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Malmö stad

Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-09-27 kl. 13:00-14:45

Plats

Sessionssalen, Rådhuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Lilian Gerleman (M)
Eva Ann-Britt Sjöstedt (S)
Patrick Reslow (-)
Nils Karlsson (MP)
Hanna Thomé (V)
Nils Anders Nilsson (S)
Anja Sonesson (M) (Andre vice ordförande)
Anneli Bojesson (L)
Lars-Johan Hallgren (SD)
Christina Wessling (S) (Vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M)
Juan-Tadeo Espitia (S)
Johanna Öfverbeck (MP)
Sadiye Altundal (V)
Noria Manouchi (M)
Rickard Åhman Persson (SD)
Helena Nanne (M)
Eva Bertz (L)
Susanne Jönsson (S)
Stefan Robert Plath (SD)
Louise Arndt (MP)
Anders Skans (V)
Evelina Mattsson (M)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
John Eklöf (M)
Andréas Schönström (S)
Magnus Olsson (SD)
Frida Trollmyr (S)
Håkan Fäldt (M)
Gunilla Ryd (V)
Bassem Nasr (MP)
Kent Andersson (S) (Ordförande)
Ilvars Hansson (SD)
Carina Nilsson (S)
Linda Sofie Dahlberg Wirje (M)
Olle Schmidt (L)

Underskrifter

Sekreterare

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

Natalie Glotz Stade
Ordförande

Justerande

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

…………………………………

Kent Andersson (S) § 214-§
235 (utom § 223 delvis)

Christina Wessling (S) §
223 delvis

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

…………………………………

Björn Gudmundsson (S)

Anders Skans (V)
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Anders Rubin (S)
Hanna Gedin (V)
Anders Törnblad (MP)
John Roslund (M)
Rose-Marie Carlsson (S)
Ilmar Reepalu (S)
Tony Rahm (M)
Lisa Rydje (FI)
Sofia Hedén (S)
Anders Olin (SD)
Björn Gudmundsson (S)
Carlos Gonzalez Ramos (V)
Hannah Qvarsebo (M)
My Gillberg (MP)
Carina Svensson (S)
Andreas Konstantinidis (S)
Anders Pripp (SD)
Birgit Hansson (S) ersätter Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Jan Olsson (S) ersätter Adrian Kaba (S)
Anna-Karin Bengtsdotter (S) ersätter Sanna Axelsson (S)
Mohammad Yousef Mohammad (M) ersätter Tilde Jensen (M)
Ortwin Lobbes (SD) ersätter Britt Lisbeth Yvonne Persson Ekström (SD)
Ingemar Andersson (SD) ersätter Jörgen Grubb (SD)
Emelie Bardon (FI) ersätter Katerin Mendez (FI)
Övriga närvarande

Märta Stenevi (MP) (Kommunalråd)
Natalie Glotz Stade (sekreterare)
Christina Sundvall (administrativ sekreterare)

Utses att justera

Björn Gudmundsson (S)
Anders Skans (V)

Justeringen

2018-10-10

Protokollet omfattar

§226

3

§

226

Ansökan om objektsgodkännande för Varvshallarna Dp 5175

STK-2018-723
Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för Varvshallarna
Dp 5175 till en beräknad bruttoutgift om 142 mkr. Projektet omfattar utbyggnad av allmän
platsmark såsom lokalgata, gångfartsgator, gågator, torg, park och en gång- och cykelbro.
Beslutsgång

Andreas Schönström yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
1. Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden objektsgodkännande för Varvshallarna Dp
5175 till en beräknad bruttoutgift om 142 mkr.
2. Kommunfullmäktige godkänner driftkonsekvenser om 11 660 tkr under förutsättning att
de ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen för driftkonsekvenser för gällande
år för tekniska nämnden.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag








Förslag till beslut §297 KS 180905
Förslag till beslut §503 KS AU 180827
G-Tjänsteskrivelse KSAU 180827 Ansökan från tekniska nämnden om
objektsgodkännande för Varvshallarna Dp 5175
Objektsgodkännande för: Varvshallarna, Dp 5175
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslut 180529
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Malmö stad

1 (3)

Stadskontoret
Datum

Tjänsteskrivelse

2018-08-15
Vår referens

Åsa Björkén Seydlitz
Budgetsekreterare
asa.bjorken-seydlitz@malmo.se

Ansökan om objektsgodkännande för Varvshallarna Dp 5175
STK-2018-723
Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för Varvshallarna Dp
5175 till en beräknad bruttoutgift om 142 Mkr. Projektet omfattar utbyggnad av allmän
platsmark såsom lokalgata, gångfartsgator, gågator, torg, park och en gång- och cykelbro.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden objektsgodkännande för Varvshallarna Dp
5175 till en beräknad bruttoutgift om 142 Mkr.
2. Kommunfullmäktige godkänner driftkonsekvenser om 11 660 tkr under förutsättning att de
ryms inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen för driftkonsekvenser för gällande
år för tekniska nämnden.
Beslutsunderlag







Objektsgodkännande för: Varvshallarna, Dp 5175
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslut 180529
G-Tjänsteskrivelse KSAU 180827 Ansökan från tekniska nämnden om objektsgodkännande
för Varvshallarna Dp 5175
Förslag till beslut §503 KS AU 180827

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-27
Kommunstyrelsen 2018-09-05
Kommunfullmäktige 2018-09-27
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Ärendet

SIGNERAD

2018-08-21

Tekniska nämnden har inkommit med ansökan om objektsgodkännande för Varvshallarna Dp
5175.
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Enligt Malmö stads riktlinjer för ekonomistyrning ska nämnd före påbörjande av ett
investeringsobjekt inhämta objektsgodkännande från kommunstyrelsen om den totala utgiften
för objektet överstiger 15 Mkr. Om den totala utgiften för objektet överstiger 50 Mkr ska
kommunfullmäktige lämna objektsgodkännande. Uppföljning av beslutade objektsgodkännande
sker löpande under året i samband med att nämnderna rapporterar delårs- och årsbokslut.
Bakgrund
Detaljplan 5175 togs fram 2014–2017 som en del i den förvandling som Västra Hamnen
genomgår från hamn – och industriområde till innerstadsmiljö. Syftet med planen är att göra det
möjligt att uppföra ny bebyggelse för framförallt bostäder, men även kontor och service inom en
del av före detta Kockums industriområde.
Detaljplanen vann laga kraft 2017-09-22 och innehåller de befintliga gamla byggnaderna,
nybyggnation av bostäder (ca 180 lägenheter), centrumfunktioner samt allmän platsmark såsom
lokalgata, gångfartsgator, gågator, torg, park och en gång- och cykelbro.
Ansökan i detta objektsgodkännande omfattar utbyggnaden av allmän platsmark. Utbyggnaden
kommer att ske i två etapper



Etapp 1 består av kajrenovering och gång- och cykelbro över södra varvsbassängen och
utförs som totalentreprenad med start hösten 2018.
Etapp 2 består av övrig allmän platsmark och utförs med detaljprojektering under vårhöst 2018 och utförandeentreprenad med start i början av 2019.

Exploateringsavtal (TN-2017-1743) är tecknat med Varvsstaden AB. Det reglerar att exploatören
ska bekosta ombyggnad av allmän platsmark inom Dp 5175 med 100 %. Projektering och
utbyggnad av den allmänna platsmarken inom projektet sker i nära samarbete med exploatören
och i samklang med dess utbyggnadstakt av fastigheterna.
Detaljplanen utgör ett viktigt steg i omvandlingen av Varvsstaden. Varvsstaden är ett ca 19 000
m² stort område som planeras för blandad stadsbebyggelse. Fler detaljplaner i området är under
framtagning.
Ekonomi
Projektet genomförs av Malmö stad till en bedömd investeringsutgift om 142 Mkr. Enligt
exploateringsavtalet finansieras utbyggnaden av den allmänna platsmarken helt av exploatören
genom löpande fakturering om totalt 142 Mkr. Exploatörens inbetalning om totalt 142 Mkr, så
kallad gatukostnadsersättning, finansierar Malmö stads årliga kostnader för ränta och
avskrivningar.
Totala årliga driftkonsekvenser bedöms uppgå till 11 660 tkr varav 7 760 tkr täcks av
gatukostnadsersättning. Resterande del, 3 900 tkr, avser drift- och underhållskostnad och
finansieras av tekniska nämnden. Detta ger driftkonsekvenser brutto om 11 660 tkr och netto
om 3 900 tkr.
Investeringsutgiften förutsätta rymmas inom den av kommunfullmäktige beslutade
investeringsramen för gällande år för tekniska nämnden.
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Risk och osäkerhet
Nämnden lyfter fram följande:
 Tid - Normal osäkerhet i from av risk för överprövning vid upphandlingsförfaranden.
 Sanering – Sanering utförs och betalas av exploatören i enlighet med exploateringsavtal.
Risk finns att saneringen försenar förvaltningens entreprenadstart.
 Entreprenadkostnader – osäkerhet i form av marknadsläge/konjunktur för
entreprenadarbete föreligger.
 De ekonomiska kalkylerna bygger på antaganden samt beräkningar och är därför
förenade med osäkerhet, inte minst vad gäller fördelning i tiden.
Ansvariga

Jan Åke Troedsson Ekonomidirektör
Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare
Andreas Norbrant Stadsdirektör
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Malmö stad

Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-09-27 kl. 13:00-14:45

Plats

Sessionssalen, Rådhuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Lilian Gerleman (M)
Eva Ann-Britt Sjöstedt (S)
Patrick Reslow (-)
Nils Karlsson (MP)
Hanna Thomé (V)
Nils Anders Nilsson (S)
Anja Sonesson (M) (Andre vice ordförande)
Anneli Bojesson (L)
Lars-Johan Hallgren (SD)
Christina Wessling (S) (Vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M)
Juan-Tadeo Espitia (S)
Johanna Öfverbeck (MP)
Sadiye Altundal (V)
Noria Manouchi (M)
Rickard Åhman Persson (SD)
Helena Nanne (M)
Eva Bertz (L)
Susanne Jönsson (S)
Stefan Robert Plath (SD)
Louise Arndt (MP)
Anders Skans (V)
Evelina Mattsson (M)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
John Eklöf (M)
Andréas Schönström (S)
Magnus Olsson (SD)
Frida Trollmyr (S)
Håkan Fäldt (M)
Gunilla Ryd (V)
Bassem Nasr (MP)
Kent Andersson (S) (Ordförande)
Ilvars Hansson (SD)
Carina Nilsson (S)
Linda Sofie Dahlberg Wirje (M)
Olle Schmidt (L)

