknik fick förlängas och produktions-

sättningen ligger därför efter enligt införandeplanen. Delprojektet lokal är ej i fas då det inledande arbetet i
delprojektet drog ut mycket på tiden och på grund av att upphandlat hyresavtal ej fick bifall i servicenämnden. Vid uppstart kommer verksamheten att inrymmas i temporära lokaler på Krangatan 4A vilket
innebär att kontaktcenter inte kommer kunna ta emot besök från dag 1.
Ytterligare detaljer kring delprojekten i införandet av kontaktcenter rapporteras under åtagandet.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Åtagandet gällande inventering och kategorisering är genomfört inom ramarna för införandeprojektet.
Projektet med att införa ett kommungemensamt kontaktcenter avslutas i samband med att verksamheten
tas i drift under våren 2019. Verksamheten kommer därefter att successivt utvecklas och utökas utifrån
beställarens och stadens behov. Förbättrad service, bemötande och tillgänglighet avseende medborgarkontakter är viktiga aspekter på nämndens insatser inom målområdet framgent. De permanenta lokalerna
bedöms vara tillgängliga för inflytt tidigast hösten 2020.

Servicenämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet på flera olika sätt. Nöjda färdtjänstkunder som
upplever god service, tillgänglighet och gott bemötande kan bidra till att Malmös äldre och personer med
funktionshinder stärks i sina förutsättningar för en meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag och
i samhället. Servicenämnden ansvarar också för att bygga och förvalta äldreboenden och LSS-boenden.
Genom att vara mer stödjande och rådgivande i mötena med förvaltningar som är ansvariga för dessa
verksamheter skapar serviceförvaltningen indirekt mervärde för Malmöborna.
Servicenämnden har även ansvar för verksamheten i Malmö stads televäxel, debitering och för stadshusets
reception. Dit vänder sig många Malmöbor med behov av stöd och hjälp. Arbetet med att säkerställa en
likvärdig och professionell service i dessa tjänster kan utläsas av rapportering på målområde 4.
Nämnden bedömer att båda målen som är kopplade till kommunfullmäktigemålet har uppnåtts under
2018. Resultaten från kundundersökningar för resor med specialfordon och för färdtjänsthandläggningen
visar på nöjdhet med bemötande, tillgänglighet och utförande. Målvärdena är högt satta, och har inte nåtts
för de delar av specialtransporter som utförs av en entreprenör. Nöjdheten kan dock anses vara god, som
nöjdhetsmätning betraktad. Servicenämnden har därmed bidragit tydligt till uppfyllelse av
kommunfullmäktigemålet.

Servicenämnden bidrar också till kommunfullmäktigemålet genom att vara lyhörd i dialogen med de
förvaltningar som är ansvariga för äldreboenden och LSS-boenden. Fokus har varit fördjupad dialog och
kunskapsutveckling mellan serviceförvaltningen och beställarnämnderna. En nöjdhetsmätning har
genomförts som visat gott resultat.
Servicenämndens samlade bidrag till kommunfullmäktigemålet innefattar en god service till en begränsad
grupp Malmöbor, färdtjänstkunderna, men också stöd till de förvaltningar som har den stora påverkan på
målet. Sammantaget är nämndens bidrag gott, men ändå förhållandevis litet jämfört med exempelvis
bidraget från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden.

Uppföljningen visar att målet är uppnått.
Nöjda färdtjänstkunder som upplever god service, tillgänglighet och gott bemötande kan bidra till att
målgruppen stärks i sina förutsättningar för en meningsfull tillvaro.
Hur gick det?
Två indikatorer är kopplade till nämndsmålet. Den ena möter nöjdhet med färdtjänsthandläggningen och
där är resultatet fortfarande mycket högt och har till och med ökat sedan förra årets mätning. Den andra
indikatorn mäter nöjdhet med färdtjänstresor med specialfordon. Resultatet visar att Malmöborna är
fortsatt mycket nöjda med stadens egen utförare medan nöjdheten är lägre med den externa utföraren.
Från februari 2019 kommer Malmö stads egen utförare, specialtransporter, utföra samtliga färdtjänstresor
med specialfordon och den externa utförarens uppdrag avslutas.
Ett åtagande är kopplat till målet, och det följs upp med en indikator gällande antalet klagomål på
bemötande i färdtjänsten. Antalet klagomål under året ökade fram till hösten för att därefter minska och
slutade på en nivå lägre än basvärdet 2016. Indikatorn har följts upp vid delårsrapporterna och till
årsanalysen.
Arbetet med åtagandet att förbättra tillgängligheten och bemötande i färdtjänsten i samarbete med de
externa utförarna är igång. Dock har en del av arbetet inte kunnat genomföras med anledning av att ett
nytt personbilsavtal på grund av överklagan inte trätt i kraft. En samarbetsgrupp för att ta fram
kravställning på ett nytt och modernare planeringssystem för bland annat färdtjänstresorna har bildats.
Verksamheterna arbetar sedan i början av 2018 även mer fokuserat med statistik för att följa upp flödena
och förbättra tillgängligheten. Även en kvalitetssäkring av trappklättring har genomförts i samarbete med
Hjälpmedelscentralen.
Varför blev det så?
Verksamheterna inom färdtjänsten arbetar på enligt plan. De planerade aktiviteterna har genomförts under
året, men de delar som berör nya externa utförare av färdtjänst med personbil har inte kunnat genomföras
på grund av den överklagade upphandlingen och tilldelningen.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Beslutet om att specialtransporter ska utföra 100 % av färdtjänstresorna med specialfordon har påverkat
verksamheten under andra halvan av 2018 och arbetet för att anpassa verksamheten till de nya
förutsättningarna har löpt på och kommer göra så även framöver. Beställningscentralen för färdtjänstresor
berörs också av beslutet. När ett nytt personbilsavtal är på plats kommer det ha stor påverkan på
verksamheten serviceresor. I det nya personbilsavtalet kommer det vara tydligare fokus på uppföljning av
de externa utförarnas leverans, med större möjlighet att hantera exempelvis bristande bemötande från
chaufförerna. Det finns redan planerade aktiviteter inför det nya avtalet som inte kunnat påbörjats under
2018.

Uppföljningen visar att målet är uppnått
Nämndsmålet bidrar till att skapa förutsättningar för en meningsfull tillvaro med inflytande över sin
vardag för de Malmöbor som bor på särskilda boenden och LSS-boenden.
Hur gick det?
Nämnden arbetar med att skapa en god dialog och etablera samverkan med arbetsmarknads- och
socialnämnden, funktionsstödsnämnden samt hälsa-, vård- och omsorgsnämnden. Som en del i arbetet har
strategiska kundmöten hållits med nämnderna samt lägenhetsenheten på fastighetskontoret.
Gemensamma kommunikationsplaner har tagits fram och kommer revideras och utvecklas under 2019.
I projektet Gröna boenden där utemiljön på särskilda boenden och LSS-boenden utvecklas i samverkan med
beställande nämnd har fyra stycken boenden projekterats och tre anlagts under året. Projektplanen och
urvalet av boenden som ingår i projektet har reviderats. Objekt som saknar utemiljö eller inte använder
utemiljön har tagits bort, vilket får konsekvenser för målvärdet och mätning av målindikatorer. Sedan
2010 har cirka 40 av 80 aktuella utemiljöer utvecklats.
Nämnden gör löpande NKI-undersökningar (Nöjd-Kund-Index) av fastighetsförvaltnings- och
byggproduktionsuppdraget. I våras gjordes en ny NKI avseende fastighetsförvaltning. Boendesektionen
fick ett NKI på 62, vilket är ett starkt medelbetyg som visar att de beställande förvaltningarna är nöjda
med den service vi levererar.
Analys NKI-resultat för byggproduktion (genomförd 2017) är gjord. För att ett NKI ska kunna redovisas
krävs minst 3 svar inom respektive förvaltning. För arbetsmarknad- och social, gymnasie- och
vuxenutbildning, funktionsstödsförvaltningen samt hälsa, - vård- och omsorg uppnåddes inte tillräckligt
många respondenter. Deras NKI redovisas därför som en sammanslagning som blev 72, vilket är ett starkt
betyg.
Baserat på uppföljningen som visar på goda resultat bedömer nämnden att man uppnått delarna av
nämndsmålet som avser att vara stödjande. Det finns en pågående dialog och relation som syftar till att
förbättra innehåll och arbetssätt. De delar i nämndsmålet som avser utformning och utförande bedömer
nämnden som uppnått eftersom resultat av linjeverksamheten är bra.

Varför blev det så?
Resultatet av kundundersökningarna bidrar till att stärka medarbetarna i ett gott genomfört arbete.
Resultatet av undersökningarna tillför verksamheten ett kunskapsbaserat underlag för prioriteringar av
förbättringsområden.
I arbetet om att utveckla och anlägga utemiljön på särskilda boende och LSS-boende är framgångsfaktorer
för arbetet organisering och struktur av projektet, långsiktig resurssäkring och avgränsning.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Nämnden avser att bibehålla och utveckla en god dialog och relation med de beställande nämnderna.
Analys av NKI-resultat för fastighetsförvaltning gav förbättringsområdena kommunikation, information,
felanmälan och utemiljö. Verksamheten arbetar med gränsdragning och kommunikationsplaner för att
hitta en ändamålsenlig kommunikation, ett gemensamt sätt att möta beställare med agendor med relevant
och effektivt innehåll. Verksamheten arbetar även med att ta fram kundvänligt, tillgängligt och
målgruppsanpassat informationsmaterial kring gemensamma frågor.
Baserat på analys av verksamhetens NKI-resultat för byggproduktion planerar nämnden att arbeta med att
utveckla beställning av projekt samt gemensam servicenivå till kund. Att få in ett komplett och korrekt
beställningsunderlag ger verksamheten förutsättningar att planera projektet och ge korrekt information om
tid och kostnader. Nämnden använder idag många olika forum för dialog, men för att ge beställande
förvaltningar en bra service behöver dessa forum användas på ett mer likvärdigt sätt.
En framgångsfaktor är att ha uthållighet i systematiken: uppföljning – förbättringsförslag – planering –
genomförande – ny uppföljning. En annan framgångsfaktor är att analys och identifiering av förbättringsförslag görs i dialog med medarbetarna, eftersom det är de som har kunskap om kunden, dess
förutsättningar och verksamhet.

Servicenämnden har möjlighet att indirekt bidra till kommunfullmäktigemålet genom sin relation till
tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden, som ansvarar för trygghet i stadens offentliga rum.
Nämndens bidrag handlar om att påverka utformningen av fysiska miljöer, både byggnader och grönska,
samt en god drift och skötsel. Nämndens uppdrag innebär att den kan bidra till den del av målet som
handlar om stadens offentliga rum, men inte till den del som handlar om trygghet i hemmet.
Serviceförvaltningens medarbetare står för en unik kunskap om stadens fastigheter och utemiljöer. Det
betyder att serviceförvaltningen kan ge råd till övriga förvaltningar om möjligheter till förbättring och
utveckling. Sammantaget har nämnden viss påverkan på kommunfullmäktigemålet. Målet är brett, och det
är många aktörer inblandade. Hur nämndens resultat påverkat Malmöbornas upplevelse av trygghet är
svårt att säga. Sannolikt krävs en mer djupgående och kommunövergripande analys av de komplexa
samband som råder.
Nämndsmålet bedöms uppnås för 2018. Uppföljningen visar att samtliga skadekostnader har minskat i
jämförelse med 2017. Slutsatsen är att den potential för förbättringar som verksamheten identifierat
genom tidigare års analyser samt att de åtgärder som genomförts, främst gällande grundskolor, nu har fått
effekt i verksamheten.
Nämnden bidrar också till utveckling av den offentliga miljön genom att lyfta förbättringsförslag för hur
utemiljön kan göras trygg och jämställd till sin beställare. Under mandatperioden har förbättringsförslag
lämnats in, men effekten har varit mindre än planerat. Nämnden har ett stort antal medarbetare som rör
sig runtom i staden och har till exempel jourverksamhet igång dygnet runt. Vidare har nämnden ett viktigt
uppdrag att vara behjälplig vid krissituationer såsom översvämning och storm. Renhållning är en viktig
faktor som på senare tid lyfts fram som en trygghetsfaktor. Nämnden hade genom att involvera dessa
uppdrag kunnat visa på ökad måluppfyllelse.

Uppföljningen visar att målet är uppnått
Nämndens möjlighet att arbeta med trygghet och säkerhet i de offentliga rummen är främst genom
utformning av fysiska miljöer – såväl för byggnader som grönska – samt genom en god drift och skötsel.
Hur gick det?
Kvalitativ analys av skadestatistik och felanmälningar kopplade till det offentliga rummet på grundskolegårdar, kulturfastigheter och vissa fritidsfastigheter är genomförd och uppföljning av målindikator
visar att samtliga skadekostnader har minskat i jämförelse med 2017. Slutsatsen är att den potential för
förbättringar som verksamheten identifierat genom tidigare års analyser samt att de åtgärder som
genomförts, främst gällande grundskolor, nu har fått effekt i verksamheten. Serviceförvaltningen arbetar
med att se risker och skyndsamt vidta åtgärder för att förebygga skadegörelse och med information och

dialog för att höja kunskap och kompetens hos de beställande förvaltningarna. Nämnden arbetar även
tillsammans med grundskolenämnden i arbetsgruppen Trygga skolgårdar. Arbetsgruppens syfte, innehåll och
fokus har fastställts och är nu ett reguljärt linjearbete.
Nämnden bidrar till utveckling genom att fördjupa och utveckla arbetet med fysisk tillgänglighet på
kultur- och fritidsfastigheter. Inventeringar av den fysiska tillgängligheten är gjord på utvalda objekt och
rekommendationer för fortsatt arbete är framtaget och skickad till kultur- respektive fritidsnämnden för
möjlighet till att inkomma med synpunkter. Arbetet kommer fortsätta under 2019.
Nämnden bidrar också till utveckling av den offentliga miljön genom att lyfta förbättringsförslag för hur
utemiljön kan göras trygg och jämställd till sin beställare. Förbättringsförslagen är av operativ karaktär.
Exempel på åtgärder kan vara att se över belysning i syfte att öka upplevd trygghet, reparera gång- och
cykelstråk för att förebygga olyckor eller att beskära buskage för ökad insyn. Uppföljningen visar
kommunteknik har lämnat in 185 förbättringsförslag till fastighet- och gatukontoret som berör begreppen
trygghet och jämställdhet. Kommunteknik har också initierat att tillsammans med fastighet- och
gatukontoret tydliggöra begreppen jämställd och trygg i verksamheten för en ökad samsyn. Det är upp till
beställaren att omsätta dessa förslag till verklighet, och kommunteknik understryker vikten av förslagen
plockas upp av beställaren och återkopplas.
Nämnden bedömer att delen av nämndsmålet som syftar till att tillsammans med övriga nämnder bidra, är
uppnått, eftersom det finns ett pågående arbete med övriga nämnder och som har fått effekt i
verksamheten. För delarna i nämndsmålet som avser tillgänglighet och trygghet visar uppföljningen på att
även de har uppnåtts. Bedömningen vad gäller aspekten jämställdhet i nämndsmålet är mer försiktig,
eftersom inte alla delar av nämndens verksamhet operationaliserat begreppet för att lyckas jämställdhetsintegrera sin verksamhet.
Varför blev det så?
När förbättrings- och utvecklingsarbete görs tillsammans med de beställande nämnderna med en
gemensam målbild är förutsättningarna för genomförande och hållbart resultat bättre. Nämndens
verksamhet har lagt ner möda och energi på att etablera en gemensam målbild och syfte, vilket är
avgörande när arbete ska etableras och mottas av linjeverksamheten. I nämndens nuvarande avtal med
tekniska nämnden kring skötsel av den offentliga miljön ingår det att lämna in förbättringsförslag.
Utmaningen kopplat till intentionen i nämndsmålet, är att förslagen baseras främst på kriterier som rör
effektivisering av driften, inte trygghet och jämställdhet.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Nämnden kommer att fortsätta det arbete som pågår kopplat till att minska kostnader och vidta både
förebyggande och reaktiva åtgärder kopplat till skadegörelse. Under 2019 kommer fokus läggas på att
justera utemiljön på de mest utsatta objekten för att förebygga oönskade händelser genom situationsbundna brottsförebyggande åtgärder. Systematik och metoder för jämställdhetsintegrering behöver
förbättras och utvecklas i nämndens olika verksamheter för att få ett bredare och bättre genomslag.

•
•

•
•
•
•

Servicenämnden har med sitt resultat viss möjlighet att påverka kommunfullmäktigemålet genom att vara
en god samarbetspartner till beställarnämnderna. Nämnden har under 2018 arbetat med att stödja berörda
förvaltningar i syftet att Malmöbon ska kunna utvecklas och stärkas med hjälp av en meningsfull fritid och
kultur.
Den sammanvägda påverkan som nämndens arbete har på kommunfullmäktigemålets uppfyllelse måste
sättas i sammanhang med beställarnämndernas resultat. Servicenämndens nöjdhetsmätningar visar att
beställarnämnderna är nöjda med nämndens service. Samtidigt håller nämndens fast vid sitt arbete med att
efterfråga åsikter från beställarnämnderna, gemensamt planera och genomföra åtgärder och involvera
medarbetarna i arbetet. Därmed gör servicenämnden sitt till att skapa bra förutsättningar för de övriga
nämnderna att driva kommunfullmäktigemålet framåt.