Underskrifter

Sekreterare

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

Natalie Glotz Stade
Ordförande

Justerande

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

…………………………………

Kent Andersson (S) § 214-§
235 (utom § 223 delvis)

Christina Wessling (S) §
223 delvis

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

…………………………………

Björn Gudmundsson (S)

Anders Skans (V)
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Anders Rubin (S)
Hanna Gedin (V)
Anders Törnblad (MP)
John Roslund (M)
Rose-Marie Carlsson (S)
Ilmar Reepalu (S)
Tony Rahm (M)
Lisa Rydje (FI)
Sofia Hedén (S)
Anders Olin (SD)
Björn Gudmundsson (S)
Carlos Gonzalez Ramos (V)
Hannah Qvarsebo (M)
My Gillberg (MP)
Carina Svensson (S)
Andreas Konstantinidis (S)
Anders Pripp (SD)
Birgit Hansson (S) ersätter Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Jan Olsson (S) ersätter Adrian Kaba (S)
Anna-Karin Bengtsdotter (S) ersätter Sanna Axelsson (S)
Mohammad Yousef Mohammad (M) ersätter Tilde Jensen (M)
Ortwin Lobbes (SD) ersätter Britt Lisbeth Yvonne Persson Ekström (SD)
Ingemar Andersson (SD) ersätter Jörgen Grubb (SD)
Emelie Bardon (FI) ersätter Katerin Mendez (FI)
Övriga närvarande

Märta Stenevi (MP) (Kommunalråd)
Natalie Glotz Stade (sekreterare)
Christina Sundvall (administrativ sekreterare)

Utses att justera

Björn Gudmundsson (S)
Anders Skans (V)

Justeringen

2018-10-10

Protokollet omfattar

§227

3

§

227

Anhållan från tekniska nämnden om bemyndigande att med tomträtt
upplåta fastigheten Malmö Sjösättningen 2, projektnummer 7030

STK-2018-793
Sammanfattning

Tekniska nämnden anhåller om kommunfullmäktiges bemyndigande att med tomträtt få
upplåta fastigheten Sjösättningen 2 i Malmö. Avgäldsunderlaget överstiger 30 mkr varför
kommunfullmäktiges bemyndigande erfordras.
Beslutsgång

Andreas Schönström yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige bemyndigar tekniska nämnden att med tomträtt upplåta fastigheten
Sjösättningen 2 i Malmö på i ärendet redovisade villkor.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Ekonomiavdelning
Beslutsunderlag








Förslag till beslut §298 KS 180905
Förslag till beslut §498 KS AU 180827
G-Tjänsteskrivelse KSAU 180827 Tomsträtt Sjösättningen 2
Nämnds karta Sjösättningen 2
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslut 180618 §179

Paragrafen är justerad
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Malmö stad
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Stadskontoret
Datum

Tjänsteskrivelse

2018-08-15
Vår referens

Claes-Inge Wennström
Stadsjurist
claesinge.wennstrom@malmo.se

Anhållan från tekniska nämnden om bemyndigande att med tomträtt upplåta
fastigheten Malmö Sjösättningen 2, projektnummer 7030
STK-2018-793
Sammanfattning

Tekniska nämnden anhåller om kommunfullmäktiges bemyndigande att med tomträtt få upplåta
fastigheten Sjösättningen 2 i Malmö. Avgäldsunderlaget överstiger 30 mkr varför
kommunfullmäktiges bemyndigande erfordras. Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen
tillstyrker förslaget.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige bemyndigar tekniska nämnden att med tomträtt upplåta fastigheten
Sjösättningen 2 i Malmö på i ärendet redovisade villkor.
Beslutsunderlag







Nämnds karta Sjösättningen 2
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslut 180618 §179
G-Tjänsteskrivelse KSAU 180827 Tomsträtt Sjösättningen 2
Förslag till beslut §498 KS AU 180827

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-27
Kommunstyrelsen 2018-09-05
Kommunfullmäktige 2018-09-27
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
ekonomiavdelning
Ärendet

SIGNERAD

2018-08-21

Köparen, Fastighets AB Sjösättningen, är ett företag inom Skanska-koncernen, som avser att
uppföra hyresrättslägenheter och en mindre lokal på fastigheten.

2
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Sedan tekniska nämnden i december 2015 godkänt en markanvisning, har parterna tillsammans
bedrivit ett pilotprojekt för att ta fram konkreta planer för sociala åtaganden som ska kunna
användas även framöver i liknande projekt. I förevarande projekt ska tre sociala åtaganden
genomföras - praktikplatser, samarbete med Rosengårdsskolan och samarbete med föreningen
STPLN (läses ”Stapeln”).
Då avgäldsunderlaget överstiger 30 mkr erfordras kommunfullmäktiges godkännande.
Upplåtelsen sker enligt gängse modell för att stimulera hyresrättsproduktion.
Ytterligare detaljer framgår av tekniska nämndens handlingar i ärendet.
Stadskontorets bedömning

Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen tillstyrker framställan.
Ansvariga

Tomas Bärring Chefsjurist
Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare
Andreas Norbrant Stadsdirektör
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Malmö stad

Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-09-27 kl. 13:00-14:45

Plats

Sessionssalen, Rådhuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Lilian Gerleman (M)
Eva Ann-Britt Sjöstedt (S)
Patrick Reslow (-)
Nils Karlsson (MP)
Hanna Thomé (V)
Nils Anders Nilsson (S)
Anja Sonesson (M) (Andre vice ordförande)
Anneli Bojesson (L)
Lars-Johan Hallgren (SD)
Christina Wessling (S) (Vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M)
Juan-Tadeo Espitia (S)
Johanna Öfverbeck (MP)
Sadiye Altundal (V)
Noria Manouchi (M)
Rickard Åhman Persson (SD)
Helena Nanne (M)
Eva Bertz (L)
Susanne Jönsson (S)
Stefan Robert Plath (SD)
Louise Arndt (MP)
Anders Skans (V)
Evelina Mattsson (M)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
John Eklöf (M)
Andréas Schönström (S)
Magnus Olsson (SD)
Frida Trollmyr (S)
Håkan Fäldt (M)
Gunilla Ryd (V)
Bassem Nasr (MP)
Kent Andersson (S) (Ordförande)
Ilvars Hansson (SD)
Carina Nilsson (S)
Linda Sofie Dahlberg Wirje (M)
Olle Schmidt (L)

Underskrifter

Sekreterare

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

Natalie Glotz Stade
Ordförande

Justerande

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

…………………………………

Kent Andersson (S) § 214-§
235 (utom § 223 delvis)

Christina Wessling (S) §
223 delvis

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

…………………………………

Björn Gudmundsson (S)

Anders Skans (V)
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Anders Rubin (S)
Hanna Gedin (V)
Anders Törnblad (MP)
John Roslund (M)
Rose-Marie Carlsson (S)
Ilmar Reepalu (S)
Tony Rahm (M)
Lisa Rydje (FI)
Sofia Hedén (S)
Anders Olin (SD)
Björn Gudmundsson (S)
Carlos Gonzalez Ramos (V)
Hannah Qvarsebo (M)
My Gillberg (MP)
Carina Svensson (S)
Andreas Konstantinidis (S)
Anders Pripp (SD)
Birgit Hansson (S) ersätter Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Jan Olsson (S) ersätter Adrian Kaba (S)
Anna-Karin Bengtsdotter (S) ersätter Sanna Axelsson (S)
Mohammad Yousef Mohammad (M) ersätter Tilde Jensen (M)
Ortwin Lobbes (SD) ersätter Britt Lisbeth Yvonne Persson Ekström (SD)
Ingemar Andersson (SD) ersätter Jörgen Grubb (SD)
Emelie Bardon (FI) ersätter Katerin Mendez (FI)
Övriga närvarande

Märta Stenevi (MP) (Kommunalråd)
Natalie Glotz Stade (sekreterare)
Christina Sundvall (administrativ sekreterare)

Utses att justera

Björn Gudmundsson (S)
Anders Skans (V)

Justeringen

2018-10-10

Protokollet omfattar

§228
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228

Anhållan från tekniska nämnden om godkännande av försäljning av
fastigheten Sjösättningen 3, projektnummer 7030

STK-2018-794
Sammanfattning

Tekniska nämnden anhåller hos kommunfullmäktige om godkännande av försäljning av
fastigheten Malmö Sjösättningen 3 till Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB.
Beslutsgång

Andreas Schönström och Ewa Bertz yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Håkan Fäldt yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag vad gäller själva försäljningen, men
yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag i den del som gäller att ha med sociala klausuler i
köpeavtalet (bifall till M:s reservation i kommunstyrelsen).
Stefan Plath yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Lisa Rydje yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Anders Skans yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut i fråga om försäljningen,
men bifall i fråga om att ett köpeavtal ska innehålla sociala klausuler.
Ordföranden ställer de fyra förslagen under proposition – (1) bifall till kommunstyrelsens
förslag, (2) bifall till kommunstyrelsens förslag i fråga om försäljningen, men avslag på
kommunstyrelsens förslag i fråga om sociala klausuler i köpeavtalet, (3) avslag på
kommunstyrelsens förslag till beslut, (4) avslag på kommunstyrelsens förslag på beslut i fråga
försäljningen, men bifall till kommunstyrelsens förslag att ha med sociala klausuler i ett
köpeavtal – och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat köpeavtal avseende försäljning av
fastigheten Malmö Sjösättningen 3.
Särskilda yttranden, reservationer

Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Håkan Fäldt (M) gruppreservation till
förmån för eget yrkande.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Magnus Olsson (SD) skriftlig
gruppreservation till förmån för SD:s reservation i kommunstyrelsen. Reservationen intas
som Bilaga 1 till protokollet.
Patrick Reslow (-) ansluter sig SD:s gruppreservation.
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Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Anders Skans (V) gruppreservation till
förmån för eget yrkande.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Lisa Rydje (FI) gruppreservation till
förmån för eget yrkande.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Ekonomiavdelning
Beslutsunderlag













Förslag till beslut §299 KS 180905 med reservation från (M), (SD) och (V)
Förslag till beslut §499 KS AU 180827
G-Tjänsteskrivelse KSAU 180827 Försäljning Sjösättningen 3
Voteringslista
Sjösättningen handlingsplan
Avtalskarta bilaga 7.2 betongkonstruktion Sjösättningen
Nämnds karta Sjösättningen 3
Köpeavtal Sjösättningen 3 brf Skanska
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Reservation (M+L) från tekniska nämnden
Anhållan från tekniska nämnden om godkännande av avtal Sjösättningen 3,
projektnummer 7030

Paragrafen är justerad

Bilaga 1
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Reservation
Kommunfullmäktige 2018-09-27
Ärende 15: STK-2018-794

Anhållan från tekniska nämnden om godkännande av försäljning av
fastigheten Sjösättningen 3, projektnummer 7030
Sverigedemokraterna motsätter sig att man väljer att baka in sociala villkor i avtalet
när det gäller försäljningar. När det gäller andra typer av avtal inom kommunen kan vi
ha en annan syn på frågan, men vid just försäljningar menar vi att man bör lita på
företagen som väljer att investera i staden.

__________________________________

Magnus Olsson, gruppledare (SD)
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Stadskontoret
Datum

Tjänsteskrivelse

2018-08-14
Vår referens

Claes-Inge Wennström
Stadsjurist
claesinge.wennstrom@malmo.se

Anhållan från tekniska nämnden om godkännande av försäljning av
fastigheten Sjösättningen 3, projektnummer 7030
STK-2018-794
Sammanfattning

Tekniska nämnden anhåller hos kommunfullmäktige om godkännande av försäljning av
fastigheten Malmö Sjösättningen 3 till Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB.
Stadskontoret förordar att förslaget tillstyrks.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat köpeavtal avseende försäljning av
fastigheten Malmö Sjösättningen 3.
Beslutsunderlag












Sjösättningen handlingsplan
Nämnds karta Sjösättningen 3
Köpeavtal Sjösättningen 3 brf Skanska
Tjänsteskrivelse från tekniska nämnden
Avtalskarta bilaga 7.2 betongkonstruktion Sjösättningen
Voteringslista
Reservation (M+L) från tekniska nämnden
Anhållan från tekniska nämnden om godkännande av avtal Sjösättningen 3, projektnummer
7030
G-Tjänsteskrivelse KSAU 180827 Försäljning Sjösättningen 3
Förslag till beslut §499 KS AU 180827

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-27
Kommunstyrelsen 2018-09-05
Kommunfullmäktige 2018-09-27
Beslutet skickas till

SIGNERAD

2018-08-21

tekniska nämnden
ekonomiavdelning

2
2 (2)
Ärendet

Fastigheten Sjösättningen 3 ligger i Västra Hamnen. Köparen, Skanska Mark och Exploatering
Nya Hem AB, avser att på fastigheten uppföra bostadsrättslägenheter och lokal (drygt 7 000
kvm BTA, bruttoarea).
Sedan tekniska nämnden i december 2015 godkänt en markanvisning, har parterna tillsammans
bedrivit ett pilotprojekt för att ta fram konkreta planer för sociala åtaganden som ska kunna
användas även framöver i liknande projekt. I förevarande projekt ska tre sociala åtaganden
genomföras - praktikplatser, samarbete med Rosengårdsskolan och samarbete med föreningen
STPLN (läses ”Stapeln”).
Köpeskillingen uppgår till 43 262 000 kronor (6 193 kr/kvm BTA för bostäder och 4 223
kronor/kvm BTA för lokaler). Bolaget har erbjudits att förvärva fastigheten genom
tomträttsupplåtelse.
Ytterligare detaljer framgår av tekniska nämndens handlingar i ärendet.
Stadskontorets bedömning

Stadskontoret förordar att kommunstyrelsen tillstyrker framställan.
Ansvariga

Tomas Bärring Chefsjurist
Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare
Andreas Norbrant Stadsdirektör

1

Malmö stad

Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-09-27 kl. 13:00-14:45

Plats

Sessionssalen, Rådhuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Lilian Gerleman (M)
Eva Ann-Britt Sjöstedt (S)
Patrick Reslow (-)
Nils Karlsson (MP)
Hanna Thomé (V)
Nils Anders Nilsson (S)
Anja Sonesson (M) (Andre vice ordförande)
Anneli Bojesson (L)
Lars-Johan Hallgren (SD)
Christina Wessling (S) (Vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M)
Juan-Tadeo Espitia (S)
Johanna Öfverbeck (MP)
Sadiye Altundal (V)
Noria Manouchi (M)
Rickard Åhman Persson (SD)
Katerin Mendez (FI)
Helena Nanne (M)
Eva Bertz (L)
Susanne Jönsson (S)
Stefan Robert Plath (SD)
Louise Arndt (MP)
Anders Skans (V)
Evelina Mattsson (M)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
John Eklöf (M)
Andréas Schönström (S)
Magnus Olsson (SD)
Frida Trollmyr (S)
Håkan Fäldt (M)
Gunilla Ryd (V)
Bassem Nasr (MP)
Kent Andersson (S) (Ordförande)
Ilvars Hansson (SD)
Carina Nilsson (S)
Linda Sofie Dahlberg Wirje (M)

Underskrifter

Sekreterare

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

Natalie Glotz Stade
Ordförande

Justerande

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

…………………………………

Kent Andersson (S) § 214-§
235 (utom § 223 delvis)

Christina Wessling (S) §
223 delvis

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

…………………………………

Björn Gudmundsson (S)

Anders Skans (V)
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Olle Schmidt (L)
Anders Rubin (S)
Hanna Gedin (V)
Anders Törnblad (MP)
John Roslund (M)
Rose-Marie Carlsson (S)
Ilmar Reepalu (S)
Tony Rahm (M)
Lisa Rydje (FI)
Sofia Hedén (S)
Anders Olin (SD)
Björn Gudmundsson (S)
Carlos Gonzalez Ramos (V)
Hannah Qvarsebo (M)
My Gillberg (MP)
Carina Svensson (S)
Andreas Konstantinidis (S)
Anders Pripp (SD)
Birgit Hansson (S) ersätter Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Jan Olsson (S) ersätter Adrian Kaba (S)
Anna-Karin Bengtsdotter (S) ersätter Sanna Axelsson (S)
Mohammad Yousef Mohammad (M) ersätter Tilde Jensen (M)
Ortwin Lobbes (SD) ersätter Britt Lisbeth Yvonne Persson Ekström (SD)
Ingemar Andersson (SD) ersätter Jörgen Grubb (SD)
Övriga närvarande

Märta Stenevi (MP) (Kommunalråd)
Natalie Glotz Stade (sekreterare)
Christina Sundvall (administrativ sekreterare)

Utses att justera

Björn Gudmundsson (S)
Anders Skans (V)

Justeringen

2018-10-10

Protokollet omfattar

§230

3

§

230

Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om multisportarenor

STK-2017-895
Sammanfattning

I en motion till kommunfullmäktige av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om
multisportarenor föreslås att fritidsnämnden får i uppdrag att färdigställa en anläggning i
Mellanhedsparken. Dessutom föreslås att fritidsnämnden uppdras att undersöka lämpliga
platser för att ge nya arenor en jämn fördelning över hela staden.
Motionen har överlämnats för yttrande till fritidsnämnden, tekniska nämnden och
servicenämnden. I inkomna yttranden klargörs att det är tekniska nämnden och gatukontoret
som ansvarar för planering av Mellanhedsparken. I fritidsnämndens yttrande betonas
framförallt den ojämna könsfördelningen i användningen av anläggningarna samt hur
nämnden avser att åtgärda detta. Fritidsnämnden instämmer i motionärernas önskan om en
jämnare geografisk fördelning men kan inte ta på sig ansvaret att undersöka lämpliga
placeringar av nya arenor. I tekniska nämndens yttrande anförs att i nämndens budget för
Program för aktiva mötesplatser som bland annat berör multisportanläggningar finns inga
åtgärder för Mellanhedsparken prioriterade inom de närmaste åren.
Kommunstyrelsen föreslår att första att-satsen i motionen avslås, samt att andra att-satsen i
motionen anses besvarad med vad som redovisats i ärendet.
Beslutsgång

Andreas Schönström yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Tony Rahm och John Roslund yrkar att motionen ska bifallas.
Ordföranden ställer båda förslagen under proposition – bifall till kommunstyrelsens förslag
mot avslag på kommunstyrelsens förslag (bifall till motionen) – och finner att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
1. Kommunfullmäktige avslår John Roslunds (M) och Tony Rahms (M) yrkande om att
färdigställa en multisportarena i Mellanhedsparken.
2. Kommunfullmäktige anser John Roslunds (M) och Tony Rahms (M) yrkande om att
undersöka lämpliga platser för placering av multisportarenor ska anses besvarad med vad
som redovisas i ärendet.
Särskilda yttranden, reservationer

Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Håkan Fäldt (M) gruppreservation till
förmån för eget yrkande.
Beslutet skickas till

Motionärerna
Fritidsnämnden
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Tekniska nämnden
Servicenämnden
Beslutsunderlag












Förslag till beslut §300 KS 180905 med muntlig reservation från (M+L)
Förslag till beslut med muntlig reservation (M) §480 KS AU 180820
G-Tjänsteskrivelse KSAU 180806 Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm
(M) om multisportarenor
Tekniska nämnden beslut 180321 §87 med muntlig Reservation (M+L)
Remissvar från tekniska nämnden
Servicenämnden beslut 2017-12-19 §167 med muntlig Reservation (M)
Remissvar från servicenämnden
Fritidsnämnden beslut 2017-12-14 § 174 med Reservation (M) och (L)
Remissvar från fritidsnämnden
Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om multisportarenor

Paragrafen är justerad

Malmö stad
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Valberedningen
Datum

Tjänsteskrivelse

2018-09-25
Vår referens

Christina Sundvall
Sekreterare
christina.sundvall@malmo.se

Valförslag och avsägelser
STK-2018-907
Sammanfattning

Efter kommunfullmäktiges sammanträde den 30 augusti 2018 har det inkommit avsägelser av
politiska uppdrag. Valberedningen har vid sitt sammanträde den 25 september 2018 nominerat
till politiska uppdrag på de vakanta platserna enligt redovisat förslag.
Förslag till beslut

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelserna i enlighet med vad som redovisas i ärendet.
2. Kommunfullmäktige godkänner val till politiska uppdrag i enlighet med vad som redovisas i
ärendet.
Beslutsunderlag

•
•
•
•

Avsägelse från uppdrag som ersättare i tekniska nämnden (L)
Avsägelse från uppdrag som ersättare i fritidsnämnden (MP)
Avsägelse från uppdrag som nämndeman i Malmö Tingsrätt
Kommunfullmäktige 180927 - Valförslag och avsägelser

Beslutsplanering

Valberedningen 2018-09-25
Kommunfullmäktige 2018-09-27
Beslutet skickas till

Berörda förtroendevalda, berörda nämnder, Malmö tingsrätt
Ärendet

I ingivna skrivelser som lägges till handlingarna har Muhammed Khorshid (L) avsagt sig uppdraget som ersättare i tekniska nämnden, Adam Al Obaid (MP) uppdraget som ersättare i fritidsnämnden och Filip Wangefjord (V) uppdraget som nämndeman i Malmö tingsrätt.