Uppföljningen visar att målet är uppnått
Nämndsmålet syftar till att genom samarbete stödja berörda förvaltningar med verksamhetsanpassade
lokaler samt en god drift och skötsel för att skapa miljöer där Malmöbon ska kunna utvecklas och stärkas.
Hur gick det?
Nämnden arbetar för att utveckla dialogen med kultur- respektive fritidsnämnden i syfte att skapa samsyn
och effektivitet i arbetssätt och kommunikation.
Tillsammans med kulturnämnden har verksamheten identifierat utvecklingsmöjligheter och utifrån dessa
har en mötesstruktur, ett underlag till mer heltäckande gränsdragningslista, funktionalitet som underlättar
översikten av felanmälningsärenden samt en beställningsblankett för större projekt tagits fram. Analys av
luftkvalitet och temperatur är gjord på ett urval av kulturfastigheterna och vid behov har justeringar gjorts.
Stadsfastigheter och fritidsförvaltningen har ett gemensamt åtagande som syftar till att höja kvalitet på
gemensam service utifrån ett besöks- och brukarperspektiv. Verksamheten medverkar på ett urval av
fritidsförvaltningens brukarråd i syfte att gemensamt ta ansvar i relationen med verksamheten som bedrivs
på eller i fastigheten. Genom att arbeta i nära dialog utifrån beslutad mötesstruktur fångas besökarna och
brukarnas synpunkter upp kontinuerligt. Resultatet från fritidsförvaltningens brukarundersökning ligger till
grund för dialog om kommande års planering av underhåll.
Nämnden gör löpande NKI-undersökningar (Nöjd-Kund-Index) av fastighetsförvaltnings- och
byggproduktionsuppdraget. NKI 2018 avseende fastighetsförvaltning för kulturfastigheter blev 69 och för
fritidsfastigheter på 68, vilket båda är starka betyg som visar att de beställande förvaltningarna är mycket
nöjda med den service vi levererar. Analys är gjord av båda förvaltningarnas NKI-resultat gällande
byggproduktion. NKI för fritidsförvaltningen var 67, det är ett bra betyg. Kulturförvaltningens NKI var
43, vilket är ett svagt betyg.
Nämnden bedömer att man uppnått delen av målet som avser att vara stödjande, då det finns en dialog
och relation som syftar till att förbättra innehåll och arbetssätt. Vad avser utformning och utförande
bedömer nämnden denna del av målet som delvis uppnått med anledning av de svaga betygen för
byggproduktion avseende kulturförvaltningen.
Varför blev det så?
Tid och ekonomi var de frågeställningar som generellt fick sämre betyg i den NKI- undersökningen för
byggproduktion. Det är viktigt att underlaget för de lokaler som den beställande nämnden har behov av är
noga genomarbetat, innan verksamheten går vidare till projektering. Om underlaget är ofullständigt (eller
att samsyn saknas) medför det att stadsfastigheter behöver projektera om ett flertal gånger. Det medför
dubbel- och överarbete som resulterar i svinn för båda verksamheterna i form av tid, ekonomi och
senarelagd leverans.
Verksamheten reflekterar även på vilken servicenivåer och vilka förväntningar som den beställande
förvaltningen kan ha på verksamheten och vice versa. Fokus borde vara att i dialog kommer överens om
förväntningar, gränsdragningar samt krav på kunskap och kompetens.
Resultatet av kundundersökningarna bidrar till att stärka medarbetarna i ett gott genomfört arbete.
Resultatet av undersökningarna tillför verksamheten ett kunskapsbaserat underlag för prioriteringar av
förbättringsområden.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?

Nämnden avser att bibehålla och utveckla en god dialog och relation med de beställande nämnderna.
Baserat på analys av verksamhetens NKI-resultat för fastighetsförvaltning planerar nämnden att arbeta
med förbättringsområdena kommunikation, information, felanmälan och utemiljö. Nämnden kommer
fortsätta arbeta med att hitta en ändamålsenlig kommunikation, ett gemensamt sätt att möta beställare med
agendor med relevant och effektivt innehåll. Nämnden har även påbörjat ett arbete med att ta fram
kundvänligt, tillgängligt och målgruppsanpassat informationsmaterial kring gemensamma frågor.
Baserat på analys av verksamhetens NKI-resultat för byggproduktion planerar nämnden att arbeta med att
utveckla beställning av projekt samt gemensam servicenivå till kund.
En framgångsfaktor är att ha uthållighet i systematiken: uppföljning – förbättringsförslag – planering –
genomförande – ny uppföljning. En annan framgångsfaktor är att analys och identifiering av förbättringsförslag görs i dialog med medarbetarna, eftersom det är de som har kunskap om kunden, dess
förutsättningar och verksamhet.

Servicenämndens resultat har stor påverkan på delarna av kommunfullmäktigemålet som syftar till att
skapa en hållbar stadsstruktur, utifrån nämndens uppdrag att ansvara för förvaltning och byggnation av
kommunala fastigheter för en växande befolkning.
Servicenämnden har under mandatperioden inte kommit så långt med arbetet som planerades inom
klimatanpassning av fastigheter med särskilt fokus på ökad nederbörd. En bibehållen grönytefaktor på
stadens fastigheter är ett sätt att säkra en hållbar stad samtidigt som förtätningar sker.
Nämnden har haft som ambition att under mandatperioden bidra till kommunfullmäktigemålet genom att
minska mängden köpt energi och öka andelen egenproducerad förnybar energi. Frågan har fått ett större
fokus och nämnden har arbetat med optimering, uppföljning och att bygga energieffektiva byggnader.
Andelen förnyelsebar energi har nått sitt målvärde för 2018. Den köpta energin ligger över målvärdet för
2018, något som kan förklaras av bland annat väderförhållanden. Trenden är att
organisationen använder mindre energi, vilket ger positiva effekter på kommunfullmäktigemålet.
Nämndsmålet att genom en lyhörd och ansvarsfull relation till beställarnämnderna bidra till en ren, grön
och attraktiv stad bedöms uppnått. Nämnden har 2018 en ny kvalitativ målindikator som visar att
relationen till beställarnämnden har en fortsatt positiv trend. Det återspeglar sig även i antalet avvikelser
som har minskat i den markskötsel som utförs till gatukontoret. Det gör att nämnden bidrar till
kommunfullmäktigemålet som planerat.
Servicenämndens samlade bidrag till kommunfullmäktigemålet är relativt stort, i förhållande till stadens
gemensamma påverkan. I stort konstaterar nämnden att den under 2018 bidragit till en hållbar
stadsstruktur, bland annat genom att hålla grönytefaktorn konstant, trots förtätningen av staden.
Nämnden har också bidragit genom att öka den förnyelsebara energin.

Uppföljningen visar att målet delvis är uppnått.
Nämndsmålet bidrar till en hållbar stadsstruktur som klarar framtida klimatförändringar bättre.
Hur gick det?
Uppföljningen visar att målvärdet är uppnått. Grönytefaktorn ligger fortsatt stabilt.
Arbetet med att systematiskt projektera och genomföra klimatanpassningsåtgärder på prioriterade
fastigheter med fokus på ökad nederbörd är delvis fullföljt. Den inventering, projektering och kostnadsberäkning som startade under 2017 för Mellanhedsskolan, Mellanheden IP, Gyllebo förskola och
Skolgränds LSS-boende och Söderkullaskolan är nu klar. Inga nya fastigheter har utsetts för projektering
under 2018 och inga fastigheter har klimatanpassats.
Servicenämnden har deltagit i utvecklingsarbetet med den kommunövergripande Handlingsplan för
skyfallsåtgärder i Malmö stad som stod klar under senhösten.
Varför blev det så?
Arbetet med klimatanpassning av fastigheterna har gått betydligt långsammare än planerat. Då arbetet är
det första av sitt slag på förvaltningen har det tagit extra lång tid att hitta formerna för att driva det framåt.
Föreslagna åtgärdsplaner har granskats för synpunkter av verksamheten. Verksamheten har ansett att man
behöver arbeta om och komplettera innehållet i projekteringen med fler perspektiv på klimatanpassning än

vad verksamheten gjort tidigare; till exempel inkludera fler perspektiv på själva byggnaden samt
vatten- och avlopp. Inventeringen och kostnadsuppskattningen visade sig kraftigt överskrida den
budgeterade kostnaden. Förvaltningens interna bedömning av ekonomiska resurser har gjort att
realiserandet har
skjutits på framtiden. Därför har inte någon fastighet klimatanpassats och målvärdet om fem
klimat-anpassade fastigheter under året uppnås därmed inte.
Servicenämnden mäter grönytefaktorn, som visar en av flera möjliga lösningar för en mer robust
dagvattenhantering. Det krävs relativt många nya fastigheter med hög grönytefaktor för att värdet för det
totala beståndet ska ändras och målvärdet ligger fortsatt stabilt.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Målvärdet för grönytefaktorn ligger stabilt, vilket är bra med tanke på stadens ambitioner att förtäta.
Förvaltningen har dock för avsikt att titta närmre på de olika typerna av fastigheter för att se om det sker
mätbara förändringar där framöver.
Under 2019 kommer arbetet fortgå och en fastighet avses klimatanpassas för att utvärdera den faktiska
kostnaden. Frågan om att genomföra klimatanpassningsåtgärder kommer framöver bli en fråga om
personella och ekonomiska resurser och hur de ska användas på bästa sätt.
Servicenämndens sju aktiviteter i den kommunövergripande Handlingsplan för skyfallsåtgärder i Malmö stad,
som utgår från innehållet i stadsfastigheters beslutade "Klimatanpassningsriktlinjer med särskilt fokus på ökad
nederbörd", kommer fortsättningsvis inarbetas i ordinarie budgetarbete.
Stadsfastigheter kommer arbeta vidare med de nya projekteringsanvisningarna och avser bredda bilden av
klimatanpassning framöver. Bland annat vad gäller värmebölja bör kravnivåer för solvärmelast, termiskt
klimat sommar och legionella tas fram (jmf Miljöbyggnad Brons). Även krav på skuggning och grönytefaktor bör vidareutvecklas. Verksamhetens behov av fjärrkyla ska också utredas. Vad gäller skyfall ska
framtagna riktlinjer för ökad nederbörd och handlingsplan för skyfallsåtgärder i Malmö stad säkerställas i
projekteringsanvisningarna.

Uppföljningen visar att målet är uppnått.
Nämndsmålet bidrar till en hållbar stadsstruktur och en klimatneutral organisation genom effektivare
användning av energi och mer förnybar egenproducerad energi.
Hur gick det?
Uppföljningen visar att samtliga av åtagandena kopplade till nämndsmålet bedöms fullföljda och att
minskningen av totalt köpt energi har nått sitt målvärde.
Under året minskade energianvändningen med 6,7 kWh/m2 vilket innebär att byggnaderna nu använder

142,2 kWh/m2. Malmö stads energimål är 141 kWh/m2 år 2020 vilket innebär att årets resultat är så bra
att det nästan når 2020 års målvärde med en minskning med 30 procent i förhållande till genomsnittet
2001–2005.
Målvärdena för ökad andel förnybar energi är genomgående väderberoende men på både sol- och vindenergi nås målvärdena.
Det har lagts mer fokus på arbetet med solceller än på vindkraft under året men slututvärdering av vindmätning vid yttre ringvägen pågår, liksom utredning av principerna för investeringsanalys för nya
turbinmodeller.
Servicenämndens arbete med projektet REBUS fortlöper enligt plan. Projektets syfte är att framarbeta,
genomföra och mäta effekterna av en åtgärdsplan. Denna åtgärdsplan arbetas fram tillsammans med
berörda parter inom Malmö stad (grundskoleförvaltningen och hyresgäster i byggnaden Mazetti) samt med
representanter från närliggande kommuner (Lund, Helsingborg, Svedala samt Energikontoret Skåne).
Syftet med åtgärderna i planen är att hitta vägar för stadsfastigheters hyresgäster att kunna påverka och
sänka sin del av energikonsumtionen i berörda fastigheter.
Varför blev det så?
Servicenämndens fastigheter har minskat avsevärt i energianvändning under året, mycket på grund av en
extremt lång och varm sommar men också genom optimering, energiprojekt och genom energieffektiv
nybyggnation. Energifrågan har ett större fokus i organisationen överlag och det finns en bättre
uppföljningsmetod och kommunikation till verksamheten. Förvaltningsenheterna har satt upp aktiviteter
som handlar om att installera solceller, arbeta med verksamheternas energianvändning, arbeta med
optimering via funktionsentreprenörerna och mycket mer. Detta ger goda förutsättningar för att
minskningen ska fortsätta.
För att långsiktigt realisera solelpotentialen har servicenämnden under året beslutat att stadsfastigheter vid
all ny- och ombyggnad samt takunderhåll ska utreda möjligheten till solelinstallation. Total potential har
bedömts till 14 GWh, med uppskattningsvis 3 GWh realiserbart till år 2030.
Upphandling av tekniskt och ekonomiskt stöd inför tillståndsprocess för vindkraft vid Yttre ringvägen i
Malmö har tills vidare fått stå tillbaka till förmån för andra arbetsuppgifter.
Inom REBUS har en handbok för kartläggning av driftsmedia tagits fram i syfte att kunna särskilja
fastighetsel från verksamhetsel. Denna handbok har framgångsrikt testats på Mazetti, och nu förbereds en
utbildningsinsats för entreprenörer och egen personal för att skapa förutsättningar för att kunna arbeta
efter handboken. Ett pedagogiskt web-verktyg för energistatistik testas också. Syftet med detta är att
lättfattligt presentera energianvändningen per fastighet och timma. För att på det sätt öka intresset hos
hyresgäster för den egna energianvändningen.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
REBUS kommer under 2019 att övergå i förvaltningsfas, vilket innebär att projektet kommer att börja
mäta effekter i form av sänkt energianvändning och stadsfastigheters hyresgäster ska då kunna påverka
och sänka sin del av energianvändningen i berörda fastigheter.
Sommaren 2018 har varit extremt varm och den korrigering som görs för avvikelser i väder mellan olika år
har inte kunnat beakta detta fullt ut. Det innebär att vi troligen få en rekyl med ökad energianvändning
under sommaren 2019 om inte den blir lika varm. Oavsett så är årets värde ett bra resultat, det har gjorts
stora minskningar gällande energianvändningen och det är mycket rimligt att nå 2020 års mål. Fortsatt
fokus och resurser bör läggas på energioptimering och uppföljning inom organisationen för att säkerställa
Malmö stads övergripande energimål till 2020.

Uppföljningen visar att målet är uppnått
Servicenämnden bidrar till att hålla staden ren och grön, vilket är en viktig aspekt i skapandet av en
attraktiv och hållbar stad. Nämnden tillgodoser behovet av en väl fungerande stadsmiljö och sköter bland
annat drift, underhåll och skötsel av gator och park i delar av Malmö.
Hur gick det?
Servicenämnden gör bedömningen att delen av nämndsmålet som omfattar att vara lyhörd och ta ansvar
för relationen är uppnådd. Den delen som handlar om bidraget till en ren och grön stad anser nämnden
också vara uppfyllt då antalet kvalitetsavdrag har sjunkit avsevärt från tidigare år. Kommunteknik tog
emot sex kvalitetsavdrag under 2018 (14 kvalitetsavdrag 2017). Den låga andelen kvalitetsavdrag i driftentreprenaden under året indikerar att dialogen med beställare varit god, och de insatser man gjort gällande
förbättringar gett resultat.
Nämnden har under 2018 fokuserat på att skapa en lyhörd relation till beställaren. För att skapa samsyn i
tolkningen av nuvarande överenskommelse, och för att uppnå tillit, ökad kvalitet i utfört arbete samt
förbättrad dialog med beställaren, har kommunteknik tagit initiativ till gemensamma träffar med
fastighets- och gatukontoret samt stadsfastigheter. Uppföljningsträffar till 2017 års workshops samt flera
mindre träffar i varierande konstellationer har utförts under året och fler har planerats till 2019. Kommunteknik har även tagit initiativ till att reda ut begrepp och arbetssätt gällande förbättringsförslagen som
kommunteknik lämnar till fastighets- och gatukontoret, för att upprätthålla den goda relation som råder
inom många områden.
Kommunteknik har tillsammans med fastighets- och gatukontoret påbörjat ett arbete för att förbättra
samarbetet genom etablering av utvecklingsgrupper inom områdena tillsyn, samsyn samt kunskapsöverföring och engagerad personal.
Varför blev det så?
Arbetet har tagits emot väl av beställarna som har välkomnat initiativen till en positiv relation. Det råder
starkt konsensus mellan förvaltningarna att en god relation leder till förbättrat samarbete, och det finns en
påtaglig vilja att arbeta mot detta mål.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Utfallet indikerar på att man gjort stora framsteg när det gäller relationen till beställarna. Bland annat har
en utredning startats för att identifiera aktiviteter som kan effektiviseras i överenskommelsen med fastighets- och gatukontoret.
Nöjdhetsanalysen var ett uppskattat verktyg hos alla parter och kan med stor fördel tas med in i nästa
mandatperiod som mätverktyg. Viktiga lärdomar har uppmärksammats efter den analys man genomfört på
fastighets- och gatukontoret som kan ligga till grund för att göra verktyget ännu vassare och precist inför
2019. Metoden kommer att plockas upp i budget 2019.

Servicenämndens resultat kan i viss grad bidra till kommunfullmäktigemålet. Serviceförvaltningens
verksamhet är producerande och materialkrävande, vilket gör att förändringar i materialval och inköp ger
påverkan på hur klimatsmart staden är i sin helhet.
Nämndens mål att bidra till en giftfri miljö har uppnåtts. Servicenämnden arbetar strukturerat för att
kartlägga kemiska produkter och kemikalier och successivt minska de farliga produkterna. På så sätt bidrar
nämnden till en mer hälsosam stad. Servicenämnden är beroende av beställarnämnderna och deras
prioritering av frågorna, även om nämnden kan bidra med stöd och expertkunskap inom området. Många
av frågorna som gäller en giftfri miljö påverkas av ekonomiska aspekter. Frågor om en klimatsmart stad
vägs mot de övriga nämndernas kärnuppdrag.
Skolmåltiderna är en stor del av stadens livsmedelsinköp, vilket innebär att servicenämndens arbete är ett
viktigt bidrag till stadens totala påverkan. Ett gott resultat har uppnåtts efter ett långt och strategiskt arbete
med produktutveckling, anpassning av recept, upphandlingsunderlag och dialog med producenter.
Servicenämndens samlade bidrag till kommunfullmäktigemålet är större än planerat. Hur stor påverkan
nämndens arbete har i förhållande till övriga staden är svårt att vikta. Nämnden har ett internt serviceuppdrag, vilket begränsar möjligheterna till påverkan. Samtidigt påverkar nämndens insatser bland annat
barnens skolmiljö, vilket både är hälsofrämjande och kan bidra till att barnen i sin framtida vardag gör
klokare val i sina inköp.

Uppföljningen visar att målet är delvis uppnått
Nämndsmålet bidrar till att göra Malmö till en hälsofrämjande stad genom att en stor andel ekologiska
livsmedel används i skolrestaurangerna.
Hur gick det?
Indikatorn om andel ekologiska livsmedel visar att målvärdet för året inte är uppnått (77 procent jämfört
med målvärdet 80 procent). Åtagandet om minskade utsläpp av växthusgaser relaterat till mat har bidragit
positivt till målet genom medvetna val av råvaror i menyplaneringen.
Serviceförvaltningens övriga avdelningar har arbetat vidare med att öka den egna andelen inköpta miljömärkta och etiskt märkta produkter och tjänster som ingår i Malmö stads upphandlingsavtal. Detta är små
volymer jämfört med skolrestauranger (drygt två procent) och rör även kontorsmaterial.
Varför blev det så?
En av förklaringarna till att målet om ekologiska livsmedel inte nåddes för helåret är att utvecklingen
avstannade något under våren då livsmedelsgrossistens prishöjningar gjorde att menyn fick korrigeras och
vissa ekologiska produkter fick ersättas med konventionella för att behålla balans i livsmedelsbudgeten.
Tack vare ett stort engagemang och fokus på livsmedelskostnader konstaterades i slutet av våren att det
fanns utrymme att öka ekologiska inköp igen. Trots intensiva insatser med förändrad meny var det inte
möjligt att under hösten kompensera för hela vårens lägre nivå.
Även avdelningarna kommunteknik, kommuntjänster, stadsfastigheter samt stabsavdelningarna ska öka
andelen miljömärkt. Uppföljningen visar att målet delvis uppnås under året. Kommuntjänster ökar
andelen kraftigt medan kommunteknik, som redan hade ett högt basvärde 2016, inte når upp till eget
målvärde under perioden. Inte heller stadsfastigheter och stabsavdelningarna når upp till målvärdet men
då det rör sig om små volymer krävs det få produkter som inte är miljömärkta för att ändra andelen.
Inhandlat är fortsatt uteslutande kontorsmaterial men även möbler, böcker och media. Detta är produktgrupper där utbudet av miljömärkt är lågt.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Skolrestauranger fortsätter arbetet med att få in ekologiska och klimatvänliga produkter inom vår
livsmedelsbudget och 2019 års menyer utformas för att uppnå kommande målvärde. Det finns en
spridning av andel ekologiska inköp inom skolrestaurangers verksamheter och arbetet framöver kommer
att ha fokus på de kök som inte når upp till förväntade nivåer.