SIGNERAD

Valberedningen hemställer att kommunfullmäktige väljer respektive nominerar;

2 (2)
Till nämndeman i Malmö tingsrätt för perioden till och med den 31 december 2019, efter Rafet
Sijaric som avsagt sig uppdraget, Peter Lidman (S), 451214, Hjortbergagränd 4, 212 30 Malmö.
Till nämndeman i Malmö tingsrätt för perioden till och med den 31 december 2019, efter Hedvig Lärka som avsagt sig uppdraget, Ana Maria Stuparich Clementi (V), 480901, Konsultgatan 9,
215 69 Malmö.
Till nämndeman i Malmö tingsrätt för perioden till och med den 31 december 2019, efter Filip
Wangefjord som avsagt sig uppdraget, Anna Lundberg (V), 720829, Flöjelgatan 5, 211 14
Malmö.
Till ledamot i arbetsmarknads- och socialnämnden för perioden till och med den 31 december
2018, efter Anfal Mahdi som avsagt sig uppdraget, nuvarande ersättaren Linda Svensson (V),
750417, Friisgatan 33, 214 21 Malmö.
Till ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden för perioden till och med den 31 december
2018, efter Linda Svensson som går in som ledamot, Mansour Ghaliche-Chi (V), 600220, John
Ericssons väg 79 A, 217 47 Malmö.
Till nämndeman i Malmö tingsrätt för perioden till och med den 31 december 2019, efter Dijana
Dizdar som avsagt sig uppdraget, Alfred Nyberg (MP), 890428, Regementsgatan 88, 217 51
Malmö.
Till ersättare i arbetsmarknads- och socialnämnden för perioden till och med den 31 december
2018, efter Lutfi Zuta som avsagt sig uppdraget, Lisbeth Moberg (MP), 460912, Östra Förstadsgatan 5 B, 211 31 Malmö.
Till ledamot tillika 1:e vice ordförande i fritidsnämnden för perioden till och med den 31 december 2018, efter Ala Eddin Omar Al-Qut (MP) som avsagt sig uppdraget, Andreas Holmgren
(MP), 720429, Sävstaholmsgatan 24, 212 24 Malmö.
Till ersättare i tekniska nämnden för perioden till och med den 31 december 2018, efter Muhammed Khorshid som avsagt sig uppdraget, Marja Harborn (L), 670903, Grönalundsgatan 11
C, 216 16 Limhamn.
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Malmö stad

Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-09-27 kl. 13:00-14:45

Plats

Sessionssalen, Rådhuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Lilian Gerleman (M)
Eva Ann-Britt Sjöstedt (S)
Patrick Reslow (-)
Nils Karlsson (MP)
Hanna Thomé (V)
Nils Anders Nilsson (S)
Anja Sonesson (M) (Andre vice ordförande)
Anneli Bojesson (L)
Lars-Johan Hallgren (SD)
Christina Wessling (S) (Vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M)
Juan-Tadeo Espitia (S)
Johanna Öfverbeck (MP)
Sadiye Altundal (V)
Noria Manouchi (M)
Rickard Åhman Persson (SD)
Katerin Mendez (FI)
Helena Nanne (M)
Eva Bertz (L)
Susanne Jönsson (S)
Stefan Robert Plath (SD)
Louise Arndt (MP)
Anders Skans (V)
Evelina Mattsson (M)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
John Eklöf (M)
Andréas Schönström (S)
Magnus Olsson (SD)
Frida Trollmyr (S)
Håkan Fäldt (M)
Gunilla Ryd (V)
Bassem Nasr (MP)
Kent Andersson (S) (Ordförande)
Ilvars Hansson (SD)
Carina Nilsson (S)
Linda Sofie Dahlberg Wirje (M)

Underskrifter

Sekreterare

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

Natalie Glotz Stade
Ordförande

Justerande

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

…………………………………

Kent Andersson (S) § 214-§
235 (utom § 223 delvis)

Christina Wessling (S) §
223 delvis

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

…………………………………

Björn Gudmundsson (S)

Anders Skans (V)
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Olle Schmidt (L)
Anders Rubin (S)
Hanna Gedin (V)
Anders Törnblad (MP)
John Roslund (M)
Rose-Marie Carlsson (S)
Ilmar Reepalu (S)
Tony Rahm (M)
Sofia Hedén (S)
Anders Olin (SD)
Björn Gudmundsson (S)
Carlos Gonzalez Ramos (V)
Hannah Qvarsebo (M)
My Gillberg (MP)
Carina Svensson (S)
Andreas Konstantinidis (S)
Anders Pripp (SD)
Birgit Hansson (S) ersätter Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Jan Olsson (S) ersätter Adrian Kaba (S)
Anna-Karin Bengtsdotter (S) ersätter Sanna Axelsson (S)
Mohammad Yousef Mohammad (M) ersätter Tilde Jensen (M)
Ortwin Lobbes (SD) ersätter Britt Lisbeth Yvonne Persson Ekström (SD)
Ingemar Andersson (SD) ersätter Jörgen Grubb (SD)
Emelie Bardon (FI) ersätter Lisa Rydje (FI)
Övriga närvarande

Märta Stenevi (MP) (Kommunalråd)
Natalie Glotz Stade (sekreterare)
Christina Sundvall (administrativ sekreterare)

Utses att justera

Björn Gudmundsson (S)
Anders Skans (V)

Justeringen

2018-10-10

Protokollet omfattar

§233

3

§

233

Valförslag och avsägelser

STK-2018-907
Sammanfattning

Efter kommunfullmäktiges sammanträde den 30 augusti 2018 har det inkommit avsägelser av
politiska uppdrag. Valberedningen har vid sitt sammanträde den 25 september 2018
nominerat till politiska uppdrag på de vakanta platserna enligt redovisat förslag.
Beslutsgång

Björn Gudmundsson yrkar bifall till valberedningens förslag.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelserna i enlighet med vad som redovisas i ärendet.
2. Kommunfullmäktige godkänner val till politiska uppdrag i enlighet med vad som redovisad
i ärendet.
Beslutet skickas till

Berörda förtroendevalda, berörda nämnder, Malmö tingsrätt
Beslutsunderlag





Avsägelse från uppdrag som ersättare i tekniska nämnden (L)
Avsägelse från uppdrag som ersättare i fritidsnämnden (MP)
Borttagen på grund av personuppgifter.

Paragrafen är justerad
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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-09-05 kl. 13:00-13:45

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Andréas Schönström (S) (Vice ordförande)
Rose-Marie Carlsson (S)
Carina Svensson (S)
Hanna Thomé (V)
Märta Stenevi (MP)
Håkan Fäldt (M)
Noria Manouchi (M)
Roko Kursar (L)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Carina Nilsson (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Linda Sofie Dahlberg Wirje (M) ersätter Torbjörn Tegnhammar (M) (Andre
vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Juan-Tadeo Espitia (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
Eva Bertz (L)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Liselott Nilsson (HR-direktör)
Ola Nyberg (Finanschef)
Eva Marie Tancred (Ärendekordinator)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Jan Åke Troedsson (Ekonomidirektör)
Bertil Siöström (tf. välfärdsdirektör)
Anna-Lena Alnerud (sekreterare)
Jan Haak (Planeringsdirektör)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)

Utses att justera

Håkan Fäldt

Underskrifter

Sekreterare

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

Pernilla Mesch
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Håkan Fäldt

…………………………………
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Justeringen

2018-09-14

Protokollet omfattar

§290

3

§

290

Begäran om ny tidsplanering - Revidering av Utvecklingsplan för
jämställdhetsintegrering och Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot
diskriminering i Malmö stad

STK-2017-1538
Sammanfattning

Kommunfullmäktige i Malmö stad antog 2010 en Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot
diskriminering. 2011 antog kommunfullmäktige Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering.
I båda planerna anges att de ska revideras vid behov, minst en gång per mandatperiod. Med
anledning av detta har stadskontoret under 2017 tagit fram förslag på reviderade planer.
Syftet med revideringen är att aktualisera respektive plan i förhållande till de behov som finns
i Malmö. Båda planerna har sänts på remiss till Malmö stads nämnder, av staden helägda
bolag samt organisationer i civilsamhället. I flera av de inkomna svaren framför
remissinstanserna en avsaknad av det så kallade arbetsgivarperspektivet eller att det beskrivs
på ett otydligt sätt i förslagen till reviderade planer. En annan framförd synpunkt från flera
nämnder är att de inte vill ha parallella processer avseende styrdokument. De beskriver att det
är önskvärt att få styrdokument likt dessa in i den ordinarie målkedjan av
kommunfullmäktigemål och nämndsmål som omsätts i åtagande och aktiviteter. Detta
tillsammans med arbetet med Agenda 2030 gör att stadskontoret bedömer att det finns behov
av att skjuta fram datum för beslut om reviderade planer.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen beslutar att revidering av Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering och
Strategisk plan för arbetet mot diskriminering i Malmö ska äga rum senast vid utgången av
2020.
2. Kommunstyrelsen beslutar att arbetsgivarperspektivet ska beaktas i
utvecklingsplanerna.
Beslutet skickas till

Servicenämnden, miljönämnden, tekniska nämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, Grundskolenämnden, Fritidsnämnden, Förskolenämnden,
Kulturnämnden, Hälsa- vård- och omsorgsnämnden, Funktionsstödsnämnden,
Arbetsmarknads- och socialnämnden, Valnämnden, Överförmyndarnämnden,
Förtroendenämnden, Malmö stads råd för funktionshinderfrågor, Malmö stads centrala
pensionärsråd, MKB Fastighets AB, Malmö stadsteater AB, Malmö live konserthus AB,
Malmö kommuns parkerings AB, Malmö mot diskriminering, UNESCO-Lucs styrelse, ABF,
Antirasistiska filmdagar, Somaliska paraplyföreningen i Skåne, Afrosvenskarnas forum för
rättvisa, Winnet, Malmö jämställdhetsbyrå, Tjejjouren Internationella kvinnoföreningen,
BRIS, Rädda barnen syd, Röda korset, RFSL Malmö, RFSL – rådgivningen, Malmö pride,
Judiska församlingen, Islamic center, Ibn Rushd, Open skåne, HSO Skåne, PRO Skåne,
Asylgruppen Malmö, Amnesty skåne, Stadsmissionen Malmö, MINE, MIP, Malmö FNförening, Sveriges kvinnolobby, Malmö feministiska förening, Män för jämställdhet
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Beslutsunderlag





Förslag till beslut KSAU 180827 §483
Förslag till beslut §54 DJMR 180815
G-Tjänsteskrivelse DJMR 180815 - Begäran om ny tidsplanering för revidering av
Utvecklingsplan för jämställdh

Malmö stad

1 (4)

Stadskontoret
Datum

Tjänsteskrivelse

2018-09-04
Vår referens

Anders Eriksson
Utvecklingssekreterare
anders.p.eriksson@malmo.se

Revidering av Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering och Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad
STK-2017-1538
Sammanfattning

Kommunfullmäktige i Malmö stad antog 2010 en Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering. 2011 antog kommunfullmäktige Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering. I
båda planerna anges att de ska revideras vid behov, minst en gång per mandatperiod. Med anledning av detta har stadskontoret under 2017 tagit fram förslag på reviderade planer. Syftet med
revideringen är att aktualisera respektive plan i förhållande till de behov som finns i Malmö.
Båda planerna har sänts på remiss till Malmö stads nämnder, av staden helägda bolag samt organisationer i civilsamhället. I flera av de inkomna svaren framför remissinstanserna en avsaknad
av det så kallade arbetsgivarperspektivet eller att det beskrivs på ett otydligt sätt i förslagen till
reviderade planer. En annan framförd synpunkt från flera nämnder är att de inte vill ha parallella
processer avseende styrdokument. De beskriver att det är önskvärt att få styrdokument likt
dessa in i den ordinarie målkedjan av kommunfullmäktigemål och nämndsmål som omsätts i
åtagande och aktiviteter. Detta tillsammans med arbetet med Agenda 2030 gör att stadskontoret
bedömer att det finns behov av att skjuta fram datum för beslut om reviderade planer.

Förslag till beslut

Beredningen för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter föreslår kommunstyrelsens
arbetsutskott besluta
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att revidering av Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering och Strategisk plan för arbetet mot diskriminering i Malmö ska äga rum senast vid utgången
av 2020.

Beslutsunderlag

•
•
•

Förslag till beslut §54 DJMR 180815
Förslag till beslut KSAU 180827 §483
G-Tjänsteskrivelse DJMR 180815 - Begäran om ny tidsplanering för revidering av Utvecklingsplan för jämställdh

Beslutsplanering

SIGNERAD

Beredningen för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter 2018-01-17
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-29
Beredningen för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter 2018-08-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-27
Kommunstyrelsen 2018-09-05
Beslutet skickas till

Servicenämnden
Miljönämnden
Tekniska nämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Grundskolenämnden
Fritidsnämnden
Förskolenämnden
Kulturnämnden
Hälsa- vård- och omsorgsnämnden
Funktionsstödsnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Förtroendenämnden
Malmö stads råd för funktionshinderfrågor
Malmö stads centrala pensionärsråd
MKB Fastighets AB
Malmö stadsteater AB
Malmö live konserthus AB
Malmö kommuns parkerings AB
Malmö mot diskriminering
UNESCO-Lucs styrelse
ABF
Antirasistiska filmdagar
Somaliska paraplyföreningen i Skåne
Afrosvenskarnas forum för rättvisa
Winnet
Malmö jämställdhetsbyrå
Tjejjouren
Internationella kvinnoföreningen
BRIS
Rädda barnen syd
Röda korset
RFSL Malmö
RFSL – rådgivningen
Malmä pride
Judiska församlingen
Islamic center
Ibn Rushd
Open skåne
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HSO Skåne
PRO Skåne
Asylgruppen Malmö
Amnesty stkåe
Stadsmissionen Malmö
MINE
MIP
Malmö FN-förening
Sveriges kvinnolobby
Malmö feministiska förening
Män för jämställdhet
Ärendet

Kommunfullmäktige i Malmö stad antog 2010 en Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering. 2011 antog kommunfullmäktige Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering. Både planerna är beslutade att gälla till och med 2020. I planerna anges att de ska revideras vid behov minst en gång
per mandatperiod. Med anledning av detta har stadskontoret under 2017 tagit fram förslag på
reviderade planer. Syftet med revideringen är att aktualisera respektive plan i förhållande till de
behov som finns i Malmö.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 januari 2018 följande:
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar utan eget ställningstagande Utvecklingsplan
för jämställdhetsintegrering och Utvecklingsplan mot diskriminering på remiss till
samtliga nämnder, Malmö stads råd för funktionshinderfrågor, Malmö stads centrala
pensionärsråd, Malmö stads råd för trygghet och demokrati, Malmö stads råd för
romska frågor och till vissa av Malmö stad helägda bolag, samt övriga remissorgan
som var med i framtagandet av den ursprungliga planen, för att besvaras senast 30
april 2018.
2. Stadskontoret ges i uppdrag att återkomma med förslag på revidering av
Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering och Strategisk plan för arbetet mot
diskriminering i Malmö till beredningen för demokrati, jämställdhet och mänskliga
rättigheters sammanträde den 12 juni 2018.
Remissinstanserna fick frågan att i sina yttranden särskilt ta ställning
till följande frågeställningar:
1. Uppfyller förslagen till reviderade planer remissinstansens förväntningar på ett bra stöd
för ett systematiskt arbete för antidiskriminering, lika rätt och jämställdhetsintegrering?
2. Framgår syftet med respektive plan och vad remissinstansernas verksamheter förväntas
göra tydligt?
3. Är planernas upplägg tillräckligt tydligt och heltäckande utifrån stadens olika ansvar (internt och externt)?
4. Är texterna tydliga och lätta att förstå? Om inte ge exempel på språkliga brister, ord som
förvårar förståelsen och ge gärna förslag på alternativa begrepp/formulering?
5. Finns det stöd i förslaget till reviderade planer för att arbeta vidare med och utveckla arbetet med att nå planernas ambitioner?
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6. De reviderade planerna föreslås innehålla grundläggande information. Kompletterande
information om metoder och övriga fakta ska sen återfinnas på Malmö stads intranät och
webb. Remissinstanserna ombeds ta ställning till om detta är ändamålsenligt?
Stadskontorets bedömning

Det finns ett antal faktorer som stadskontoret bedömer påverkar hur det fortsatta arbetet med
revidering av planerna bör ske:
-

I flera av de inkomna remissvaren framför remissinstanserna en avsaknad av det så kallade arbetsgivarperspektivet eller att det beskrivs på ett otydligt sätt i förslagen till de reviderade planerna. 2018 infördes ett nytt ramverk i Malmö stad kopplat till diskrimineringslagen och aktiva åtgärder. Detta är ett nytt arbetssätt och i samband med att ramverket infördes avslutades ”Plan för jämställd personalpolitik”. Ramverket ska utvärderas
2019.

-

En annan framförd synpunkt från flera nämnder är att nämnderna inte vill ha parallella
processer avseende styrdokument då det kan bidra till en otydlig styrning. Det är önskvärt att få styrdokument likt dessa in i den ordinarie målkedjan som består av kommunfullmäktigemål och nämndsmål som sedan omsätts i åtagande och aktiviteter.

-

Malmö stad har som första kommun i Sverige undertecknat A declaration of Cities Commitment to the 2030 Sustainable Development Agenda och ska senast år 2020 ha utvecklat en integrerad holistisk utvecklingsstrategi för att uppnå de globala målen år 2030 i form av en
lokal Agenda 2030. Arbete pågår för att integrera de globala målen i den lokala budgetprocessen genom en ny målstruktur, detta kan påverka framtida arbete med styrdokument. De perspektiv som förslagen till reviderade planer innefattar är både mål i sig och
förutsättningar för att nå Agenda 2030 i sin helhet.

Utifrån ovanstående bedömer stadskontoret att det finns behov av beslut om en ny tidsplanering
för eventuella revideringar av Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering och Strategisk plan för arbetet
mot diskriminering i Malmö stad. Båda planerna är beslutade att gälla till och med 2020 och planerna
innehåller inte några felaktigheter som gör att de behöver revideras innan 2020. Arbetet med att
planerna kompletteras med information om fakta och metodstöd på Malmö stads intranät och
webb fortskrider. Stadskontoret bedömer att denna uppbyggnad av ett utvecklat metodstöd för
verksamheter är av stor betydelse.
Ansvariga

Bertil Siöström Avdelningschef
Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare
Andreas Norbrant Stadsdirektör
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Kommunstyrelsen
Datum

2018-10-04

Yttrande

Adress

August Palms Plats 1
Diarienummer

Till

STK-2018-466

Miljö- och energidepartementet

Remiss av betänkande Ekologisk kompensation (SOU 2017:34)
M/2017/01115/Nm

Sammanfattning

Malmö stad ställer sig positiv till betänkandets förslag. Att åstadkomma en mer omfattande
och enhetlig ekologisk kompensation vid exploatering av mark och vatten är önskvärt för att
skydda naturmiljö och biologisk mångfald som genererar många värdefulla ekosystemtjänster. Förslagen på kompensationspooler samt kunskapshöjande och vägledande insatser är
viktiga för att ambitionerna i den föreslagna lagstiftningen ska kunna förverkligas på ett effektivt sätt. Malmö stad ser dock vissa oklarheter och behov av förtydliganden i betänkandet,
vilka redogörs för i yttrandet.
Yttrande