Uppföljningen visar att målet är uppnått.
Nämndsmålet bidrar till att göra Malmö till en hälsofrämjande stad genom att användningen av farliga
ämnen minskar. Serviceförvaltningens verksamheter är producerande och materialkrävande. Därför har
servicenämnden lagt stor vikt vid att det finns en systematik för området giftfri miljö.
Hur gick det?
Arbetet med inventering, dokumentering och utfasning av kemisktekniska produkter har genomförts i
olika hög grad på avdelningarna. Antalet farliga kemisktekniska produkter i förvaltningens kemikalielista
har minskat med 33 st under året så målvärdet att fasa ut tio farliga kemisktekniska har nåtts med råge
även i år. Den kraftiga minskning som varit under ett par år kommer dock att mattas av i takt med att det
totala antalet kemikalier minskar så trenden är minskande. Det är fortsatt kommunteknik som står för den
stora minskningen.
Serviceförvaltningen har arbetat med åtagandet kemikaliesmart vardag med särskilt fokus på barn och
unga, sunda material samt utfasning av farliga produkter och mikroplaster. Det har överlag gått lite
långsammare än planerat så arbetet kommer på många områden fortgå under 2019. Ett utkast till Mikroplastkartläggning för serviceförvaltningen finns, innehållande utpekade mikroplastgrupper på avdelningarna och
förslag på lösningar. Servicenämnden har bland annat inlett arbetet med att hitta alternativa material i
tallrikar, dricksglas och serveringsgods som ersättning till produkter av plast inom skolrestaurangers
verksamhet.
Inom ramen för den kommungemensamma Kemikalieplanen med fokus på barn och unga tas kemikaliekriterier
för nybyggnad av lokaler för barn och unga fram, och implementeras i byggprocessen. Arbetet sker
tillsammans med miljöförvaltningen, fastighets- och gatukontoret och stadskontorets upphandlingsenhet.
I nuläget kan nämnden identifiera kända källor av mikroplastanvändning på samtliga avdelningar. Servicenämnden genom stadsfastigheter har tillsammans med fritidsförvaltningen och miljöförvaltningen
påbörjat arbetet med att utreda bättre alternativ användningen av mikroplaster i konstgräsplaner
(ex hybridgräsplan). Arbetet har under året inneburit att serviceförvaltningen och övriga berörda
verksamheter i Malmö stad gemensamt tagit fram en handlingsplan med titeln "Handlingsplan för
utfasning av konstgräsplaner med granulat, anläggningar med platsgjutet granulat och konstgräs utan
granulat i Malmö stads verksamheter". Denna ska kommunstyrelsen ta beslut om under 2019. Parallellt
med framtagande av handlingsplanen har stadsfastigheters gemensamt med fritidsförvaltningen beslutat
att under 2019 ta fram ett åtgärdsförslag för att förhindra ytterligare spridning av granulat från samtliga
konstgräsplaner i Malmö stads regi.
Servicenämnden tillsammans med fritidsnämnden avsåg att minska kemikalieanvändningen (mängden
klor) i badvattnet i badhusen. Ett pilotprojekt på Simhallsbadets undervisningsbassäng har pågått men inte
slutförts. Avsikten var att sänka klorhalten genom rening men hjälp av UV-ljus.
Byggentreprenaden för Lindens förskola med fokus på sunda material är klar och under senare delen av
året påbörjades insamlingen av analysmaterial rörande ingående material.
Nämnden gör bedömningen att målet är uppnåtts med tanke på det systematiska arbete och det
utvecklingsarbete som pågått på flera av avdelningarna under året även om delar av arbetet kommer att få
fortgå under 2019.
Varför blev det så?
Arbetet med den kommungemensamma kemikalieplanen har bidragit till att föra arbetet framåt på flera
nämnder vilket underlättar de gemensamma satsningar som ofta krävs i samband med satsningar på giftfri
miljö i byggrelaterade sammanhang. Arbetet går trots det något långsammare än planerat bland annat på
grund av resursbrist.

Arbetet med att fasa ut de interna kemikalierna har pågått under flera år, så arbetssättet är etablerat på
merparten av avdelningarna.
Att arbetet med pilotprojektet på Simhallsbadets undervisningsbassäng har pågått men inte slutförts beror
på att lampor är monterade och AOT-styrning är levererad men ej monterad. Detta då leverantören inte
har kommit tillbaka med information angående inkoppling av AOT och analyslådan.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Ett fortsatt tätt samarbete med fritidsnämnden kommer att eftersträvas framöver. Arbetet med pilotprojektet på Simhallsbadets kommer utföras under 2019 om pengar blir beviljade.
Servicenämndens övergripande arbete med revidering av nybyggnadskrav med avseende på kemiskt
innehåll i byggprodukter och material sker fortsatt inom ramen för Kemikalieplanens åtgärd, i dialog med
andra förvaltningar.
Dokumentet Mikroplastkartläggning för serviceförvaltningen kommer vidareutvecklas under 2019 allt eftersom
ytterligare mikroplastkällor identifieras. Servicenämnden behöver generellt lägga mer fokus på att minska
användning av mikroplaster.

Nedan beskrivs delar berörande utbyggnad av solel. För övrig rapportering inom området, se nämndens
mål om energieffektivisering under målområde 8.
Arbetet med uppdraget pågår.
Servicenämnden beslutade 24 april att stadsfastigheter vid all projektering för ny- och ombyggnad samt
takunderhåll utreda möjligheten till solelinstallation, vilket kommunicerades internt den 11 juni.
Ett avsnitt om solel har under hösten integrerats i stadsfastigheters arbete med projekteringsanvisningar, i
syfte att optimera framtida solelanläggningar ur tekniskt och ekonomiskt perspektiv.
Djupare delutredningar av fastighetsbeståndet, i syfte att ta fram en något mer detaljerad utbyggnadsstra-

tegi, har behövt skjutas på 2019 på grund av stor arbetsbelastning i kombination med ett flertal vakanser
på nyckelpositioner. Takomläggningar som kommer att utföras 2019 är dock katalogförda som utredningsobjekt, eftersom objekt med nylagda tak ur underhållsperspektiv är lämpliga för solelinstallation.
Utredning av dessa tak pågår i mån av tid. En resursöversyn är nödvändig.

Alla nämnder har ett ansvar för att skapa en arbetsmiljö där medarbetarna kan utföra sina tjänster till
Malmöborna på bästa sätt. Serviceförvaltningens anställda utgör ofta Malmö stads ansikte utåt. Förvaltningens många medarbetare möter Malmöborna dagligen. Medarbetare som upplever att de kan påverka
sin egen arbetsvardag, ta ansvar för sin arbetssituation och förlita sig på ledarskapet, får de förutsättningar
de behöver för att möta Malmöborna med kunskap och kompetens.
Nämnden gör bedömningen att ett nämndsmål delvis uppnås respektive ett uppnås. Malmö stads
medarbetarenkät visar att serviceförvaltningens medarbetare känner att deras arbete är meningsfullt, vet
vad som förväntas av dem i sitt arbete och vilka mål arbetsplatsen har. Förvaltningen har under mandatperioden fokuserat på medarbetarskap och ledarskap. Framtagande av ledarskapsstrategi är som verktyg
för förvaltningens chefer tycks ha påverkat sjukskrivningstalen positivt.
Arbetet med att systematisera förvaltningens tjänsteutbud har fortskridit enligt plan. Förvaltningen följer
också nöjdheten hos två av de större verksamheterna som har till uppdrag att underlätta för Malmö stads
medarbetare: HR-service och IT-service. Båda verksamheterna visar i stort på goda eller bibehållna resultat. Genom att säkerställa en hög kvalitet och god systematik i Malmö stads interna tjänster bidrar
servicenämnden till att Malmö stads verksamheter kan klara sin arbetsvardag på bästa sätt.
Nämndsmålens sammanvägda påverkan på kommunfullmäktigemålen borde hänga samman med både
nämndens förmåga att uppnå målen och antalet medarbetare på förvaltningen. Eftersom servicenämnden
även påverkar samtliga medarbetare i staden genom att säkerställa god kvalitet i de interna tjänsterna gör
nämnden bedömningen att påverkan på detta kommunfullmäktigemål är relativt stor.
Båda de mål som är kopplade till kommunfullmäktigemålet handlar om att successivt, tålmodigt och
systematiskt arbeta med att utveckla verksamheten. Arbetet för 2019 handlar bland annat om att återigen
noga analysera resultatet i medarbetarenkäten tillsammans med medarbetarna på varje arbetsplats för att
hitta förbättringsförslag. Förvaltningen fortsätter också arbetet med att låta medarbetarna definiera sitt
medarbetarskap genom att delta i medarbetarturnén.

Nämndsmålet är delvis uppnått för 2018.
Genom att säkerställa att samtliga medarbetare på förvaltningen har en god arbetsmiljö, motiverade
medarbetare med rätt kompetens, engagerade chefer med rätt verktyg till hands och en säker
kommunikation och strategi för förvaltningens mål, skapar vi en god förvaltning med bra förutsättningar
att klara nämndens uppdrag.
Hur gick det?
Malmö stad genomförde en medarbetarenkät under oktober månad 2018. Enkätens resultat i form av
HME-värde (Hållbart Medarbetar Engagemang) är en temperaturmätning av förvaltningens medarbetares
upplevelse av sin arbetsplats. Enkätens syfte är också att möjliggöra jämförelser mellan medarbetarengagemang och verksamhetsresultat. Medarbetarenkäten mäter motivation, ledarskap och styrning.

Resultatet visas upp i siffror och som trafikljus (röd, gul, grön) på alla tre områdena samt sammanslaget till
ett totalvärde.
HME-värdet (total) stannade på 77, gul, vilket är samma HME-värde som för 2017. Detta medför att
serviceförvaltningen inte riktigt nådde målet på 78. Även för motivation, ledarskap och styrning ligger
resultatet på samma nivå som 2017 eller en punkt lägre (samtliga områden är gula), vilket visar att
serviceförvaltningen behöver arbeta mer med vissa frågor för att höja sitt HME-värde.
Enkäten visar att serviceförvaltningens medarbetare anser att deras arbete är meningsfullt. Medarbetarna
vet vad som förväntas av dem i sitt arbete. Närmaste chef visar förtroende för sina medarbetare och
medarbetarna vet vilka mål arbetsplatsen har. Serviceförvaltningen behöver fortsätta att arbeta med att
följa upp målen och att hitta sätt för utveckling av medarbetarna. Nämnden gör därför den samlade
bedömningen att nämndsmålet delvis är uppnått.
Medarbetarenkäten visar höga siffror gällande att genomföra arbetsplatsträffar, att medarbetarsamtal och
samtal om lön de senaste 12 månaderna genomförts. Dialogen mellan chef och medarbetare är god och
medarbetarna har en möjlighet att vara delaktiga i verksamheten.
Varför blev det så?
Serviceförvaltningen har lyckats bibehålla nivån på resultatet från medarbetarenkäten trots omfattande
förändringsarbete under 2018. Ny organisation, nya arbetsuppgifter och förändrade ledningsförhållanden
tenderar att påverka medarbetare negativt under den initiala förändringen. Nedanstående åtgärder har
bidragit till att motverka ett sänkt resultat.
En medarbetarstrategi har tagits fram. Förvaltningen har valt att presentera den i form av ett antal filmer.
Under hösten påbörjades en turné, där förvaltningschefen och en medarbetare presenterar strategin.
Turnén ska genomföras på alla arbetsplatser.
En serviceakademi har upprättats. Inom ramen för serviceakademin bedrivs introduktion, utbildningar
och lärandeforum för ledare. Serviceakademin arbetar kulturstärkande genom att säkerställa att
utbildningar, introduktion mm bedrivs i den anda som förvaltningens vision, ledarstrategi och medarbetarstrategi förmedlar.
Under året har serviceförvaltningen tagit fram uppdragsbeskrivningar för avdelningschef, enhetschef,
sektionschef och arbetsledare. Syftet är att förtydliga förväntningarna på respektive roll.
För att stärka chefernas egna arbete med att planera, analysera och utveckla sin verksamhet har
förvaltningen under 2018 haft dialogsamtal med arbetsledare, sektionschefer och enhetschefer. Arbetet
fortsätter 2019 så att samtliga av dessa chefer får chansen att delta.
Serviceförvaltningen arbetar efter en handlingsplan för att öka andelen medarbetare som arbetar heltid.
Utöver serviceförvaltnings övergripande arbete har verksamheterna på förvaltningen arbetat med sitt egna
resultat och förbättringar.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete för 2019?
Medarbetarenkätens resultat kommer analyseras på varje arbetsplats, vilket kommer leda till aktiviteter
anpassade för varje arbetsgrupp, något som även gjordes 2018. Några kommande åtgärder har tydlig
bäring på såväl kompetens som arbetsvillkor, exempelvis arbetet med att tydliggöra lönestrukturen samt
en kartläggning av kompetenser med fokus på större grupper och grupper som bedöms som svårrekryterade. Förvaltningen behöver intensifiera sitt arbete med att alla medarbetare är delaktiga i
uppföljningen och utvärderingen av mål.

Uppföljningen visar att målet är uppnått.
Nämndsmålet är flerårigt till sin karaktär och arbetet bedrivs långsiktigt sedan 2016. Målet utgår från att
om servicenämndens verksamheter levererar tjänster med hög kvalitet och god service underlättar
nämnden för medarbetare i Malmö stads verksamheter.
Hur gick det?
Nämndsmålets samtliga tre indikatorer har följts upp. Kundnöjdheten på IT-service är fortsatt hög och
ligger över målvärdet om 90 procent. Resultaten av HR-service NKI-mätning når inte hela vägen till
målsättningen om 70 procent, men en av indikatorerna har ökat sedan förra årets mätning och en
indikator har samma resultat som tidigare.
Fyra åtaganden är kopplade till nämndsmålet. Tre av fyra åtaganden bedöms som fullföljda och ett är
delvis fullföljt. Inom åtagandet som rör kontinuerlig dialog med kunder och beställare omformulerade
arbetsgruppen Kundorienterad förbättring sitt syfte som en utveckling av de insatser som genomförts tidigare.
Arbetet med att utveckla kunddialogen har påbörjats, i huvudsak genom en nulägesanalys. Ett ramverk för
kommunikation gentemot kunder och beställare har påbörjats under hösten. Under 2018 har
intervjustudien Bilden av serviceförvaltningen genomförts en andra gång och resultatet visade på en positiv
förändring.
Åtagandet som syftar till förbättrat arbete med synpunkter och avvikelser fortlöpt under 2018. Under
våren har dialog förts med förvaltningens verksamheter kring förhållningssätt och förutsättningar för en
systematisk hantering av avvikelser. Kansli- och utvecklingsavdelningen har planerat in en workshop till
början av 2019 för att tillsammans med avdelningarna titta på en process för förvaltningsövergripande
analys av avvikelser. Den del av åtagandet som rör synpunkter bedöms ha fullföljts delvis eftersom
underlaget inte förväntas kunna möjliggöra en användbar analys. Det behov av att kunna lämna

synpunkter som tidigare framhävts av kunder och beställare kan ha tillgodosetts på andra vis än exempelvis de kanaler som skapats via serviceförvaltningens tjänstekatalog.
Två åtaganden rör avdelningen kommuntjänsters arbete med att förtydliga och förbättra leveransen av
både interna och kommungemensamma tjänster genom dialog med beställare och kunder. Arbetet under
våren har bland annat inneburit att ett antal kundnöjdhetsmätningar gjorts i enkätform och resultaten har
därefter genomarbetats och analyserats i berörda verksamheter. Enheterna IT-service och HR-service
arbetar på olika sätt utifrån sina förutsättningar med sina beställare och de nyttjande förvaltningarna kring
uppdrag och leverans.
Nämnden bedömer att nämndsmålet har uppnåtts under året utifrån det fortlöpande breda, systematiska
förbättringsarbetet som bedrivs i nämndens verksamheter, och genom utvecklingsinriktad dialog med de
interna tjänsternas kunder och beställare.
Varför blev det så?
Arbetet med dialog med förvaltningens kunder och beställare är förankrat på olika nivåer och bedrivs
systematiskt i verksamheterna med stöd från centrala funktioner. Behovet av förbättrad dialog och
förtydligade uppdrag har identifierats som ett led i förbättringsarbetet och för att fortsatt leverera
kvalitativa tjänster med god service. Ett nytt digitalt enkätverktyg har förbättrat förutsättningarna för
nämndens olika verksamheter att internt kunna genomföra kvalitativa kundundersökningar.
Det bristande underlaget av inkomna synpunkter på nämndens verksamheters tjänster från kunder och
beställare kan bland annat förklaras med att verksamheterna arbetat aktivt med kunddialog och att
eventuella synpunkter tas upp i sådana typer av möten.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Arbetet med avvikelsehantering kommer att fortsätta, bland annat genom uppföljning av dialogerna kring
systematiskt förhållningssätt i nämndens verksamheter. I bland annat de medborgar- eller medarbetartillvända verksamheterna på avdelningen kommuntjänster kan det finnas anledning att arbeta vidare med
systematisk synpunktshantering. Nulägesanalysen gällande utvecklad kunddialog kommer ge avstamp för
fler framtida aktiviteter och insatser inom verksamheten. Avdelningen kommuntjänster kommer fortsätta
sitt dialogarbete gentemot beställare och nyttjande förvaltningar, bland annat genom uppdatering av
överenskommelser och analys av resultaten från de kundnöjdhetsmätningar som genomförts.