Övergripande synpunkter
Malmö stad ställer sig positiv till betänkandets förslag. Att åstadkomma en mer omfattande
och enhetlig ekologisk kompensation vid exploatering av mark och vatten är önskvärt för att
skydda naturmiljö och biologisk mångfald som genererar många värdefulla ekosystemtjänster. Förslagen på kompensationspooler samt kunskapshöjande och vägledande insatser är
viktiga för att ambitionerna i den föreslagna lagstiftningen ska kunna förverkligas på ett effektivt sätt. Malmö stad ser dock vissa oklarheter och behov av förtydliganden i betänkandet,
vilka redogörs för nedan.
Synpunkter på specifika delar av betänkandets förslag
Ansvarsförhållande
Krav på kompensation kan redan idag ställas på allmän plats. Kommunen har planmonopol
och äger själva verktyg som krävs för att begränsa skada på värdefulla områden. Till exempel
kan områden undantas från exploatering, med utgångspunkt i ställningstaganden i översiktsplanen. Kompensationsåtgärder kan också vidtas på ny eller befintlig allmän plats. Att överlämna detta krav på en enskild exploatör innebär att utmana detta ansvarsförhållande. En
strategisk och ansvarsfull hushållning av mark kräver att översiktsplanen ger ett tydligt stöd
för olika överväganden. Utredningen pekar på detta och förslaget om ändringar i 2 kapitlet
PBL tar sikte bland annat på den översiktliga planeringen. Översiktsplanen har en viktig roll
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att peka ut de gröna infrastrukturer och ekologiska samband som behöver beaktas vid efterföljande beslutsfattande i markfrågor inom kommunen, inte bara vid detaljplanering, och
detta bör betonas i utredningen.
Förslagets räckvidd
Enligt kommittédirektivet ska förslagen som lämnas ta sikte på större exploateringar i värdefulla mark- och vattenområden. Det föreslagna tillägget i 4 kap PBL saknar dock denna distinktion. Fördelen med tillägget är att man kan motverka den faktiska förlusten av biologisk
mångfald och ekosystemtjänster. Nackdelen är att ändringen riskerar att leda till en slentrianmässig tillämpning som träffar såväl mindre som större exploateringsprojekt.
Planbestämmelser om vegetation och möjlighet att kontrollera efterlevnad
Redan idag används i många kommuner planbestämmelser av den typ som utredningen tar
upp. Det förekommer ibland att bestämmelser om nyplantering av träd och annan vegetation
läggs in i detaljplaner som en del av en gestaltningsambition snarare än av omsorg om ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Dessa bestämmelser träffar således enskilda fastigheter trots att det är fråga om stora övergripande allmänna intressen. Utredningen drar slutsatsen att det är frånvaron av uttryckligt stöd i 4 kap. PBL som är problemet. Malmö stad vill
hävda att det snarare är de avsedda bestämmelsernas karaktär och det ovanstående resonemanget om ansvarsförhållande som står i vägen.
Planbestämmelser i allmänhet tar sikte i första hand på sådana åtgärder som i ett senare
skede kan bli föremål för lovprövning. Krav på icke-lovpliktiga åtgärder är svåra att följa
upp, och är det dessutom fråga om åtgärder som har att göra med levande materia är det
svårt att förstå hur en bestämmelse av detta slag kan anses vara tillräckligt förutsägbar å ena
sidan, och å andra sidan ha den effekten på lång sikt som eftersträvas.
Vad gäller bygglovsprocessen så krävs precisa och tydliga planbestämmelser för att kunna
garantera förutsägbarhet och en smidig bygglovsprocess. Det finns annars en risk för tolkningsproblem. Vad för kompensationsåtgärder som kan komma att krävas måste otvetydigt
stå klart genom detaljplanen. Åtgärderna ska vara så preciserade och effektbeskrivna att det
är tydligt att de är genomförbara och att det är möjligt för fastighetsägaren att förutsäga vilka
fysiska åtgärder som krävs. Det finns en risk att man med tänkt reglering inte uppnår önskad
effekt. Att reglera levande materia i plan- och bygglagstiftningen medför svårigheter. Vad
händer exempelvis om växter som flyttats som kompensationsåtgärd dör? En planbestämmelse om att kompensationsåtgärder ska vidtas säkerställer inte nödvändigtvis att kompensationsåtgärderna består på den nya platsen, och särskilt inte om det är tänkt att ske på annan
plats än inom det aktuella planområdet. Beträffande åtgärder som inte kräver lov, och som
därmed inte kan medföra en byggsanktionsavgift, är dessutom tillsynsmyndighetens enda
maktmedel att i efterhand utfärda rättelseföreläggande. Även om det teoretiskt skulle vara
möjligt att bedriva tillsyn beträffande kompensationsåtgärder som reglerats i detaljplanebestämmelse med stöd av den nya föreslagna 4 kap 12a §, möter detta betydande svårigheter
i praktiken.
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Skadelindringshierarkin (balanseringsprincipen)
Det är mycket positivt att 2 kap. miljöbalken kompletteras med en prioriteringsordning i
form av skadelindringshierarkin, innebärande att skada först och främst ska undvikas, därefter begränsas, återställas och sist kompenseras. För att ekologisk kompensation inte ska förlora sitt syfte, dvs att biologisk mångfald och ekosystemtjänster inte ska minska, är skadelindringshierarkin väsentlig. Ekologisk kompensation har i vissa länder utvecklats till en ekonomisk marknad där exploatörer har kunnat genomföra projekt även i områden med mycket
värdefull och känslig natur. Skadelindringshierarkin och en tvådelad prövning måste betonas
för att motverka sådana effekter i Sverige.
Mer om den tvådelade prövningen står på sida 170–171 i betänkandet; ”Om påverkan från
åtgärden eller verksamheten inte i tillräcklig utsträckning kan begränsas under det första steget, kan inte heller krav på kompensationsåtgärder läggas till grund för att lämna tillstånd eller dispens.” Denna tillämpning är högst väsentlig för det överordnade syftet att motverka
minskningen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
Kompensationspooler
Stadsbyggnadsnämnden anser att förslaget att påbörja en försöksverksamhet av kompensationspooler är bra. Det är av vikt att verksamheten utförs i samarbete med kommuner. I de
fall ekologisk kompensation ska utföras i samband med exempelvis byggprojekt i tätortsnära
natur är det kommunen som kan administrera kompensationen. Därför måste kommunal
administration av kompensationen vara en del av försöksverksamheten. Ett alternativ är att
en kommunal administration och hantering av kompensationspooler jämförs med en statlig
(Länsstyrelsen). Jämförelsen bör innefatta den totala ekonomiska kostnaden samt resultatet
av den ekologiska kompensationen. Kostnaden för administration av en kompensationspool
bör även jämföras med kostnaden om kompensationen utförs direkt (dvs inte genom en
kompensationspool), och samtidig måste de ekologiska resultaten noga jämföras.
Rekreativa värden
Det bör tydliggöras att ekologisk kompensation i många fall handlar om att förse allmänheten med tätortsnära natur. Vid genomförande av såväl direkt som indirekt kompensation behöver tillgängligheten för allmänheten utvärderas. Ett område som ligger långt ifrån tätort
kan inte kompensera för ett tätortsnära rekreationsområde. Om de föreslagna lagändringarna
träder i kraft måste det vara tydligt att den ekologiska kompensationen även omfattar sociala
och kulturella värden som är kopplade till fungerande ekosystem. Detta innebär att det ska
vara tydligt i lagstiftningen att även dessa värden kan kompenseras.
Exploateringsavtal
Det är önskvärt att införa ändringar även av riktlinjer för exploateringsavtal för att tydliggöra
att krav i form av ekologisk kompensation får ställas på exploatören. På sida 289 i betänkandet står det att ”Utredningen gör bedömningen att i de situationer där det är tydligt att det är
möjligt att det enligt PBL eller annan lagstiftning går att ställa krav på en viss åtgärd, är det
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också möjligt att ställa krav på samma åtgärd i exploateringsavtal. Vidare står det ”Därför
kan det samtidigt med en förändring av en ny 4 kap. 12a § och ändringar i 4 kap. 14 § PBL
behöva tydliggöras att krav på kompensationsåtgärder för påverkan på biologisk mångfald
och ekosystemtjänster, kan ställas i exploateringsavtal. Det kan krävas klargörande förtydliganden i allmänna råd och vägledning till bestämmelserna om exploateringsavtal.” Dessa förtydliganden behöver genomföras för att ekologisk kompensation ska fungera även på privat
mark.
Vägledningar
Det nämns i utredningen att kommittédirektiven lyfter fram vikten av en utvecklad fysisk
planering och regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. De vägledningar som ska tas
fram i samband med att lagändringarna införs, bör tas fram skyndsamt för att lagförslaget
inte ska förlora sitt syfte. Det är av stor vikt att informationsinsatser görs gentemot kommuner och verksamhetsutövare. Det behövs även mer forskning och utredning kring vilka metoder som kan användas för att värdera biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur, som tas fram för varje län, bör omfatta planering av ekologisk kompensation (sida 57, 110, 273 i betänkandet). På så vis kan mer sammanhängande ekologiska landskap skapas och bevaras.
Vattenlagstiftning
En viktig ekosystemtjänst i urbana sammanhang, som är ständigt aktuell i Malmö, är de
minskade översvämningsrisker vid kraftiga regn som kan genereras av naturliga ekosystem
och grönblå lösningar. I det sammanhanget hade det varit önskvärt att utredningen också såg
över vattenlagstiftningen och dess påverkan på möjligheter till genomförande av ekologisk
kompensation vad gäller vattenreglerande ekosystemtjänster.
Vad och vilka ska egentligen kompenseras?
Malmö stad anser att ekologisk kompensation bör genomföras med rimlig likhet och närhet
med avseende på typ av ekosystemtjänst och de människor (inte typ av natur och plats) som
denna ekosystemtjänst är viktig för. Det är rimligt att de människor som drabbas av en förlust av ekosystemtjänst också kompenseras för förlusten av denna tjänst.

Ordförande

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Sekreterare

Anna-Lena Alnerud
I ärendet har Sverigedemokraterna anmält att de avser lämna in ett särskilt yttrande.
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Kommunstyrelsen
Yttrande

Datum

2018-10-04
Adress

August Palms Plats 1
Diarienummer

Till

STK-2018-754

Näringsdepartementet

Remiss från Näringsdepartementet - Ett gemensamt
bostadsförsörjningsansvar (SOU 2018:35)
N2018/02915/BB

Sammanfattning

Malmö stad stödjer inte betänkandets förslag om att ersätta nuvarande lag om kommunernas
ansvar för bostadsförsörjningen med en ny lag. Istället kan den befintliga lagen utvecklas och
göras bättre.
Det är positivt att genom samarbeta på flera nivåer utveckla gemensamma bilder av
bostadsbehoven men det är ytterst tveksamt om utredningens förslag kommer att bidra till
minskad bostadsbrist. Det är viktigt att samverkan inte påverkar det kommunala självstyret
utan handlar om att bidra till att höja kunskapen och erfarenhetsutbytet.
Malmö stad anser att utredningens uppdrag varit alltför snävt och begränsat möjligheterna
att utreda och föreslå åtgärder som på ett adekvat sätt bidrar till att skapa förutsättningar för
en bättre fungerande bostadsmarknad och reella förutsättningar för att minska
bostadsbristen.
Helhetsperspektiv behövs för kommunens arbete med att kunna tillgodose alla invånarna,
för att kunna hitta lösningar på olika nivåer och bland olika aktörer och i mellanrummen
mellan olika politikområden.
Det behövs en samlad genomlysning av förutsättningarna för bostadsförsörjning som
inbegriper övriga aktörer på bostadsmarknaden och insatser som leder till långsiktiga och
förutsägbara planeringsförutsättningar för bostadsförsörjning. En översyn av finansieringsoch skattesystem, liksom åtgärder som stärker efterfrågan hos resurssvaga hushåll och som
ökar det samlade utbudet av bostäder är viktigt. Att utforma ett system där statliga medel kan
delfinansiera insatser i bostadsförsörjningen är positivt, oavsett hur lagstiftningen i övrigt är
utformad. Ett system med avtal inrymmer frågeställningar som behöver tydliggöras.