Vädret påverkade verksamheten
Vintersäsongen innebar många utkallningar för vinterverksamheten. Trots att det inte var så mycket snöfall var det många utkallningar för halkbekämpning.
Sommarsäsongen var för kommunteknik utmanande och extra krävande på grund av torkan i staden. Personalen var från en arbetsmiljösynpunkt extra utsatta i den påfrestande värmen. Den extraordinära värmen
innebar ökad arbetsbelastning då både unga och äldre träd krävt extra bevattning under torkan. Blomsterprogrammet i Malmö påverkades även av värmen då den påskyndade utblomningen av blomster krävde
avsevärd utökad bevattning. Det blev ett stort tryck på våra stränder och ett antal extra renhållare fick
sättas in för att klara av att hålla stränderna i snyggt skick. Detta resulterade i både en ökad kostnad samt
arbetsbelastning på kommunteknik.
Renhållningsinsatsen har under året varit mycket god och fått mycket positiv återkoppling.
Satsningar och projekt
Kommunteknik har gjort en stor satsning på arbetsmiljöarbete under 2018 med fokus på vibrationer.
Satsningen har innefattat kompetenshöjande utbildning samt förebyggande av arbetsrelaterade skador vid
arbeten utsatta för mycket vibrationer. Utöver detta läggs stort fokus på ledarskapsutbildning genom
coachning och utveckling av chefer för att stärka ledarskapet på kommunteknik. Vidare så har kommunteknik satsat mycket på kompetenshöjning inom jämställdhet- och antidiskriminering hos personer i ledande position. Utöver det Malmö stad övergripande arbetet, anordnade kommunteknik en egen utbildningsdag som tog avstamp i diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet och uttryck.
Projektet papperskorgar sätts igång under 2018. Det är ett samarbete mellan kommunteknik, fastighetsoch gatukontoret samt arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Fastighets- och gatukontoret har tagit
fram fyra olika modeller av papperskorgar som ska tillverkas och placeras ut i staden. Med smedjans expertis och guidning ska deltagare från trygghetssatsningen extratjänster färdigställa papperskorgarna samt
placera ut dom i Malmö. Projektet gäller inte bara produktion utan kommer även innehålla viss kompetensutveckling för deltagarna.
I samarbete med fastighets- och gatukontoret har ännu en patrullgrupp som ska utgå från Lindängelund
startats och ska arbeta med grönyteskötseln på stadens odlingslotter. Gruppen kommer till att börja med
bestå av cirka fem deltagare från extratjänster.
Förändringar i verksamheter
Fastighetsenheten hos kommunteknik ska utföra tillsyn och skötsel av parkeringshusen. Dessutom ska
kommunteknik installera solceller som kompletterande energikälla i P-Malmös parkeringshus.
Ytterligare en nyhet för 2018 var införandet av gatujour dagtid. Tidigare har gatujouren endast funnits på
kvällar och helger, men på beställning av fastighets- och gatukontoret finns nu en dagjour. Uppdraget
innefattar akuta utryckningar som exempelvis oljesanering efter trafikolycka, trasiga trafik- och vägskyltar,
glas på körbanor samt att sätta upp avspärrningar vid behov.
Kommunteknik är även väl igång med bil- och cykelpoolen på Augustenborg. Fem bilar och sex cyklar
finns i poolen och regelbundna utvärderingar kommer göras för att anpassa och förbättra poolen. Antalet
användare ligger på 57 personer. Verksamheten tjänstecyklar har haft en betydande ökning av antal uthyrda cyklar de senaste åren. Behovet av större och mer ändamålsmässigt lokal samt möjliga samordnings-

vinster resulterade i att verksamheter tjänstecyklar och malvin flyttade under våren 2018 från Facklan på
Lönngatan till Augustenborgsgatan 26.
Flytten av återbyggdepå från Spikgatan till lokalen M17 på Kinagatan har varit en aktuell fråga under året.
I avvaktan på beslut om flytt har en mängd olika förberedande aktiviteter bland annat ansökningar till
miljöförvaltningen, olika förfrågningsunderlag samt inhämtning av prisuppgifter utförts under året.
När det gäller utfasningen av äldre fordon på kommunteknik så har kommunteknik under de första åtta
månaderna på 2018 inte haft några fordon att byta till. Först till sen höst 2019 kommer det finnas alternativ av lätta transportbilar, typ flak-och skåpbilar, i el-version. I nuläget finns det endast dieselfordon då
inga fler gasfordon tillverkas. Personbilar omfattas inte utav denna brist.

Debiteringen och färdtjänst
Under ledning av grundskoleförvaltningen och förskoleförvaltningen har debiteringen under 2018 arbetat
med ett projekt som ska leda till att avgiftsberäkningar sker i systemstödet Extens, vilket används av de två
förvaltningarna idag, istället för att beräkningarna sker i debiteringens systemstöd BILL. Arbetet slutfördes
i november 2018 och sedan den 1 januari 2019 har även en digital tjänst till stor del ersatt blanketter, och
vårdnadshavare registrerar nu själva sina inkomster via den digitala tjänsten.
Den 13 juni 2018 beslutade kommunstyrelse att specialtransporters verksamhet ska utökas och utföra
100 % av alla färdtjänstresor med specialfordon från och med den 1 februari 2019. Förberedelser för detta
har pågått under hela året och under hösten rekryterades ytterligare ett tiotal nya medarbetare.
Beställningscentralen inom verksamheten serviceresor påverkas också av specialtransporters utökade uppdrag och har arbetat med förberedelser för detta under hösten. Bland annat har åtta nya medarbetare rekryterats.
Serviceresor har under tre år tillsammans med upphandlingsenheten arbetat med underlag till upphandlingen av personbiltransorter. Tilldelningen blev klar under november 2018, men överklagades och därför
kan inte avtal tecknas med leverantörer förrän ärendet är prövat och dom vunnit laga kraft. Under 2018
har serviceresor även arbetat med att ta fram förfrågningsunderlag avseende skolskjuts, och det underlaget
ska färdigställas och annonseras tidigt under våren 2019 så att nytt avtal finns på plats till höstterminen
2019. Avtal om skolskjuts med leverantören Ringduvetaxi hävdes i december 2018 då bolaget var på ekonomiskt obestånd. Under jul- och nyårshelgerna har nytt avtal startats upp med Taxi Kurir som utför skolskjuts under vårterminen 2019.
Förstudien om ett nytt bokningssystem för bokning och planering av transporter såsom färdtjänst har
pågått under hösten 2018. Förstudiegruppen har omvärldsbevakat och gjort studiebesök hos andra kommuner för att ta del av hur deras bokningssystem fungerar. Arbetet kommer att fortsätta under 2019.
Arbetet med förändrad hantering av sjukresor påverkar såväl rutiner som intäkter hos serviceresor. Troligtvis kommer antalet sjukresor att minska till antalet och därmed också intäkterna. Förändringen träder i
kraft den 1 februari 2019, men förberedelser har verksamheten arbetat med under hösten 2018, bl.a. med
en kommunikationsplan riktad till Malmöborna som åker sjukresa och färdtjänst.
Städservice
Städservice har under året fått många förfrågningar om nya uppdrag från olika delar av staden. Ett större
projekt som rör övertag av förskoleförvaltningens städuppgifter i egen regi och berörd personal har pågått
under andra halvan av 2018. Arbetet påbörjades i september månad och första överföringen av personal är
planerad till den 1 mars 2019. I ett andra skede ska i huvudsak städuppgifter tas över, vilket planeras till
hösten 2019.

I och med att städservice verksamhet växer så är en översyn och förändring av organisationen nödvändig.
Efter den 1 mars beräknas enheten bestå av ungefär 200 medarbetare. Översynen gäller geografisk placering i sektionerna, antal sektionschefer, arbetssätt, uppföljning och nyckeltal.
Under slutet av året har ett tiotal medarbetare gått en språkutbildning. Utbildningen är riktad till medarbetare som redan har en god nivå i språkkunskaper men vill utvecklas inom organisationskunskap och ledarskap. Bakgrunden till utbildningen är att språket är en av städservice mest krävande utmaningar då mer än
90% av medarbetarna har utländsk bakgrund och att kunna läsa och förstå en arbetsinstruktion, kemikalieförteckning eller ett sekretessavtal är oerhört viktigt men också för att kunna ha möjlighet att utvecklas.
HR-service
HR-service har under 2018 haft stort fokus på förändrings- och förbättringsarbete. En omorganisation av
verksamheten har genomförts i syfte att ytterligare förbättra leveransen av tjänster med fokus på ökad
kundnöjdhet, och som en anpassning till den förändrade processen för anställning och lön i Malmö stad.
Enheten har arbetat för att minska sårbarheten och möta förvaltningarnas och de kommunala bolagens
förändrade behov. Detta har inneburit en hel del ersättnings- och nyrekryteringar samt tillkommande
uppdrag och tjänster, bland annat på beställning av HR-strategiska avdelningen på stadskontoret. En annan insats har varit att förstärka verksamheten med ytterligare resurser inom området individ- och grupputveckling vilket HR-service erbjuder staden genom valbara tjänster. Med två nya internkonsulter på plats
kan HR-service både förstärka och bredda utbudet av kvalificerade tjänster inom HR-uppdraget.
Den nya processen för anställning och lön i Malmö stad är framtagen utifrån en översyn som resulterade i
ett beslut om förändrat arbetssätt och organisering kring anställningsadministration från och med 2019.
Stadens nya arbetssätt kommer få stor påverkan på HR-service uppdrag. Ett särskilt projekt har bedrivits
under året för att genomföra förändringarna. Exempelvis har enhetens utbildningsuppdrag ändrats och ett
nytt koncept tagits fram och lanserats hösten 2018. Som en del av den nya processen för anställning och
lön har det även beslutats om ett nytt IT-stöd för anställningsregistrering. Testarbetet av det nya IT-stödet
har medfört en stor arbetsinsats i verksamheten. I samband med driftsättning i januari 2019 öppnar HRservice även en helt ny supportfunktion kring anställningsadministration vilket förberetts under året.
Ett stort uppdrag under 2018 har varit omorganiseringen av fastighets- och gatukontoret. HR-service har
anlitats för att stötta den nya förvaltningsdirektören i tillsättningen av ny förvaltningsledning såväl som att
hantera omorganisering i de HR-system som enheten förvaltar.
Under våren uppstod en resursbrist på personalsidan vilket ledde till ett beslut om att tillfälligt inte erbjuda
tjänsten hel rekryteringsprocess. Under en period skickades istället sådana förfrågningar till externa leverantörer i enlighet med Malmö stads ramavtal. HR-service har vid slutet av 2018 hunnit återbemanna och
utöka tilläggstjänsten rekrytering och har nu flera kompetenta rekryteringskonsulter på plats.
Enheten har vidare under 2018 genomfört ett omfattande arbete kring konsekvenser av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) samt kring de brister som påvisades i PCW:s revisionsrapport rörande lönoch pensionsadministrationen i Malmö stad. HR-service har också förberett för att ta emot ytterligare ett
kommunalt bolag, Malmö Leasing AB, gällande löneadministration och systemförvaltning.
IT-service
En övergripande överenskommelse med beställaren stadskontoret är i princip klar, i vilken tyngdpunkten
ligger i att tydliggöra respektive förvaltnings ansvar i IT-leveransen till staden. Flertalet nya tjänster har
beställts under året men otydlighet kring ekonomisk ersättning har inneburit viss ansträngning inom ITservice avseende bemanning och budgetering för 2019. I arbetet med att tydliggöra ekonomi kopplat till
förväntad leveransnivå inom respektive tjänst har samtal kring principfrågor inletts.
Post, bud och administrativa supporttjänster
Verksamheten post och bud har förberett ett utökat uppdrag för hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen.

Under 2019 kommer post och bud att transportera blodprov och hjälpmedel för den beställande förvaltningen. Verksamheten har under 2018 transporterat förskoleförvalningens datorer för migrering till ny
plattform som en del av projektet IDA, vilket avslutades med gott resultat i november månad.
Verksamheten administrativa supporttjänster kommer påverkas av det nya kommunövergripande ramavtalet för lokalvård som upphandlingsenheten på stadskontoret håller på att arbeta fram. Under hösten har
verksamheten haft ett nära samarbete med upphandlingsenheten gällande uppstart av referensgrupp i
förarbetet. Det nya avtalet kommer få stor påverkan på verksamheten framöver, med nya förutsättningar
och krav på förändrade arbetssätt.
Verksamheten har även upplevt större efterfrågan på tjänsten direktupphandlingssupport under året från
hela staden.

Utvecklings- och förändringsarbete
Vid starten av höstterminen 2018 sjösattes skolrestaurangers nya organisation. Flertalet medarbetare bytte
då arbetsplats och/eller sektion och sektionschef. Fokus under hösten har varit att arbetsgrupperna ska
jobba ihop sig. Två nya sektionschefer och ett större antal kockar har rekryterats för att öka kompetensen.
Alla skolmåltidsbiträden har från och med hösten fått titeln restaurangbiträde. Målsättningen är att ha en bra
mix av restaurangbiträden och kockar i varje kök. Från och med terminsstarten har 85 medarbetare också
fått en ny arbetsuppgift att vara restaurangkoordinator. Uppgiften innebär att utöver att vara kock eller restaurangbiträde också säkerställa service och kvalitet i restaurangen.
En stor nyhet under året är att sammanlagt ca 70 medarbetare i skolrestauranger har fått heltidstjänster.
De timmar som på detta sätt tillförs verksamheten kommer att användas till att ersätta långtidsfrånvaro.
Projektet har pågått under hösten 2018, är förlängt till juni 2019 och ska utvärderas efter det. Under tiden
är skolrestaurangers vanliga personalpool vilande. Projektet har kommit till genom ett tätt samarbete mellan arbetsgivare och fackliga företrädare från kommunal. Medarbetarna är väldigt glada för denna möjlighet till utökad sysselsättningsgrad.
Under utvecklings- och förändringsarbetet följer skolrestauranger personalkostnaderna noggrant och på
sikt ska förändringsarbetet leda till en bättre arbetsmiljö och lägre kostnader.
I samband med förändringarna i köken gjordes även en justering i ledningen vilket innebär att samtliga
specialister organiserades under två enheter.
Överenskommelser
Samarbetet med både grundskoleförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen fortsätter inom ramen för respektive överenskommelse. Inom grundskolan finns ett samarbete med någon skola
om att testa nöjdhetsmätningar bland elever. Fördjupad dialog om måltidsmiljö förs på en av grundskolorna. Dialog pågår med gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen om utökat samarbete kring caféverksamhet på gymnasieskolor. Dialog med förskoleförvaltningen pågår om nuvarande leverans av måltider och även om kommande samarbete kring stödfunktioner inom måltidsområdet. Stödet till Södra
sommarstadens förskola med arbetsledning och menyplanering från skolrestauranger har fortsatt under
hösten. Dialog pågår även med hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen om former för samarbete kring
stödfunktioner inom måltidsområdet.
Ambitioner inom miljöområdet
Malmö stads miljöprogram samt policy för hållbar utveckling och mat till 2020 innehåller två stora mål
som påverkar skolrestaurangers verksamhet, dels att utsläppen av växthusgaser relaterade till mat ska
minska med 40 procent och dels att all mat som serveras i Malmö stad ska vara ekologisk. För att nå utsläppsmålet krävs förändringar på matsedeln mot ökad andel växtbaserade maträtter och mindre kött.
Skolrestauranger arbetar hela tiden med att utveckla bra recept så att maten upplevs som god, är hälsosam

och klimatsmart samt anpassad till matgästernas önskemål. Skolrestauranger har lyssnat på matgästerna
och har lagt stort fokus på att få in bra och populära rätter samtidigt som lunchmenyn har gjorts tydligare
både till innehåll och layout.
Som en del i arbetet med Malmö stads kemikalieplan för barn och unga testar skolrestauranger tallrikar i
härdat glas istället för plast. Under året har två hela sektioner och ytterligare några skolor börjat använda
de nya produkterna.
Personal och kompetens
Skolrestauranger har ett stort rekryteringsbehov och befarar på sikt svårigheter att få in personal med rätt
kompetens i köken.

Nomineringar till prestigefyllda byggnadspris
Under året nominerades några av våra fastigheter till prestigefyllda byggnadspriser. Hyllievångsskolan var
nominerat till Svensk Byggindustris pris Årets Bygge, men blev tyvärr utan pris. Hyllievångskolan fick
däremot motta Malmö stads hedersamma Stadsbyggnadspris för arkitektur och stadsbyggnad 2018. Utdrag
ur juryns motivering löd:
”På ett självklart vis förenas en lustfylld arkitektur med stora pedagogiska möjligheter och höga miljöambitioner. […] Hyllievångskolan är en fördömlig satsning på barnens miljöer, där en bra process och ett gott samarbete på ett kostnadseffektivt
sätt växlat skattemedel till en kvalitativ skolmiljö och aktivitetsplats för Hyllieborna.”
Nomineringarna har lett till att Hyllievångskolan uppmärksammats både inom Sverige och i Europa. Studiebesöken till skolan är många.
Marint kunskapscentrum var nominerad som en av tre finalister till Gröna Lansen priset för hållbart byggande 2018, men blev utan pris. Juryns motivering löd:
”Marint kunskapscentrum är ett glokalt tillskott som gett en viktig verksamhet möjlighet att växa såväl fysiskt som kunskapsmässigt. I en lågmält ikonisk, ändamålsenlig och flexibel byggnad förenas arkitektur och landskap på ett sätt, som ger
verksamheten goda förutsättningar att öka havsmedvetenheten, förändra beteenden och lära Malmös unga om hur livet i
staden påverkar livet i haven.”
Organisationsförändring och personalomsättning
I syfte att renodla verksamheten och få en gemensam styrning har en omorganisation gjorts på avdelningen, bland annat har en enhetschef för fastighetsförvaltning och en ny driftssektion tillsatts. För att hitta
förbättringsområden och effektivisera avdelningens arbete har även verksamhetens processer lyfts upp för
översyn. Personalomsättningen på avdelningen har varit hög under året, vilket ökat belastningen i verksamheten. Avdelningen arbetar med att säkerställa kompetensförsörjningen både på kortare och längre
sikt.
Arbetssätt för att driftsätta grundskolor
Stadsfastigheter har under ett antal år producerat många nya grundskolor i staden. Byggnaderna är ofta
stora och komplexa i sin tekniska utformning och kräver särskilt fokus vid idrifttagande och intrimning för
att fungera optimalt. För att säkerställa funktion har verksamheten under året tillsatt en tjänst som kommer fokusera på mottagande och hantering av de nya grundskolorna. Funktionen kommer även vara sektionens representant vid projektering.
Indikationer på ökat lokalbehov för LSS-boende
Dialog med funktionsstödförvaltningen visar att en ökad utbyggnadstakt kan komma att väntas för LSSboenden. Verksamheten avvaktar funktionsstödsförvaltningens plan för hur de strategiskt vill tillgodose

sitt lokalbehov. Det är oklart i vilken omfattning som lokalbehovet ska uppnås inom ramen för stadsfastigheters uppdrag. Med anledning av verksamhetens karaktär är det en utmaning att ordna tillfälliga ersättningslokaler vid exempelvis om- och tillbyggnationer.
Revidering och utveckling av projekteringsanvisningarna
Projekteringsanvisningarna är ett styrande dokument som anger stadsfastigheters krav utöver gällande lag,
normer och vedertagna föreskrifter inom branschen. Stadsfastigheters målsättning med anvisningarna är
att säkerställa en ekonomisk och tekniskt effektiv fastighetsförvaltning till Malmö stad. Ett utvecklingsarbete av projekteringsanvisningarna har färdigställts och de ska nu publiceras.
Program Lindängen och Sege park
Stadsfastigheter bidrar med resurser inom exempelvis samordning och planering för arbetet med program
Lindängen och av utvecklingsprojekt Sege park.
Byte av entreprenör för skötseln av Malmö stads förskolor
Stadsfastigheter har avslutat funktionsavtalet med entreprenören som har haft hand om skötseln av
Malmö stads förskolor. Avtalet avslutades på grund av oenighet om hur skötseln skulle ske. Förskolorna
påverkas inte av förändringen, skillnaden är att det nu är kommunteknik som ansvarar för skötseln.
Solceller på förskolor
Förskolesektionen har under året fortsatt placera solceller på lämpliga förskolor, vilket är ett led i att möta
stadens miljömål och minska beroendet av inköpt energi.
Rebus-projektet
Resurser från stadsfastigheter medverkar i Rebus-projektet som avser att utveckla processen kring energieffektivisering av befintliga kommunala byggnader. Under 2018 har ett antal lokala och internationella
möten hållits. Fokus är att arbeta med de icke tekniska aspekterna, så som kompetenshöjande insatser,
incitament-modeller och kommunikationsinsatser för våra medarbetare som förvaltar och använder byggnaderna. Det förväntade resultatet på sikt är att Malmö stads medarbetare lever efter stadens miljöprogram
och att de uppsatta energimålen nås.
Stadsbidrag för upprustning av skollokaler
Stadsfastigheter har sökt bidrag hos Boverket för upprustning av skollokaler i 14 av våra skolor. Arbetena
som bidrag sökts för omfattar i första hand ventilations- och belysningsåtgärder. Bidrag beviljas för åtgärder fram till och med sista december 2018. Nu pågår slutredovisningar av genomförda åtgärder.

Här beskrivs avslutade och pågående investeringar. Syftet är att ge nämnden och kommunstyrelsen en bild
av volymerna och status för projekten. För en total lista på projekt som överstiger 15 mnkr och som är
objektsgodkända av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige, se bilaga 2

Under 2018 har 360 förskoleplatser färdigställts:
•

I början av året färdigställdes Björkhagens förskola med 120 platser. Förskolan har byggts i trevåningsplan med personal- och teknikutrymme överst.

•

I sommar färdigställdes Spårvagnens/Lindens förskola med 80 platser. Förskolan har en miljöprofil för ”Sunda hus”.

•

I höstas blev Bojens förskola klar med 160 platser. Förskolan och Limhamnsskolan vilken ingår i
samma entreprenad var beräknade att vara klara till sommaren, men blev något försenade.

Pågående förskoleprojekt:
Tröskans förskola med 160 platser planeras färdigställas under senhösten 2019. Traktorns förskola med
160 platser är försenad på grund av hinder i bygglovsprocessen varför tidplanen är osäker, denna förskola
var tänkt att handlas upp i en gemensam entreprenad med Tröskans förskola.
Ny förskola i Gyllins trädgård med 200 platser beräknas färdigställas till hösten 2019. Förskolan har upphandlats i en gemensam entreprenad med skolan i samma område.
Ytterligare fyra förskolor, med sammanlagt 660 platser, har blivit objektsgodkända av kommunstyrelsen
respektive kommunfullmäktige och beräknas vara färdigställda 2020 eller senare

Under 2018 har 1 860 grundskoleplatser färdigställts:
•

Om- och tillbyggnaden av Tingdammsskolan färdigställdes under sommaren och skolan har en
kapacitet på 630 platser, en utökning med 180 platser.

•

Excellensen 2, Fågelbacksskolan, färdigställdes under sommaren med kapacitet för 630 platser
och med inriktning på årskurserna 7-9.

•

Nybyggnationen av Cementens skola/Limhamnskolan, som även innefattar Bojens förskola, blev
något försenad på grund av fördröjningar i entreprenaden. Skolan färdigställandes i höstas och
har en kapacitet för 450 platser och med inriktning på årskurserna 7-9.

•

Ombyggnad av byggnad 6 i kvarteret Rönnen till grundskola färdigställdes under sommaren och
har inneburit en utökning med cirka 300 platser. En ombyggnad av byggnad E i före detta
Pildammsskolan har gjorts för grundskola och även den färdigställdes under sommaren.
Ombyggnaden medför en utökad kapacitet med cirka 300 platser.

•

Rivning och nybyggnation av Hermodalsskolans gymnastikhall färdigställdes i december 2018.

Pågående grundskoleprojekt:
Tillbyggnaden av Rörsjöskolan med tillhörande mottagningskök och plats för ytterligare 270 platser i
årskurs F-6 beräknas vara klar under våren 2019.
Gyllins trädgård/Toftanässkolan med 630 platser, årskurs F-9 är planerad att bli klar under försommaren
men på grund av fördröjningar i entreprenaden har slutförandet flyttats fram till hösten 2019.
Elinelundsskolan med 650 platser, årskurs F-9 beräknas färdigställas under sommaren 2019. Även ombyggnationen av nuvarande Konsthögskolan, Mellersta Förstadsskolan, till högstadium beräknas vara klar
under sommaren 2019. Ombyggnationen genererar 450 nya platser.
Ombyggnad av Augustenborgsskolans mottagningskök till tillagningskök, var planerad att vara klar till
sommaren 2018 men är försenad och beräknas vara klar senhösten 2019. Anledningen till försening är
hinder i bygglovshanteringen.
Malmö stad äger ett 80-tal grundskolor vars verksamhet bedrivs i byggnader med byggnadsår från 1820 till
2016. Byggnaderna har varierande tekniska förutsättningar för att kunna uppfylla dagens riktlinjer gällande
luftkvalitet. Under 2015 inventerades ventilationens tekniska standard på dessa grundskolor utifrån myndighetskrav. En åtgärdsplan för ett tiotal skolor med högst prioritet har i samarbete med grundskoleförvaltningen beslutats under 2016. Enligt planen kommer berörda skolor att åtgärdas inom en tre- till fyraårsperiod och förses med en modern ventilation enligt dagens krav. Hittills har Linnéskolan och
Ängslättsskolan, byggnad H åtgärdats och nu pågår arbetet med att förse Bergaskolan och Fridhemsskolan
med ny ventilation som beräknas bli kart under 2019. Näst på tur är Österportskolan och Monbijouskolan.
Ytterligare några skolor har blivit objektsgodkända av kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige
och beräknas vara färdigställda under 2020 eller senare. Här kan nämnas nybyggnad av Annebergsskolan,
Västra Varvstaden och ombyggnad av Djupadalsskolan.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Anpassning av Värmhemsskolan till KomVux blev färdigställt till årsskiftet 2018/2019. En omfattande
renovering av Borgarskolan pågår och omfattar ventilation, kök, anpassning av NO-salar samt byte av
fönster och beräknas färdigställas till sommaren 2019.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Serviceförvaltningen har fått beställning på att färdigställa lägenheter för individer med permanent uppehållstillstånd. Boendena är modulbostäder och i kvarteret Blombuketten har 24 enrumslägenheter färdigställts under våren 2018. Modullägenheterna på Kirsebergs IP var från början 24 lägenheter, fördelat på
två- till fyrarumslägenheter. En utökning av ytterligare 24 lägenheter beställdes innan sommaren, vilket
innebar en viss försening av leveransen. 12 lägenheter färdigställdes under sommaren 2018. Ytterligare 24
lägenheter blev klara till jul 2018 och resterande 12 lägenheterna beräknas bli klara i slutet av februari
2019.
Funktionsstödsförvaltningen
Under 2018 färdigställdes mindre ombyggnader på Dalhems och Annetorps LSS-boende. Funktionsstödsförvaltningen har inkommit med beställningar på ett flertal nya LSS-boenden och under 2019 beräknas
Bolmörtens, Stenåkern i Oxie, Bandknivens och Wovragårdens LSS-boende färdigställas.
Varje boendeenhet byggs med sex lägenheter. Ytterligare beställningar på LSS boende kommer och beräknas vara färdigställda under 2020.
Hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen
I somras färdigställdes ombyggnaden av Matildenborgs kök. Köket har utökats för att kunna ha kapacitet
att leverera 1 500 portioner.
Fritidsförvaltningen
Renoveringen av Simhallsbadet och Malmö Isstadion blev klart i slutet av 2018. Nybyggnationen av omklädningsrum på Bäckagårdens IP färdigställdes under våren 2018 och en ny konstgräsplan på Limhamns
IP färdigställdes sommar 2018.
Hästhagens sporthall, Excellensen 4, vid nya Fågelbacksskolan är försenad och beräknas vara färdigställd i
början av 2019.
Kulturförvaltningen
Ombyggnaden av Båghallarna till konsthögskola blev klar sommaren 2018. Ombyggnation av Teknikens
och sjöfartens hus planeras att färdigställas till hösten 2019 och därefter finns planer på att bygga en
Dome på taket.
Övriga projekt
Ombyggnaden av Västra Station färdigställdes våren 2018. Byte av scenteknik på Malmö opera planeras
färdigställas efter sommar 2019
Ombyggnad av Jägersros brandstation och om- och tillbyggnad av Hyllie brandstation pågår och beräknas
vara klara under 2019 respektive 2020.
Reinvesteringar, egeninvesteringar och investeringsunderhåll
Reinvestering avser utbyte av byggnadsdelar, system och systemkomponenter i sin helhet med syfte att
bibehålla fastighetens värde utan att tillföra någon ny standardförhöjande funktion. Exempel på åtgärder
under 2018 är fasadarbeten på Moderna Museet, fönsterbyte Henrik Smithsgatan 13, byte av ispist Ishallen, byte av värmerör på Bergaskolan och byte av ventilation på Borgarskolan.
En egeninvestering är en hyresvärdsinitierad investering gällande komponenter som inte finns idag. Hit
räknas bland annat åtgärder som på sikt kan innebära lägre drifts- och underhållskostnader. Till egeninvesteringar kan även åtgärder för klimatanpassning av fastigheterna ingå. Exempel på åtgärder under 2018 är
Installation av solceller på tre förskolor, Byängen, Lillstjärnan och Frostmätaren, injustering av värme på

Heleneholm, bullerdämpande åtgärder för Musikhögskolans räkning samt utveckling av atriumgårdar på
Heleneholm, installation av ventilerat golv på Kryddgårdsskolan.
2018 år budget för drifts- och investeringsunderhåll var totalt till 290 mnkr, vilket motsvarar 166 kr/kvm.
Utfallet blev 271 mnkr, vilket ger 156 kr/kvm. I samband med delårsrapporten för januari-augusti sänktes
prognosen för investeringsunderhåll med 15 mnkr motsvarande höjning gjordes på prognosen för reinvestering då vissa åtgärder som tidigare har varit budgeterade som investeringsunderhåll är att betrakta som
reinvestering till följd av att regelverket för de olika investeringstyperna har blivit mer inarbetade. Omfördelningen har påverkat nyckeltalet för underhållet. Ytterligare en förklaring till den lägre underhållsnivån
är att projekt har skjutits framåt i tid på grund av nivåerna på anbud.
Övriga avdelningar inom förvaltningen
Kommuntjänster har under året investerat i städmaskiner för 0,6 mnkr och kommuntekniks investeringar
2018 uppgår till 6,2 mnkr och avser anskaffande av småmaskiner, tjänstecyklar och vintermateriel.
Skolrestaurangers investeringar uppgår till 26,3 mnkr. Detta avser två nya kök har tagits i drift under året i
nybyggda Fågelbacksskolan och ombyggda Tingdammsskolan samt Limhamnsskolan som tas i drift vårterminen 2019. Dessutom har två anpassningar till tillagningskök gjorts på Munkhätteskolan och Västra
skolan.

Servicenämndens nettointäkt 2018 i förhållande till nettointäkt 2017 är +13,2 mnkr (345,0 – 331,7= 13,2
mnkr).
Detta kan förklaras av:
•

att servicenämnden har ett resultatkrav/negativt kommunbidrag på 271,7 mnkr för 2018. Detta är
en förändring med +36,6 mnkr i förhållande till budget 2017.

•

att servicenämndens resultat 2018 är + 73,2 mnkr och resultatet 2017 var +96,6 mnkr. Detta är en
förändring med -23,4 mnkr. Förklaring till resultatet för 2018 finns under avsnitt uppföljning av
ekonomin.

I det här avsnittet redovisas och kommenteras det ekonomiska resultatet för perioden.

Servicenämnden har i budget 2018 ett negativt kommunbidrag (resultatkrav) på 275,8 mnkr. Budgeten har
därefter korrigerats med 4,1 mnkr från kommunfullmäktige avseende kompensation för höjt PO-pålägg.
Det negativa kommunbidraget är därmed från och med delårsrapport januari-april 271,7 mnkr. Hela
kommunbidraget är lagt på serviceförvaltningens ledning och budgeten är periodiserad utifrån att hela
serviceförvaltningens periodiserade resultat är 0 per månad. Respektive avdelning visar därmed sin ”verkliga” periodiserade budget som kan jämföras med respektive månads resultat.
Resultaträkning per avdelning se bilaga 1.
Utfall i förhållande till budget totalt och per avdelning
Servicenämnden har en omsättning 2018 på 3 250 mnkr och ett resultat på +73 mnkr i förhållande till
budget. Nämnden kan därigenom bidra positivt till Malmö stads ekonomi. Samtliga avdelningar visar ett
positivt resultat i förhållande till budgeten. Den största positiva avvikelsen finns på stadsfastigheter.
Helårsprognosen i utfallsprognos 2 var +44 mnkr. Utfallet per 31 december blev därmed 29 mnkr bättre
än utfallsprognosen och förklaras nedan per avdelning.

Stadsfastigheter
Stadsfastigheter visar ett överskott 50,5 mnkr i förhållande till budget. Detta är en förbättring i förhållande
till utfallsprognos 2 med 14,5 mnkr. Överskottet på helår kan framförallt förklaras av ränteeffekter och
lägre kostnader för uppvärmning, men även andra fastighetsrelaterade kostnader exempelvis förbrukningsavgifter samt snö- och halkbekämpning.
Förändringen i förhållande till utfallsprognos 2 kan bland annat förklaras med ökade intäkter avseende
avrop för skador över ett prisbelopp mot Malmö stads självförsäkringssystem, ökade intäkter vindkraftverk, lägre kostnader för uppvärmning men dock ökade kostnader för skador och akut underhåll.
Totalt sett är intäkterna i princip i nivå med årets budget på 1 847 mnkr. Hyresintäkterna är 20 mnkr lägre
beroende främst på framskjutna investeringsprojekt, ex ny sporthall i kvarteret Excellensens, Limhamnsskolan och Bojens förskola, omförhandlingar av hyresavtal samt överenskommelser där hyresgästen flyttat
i förtid. Medan övriga intäkter är 22 mnkr högre än budget. Här kan nämnas avrop för skador över ett
prisbasbelopp mot Malmö stads internförsäkringssystem, p-avgifter och intäkter för vindkraftverk.
Personalkostnaderna är 6 mnkr lägre i jämförelse med budget till följd av vakanta tjänster och fördröjning
av rekrytering.
Övriga kostnader visar ett överskott på 19 mnkr i jämförelse med budget. Det största överskottet på övriga kostnader kan hänföras till lägre kostnader för uppvärmning. Detta kan förklaras dels med en budgeterad prisökning som blev betydligt lägre. Dels med att året blev varmare än ett normalår detta trots att
både februari och mars var betydligt kallare vägde de varma månaderna januari och april upp detta. Den
positiva trenden fortsatte under den extremt varma sommaren och de sista månaderna av året. Energiindex för 2018 uppgick till 88,7 % av ett normalår (2017=90%). Stadsfastigheter ser även en positiv effekt
av de åtgärder som görs genom energioptimering, olika energiprojekt samt att nybyggnationer byggs mer
energieffektivt. Även snö- och halkbekämpning visar ett överskott till följd av det milda vädret.
Kostnaderna för underhållsåtgärder efter skador på fastigheterna blev 20 mnkr vilket är 2 mnkr högre än
budget (2017=30 mnkr). Stadsfastigheter har under 2018 fortsatt arbetet med skadeförebyggande åtgärder.
Bland annat har kamerabevakningen effektiviserats genom att installera nätverkshögtalare som är anslutna
till kamerasystemet. Under 2018 har inte fler kameror installerats, det totala kamerainnehavet uppgår till
437 kameror. Tillsammans med övriga förvaltningar, polis och Räddningstjänsten Syd har stadsfastigheter
tagit fram en stadsövergripande säkerhetsinformation för Malmö stads verksamheter på enkla och smarta
skadeförebyggande/begränsande åtgärder. Skador över ett basbelopp (2018=45 500 kr) avropas mot
Malmö stads internförsäkringssystem. 2018 avropade stadsfastigheter totalt 15 mnkr. Premien till Malmö
stads försäkringskollektiv uppgick till cirka 10 mnkr.
Kostnader avseende drift- och investeringsunderhåll, se under rubriken investeringar.
I årets resultat ingår kostnad för sanering och bevarande av Lokstallet i Limhamn. Enligt beslut skall kostnaden betraktas som en avsättning i bokslutet varför hela den uppskattade kostnaden redovisas 2018 (-27
mnkr).
Finansiella kostnader visar ett positivt överskott med 21,5 mnkr i förhållande till budget. Orsaken till detta
är att budgeterade nya lån har förskjutits i tiden samt att nya och omförhandlade lån har en lägre räntesats
än budget. De senaste årens gynnsamma ränteläge har gett allt lägre kostnader för räntor. Enligt framtagen
modell ska servicenämnden inför budgetskrivelsen göra en bedömning på de effekter räntenivån ger. I det
negativa kommunbidraget/resultatkravet i budget 2018 finns 179 mnkr enligt denna modell samt ytterligare 40 mnkr sedan tidigare beslut. Då bedömning för 2018 gjordes redan under sommaren 2017 och att
räntan varit lägre än budgeterat har ytterligare medel kunnat frigöras under 2018.
Kommuntjänster
Kommuntjänster visar ett överskott på 3,3 mnkr i förhållande till budget. I utfallsprognos 2 var bedömningen att resultatet på helår var lika med budget.