Yttrande
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Malmö stad anser att utredningen belyser viktiga frågor som rör bostadsbristen. Staden
instämmer i att bostadsförsörjning är en bredare fråga än bara bostadsbyggande och att
nyproducerade bostäder inte kan efterfrågas av alla. En tydligare bild av bostadsbehovet och
förtydligande roller för aktörerna behövs. En tydligare bild av bostadsbehovet kan till
exempel på sikt leda till mer ändamålsenliga insatser för att bostadsförsörjningen för utsatta
grupper på bostadsmarknaden ska fungera. Förslaget att Boverket ska göra en nationell
bedömning av bostadsbehovet anser Malmö stad är bra liksom att myndigheten föreslås få
ansvar för att utvärdera insatser som genomförs mot bostadsbristen.
Samordnande insatser behövs för att minska bostadsbristen och för att tillgodose hushållens
behov av ändamålsenliga bostäder. Då bostads- och arbetsmarknaden är regional är det
positivt med regionalt samarbete. Det är viktigt att samverkan på regional nivå inte påverkar
det kommunala självstyret utan istället handlar om att bidra till att skapa en gemensam bild
samt erfarenhets- och kunskapsutbyte. Arbetet bedöms också genom ökad samverkan kunna
bli mer strategiskt med beräkning, analys och trender vilket är positivt.
Det är viktigt att kommunerna utifrån sin kännedom om lokala förhållanden har ett stort
ansvar men också befogenheter att agera för att minska bostadsbristen. Förhållanden i
kommunerna är olika och ansvaret för den bostadsbrist som uppkommit i landet är ojämnt
fördelat. Malmö har tagit ett förhållandevis stort ansvar för bostadsbristen och kostnaden för
boende för hemlösa i Malmö uppgår i år till ungefärligt 500 mnkr. Det är därför också
angeläget att få till ett regionalt samarbete som innebär att ansvaret för att minska
bostadsbristen för hushåll med en svag ställning på bostadsmarknaden fördelas på ett
jämnare sätt mellan kommunerna.
Malmö stad anser att ansvarsfördelningen för att beräkna bostadsbehov förvisso kan bli
tydligare med införandet av lagförslaget, men det är mycket tveksamt om ansvaret för
bostadsförsörjning mellan olika aktörer blir tydligare. Det är inte främst kommunernas roll
för bostadsförsörjning som begränsar möjligheten till en rimlig bostad för utsatta grupper på
bostadsmarknaden. Malmö stad har under en lång tid arbetat aktivt,
förvaltningsövergripande och med marknadens aktörer inom rådande rättsliga och finansiella
ramar för att öka bostadsbyggandet och få till stånd en bättre bostadssituation för alla
grupper i staden. Staten har en viktig roll i att skapa långsiktiga och förutsägbara
planeringsförutsättningar för kommunernas ansvar och arbete.
Bostadsbristen i Malmö kan inte på kort sikt förväntas lösas endast genom nybyggnation.
Insatser för att det befintliga bostadsbeståndet ska nyttjas effektivt behöver analyseras.
Mot bakgrund av detta har utredningens direktiv begränsat möjligheterna att utreda och
föreslå åtgärder som på ett adekvat sätt bidrar till att skapa förutsättningar för en långsiktigt
bättre fungerande bostadsmarknad och reella förutsättningar för att minska bostadsbristen.
Malmö stad medger att den nuvarande bostadsförsörjningslagen har brister som kan
förbättras. Till exempel anger den inte statens grundläggande roll utan enbart kommunernas
ansvar. Inte heller tydliggör den ansvaret för grupper med en svag ställning på
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bostadsmarknaden. Nuvarande modell har till exempel inneburit att socialtjänstlagen lägger
allt större resurser på att lösa bostadsproblem på individnivå.
Malmö stad stödjer inte betänkandets förslag om att ersätta nuvarande lag om kommunernas
ansvar för bostadsförsörjningen med en ny lag. Istället kan den befintliga lagen utvecklas och
göras bättre. Kompletteringar som tydliggör den svagare målgruppen och ansvaret för dem
och deras bostadsförsörjning samt förtydliga behov av och samordning kring
bostadsbehovsbedömningar.
Att utforma ett system där statliga medel kan delfinansiera insatser i bostadsförsörjningen är
positivt, oavsett hur lagstiftningen i övrigt är utformad. Det är viktigt att i detta sammanhang
uppmärksamma att Länsstyrelsen får dubbla roller genom att de fördelar eventuella statliga
medel samtidigt som de bevakar riksintressen och lov. Här finns också oklarheter kring vad
den avtalsmodell som föreslås faktiskt innebär och hur långsiktig en sådan kan vara.
Beroende på vilka insatser avtalen rör fördelas ansvaret för genomförandet på antingen
kommunen eller staten vilket, om det inte utformas klokt, kan bidra till oklarhet om
förutsägbarhet, ansvarsfördelning, långsiktighet och handlingsutrymme. Det behöver
tydliggöras.
Helhetsperspektiv och statens ansvar saknas i utredningen
Mot bakgrund av utredningens uppdrag att se över behov av lagstiftningsförändringar som
kan leda till att behov och efterfrågan på bostäder bättre tillgodoses för grupper med svag
ställning på bostadsmarknaden anser Malmö stad att de förslag som lämnas av utredningen
är otillräckliga. Till exempel lämnas frågan om vilka bostäder som finns och hushållens
förutsättningar att finna och behålla en bostad öppen.
Erfarenheter från Malmö, som under en rad år utfört behovsanalyser, visar att det inte räcker
att känna till de kvantitativa bostadsbehoven för att skapa möjligheter för de hushåll som
inte med egen kraft kan efterfråga eller behålla en lämplig bostad.
I utredningens uppdrag är för snävt med ett fokus på att belysa kommunernas arbete med
bostadsförsörjning och föreslå förändringar i lagen kring kommunernas roll. Eftersom även
andra aktörer, däribland staten, har viktiga roller inom bostadsförsörjningen kan förslag som
främst rör organisering av bostadsbehovsberäkningar uppfattas som vingklippt i
sammanhanget. För att bostadsförsörjningen ska fungera krävs även en översyn av
finansiella och skattemässiga system för bostadsbyggande och hushållens ekonomiska
förutsättningar för att efterfråga en bostad.
Utredningen menar att ansvaret för bostadsförsörjningen är delat mellan staten och
kommunerna. Med anledning av det skulle en tydlig och långsiktig statlig politik för
bostadsförsörjning vara klargörande för övriga aktörer på bostadsmarknaden. Utöver de
offentliga aktörerna är dessutom en rad aktörer djupt involverade i, och påverkar, viktiga
aspekter inom arbetet med bostadsförsörjning. Några exempel är privata och allmännyttiga
bostadsbolag som förvaltar och bygger bostäder, hyressättningssystemet genom
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Hyresgästföreningen och Fastighetsägarföreningen, och kreditinstitutens roll för att
bostadsbyggande ska ske.
Enligt förslaget blir statens roll dels att delta i bostadsbehovsberäkningar genom Boverket,
dels att genom Länsstyrelsen fördela eventuell statlig medfinansiering för att motverka
bostadsbristen. Det saknas fortfarande en tydlig bild av hur behovet av tillskott på bostäder
och en fungerande bostadsförsörjning förhåller sig till andra statliga prioriteringar. I
utredningen tydliggörs inte statens roll att ge stöd till kommunerna för att kunna förbättra
bostadssituationen för utsatta grupper på bostadsmarknaden. Möjligheten att efterfråga en
bostad beror delvis på tillgången på bostäder, men en viktig del är hushållens
betalningsförmåga. Hur effektivt bostadsbeståndet nyttjas är också en viktig fråga i
sammanhanget.
Malmö är en storstadskommun med växande bostadsbrist och hemlöshet som inte löses
enkelt med de redskap som finns kommunen till handa. Bostadsbyggande sker idag i Sverige
helt på marknadens villkor och flera grupper i Malmö och som söker sig till staden kan inte
efterfråga en bostad på marknadens villkor. Malmö stad arbetar sedan en tid tillbaka med
bostadsbehovsberäkningar och har en bild av läget men här behövs nya och fler verktyg för
att klara bostadsförsörjningen för dessa grupper. Några sådana verktyg tillkommer inte
genom de förslag utredningen ger.
Att utredningen inte analyserar statens roll och insatser som behövs för att åtgärda
bostadsbristen är en stor brist. Ett vidgat uppdrag och underlag hade kunnat bidra till en
bred politisk överenskommelse och en nationell bostadspolitik. Det behövs en samlad
översyn av finansierings- och skattesystem som leder till långsiktiga och förutsägbara
planeringsförutsättningar, liksom åtgärder som stärker efterfrågan hos resurssvaga hushåll
och som ökar det samlade utbudet av bostäder. Förslag på åtgärder som underlättar
kommunernas arbete med att möta efterfrågan och behov hos hushåll som marknaden inte
kan möta måste ses i ett helhetsperspektiv där flera politikområden berörs. Här har staten en
avgörande roll.
Det kommunala ansvaret bör utgå från ett generellt uppdrag att tillgodose bostadsförsörjning
åt alla
Utredningens förslag tolkas som att kommunens roll förskjuts från ett övergripande och
generellt bostadsförsörjningsansvar till ett fokus på kommunalt ansvar för svaga grupper på
bostadsmarknaden. För en sådan principiell förändring av kommunens
bostadsförsörjningsuppdrag saknas det i utredningen en adekvat konsekvensbeskrivning.
Vi menar att den bästa förutsättningen för alla att få plats på bostadsmarknaden är att
marknaden som helhet är välfungerande. För att motverka segregationen behöver vi blanda
olika typer av bostäder i staden och hålla en hög takt i bostadsbyggandet. Det generella
uppdraget lägger grunden för ett sådant arbetssätt.
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Om bostadsbehovsberäkningar
När det gäller regionala indelningar ingår Malmö i en gränsregional bostadsmarknad som
involverar Köpenhamn i Danmark vilket är viktigt att återspegla i regionala och nationella
bedömningar.
Malmö stad instämmer i att behovet av förbättrad nationella registerdata och statistik som
utredningen belyser är stort för att kunna göra bra beräkningar.
Utifrån ett jämställdshetsperspektiv ökar kvinnor som är hemlösa och är därmed en ny utsatt
grupp. Äldre kvinnor är de som lägger mest pengar på sitt boende i relation till vad de har
för inkomst. När det gäller barnperspektivet krävs det mer kunskap om barnfamiljer och
deras situation på bostadsmarknaden. Vid skilsmässa och tillhörande dålig ekonomi kan
bostad förloras och barn behöver ha båda sina föräldrar nära. Det finns en rörlighet bland
barnfamiljer som kanske underskattas. Dessa perspektiv är viktiga att ta hänsyn till i analyser.