Kommuntjänsters omsättning är 348 mnkr, en ökning med 23 mnkr i förhållande till budget. Den största
ökningen kan hänföras till intäkter kopplade till verksamheter där hela kostnaden faktureras mot beställaren och där nettoresultatet är noll. Detta avser främst utbyggnaden av Malmö stadsnät inom it-service och
kommuninterna resor, där kostnaden från externa taxibolag för skol-, barnomsorg-, tjänste-, och kommunresa debiteras vidare. Ökningen ligger främst på skolresor, där flera skolor tidigare haft enskilda avtal
med taxibolagen. Intäkterna ökar även för städservice till följd av att verksamheten utökats med fler städobjekt. Övriga verksamheter har även de en mindre intäktsökning.
Avdelningens positiva resultat jämfört med budget avser flertalet av kommuntjänsters verksamheter, bland
annat har den för hösten planerade systemutvecklingen blivit förskjuten liksom en del planerade inköp.
Andra positiva avvikelser är lägre kostnader för porto för post och bud, serviceresor har ökade intäkter för
resor och supporttjänster har ökat antal uppdrag kring städupphandling och avtalsuppföljning. . Personalkostnaderna visar ett överskott för de flesta verksamheter bland annat till följd av en del vakanser under
året. Städservices personalkostnader visar ett underskott i förhållande till budget då verksamheten utökats
med fler anställda för att klara fler städobjekt. Städservice resultat är i princip lika med budget och en klar
förbättring mot 2017 års resultat.
Kommunteknik
Kommunteknik visar ett överskott på 8,5 mnkr i förhållande till budget. Detta är en förbättring i förhållande till utfallsprognos 2 med 7,5 mnkr. Det positiva resultatet som kan jämföras med underskottet på 2,6
mnkr för 2017 beror främst på ökat antal tilläggsbeställningar i slutet av året. I stort sett är hela förbättringen av resultatet sedan utfallsprognosen hänförbart till markverksamheten och de tilläggsbeställningar
de har fått från beställarna senare delen av året. Både enheten markskötsel och enheten markanläggning
hade ett tufft år 2017 då bland annat volymerna på tilläggsbeställningarna var lägre under sista kvartalet
2017. Mot bakgrund av detta gjordes en försiktig prognos för de sista månaderna 2018. För markskötsel
var beställningarna av sådan art att behovet av material varit lågt och arbetet i högre grad kunnat utföras
med befintlig organisation och personal och därmed gav ett positivt resultat. För markanläggning var beställningarna mer traditionella, det vill säga behovet av material och av underentreprenörer har legat på
förväntad nivå. Det är istället den betydligt högre omsättningen som totalt gav en marginal på tilläggsarbeten och ett positivt resultat.
Enheten fastighet har under hela året visat ett positivt resultat, det är främst teknikgruppen som fått utökat uppdrag som bidrar till resultatet. Överlag har alla driftområden inom enheten ett positivt resultat
vilket går att härleda till tilläggsarbeten och därmed även högre omsättning.
Enheterna service och administration/gemensamt visar en negativ budgetavvikelse. För enheten service är
det framförallt verksamheterna åkeriet samt gods- och maskinuthyrning som har ger avvikelsen. Överlag
så har gods & maskin upplevt en försämrad uthyrningsgrad under året, vilket beror på förändringar i övriga verksamheter som har varit svåra att förutspå i budgetsammanhang. VA-syd haft en lägre beläggning
än verksamheten räknat med, vilket i sin tur påverkat åkeriets omsättning. Även verkstadssektionen haft
ett tufft år, vilket främst grundat sig i att de inte varit fullt bemannade pga. svårigheter med att rekrytera.
Den knappa bemanningen har i sin tur påverkat volymen på mängden arbete de kunnat utföra, vilket får
en direkt påverkan på omsättningen. Samtidigt har de inte kunnat matcha den lägre omsättningen med
lägre kostnader för material och underentreprenörer.
Kommunteknik har i bokslutet redovisat en avsättning på 1 mnkr för sanering och avvecklingskostnader
för bensinmacken vilket belastar enheten administration/gemensamt.
Kommuntekniks omsättning är 692 mnkr, en ökning med 92 mnkr i förhållande till budget. Den största
påverkan på omsättningen har enheten fastighet men även markverksamheten bidrar till den ökade omsättningen enligt beskrivningen ovan.
Skolrestauranger
Skolrestauranger visar ett överskott på 0,8 mnkr i förhållande till budget. I utfallsprognos 2 var bedömningen att resultatet på helår var lika med budget. Det positiva resultatet som kan jämföras med under-

skottet på -3,0 mnkr för 2017 beror på förändringsarbetet i hela organisationen vilket resulterat i en högre
kostnadsmedvetenhet bland annat vid bemanning och resursanvändning.
Skolrestaurangers omsättning minskar netto med 1 mnkr i förhållande till budget. Intäkterna ökar till följd
av fler serverade luncher då antalet elever i grund- och gymnasieskolan är fler än budgeterat, motsvarande
effekt finns även för fritidsverksamheten. Intäkterna minskar till följd av avslutade leveranser till vissa
förskolor samt övriga intäkter såsom måltidskuponger och ”skafferi”.
Personalkostnaderna är något lägre än budgeterat, och återspeglar den förändringen av bemanningen som
gjordes inför vårterminen till följd av de höga personalkostnaderna 2017. Den positiva avvikelsen avseende personalkostnader minskade något under hösten till följd av den nya organisationen som startade
upp i augusti, då vakanser tillsattes och bemanningen tillfälligt förstärktes för att säkerställa uppstarten.
Livsmedelskostnader visar en positiv avvikelse mot budget och prognos till följd av ett ständigt pågående
arbete med att hushålla med resurser på ett mer effektivt sätt. En försiktig menyplanering under början av
året ledde till att menykostnaden var lägre under våren vilket resulterade i en positiv avvikelse jämfört med
budget. Från slutet av vårterminen skedde en planerad ökning av menykostnaden för resten av året. Utöver detta förväntades livsmedelspriserna att stiga under hösten efter sommarens torka. Utfallet under hösten var trots förväntningarna lägre än befarat, vilket delvis förklaras med ett effektivt sätt att hushålla med
resurser. Dessutom var prisökningarna från leverantörer inte så höga som förväntat. Skolrestauranger
arbetar kontinuerligt med att utveckla recept så att maten upplevs som god, hälsosam och klimatsmart
samt anpassad till matgästernas önskemål.
Övriga kostnader visar netto ett mindre underskott i förhållande till budget här ingår bland annat hyror,
förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial, sophantering och övriga omkostnader samt transportkostnader som minskar något.
Skolrestauranger har under 2018 serverat 6 858 048 grundportioner lunch, en ökning med 115 279 grundportioner jämfört med 2017. Ökningen är en följd av fler elever i grund- och gymnasieskolan. Ökat antal
elever i grundskolan medför även att försäljningen av mellanmål och frukost ökar. Försäljningen till förskola minskar till följd av avslutade överenskommelser.
Ledning
Ledning visar ett överskott på 10,2 mnkr i förhållande till budget. Detta är en förbättring i förhållande till
utfallsprognos 2 med 3,2 mnkr. Överskottet kan förklaras av reglering av externt finansierade projekt,
lägre personalkostnader på tillfälligt vakanta tjänster samt lägre kostnader för centrala utvecklingsprojekt.
Omsättningen ökar i förhållande till budget bland annat till följd av projektet uppstart av kontaktcenter för
Malmö stad drivs från ledningen. Beställare av projektet är stadskontoret.
Tvister
Samtliga poster avser stadsfastigheter.
Under 2017 påbörjades projektet uppförandet av ny sporthall vid Excellensen 4. Då arbetet, enligt stadsbyggnadskontoret uppfattning, påbörjades innan startbesked hade inhämtats, beslöt stadsbyggnadsnämnden under hösten 2017 att utkräva en byggsanktionsavgift. Servicenämnden överklagade beslutet till Länsstyrelsen som inte gav stöd till överklagan. Ärendet är överklagat till mark- och miljödomstolen och besked väntas under våren 2019. Stadsfastigheter har i bokslut 2017 bokat 1,7 mnkr på detta investeringsprojekt.
Tidigare tvist med HSB Malmö, kring vem som ska betala för åtgärder av brister och fel i två förskolor i
Lugnet, har under 2018 löst och reglerats. Den reservering på 408 tkr som gjordes i 2017 års bokslut löstes
därmed upp.
Serviceförvaltningen inväntar att ett fullserviceavtal avseende vindkraftverket Långmarken ska skrivas över
från leverantören till serviceförvaltningen. Innehållna medel är 1,3 mnkr och belastar resultat i bokslut

2018.
400 tkr avser hyreskostnader för nerbrunna paviljonger på Kungshögsskolan och belastar resultatet i bokslut 2018.
1,6 mnkr avser flera investeringsprojekt och där diskussioner förs om leveranser.

Servicenämndens utfall avseende årets investeringar är 601 mnkr lägre än beslutad investeringsram på
2 185 mnkr. Projekt över 15 mnkr rapporteras kontinuerligt till servicenämnden med en beskrivning av
eventuella avvikelser, såsom kostnad och förskjutning i tid.
Under 2018 har prognosen sänkts med totalt 435 mnkr i förhållande till beslutad ram.
Sänkningen i samband med delårsrapport januari-april (85 mnkr) berodde på:
•

Mölledalskolan, Stadions idrottsgrundskola samt Rönneholms förskola har blivit försenade till
följd av beslutprocessen.

Sänkningen i samband med delårsrapport januari-augusti (150 mnkr) berodde på:
•

Framflyttade tidplaner för nybyggnation av Traktorns förskola och Krubbans LSS då bygglov inte
beviljats.

•

Tidplanen för ombyggnaden av Djupadalsskolan är förskjuten till följd av att färdigställandet av
Limhamnsskolan blev försenad vilket medförde att eleverna på Djupadalsskolan inte kunde flytta
dit inför höstterminen 2018.

•

Ytterligare försenade projekt är Ängslätts förskola, Bollens förskola samt Högaholmsskolan.

I denna prognos ingick även ökade kostnader för Lindens förskola. En avvikelserapportering skickades
från servicenämnden till kommunstyrelsen.
Servicenämndens investeringsprognos sänktes ytterligare i samband med utfallsprognos 2 (200 mnkr).
Förklaringen till detta var bland annat att projekt som färdigställts under perioden hade en lägre kostnad
än tidigare prognoser vilket gav cirka 60 mnkr. Under hösten har serviceförvaltningen, tillsammans med
de beställande förvaltningarna, LiMa och representant från stadskontoret haft ytterligare avstämningsmöten kring planerade investeringar. Efter avstämningar kunde planerade projekt såsom nybyggnationen av
skola och förskola i kvarteret Varvsstaden samt Tröskans och Tomasgårdens förskolor flyttas framåt i
tiden vilket gav cirka 140 mnkr.
I jämförelse med utfallsprognos 2 är utfallet för årets investeringar ytterligare 166 mnkr lägre.
Förklaringen till detta är bland annat att avslutade projekt där utfall blev lägre än prognos uppgår till 26
mnkr, kostnaderna för reinvesteringar blev 10 mnkr lägre. Och slutligen så har ett antal mindre projekt
inte kommit i gång i den omfattningen som bedömdes i samband med utfallsprognos 2 vilket har medfört
cirka 130 mnkr i läge kostnader, dessa förändringarna kan komma att påverka investeringsprognosen 2019
och framåt.
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Resultaträkning 2018
Budget

Bokslut

Feb

KTJ

Bidrag

KTJ

Övriga intäkter

KTJ

Totala intäkter

325 500

348 360

KTJ

Lönekostnader

-147 000

-147 607

KTJ

PO-Pålägg

-57 500

-57 713

KTJ

Övriga personalkostnader

-100

-314

KTJ

Totala personalkostnader

-204 600

-205 633

KTJ

Lokal- och markhyror

KTJ

Övriga kostnader

KTJ

Avskrivningar

KTJ

Totala övriga kostnader

KTJ

Nettokostnad exkl. finansnetto

KTJ

Kommunbidrag

KTJ

Finansiella intäkter

KTJ

Finansiella kostnader

KTJ

KB & finansiella poster

KTJ

RESULTAT

KTJ

Periodiserad budget

KTJ

Resultat bokslut vs budget

KT

Bidrag

KT

Övriga intäkter

KT

Totala intäkter

600 000

KT

Lönekostnader

-161 400

KT

PO-Pålägg

-63 200

KT

Övriga personalkostnader

-100

KT

Totala personalkostnader

-224 700

KT

Lokal- och markhyror

KT

Övriga kostnader

KT

Avskrivningar

KT

Totala övriga kostnader

KT

Nettokostnad exkl. finansnetto

KT

Kommunbidrag

KT

Finansiella intäkter

KT

Finansiella kostnader

KT

KB & finansiella poster

KT

RESULTAT

KT

Periodiserad budget

KT

Resultat bokslut vs budget

Mars

Apr

Bilaga 1

Maj

Jul

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

200

363

64

172

195

211

243

270

313

327

341

363

325 300

347 997

54 556

84 607

111 972

140 416

192 505

218 942

250 123

281 806

314 070

347 997

54 620

84 779

112 167

140 626

192 748

219 212

250 436

282 133

314 412

348 360

-25 352

-37 449

-50 569

-63 701

-84 499

-94 774

-107 743

-120 990

-134 456

-147 607

-9 906

-14 636

-19 775

-24 906

-33 016

-37 017

-42 081

-47 257

-52 521

-57 713

-43

-67

-93

-121

-177

-195

-221

-251

-286

-314

-35 300

-52 152

-70 438

-88 728

-117 691

-131 986

-150 045

-168 498

-187 263

-205 633

-19 100

-19 405

-3 352

-4 960

-6 430

-9 152

-11 282

-12 887

-14 527

-16 136

-17 772

-19 405

-115 046

-133 301

-19 495

-31 462

-41 385

-51 236

-70 522

-79 261

-91 959

-104 558

-118 096

-133 301

-800

-933

-152

-231

-309

-388

-545

-625

-702

-782

-858

-933

-134 946

-153 638

-22 998

-36 654

-48 123

-60 777

-82 349

-92 773

-107 188

-121 475

-136 727

-153 638

-14 046

-10 911

-3 679

-4 028

-6 394

-8 878

-7 292

-5 547

-6 797

-7 839

-9 579

-10 911

0
0

88

1

3

4

53

54

55

55

55

87

88

-200

-122

-21

-32

-42

-56

-77

-88

-96

-105

-114

-122

-14 246

-10 946

-3 698

-4 057

-6 432

-8 881

-7 315

-5 579

-6 838

-7 889

-9 606

-10 946

-14 246

-3 708

-5 699

-8 238

-10 615

-11 260

-7 827

-8 390

-10 374

-13 108

-14 246

0

3 300
1 600

1 975

261

439

570

744

747

1 480

1 530

1 732

1 899

1 975

598 400

690 328

96 206

162 195

220 560

276 028

376 831

428 449

485 113

543 558

612 021

690 328

692 303

96 467

162 634

221 130

276 771

377 578

429 929

486 643

545 290

613 920

692 303

-162 305

-26 568

-40 111

-54 686

-68 828

-94 627

-106 962

-121 147

-134 355

-148 231

-162 305

-63 548

-10 439

-15 729

-21 420

-26 956

-37 040

-41 862

-47 415

-52 580

-58 001

-63 548

-301

-42

-69

-104

-130

-179

-196

-223

-250

-277

-301

-226 154

-37 049

-55 909

-76 210

-95 914

-131 845

-149 020

-168 784

-187 185

-206 509

-226 154

-10 700

-9 773

-1 451

-2 409

-3 231

-3 941

-5 488

-6 836

-7 544

-8 294

-9 057

-9 773

-353 050

-436 527

-63 770

-104 254

-141 074

-175 219

-236 628

-265 865

-297 628

-334 855

-379 535

-436 527

-4 200

-4 620

-709

-1 096

-1 461

-1 843

-2 591

-2 977

-3 375

-3 789

-4 193

-4 620

-367 950

-450 920

-65 930

-107 759

-145 766

-181 002

-244 706

-275 678

-308 546

-346 937

-392 786

-450 920

7 350

15 228

-6 512

-1 034

-846

-146

1 026

5 231

9 313

11 168

14 625

15 228

-59

-90

-119

-149

-207

-236

-267

-298

-330

-363

14 866

-6 571

-1 124

-965

-295

819

4 995

9 045

10 870

14 295

14 866

6 350

-3 511

-4 609

-5 200

-4 331

1 493

7 627

9 283

10 010

7 903

6 350

0
0
-1 000

-363
0

6 350

8 516

Sida 1 av 3

SERVICEFÖRVALTNINGEN

Resultaträkning 2018
Budget

Bokslut

LED

Bidrag

LED

Övriga intäkter

LED

Totala intäkter

60 000

LED

Lönekostnader

-27 000

LED

PO-Pålägg

-10 600

LED

Övriga personalkostnader

0

LED

Totala personalkostnader

-37 600

LED

Lokal- och markhyror

LED

Övriga kostnader

LED

Avskrivningar

LED

Totala övriga kostnader

LED

Nettokostnad exkl. finansnetto

LED

Kommunbidrag

LED

Finansiella intäkter

LED

Finansiella kostnader

LED

KB & finansiella poster

LED

RESULTAT

LED

Periodiserad budget

LED

Resultat bokslut vs budget

Feb

Mars

Apr

Bilaga 1

Maj

Jul

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

0

87

28

35

52

52

81

61

75

75

83

87

60 000

67 091

9 679

14 993

20 131

25 004

34 861

40 966

45 581

50 486

55 417

67 091

67 178

9 707

15 028

20 182

25 056

34 943

41 027

45 656

50 561

55 500

67 178

-26 462

-4 191

-6 408

-8 793

-11 142

-14 830

-16 508

-19 032

-21 514

-24 022

-26 462

-10 548

-1 618

-2 488

-3 267

-4 189

-5 618

-6 462

-7 452

-8 426

-9 410

-10 548

-410

-67

-103

-127

-158

-243

-263

-297

-335

-372

-410

-37 420

-5 876

-8 998

-12 187

-15 490

-20 692

-23 234

-26 781

-30 274

-33 804

-37 420

-2 000

-2 306

-326

-486

-646

-927

-1 298

-1 481

-1 674

-1 895

-2 120

-2 306

-21 088

-17 944

-2 348

-3 024

-4 298

-4 771

-6 438

-7 793

-9 704

-10 934

-13 569

-17 944

0

-4

0

0

0

0

0

0

0

0

-2

-4

-23 088

-20 255

-2 674

-3 509

-4 944

-5 697

-7 736

-9 274

-11 378

-12 828

-15 691

-20 255

-688

9 503

1 157

2 521

3 052

3 869

6 515

8 519

7 497

7 459

6 004

9 503

-271 736

-271 736

-23 809

-38 655

-64 030

-96 549

-163 086

-203 182

-242 908

-274 026

-287 839

-271 736

0

50

11

15

20

23

38

43

44

44

49

50

0

-35

-1

-2

-2

-5

-5

-14

-14

-33

-34

-35

-272 424

-262 218

-22 643

-36 121

-60 961

-92 661

-156 537

-194 633

-235 381

-266 556

-281 821

-262 218

-272 424

-24 165

-39 208

-64 882

-97 662

-164 016

-203 305

-243 016

-274 339

-288 507

-272 424

0

10 206

LED
SR

Bidrag

2 000

1 403

63

91

133

173

247

286

323

1 318

1 374

1 403

SR

Övriga intäkter

291 500

291 119

46 120

71 746

100 162

127 769

152 530

171 316

203 204

233 872

265 473

291 119

SR

Totala intäkter

293 500

292 522

46 183

71 838

100 294

127 941

152 777

171 602

203 527

235 190

266 848

292 522

SR

Lönekostnader

-97 300

-96 118

-17 442

-26 065

-35 051

-44 280

-52 618

-58 748

-68 261

-77 678

-86 960

-96 118

SR

PO-Pålägg

-38 100

-37 356

-6 776

-10 094

-13 548

-17 165

-20 375

-22 755

-26 470

-30 147

-33 782

-37 356

SR

Övriga personalkostnader

-400

-386

-36

-52

-69

-110

-236

-245

-260

-269

-282

-386

SR

Totala personalkostnader

-135 800

-133 859

-24 254

-36 212

-48 667

-61 555

-73 229

-81 748

-94 991

-108 095

-121 024

-133 859

SR

Lokal- och markhyror

SR

Övriga kostnader

SR

Avskrivningar

SR

Totala övriga kostnader

SR

Nettokostnad exkl. finansnetto

SR

Kommunbidrag

SR

Finansiella intäkter

SR

Finansiella kostnader

SR

KB & finansiella poster

SR

RESULTAT

SR

Periodiserad budget

SR

Resultat bokslut vs budget

-17 700

-17 886

-2 816

-4 291

-5 731

-7 263

-10 134

-11 723

-13 205

-14 753

-16 307

-17 886

-124 000

-124 151

-19 433

-30 373

-40 759

-51 799

-62 817

-73 197

-86 834

-99 542

-112 791

-124 151

-10 500

-10 880

-1 663

-2 581

-3 454

-4 357

-6 136

-7 051

-7 946

-8 925

-9 888

-10 880

-152 200

-152 918

-23 912

-37 245

-49 943

-63 419

-79 088

-91 972

-107 986

-123 220

-138 985

-152 918

5 500

5 746

-1 983

-1 619

1 683

2 967

461

-2 118

551

3 876

6 839

5 746

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-2 800

-2 282

-357

-557

-743

-933

-1 302

-1 490

-1 674

-1 878

-2 077

-2 282

2 700

3 464

-2 341

-2 176

941

2 034

-842

-3 608

-1 123

1 998

4 762

3 464

2 700

-4 619

-4 733

-3 258

-2 469

-5 466

-6 407

-1 845

1 192

3 622

2 700

0

764
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Resultaträkning 2018
Budget

Bokslut

Feb

Mars

Apr

Bilaga 1

Maj

Jul

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

SF

Bidrag

1 400

1 852

265

400

560

699

995

1 140

1 297

1 439

1 685

1 852

SF

Övriga intäkter

1 845 600

1 847 450

304 941

459 106

610 988

758 371

1 058 926

1 213 897

1 368 097

1 525 682

1 685 767

1 847 450

SF

Totala intäkter

1 847 000

1 849 303

305 206

459 507

611 548

759 070

1 059 920

1 215 038

1 369 393

1 527 122

1 687 453

1 849 303

SF

Lönekostnader

-54 200

-49 568

-8 387

-12 304

-16 811

-21 269

-28 310

-31 706

-36 044

-40 682

-45 283

-49 568

SF

PO-Pålägg

-21 200

-19 362

-3 293

-4 820

-6 591

-8 331

-11 080

-12 383

-14 072

-15 881

-17 673

-19 362

SF

Övriga personalkostnader

0

-314

-52

-71

-114

-142

-195

-215

-239

-266

-292

-314

SF

Totala personalkostnader

-75 400

-69 244

-11 731

-17 195

-23 515

-29 742

-39 585

-44 305

-50 355

-56 829

-63 248

-69 244

SF

Lokal- och markhyror

-112 500

-108 306

-18 135

-26 340

-35 381

-44 449

-63 010

-71 469

-79 727

-89 181

-98 435

-108 306

SF

Övriga kostnader

-695 480

-680 448

-122 870

-175 494

-231 299

-270 911

-355 283

-396 493

-444 679

-537 350

-608 268

-680 448

SF

Avskrivningar

-560 000

-558 858

-85 960

-132 144

-176 643

-222 699

-315 541

-363 380

-409 670

-457 851

-505 642

-558 858

SF

Totala övriga kostnader

-1 367 980

-1 347 611

-226 965

-333 978

-443 324

-538 059

-733 835

-831 341

-934 075

-1 084 382

-1 212 346

-1 347 611

SF

Nettokostnad exkl. finansnetto

403 620

432 448

66 511

108 334

144 709

191 269

286 500

339 392

384 964

385 911

411 859

432 448

SF

Kommunbidrag

SF

Finansiella intäkter

SF

Finansiella kostnader

SF

KB & finansiella poster

SF

RESULTAT

SF
SF

0
0

109

12

13

55

58

67

67

69

89

90

109

-126 000

-104 480

-17 950

-27 881

-37 094

-46 309

-63 311

-71 387

-79 696

-88 064

-96 313

-104 480

277 620

328 077

48 573

80 466

107 669

145 019

223 257

268 072

305 336

297 937

315 636

328 077

Periodiserad budget

277 620

36 003

54 249

81 577

115 077

179 249

209 912

243 967

273 511

290 089

277 620

Resultat bokslut vs budget

50 457

0

SF
SEF

Bidrag

5 200

5 682

680

1 138

1 509

1 878

2 313

3 238

3 538

4 892

5 382

5 682

SEF

Övriga intäkter

3 120 800

3 243 985

511 503

792 647

1 063 813

1 327 587

1 815 653

2 073 570

2 352 118

2 635 404

2 932 749

3 243 985

SEF

Totala intäkter

3 126 000

3 249 666

512 183

793 785

1 065 322

1 329 465

1 817 966

2 076 808

2 355 656

2 640 296

2 938 131

3 249 666

SEF

Lönekostnader

-486 900

-482 060

-81 940

-122 337

-165 910

-209 220

-274 885

-308 698

-352 227

-395 219

-438 952

-482 060

SEF

PO-Pålägg

-190 600

-188 527

-32 032

-47 768

-64 601

-81 547

-107 129

-120 480

-137 489

-154 291

-171 387

-188 527

SEF

Övriga personalkostnader

-600

-1 724

-240

-362

-507

-662

-1 029

-1 114

-1 240

-1 370

-1 510

-1 724

SEF

Totala personalkostnader

-678 100

-672 311

-114 211

-170 467

-231 018

-291 429

-383 042

-430 292

-490 956

-550 880

-611 848

-672 311

SEF

Lokal- och markhyror

SEF

Övriga kostnader

SEF

Avskrivningar

SEF

Totala övriga kostnader

SEF

Nettokostnad exkl. finansnetto

SEF

Kommunbidrag

SEF

Finansiella intäkter

SEF

Finansiella kostnader

SEF

KB & finansiella poster

SEF

RESULTAT

SEF

Resultat bokslut vs budget

SEF

Nettokostnad

-162 000

-157 676

-26 079

-38 486

-51 419

-65 731

-91 211

-104 397

-116 676

-130 257

-143 691

-157 676

-1 308 664

-1 392 371

-227 916

-344 607

-458 814

-553 936

-731 688

-822 609

-930 805

-1 087 238

-1 232 260

-1 392 371

-575 500

-575 295

-88 483

-136 052

-181 867

-229 287

-324 814

-374 033

-421 693

-471 346

-520 583

-575 295

-2 046 164

-2 125 342

-342 478

-519 146

-692 100

-848 954

-1 147 713

-1 301 039

-1 469 173

-1 688 842

-1 896 535

-2 125 342

401 736

452 014

55 493

104 173

142 203

189 082

287 211

345 477

395 527

400 575

429 748

452 014

-271 736

-271 736

-23 809

-38 655

-64 030

-96 549

-163 086

-203 182

-242 908

-274 026

-287 839

-271 736

0

247

24

31

78

134

159

165

168

189

226

247

-130 000

-107 281

-18 389

-28 561

-37 999

-47 452

-64 902

-73 215

-81 747

-90 379

-98 868

-107 281

0

73 243

13 320

36 988

40 252

45 216

59 382

69 246

71 039

36 359

43 266

73 243

37 129

75 643

104 282

141 764

222 468

272 428

313 948

310 385

331 105

344 979

0

73 243
271 736

344 979
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Bokslut 2018-12-31
OBJEKTSGODKÄNNANDE - SERVICENÄMNDEN
Totalkalkyl

Driftskonsekvenser

Beslut
49,0

Prognos
53,9

Avvikelse
-4,9

Utfall
t.o.m. dec
2018
53,4

KF 2016-04-28

167,0

142,0

25,0

132,6

KF 2016-04-28

185,0

162,9

22,1

161,7

Ny Grundskola Excellensen 2*

KF 2016-09-01

216,0

231,0

-15,0

224,5

Bojen, Tankloket *

KF 2016-09-01

60,0

55,0

5,0

49,5

Till/ombyggnad Jägersro brandstation*

KS 2016-11-02

20,0

22,5

-2,5

11,2

Förskola Traktorn

KF 2016-12-20

57,0

57,0

0,0

2,7

Sporthall Excellensen 4*

KF 2016-12-20

102,0

117,3

-15,3

110,8

Grundskola inom kvarteret Elinelund 1

KF 2016-12-20

234,0

234,0

0,0

145,5

Förskola Tröskan*

KF 2016-12-20

56,0

61,6

-5,6

23,7

Kv Garaget 1 Celsiusgatan*

KF 2017-02-23

77,0

86,0

-9,0

84,4

Rörsjöskolan Ny- och tillbyggnad*

KF 2017-03-23

59,0

64,9

-5,9

44,3

Bergaskolan ventilationsåtgärder*

KF 2017-03-23

89,0

57,0

32,0

50,0

Förskola Husie 172:123

KF 2017-05-24

92,0

92,0

0,0

66,5

Grundskola Husie 172:123

KF 2017-05-25

219,0

219,0

0,0

172,7

Förskola Husie 172:256

KF 2017-06-21

69,0

69,0

0,0

7,5

Hyllie brandstation

KS 2017-05-31

45,0

63,0

0,0

6,8

18,0

Ventilationsåtgärder Fridhemsskolan*

KF 2018-12-20
KF 2017-08-31

60,0

40,0

20,0

18,1

Om-, till- och nybyggnation inom Djupadalsskolan

KF 2017-08-31

139,0

139,0

0,0

13,8

Gymnastikhall Hermodsdalsskolan*

KS 2017-12-06

49,3

51,6

-2,3

50,7

Bostadsmoduler Kirseberg 14:93

KS 2017-12-06

44,0

84,0

0,0

69,5

KF 2018-09-27

40,0

Grundskola och förskola i Västra Varvsstaden

KF 2017-12-20

281,0

281,0

0,0

53,3

Konsthögskolan till grundskola, Folkskolan 1

KF 2018-03-01

103,5

103,5

0,0

41,3

Nya Högaholmsskolan, Folkvisan 3

KF 2018-03-01

220,5

220,5

0,0

15,5

Ombyggnation av byggnad F och L inom Heleneholm 4

KF 2018-03-07

33,2

33,2

0,0

7,7

Betongplatta (ispist) på Malmö isstadion

KF 2018-03-07

25,0

25,0

0,0

21,9

Rivning Annebergsskolan och uppförande av ny skola

KF 2018-04-26

205,0

205,0

0,0

27,8

17,0

0,0

7,6

Objekt
Rörsjöns nya förskola*

Beslutsdatum
KS 2015-02-04

Skola kv Cementen*
Tingdammsskolan*

Ombyggnation byggnad E Dekanen 1

KS 2018-04-04

17,0

Nybyggnation av Bolmörtens LSSboende,Bolmörten 9

KS 2018-05-02

38,5

38,5

0,0

20,3

Nybyggnation av Rönneholms förskola, Rönneholm 3 STK

KF 2018-06-19

127,0

127,0

0,0

14,5

Byte av belysning på Kirsebergsskolan

KS 2018-05-30

22,0

22,0

0,0

1,3

Renovering av Borgarskolan Excellensen 2 och 4

KF 2018-06-19

92,0

92,0

0,0

25,3

Byte av scenteknik Malmö Opera

KS 2018-08-15

21,0

21,0

0,0

5,3

Wowra LSS Sallerup

KS 2018-08-15

28,0

28,0

0,0

3,2

Ellstorps förskola, Balders Hage 1

KF 2018-08-30

74,0

74,0

0,0

7,8

Renovering av Lokstallet, kvarteret Cementen

KS 2018-09-05

27,0

27,0

0,0

0,0

Österportskolan, Fliten 5 ,Ventilation och annan teknisk utrustning

KF 2018-10-25

75,5

75,5

0,0

3,8

Ombyggnation av Teknikens och sjöfartens hus, Turbinen 4

KS 2018-11-07

16,0

16,0

0,0

5,6

KF 2011-10-27

750,0

914,2

-114,7

914,2

KF 2014-02-27

49,5

Ekonomiskt avslutade under 2018
Malmö Live Anläggningsentreprenad, Konserthus
Malmö Live Anläggningsentreprenad, Parkeringshus **

KF 2011-10-27

94,0

102,6

-8,6

102,6

Risebergaskolan**

KF 2014-05-22

163,9

136,6

27,3

136,6

Glasugnens skola**

KF 2014-05-22

230,0

156,5

73,5

156,5

Nya Hyllie skola**

KF 2014-05-22

270,0

208,8

61,2

208,8

Vindkraftverk nr 2**

KS 2014-09-03

49,0

41,2

7,8

41,2

Malmö Opera,Musikteater,Stadsteater**

KF 2014-10-23

69,1

57,6

11,5

57,6

Gottorps skola o förskola**

KF 2015-02-05

349,0

235,4

113,6

235,4

Förskola Idun 1 Hyllie**

KS 2015-05-27

25,0

19,9

5,1

19,9

Kulladalsskolan byggnad F**

KS 2015-05-27

28,0

25,3

2,7

25,3

Förskola Granbacken**

KF 2015-09-03

47,0

50,6

-3,6

50,6

Soltofta vårdboende**

KF 2015-09-03

210,0

164,4

45,6

164,4

Lindens förskola (tidigare Spårvagnens förskola)**

KS 2016-01-13

30,6

57,5

-20,5

57,5

KS 2017-10-25

6,4

Marinpedagogiskt centrum**

KS 2016-02-04

32,0

37,3

-5,3

37,3

Förskola Klagshamn (Opalen)**

KS 2016-05-04

32,5

36,4

-3,9

36,4

Ombyggnation byggnad E,Dekanen 1**

KF 2016-11-23

54,0

55,3

-1,3

55,3

Björkhagens förskola**

KF 2016-11-23

54,0

61,5

5,5

61,5

Björkhagens förskola, utökat**

KF 2017-03-23

13,0

Anpassning till grundskola, Rönnen**

KS 2016-11-30

37,0

40,7

-3,7

40,7

Ventilationsåtgärder Linnéskolan**

KS 2016-11-30

25,0

18,7

6,3

18,7

Ombyggnation byggn X, Heleneholm 4**

KS 2017-10-25

28,4

0,0

28,4

0,0

Stationshuset, Västra station**

KS 2017-05-03

24,0

28,0

-4,0

28,0

Till- och ombyggnation av Mathildenborgs restaurang, Flodillern 17**

KS 2018-01-10

18,0

20,5

-2,5

20,5

Lorensborgsskolan **

KS 2013-08-14

43,6

34,4

9,2

34,4

Hybridgräsplan **

KS 2017-01-11

23,0

21,6

1,4

21,6

Dammfriskolans sporthall**

KS 2017-05-03

21,0

16,9

4,1

16,9

Stapelbäddens flexiskola **

KF 2013-11-28

170,0

177,2

16,8

177,2

KF 2014-05-22

24,0

Geijersskolan**

KF 2014-05-22

217,1

166,6

50,5

166,6

Rådhusets fasad**

KS 2016-08-17

20,0

42,6

-1,1

42,6

Rådhusets fasad, utökat

KS 2017-01-11

21,5

Beslut

Prognos

Avvikelse

Bilaga 2

Kommentar till objektsgodkännande servicenämnden, pågående projekt*
Rörsjöns nya förskola: Projektet färdigställdes augusti 2017. Upphandlad entreprenad är högre än budget, inryms inom ± 10 %. Under våren 2019 görs den sista
etappen kring utemiljö då barnen har flyttat in i förskolan och paviljonger har evakuerats.
Ny Grundskola Excellensen 2 och Sporthall Excellensen 4: En samverkansupphandling av entreprenaden som omfattar både skola och sporthall har genomförts.
Projekt Excellensen 4 (sporthall) har ålagts ett vite (byggsanktionsavgift) på 1,7 Mkr för att startbesked inte inhämtats från stadsbyggnadskontoret innan byggstart.
Byggsanktionen överklagades av stadsfastigheter till Mark- och Miljödomstolen, som förväntas ta beslut under våren 2019. Skolan färdigställdes i juni 2018 och
sporthallen beräknas färdigställas i slutet av januari 2019.
Till/ombyggnad av Jägerso brandstation: Upphandlad entreprenad är högre än budget, inryms inom ± 10 %. Planerad färdigställande är augusti 2019.
Förskola Tröskan: Upphandlad entreprenad är högre än budget, inryms inom ± 10 %. Budgetkalkyl bygger på att Traktorn- och Tröskans förskolor skulle handlats upp
som en entreprenad för att få ett gynnsam entreprenadspris. Bygglov Traktorns förskolans är inte beviljad än.
Kv Garaget 1 Celsiusgatan: Prognosen för ombyggnation till konsthögskola har behövt höjas till följd av att grundmurar och valvbågar var i betydligt sämre skick än
förväntat. Höjningen inryms inom objektsgodkännandets osäkerhetsfaktor på ± 15 %. Entreprenaden färdigställdes i augusti 2018.
Rörsjöskolan Ny- och Tillbyggnad: Upphandlad entreprenad är högre än budget, inryms inom ± 10 %. Planerad färdigställande är maj 2019.
Gymnastikhall Hermodalsskolan: Entreprenaden färdigställdes i december 2018. Slutprognos är något högre än budget pga av komplexitet i sista etappen i projektet
dock inryms inom ± 10%.
Färdigställda projekt med en lägre entreprenadkostnad än kalkyl till följd av gynnsam upphandling:
Skola kv Cementen/Limhamsskolan
Tingdammskolan
Bojens förskola
Bergaskolan ventilationsåtgärder
Ventilationsåtgärder Fridhemsskolan
Kommentar till objektsgodkännande servicenämnden, ekonomiskt avslutade projekt **
Malmö Live Anläggningsentreprenad, Parkeringshus: Prognos 102,6 Mkr och följer beviljad investeringsram. Investeringsbidrag redovisas på annat projekt och är
31,7 Mkr, dvs netto för projektet är 69,7 Mkr
Förskola Granbacken: Upphandlad entreprenad är högre än budget, inryms inom ± 10 %. Entreprenaden färdigställdes i juni 2017.
Lindens förskola (tidigare Spårvagnens förskola): Projektet har blivit dyrare än budgeterat. Servicenämnden har skrivit en avvikelserapportering till
kommunstyrelsen.
Marinpedagogiskt centrum: Det vinnande förslaget i arkitekttävlingen visade sig mer komplicerat och kostsamt att uppföra än beräknat. Entreprenaden färdigställdes i
oktober 2017. Avvikelsen inryms inte inom objektsgodkännandets osäkerhetsfaktor på ± 10 %. Utöver själva byggnaden blev anslutningar för vatten och el mer
kostsamma då befintliga ritningar ej överensstämde med verkligheten samt tillkom en bussvändplats på gatukontorets mark. Det pågår en diskussion mellan
serviceförvaltningen och tekniska nämndenen kring fördelning av ansvarsområdena samt finansiering av utförda arbete.
Förskola Klagshamn (Opalen): Upphandlad entreprenad är högre än budget, inryms inom ± 10 %. Entreprenaden färdigställdes i november 2017.
Ombyggnation byggnad E,Dekanen 1: Upphandlad entreprenad är högre än budget, inryms inom ± 10 %. Entreprenaden färdigställdes i juli 2018.
Anpassning till grundskola, Rönnen: Upphandlad entreprenad är högre än budget, inryms inom ± 10 %. Entreprenaden färdigställdes i juni 2018.
Ombyggnation byggn X, Heleneholm 4: Objektsgodkännande har återtagits.
Stationshuset, Västra station: Entreprenaden färdigställdes i april 2018. Prognos högre än budget till följd av komplexiteten i projektet.
Till- och ombyggnation av Mathildenborgs restaurang, Flodillern 17: Upphandlat pris är i nivå med budget, avvikelse avser underhållsåtgärder som har utförts i
samband med ombyggnationen. Avvikelse finansieras av serviceförvaltningen investeringsunderhållsram.
Rådhusets fasad: Upphandlad entreprenad är högre än budget, inryms inom ± 10 %. Entreprenaden färdigställdes i december 2017.
Ekonomiskt avslutade projekt med en lägre entreprenadkostnad än kalkyl till följd av gynnsam upphandling:
Risebergaskolan
Glasugnens skola
Nya Hyllie skola
Vindkraftverk nr 2
Malmö Opera, Musikteater, Stadsteater
Gottorps skola o förskola
Förskola Idun 1 Hyllie
Kulladalsskolan byggnad F
Soltofta vårdboende
Björkhagens förskola
Ventilationsåtgärder Linnéskolan
Lorensborgsskolan
Hybridgräsplan
Dammfriskolans sporthall
Stapelbäddens flexiskola
Geijersskolan

Malmö stad

Serviceförvaltningen
Robert Johansson
HR-avdelningen

Rapportering arbetsmiljö 2018

Enligt Malmö stads rutiner ska uppföljning av arbetsmiljön göras årligen.
HR strategiska avdelningen på stadskontoret har skickat ut ett antal
instruktioner och dokument för redovisning. Varje förvaltning ska redovisa svar
om uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet samt redovisa ett antal
arbetsmiljöindikatorer. Vidare ska enligt serviceförvaltningens rutiner
redovisning av arbetsmiljöstatistik samt sjukfrånvaro ske i samband med
delårsrapportering och årsrapportering av mål. I följande dokument finns
förvaltningens svar samt redovisning av statistik enligt förvaltningens rutin för
rapportering till nämnden.
Systemuppföljning av SAM
Som arbetsgivare är vi skyldiga att följa upp vårt arbetsmiljöarbete. Vi ska dels
följa upp vår arbetsmiljö och dels följa upp vårt system för det systematiska
arbetsmiljöarbetet, dvs hur vi organiserat vårt systematiska arbetsmiljöarbete.
Systemuppföljningen av SAM ska redovisas till nämnd, tillsammans med de
åtgärder/förbättringsbehov som identifierats och dokumenteras i
handlingsplan. Bifogat finns förvaltningens systemuppföljning av SAM.
Uppföljningen har gjorts i förvaltningens respektive avdelnings
samverkansgrupp. Det rapporterade resultatet är det genomsnittliga resultatet
från de olika avdelningarna samt identifierade förbättringsbehov. Dessa
förbättringsbehov kommer förvaltningen följa upp i central samverkan tillika
skyddskommitté. I svaren finns också identifierade förslag på förbättringar för
den kommungemensamma arbetsmiljöprocessen.

rapport arbetsmiljö 2018.docx

Uppföljning av arbetsmiljön
Årlig uppföljning av arbetsmiljön är dels ett sätt att säkerställa att nämnderna
ges möjlighet att kontinuerligt få uppföljning kring arbetsmiljön i
förvaltningarna och dels ett sätt att ge ett fördjupat underlag för
ställningstagande om nämnden uppnår kommunfullmäktiges målsättningar
inom arbetsmiljöområdet. Uppföljningen utgör också ett underlag för det
fortsatta arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen med möjligheter att göra
fördjupande analyser av arbetsmiljön. I detta arbete har central samverkan, i sin
egenskap av skyddskommitté, en viktig roll. Redovisningen sker enligt mall från
stadskontoret i form av nyckeltal och kommentarer. Nyckeltal för sjukfrånvaro
2018 kommer att kompletteras av stadskontoret när tillförlitliga data går att få
fram från HR-systemet.
Uppföljning av sjukfrånvaro
Bifogat finns statistik över förvaltningens sjukfrånvaro till och med november
2018. Statistiken visar ackumulerade 12 månaders medelvärde. Eftersom
statistiken hämtas från HR systemet och statistikverktyget koll sker ett visst
eftersläp i statistiken, därav kan ej ännu tillförlitliga siffror redovisas för
december. Kommentar till sjukfrånvaron finns i bilagan uppföljning av
arbetsmiljön.
SERVICEFÖRVALTNINGEN
Henrik Smithsgatan 13
205 80 Malmö

1. Systemuppföljning av SAM - 2018 (Servicenämnden)
Sammanfattning av
förvaltningens
systemuppföljning

Sammanfattande Förbättringsområde Identifierade förbättringar
kommentar
SAM
kommun

Bedömning
Förvaltningen har
av system Tillfredsställande identifierat att
för SAM
rutinerna kring
introduktion kan bli
bättre. Flera
avdelningar arbetar
redan med att ta fram
nya rutiner och
arbetsätt. Arbetet
kommer att fortsätta
under 2019.
Ett annat område för
förbättring är
uppföljning av
åtgärder. Man
genomför åtgärder
men är ofta dålig på
det sista
uppföljningssteget.
(Servicenämnden)

Identifierade förbättringsbehov
som avser den
kommungemensamma
arbetsmiljöprocessen:

Utred ohälsa, olycksfall och
tillbud
Förvaltningen anser att det är bra
med att det finns ett IT-stöd,
Agera. Många chefer upplever ITstödet Agera som administrativt
tungt. Förenklingar borde kunna
göras för tillbud. Det är
fortfarande oklart om hur
funktionen riskobservation ska
användas eftersom det inte finns
någon process eller rutin som
beskriver detta. Det finns också
förbättringar att gör när det gäller
mailhanteringen kopplat till Agera.
Skyddsombud upplever att de har
för lite insyn i de ärenden de har
kopplats till.
(Servicenämnden)

Systemuppföljning Självskattning Värde Kommentar
per område
4 § Samverkan

4,9

5 § Arbetsmiljöpolicy

4,6

5 § Rutiner

4,8

6 § Uppgiftsfördelning

4,2

6 § Uppgiftsfördelning
och kunskaper

3,7

7 § Arbetstagarnas
kunskaper

3,8

7 § Arbetstagarnas
kunskaper - introduktion
och kännedom

3,4

7 § Arbetstagarnas
kunskaper - instruktioner

3,8

8 § Undersökning och
riskbedömning
9 § Utreda ohälsa,
olycksfall och tillbud

4,3

10 § Åtgärder och
handlingsplan

4,1

10 § Uppföljning av
åtgärder

3,5

11 § Uppföljning av
SAM-arbetet

4,8

12 § Extern sakkunnig
hjälp
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2. Uppföljning av arbetsmiljön - 2018 (Servicenämnden inkl. underliggande)
Indikator

Beskrivning av genomförda insatser och analys

Sjukfrånvaro

Stadskontoret
Sjukfrånvaron sjönk kraftigt under 2017 (22%). Delvis (ca 6%) berodde detta på
Försäkringskassans förändrade tillämpning av regler kopplat till sjukskrivning. Övrig
förändring (ca 18%) berodde på förvaltningens ökade fokus på att arbeta tydligare
och bättre med åtgärder kopplade till sjukskrivning.

Utfall i mått
rapporteras
av

Under 2018 har nivån för 2017 bibehållts vilket inte rimmar med målsättningen om
fortsatt sänkning. Åtgärder som visats ge positiv effekt har behålls i form av främst:

Mått

Utfall
2017

Utfall
2018

Sjukfrånvarovolym
(Servicenämnden)

5,6%

Sjukfrånvaro, antal
kalenderdagar per
medarbetare
(Servicenämnden)

21

Genomsnittligt
antal medarbetare
per chef
(Servicenämnden)

13,4

Utfall
Utfall
kvinnor män

Målstyrd rehabilitering - ett projekt, som inför 2019 permanentas, för utökat stöd till
chefer i arbetet med rehabilitering.
Utbildning för chefer att leda hälsofrämjande. Under 2019 har minst en avdelning
som en effekt av utbildningen utropat hälsans år 2019 med planerade aktiviteter för
att generellt öka möjligheter och medvetenhet kring generella hälsoaspekter.
Framsteget - som syftar till att stödja medarbetare på gränsen till rehabilitering.
Under 2018 har förvaltningen tillsammans med medarbetarna tagit fram en
medarbetarstrategi med pågående implementering samt tydliggjort chefers
uppdrag, något som vi hoppas har positiv effekt även på sjukfrånvaron under 2019.
Utöver arbeten som direkt kan tänkas påverka sjukfrånvaron har
förvaltningen genomfört arbeten som på ett indirekt sätt kan förbättra hälsa. Antalet
rehabärenden har minskat sedan 2015 och omsättningstiden för nyrekryteringar
halverats. Avseende rekryteringarna förutsätts förrutom en ökad attraktivitet som
arbetsgivare en kortare rekryteringstid ge mindre belastning på medarbetare och
chefer.
(Servicenämnden)
Chefstäthet

Förvaltningens avdelningar ser regelbundet över organisation och chefstätheten
Stadskontoret
anses ligga på en för förvaltningen lämplig nivå. Förvaltningen har stor bredd på
verksamheten med över 80 yrkesgrupper varvid "rätt chefstäthet" varierar. Utöver
olika yrkesgrupper är varierande förutsättningar i arbetet påtagligt. Grupper med
högutbildade i kontorsmiljö, grupper med rörliga och varierade arbetsplatser med
fysiska arbeten och grupper med i stor grad arbete på egen hand och med låga
kunskaper i svenska språket har alla olika förutsättningar för chefs- och
ledarskap. Det administrativa stödet är därför i hög grad varierande och ses ständigt
över.
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Indikator

Beskrivning av genomförda insatser och analys

Utfall i mått
rapporteras
av

Mått

Stadskontoret

Faktisk
pensionsålder
(Servicenämnden)

Utfall
2017

Utfall
2018

Utfall
Utfall
kvinnor män

Under 2018 har två avdelningar (Stadsfastigheter och Skolrestauranger) genomfört
total omorganisation, inte med främsta syfte att förändra chefstätheten utan att
kunna möta krav på utbyggd verksamhet och kundernas krav.
(Servicenämnden)
Pensionsålder

Ingen analys. Inga genomförda åtgärder syftande till förändrad pensionsålder.
(Servicenämnden)

Personalomsättning Med över 80 yrkesgrupper är ett genomsnittligt mått på personalomsättning inte
Stadskontoret
relevant att analysera. Ett flertal yrkesgrupper har under 2018 på grund av
konjunkturen haft en gynnsam arbetsmarknad vilket märkts tydligt med hög
personalomsättning. På andra områden har personalomsättningen varit
obetydlig. Omsättningen och utökningen av viss verksamhet har ställt högre krav på
hög rekryteringstakt (fördubbling sedan 2015).

Förvaltningens
personalomsättning
(Servicenämnden)

65

65

65

65

11,4%

10%

9%

10%

För att möta en allt högre omsättning på arbetsmarknaden kommer förvaltningen
under 2019 arbeta med ett förbättrat introduktionsstöd för att öka effekten av våra
medarbetare under tid får har möjlighet att låna dem från arbetsmarknaden samt
inom ett antal områden arbeta om möjligheterna att göra karriär inom förvaltningen
(och staden). För några yrkesgrupper innebär detta förändringar i kravprofiler för att
bättre motsvara den kompetens som behövs.
I några yrkesgrupper är det önskvärt med en högre personalomsättning då kraven
på tjänsterna har ändrats i större utsträckning än nuvarande omsättning ger oss
möjlighet att möta.
(Servicenämnden)
HME Hållbart
medarbetarindex

Malmö stad genomförde medarbetarenkäten i oktober månad, 3 månader efter att Stadskontoret
ny organisation för stadsfastigheter verkställdes samt 2 månader efter att att ny
organisation för skolrestauranger verkställdes. Detta är sannolikt del av anledningen
att förvaltningen inte nådde målet att få ett högre sammanlagt värde än förra året.

Totalindex
(Servicenämnden)

77

77

Delindex Motivation
(Servicenämnden)

77

76

Samtliga arbetsplatser har sedan medarbetarenkäten 2017 arbetat med aktiviteter
syftande till förbättrade värden 2018 och i delar av organisationen med stor
framgång och väsentligt förbättrade resultat. För stora dela av organisationen
saknas jämförelsevärden för 2017 då organisationen förändrats.

Delindex Ledarskap
(Servicenämnden)

79

78

Delindex Styrning
(Servicenämnden)

76

75

Delindex Styrning påverkas till del negativt av den otydlighet det innebär att använda
begreppet åtagande och aktivitet på lägre organisatorisk nivå och mål/målområde
på högre nivå vilket sannolkt leder till att medarbetaren inte upplever ett nära
förhållande till målen. För förvaltningen innebär detta att ytterligare ansträngningar
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Indikator

Beskrivning av genomförda insatser och analys

Utfall i mått
rapporteras
av

Mått

Förvaltningen

Antal förekomster
(Servicenämnden)

19

19

Förvaltningen

Totalt antal
anmälda tillbud
(Servicenämnden)

78

166

Elolycka, brand,
explosion,
sprängning
(Servicenämnden)

1

3

Kemisk/biologiskt
ämne
(Servicenämnden)

0

3

Smitta
(Servicenämnden)

0

1

Fall
(Servicenämnden)

4

14

Påstötning av
föremål
(Servicenämnden)

2

7

Maskin, rörelse i
föremål
(Servicenämnden)

5

8

Fallande föremål
(Servicenämnden)

6

6

Hantering av
föremål (egen)
(Servicenämnden)

1

10

Person
(Servicenämnden)

17

30

Djur
(Servicenämnden)

0

1

Fysisk belastning
(Servicenämnden)

8

3

Utfall
2017

Utfall
2018

Utfall
Utfall
kvinnor män

måste göras för att överbrygga detta gap.
(Servicenämnden)
Delade turer

Förvaltningen har delade turer är att behovet av färdtjänst är stort tidigt på
morgonen då många ska iväg till skolan och dagcenter samt efter kl.15,00 då
samma personer ska hem igen. Man har inte kunnat lösa detta utan delade turer.
(Servicenämnden)

Anmälda tillbud

Varje avdelning har via målkedjan fått till uppgift att analysera statistik över olyckor
och tillbud samt utifrån denna analys ta fram en aktivitet/åtgärd att genomföra
senast under 2019. Agera infördes 1 april 2017. Förvaltningen har blivit bätte på att
rapportera tillbud.
(Servicenämnden)
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Indikator

Anmälda
arbetsskador

Beskrivning av genomförda insatser och analys

Utfall i mått
rapporteras
av

Varje avdelning har via målkedjan fått till uppgift att analysera statistik över olyckor
och tillbud samt utifrån denna analys ta fram en aktivitet/åtgärd att genomföra
senast under 2019. Agera infördes 1 april 2017. Förvaltningen har blivit bätte på att
rapportera arbetsskador..
(Servicenämnden)
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Förvaltningen

Mått

Utfall
2017

Utfall
2018

Utfall
Utfall
kvinnor män

Psykosociala
orsaker
(Servicenämnden)

8

40

Psykisk chock
(Servicenämnden)

5

7

Hot, rån
(Servicenämnden)

1

2

Snedtramp,
feltramp
(Servicenämnden)

2

8

Fordonsolycka
(Servicenämnden)

7

11

Ergonomiska
faktorer
(Servicenämnden)

1

6

Buller
(Servicenämnden)

1

2

Fysikaliska faktorer
(Servicenämnden)

2

3

Övriga anmälda
tillbud
(Servicenämnden)

21

44

Totalt antal
anmälda
arbetsskador
(Servicenämnden)

44

81

Allvarlig
arbetsolycka
(Servicenämnden)

4

16

Arbetsolycka
(Servicenämnden)

40

65

Allvarligt tillbud
utan personskada
(Servicenämnden)

7

16

Olycka som skett
på väg till eller från
arbetet
(Servicenämnden)

3

8

Indikator

Företagshälsovård

Beskrivning av genomförda insatser och analys

Utfall i mått
rapporteras
av

Genomsnittlig kostnad per medarbetare är beräknat på 1462 medarbetare 201812. Förvaltningen
Serviceförvaltningen förlängde avtalet med Avonova till och med 20200930.
Respektive avdelning har gjort olika insatser kopplat till deras verksamhet. T ex har
en avdelning strukturerat upp sitt arbete med lagstadgade undersökningar
tillsammans med företagshälsovården. Företagshälsovården har också använts mer
till förebyggande och främjande arbete kontra efterhjälpande åtgärder.
(Servicenämnden)

Mått

Utfall
2018

Utfall
Utfall
kvinnor män

Dödsfall på grund
av arbetsolycka
(Servicenämnden)

0

0

Dödsfall på grund
av arbetssjukdom
(Servicenämnden)

0

0

Arbetssjukdom
(Servicenämnden)

1

5

Genomsnittlig
kostnad per
medarbetare
(genom alla
medarbetare i
förvaltningen)
(Servicenämnden)

795

1 022

Totalkostnad
företagshälsovård
(Servicenämnden)
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Utfall
2017

1 147 770 1 493 813

709 965 702 211

Kostnad främjande
och förebyggande
(Servicenämnden)

555 360

818 139

317 771 449 487

Kostnad
efterhjälpande
(Servicenämnden)

592 015

675 674

392 194 252 724

Sjukfrånvaro serviceförvaltningen
acumulerat 12 månaders medelvärde
10,00

9,00

8,00

7,00
6,64
6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

5,77
4,92

Totalt
Kvinnor
Män