Ordförande

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Sekreterare

Anna-Lena Alnerud
I ärendet har Sverigedemokraterna anmält att de avser lämna in ett särskilt yttrande.
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Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
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Juan-Tadeo Espitia (S)
Nils Anders Nilsson (S)
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Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Ola Nyberg (Finanschef)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
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Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar
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2018-10-10
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Remiss från Näringsdepartementet - Ett gemensamt
bostadsförsörjningsansvar (SOU 2018:35)

STK-2018-754
Sammanfattning

Näringsdepartementet har berett Malmö stad möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet
Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar (SOU 2018:35). Ärendet har remitterats till
stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, arbetsmarknads- och socialnämnden och MKB
Fastighets AB. Stadskontoret anser att utredningen belyser viktiga frågor som rör svårigheter
på bostadsmarknaden, men har ett alltför snävt fokus och förslag på åtgärder för att bidra till
bättre förutsättningar för kommunernas bostadsförsörjningsuppdrag.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner arbetsutskottets förslag till yttrande om ett gemensamt
bostadsförsörjningsansvar - SOU2018:35.
Särskilda yttranden, reservationer

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avser att lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 2.
Beslutet skickas till

Näringsdepartementet, stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, arbetsmarknads- och
socialnämnden, MKB Fastighets AB
Beslutsunderlag














Förslag till beslut §526 KS AU 180917
KSAUs förslag till yttrande
G-Tjänstekskrivelse KSAU 180917 Remiss bostadsförsörjning
Remiss från Näringsdepartementet Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar
(SOU 2018:35)
Stadsbyggnadsnämnden beslut 180823 § 259
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Tjänsteskrivelse från stadsbyggnadsnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 180829 §320
SOU 2018:35
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Remissvar från tekniska nämnden
Remissvar från MKB Fastighets AB
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Bilaga 2

Särskilt Yttrande
Kommunstyrelsen 2018-10-03
Ärende 4 STK-2018-754

Remiss från Näringsdepartementet - Ett gemensamt
bostadsförsörjningsansvar (SOU 2018:35)
Sverigedemokraterna många av de förslag och resonemang som vi läser i förslaget
till yttrande från KS och SOU 2018:35. Dock finner vi det märkligt att ingen tydligt
påtalar själva huvudproblematiken. Det gäller självklart det faktum att Sverige och
Malmö tar emot fler nyanlända än vad vi klarar av.
Vi vill i vårt yttrande lyfte ur ett Malmö perspektiv att EBO-lagen måste skrotas och att
den så kallade bosättningslagen måste omprövas.
Magnus Olsson (SD)

med instämmande av
Rickard Åhman-Persson (SD

Anders Olin (SD)
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Stadskontoret
Datum

Tjänsteskrivelse

2018-09-02
Vår referens

Anders Eriksson
Utvecklingssekreterare
anders.p.eriksson@malmo.se

Slutrapport följeforskning av jämställdhetsintegrering
STK-2018-684
Sammanfattning

Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering antogs av kommunfullmäktige 2011. Sedan dess har
arbetet med att implementera planen följts av upphandlad extern följeforskning. Under perioden
2011–2013 kopplades Malmö högskola in i arbetet. Sedan 2014 har TJP analys och utveckling
AB följt arbetet och särskilda rapporter har lämnats 2015 och 2016. Detta är en slutrapport som
främst avser 2017 men som också innehåller slutsatser för hela perioden 2014–2017.
Rapporten har fyra övergripande utvärderingsfrågor för vilka svaren har samlats in via enkäter,
intervjuer och dokumentstudier. De fyra frågeställningarna är: 1) Vilket genomslag har utvecklingsplanen fått i Malmö stads arbete med jämställdhet ur ett arbetsgivarperspektiv? 2) Vilket
genomslag har utvecklingsplanen fått i Malmö stads arbete ur ett verksamhetsperspektiv? 3)Vad
i Malmö stads arbete bidrar respektive hindrar ett hållbart arbete med jämställdhetsintegrering?
och 4) Vilka förutsättningar är viktiga för genomförandet i nästa period i arbetet med Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering i Malmö stad?
I rapporten finns svar på utvärderingsfrågorna och rekommendationer för Malmö stads fortsatta
arbete med jämställdhetsintegrering. Rapportens sammanfattande bedömningen av Malmö stads
arbete med jämställdhetsintegrering är till stor del positiv för såväl 2015, 2016 som 2017. Det
finns en uppfattning bland de chefer och tjänstepersoner som svarat på enkäter och blivit
intervjuade, att efterfrågan av resultat av jämställdhetsarbetet är otillräcklig och har minskat
jämfört med 2015 och 2016. Detta gäller både efterfrågan från tjänsteledning (med detta avser
utvärderarna stadskontoret) och politisk ledning.
Förslag till beslut

Beredningen för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter föreslår kommunstyrelsen
besluta

SIGNERAD

2018-09-04

1. Kommunstyrelsen godkänner Slutrapport följeforskning av jämställdhetsintegrering.
2. Kommunstyrelsen översänder slutrapporten till Malmö stads nämnder och Malmö stads
helägda bolag för att beaktas i det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering.
3. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att beakta slutrapporten i det pågående
arbetet med att revidera utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering och återrapportera
detta tredje kvartalet 2020.
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Beslutsunderlag






G-DJMR 180912 - Slutrapport för följeforskning av utvecklingsplan för
jämställdhetsintegrering
Slutrapport 2017 utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering
DJMR förslag till beslut 180912 §56
Förslag till beslut KSAU 180924 §533

Beslutsplanering

Beredningen för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter 2018-09-12
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-24
Kommunstyrelsen 2018-10-03
Beslutet skickas till

Servicenämnden
Miljönämnden
Tekniska nämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Grundskolenämnden
Fritidsnämnden
Förskolenämnden
Kulturnämnden
Hälsa- vård- och omsorgsnämnden
Funktionsstödsnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Förtroendenämnden
Malmö stads råd för funktionshinderfrågor
Malmö stads centrala pensionärsråd
MKB Fastighets AB
Malmö stadsteater AB
Malmö live konserthus AB
Malmö kommuns parkerings AB
Parkeringsövervakning i Malmö AB
MINC i Sverige AB
Vagnparken i Skåne AB

Ärendet
Inledning

Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering antogs av kommunfullmäktige 2011. Sedan dess har
arbetet med att implementera planen följts av upphandlad extern följeforskning. Under perioden
2011–2013 kopplades Malmö högskola in i arbetet. Sedan 2014 har TJP analys och utveckling
AB följt arbetet och särskilda rapporter har lämnats 2015 och 2016. Detta är en slutrapport som
främst avser 2017 men som också innehåller slutsatser för hela perioden 2014 – 2017.
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Bakgrund

Malmö stad undertecknade 2007 Den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män
(CEMR). Kommunen förband sig därmed att integrera jämställdhetsperspektivet systematiskt i
alla verksamheter. Det innebär att Malmö stad har åtaganden både som arbetsgivare och ur ett
verksamhetsperspektiv - i relation till invånarna. Deklarationen i sig har kopplingar till bland
annat diskrimineringslagstiftningen, till de jämställdhetspolitiska målen och till krav om en
likvärdig medborgarservice (för vilka såväl Sveriges regering och riksdag och SKL, som EU och
FN fastslagit att strategin jämställdhetsintegrering ska användas).
I Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering i Malmö Stad (2011–2020) finns åtagandena samlade och
berör såväl arbetsgivar- som verksamhetsperspektivet. Utvecklingsplanens implementering och
genomslag och Malmö stads arbete med jämställdhetsintegrering har som nämnts ovan följts och
utvärderats i syfte att bidra till ett hållbart arbete. Denna rapport fokuserar på 2017 men knyter
an till och jämför med de tidigare rapporterna, detta med syfte att följa utvecklingen under
perioden 2014–2017.
Rapportens sammanfattande bedömning

Utvärderarnas sammanfattande bedömning av Malmö stads arbete med jämställdhetsintegrering
är till stor del positiv, nu 2017 liksom 2015 och 2016.
När det gäller den nya målstyrningsmodellen så var de mål som fanns 2015 så nya att det i
rapporten för 2015 inte gjordes en bedömning av effekterna. Utvärderarna noterade dock att de
flesta intervjuade såg den nya modellen för målstyrning som kommunfullmäktige fastställt som
en förbättring av Malmö stads styrning av jämställdhetsarbetet. Många menar att den nya
målstyrningsmodellen styr arbetet med jämställdhet mer än utvecklingsplanen. Centralt är då att
utformning och uppföljning av nämndsmål, åtaganden, insatser och aktiviteter sker på ett sådant
sätt att jämställdhet och jämställdhetsintegrering beaktas som en genomgående horisontell
dimension inom ramen för KF-målen och uppföljningen av dem. Viktigt kan då vara att
utvecklingsplanen aktualiseras och ges tydliga mål för perioden 2019 – 2020. Detta kan då vara
ett stöd för utarbetandet av nämndsmål inom ramen för den nya målstyrningen.
Utvärderarnas bedömning 2015 var att den nya målstyrningsmodellen kan vara positiv ur
perspektivet jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Denna bedömning har förstärkts efter
intervjuerna under 2016 och i arbetet med denna rapport. Även i denna rapport görs därför en
särskild beskrivning och analys av kommunfullmäktiges nya målstyrningsmodell och dess
betydelse för arbetet med jämställdhetsintegrering i Malmö stad.
Att miljön för arbetet med jämställdhetsintegrering är dynamisk innebär att arbetet kan
utvecklas, möta andra förutsättningar, hantera nya problem och anpassas till nya behov. Den
dynamiska miljön vilar till stor del på kombinationen av nedanstående tre ”pelare” och
begreppet ”provisoriska utopier”.
Pelarna som leder till att miljön för arbetet med jämställdhet och jämställdhetsintegrering blir
dynamiskt utgörs främst av:
Pelare 1. Strukturer
Utvärderarna noterar främst beredningen för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter,
nätverket för jämställdhetsintegrering och antidiskriminering och dess deltagare samt
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stadskontoret fungerar som pådrivare. Chefer och ledare är en grundstruktur som hanterar
jämställdhet på olika sätt. Här finns även samspelet med de anställdas fackliga organisationer och
intressegrupperingar bland invånarna i Malmö.

Pelare 2. Strategier
Här noterar utvärderarna främst beslut kring politiska mål, ett tydligt ledarskap samt uttalat
politiskt engagemang och transparent uppföljning. Här finns även opinionsbildning och dialog
med invånarna samt att jämställdhet och jämställdhetsintegrering etablerats som ett
kunskapsområde inte minst genom de informations- och utbildningsinsatser som stadskontoret
genomfört för bland annat chefer och tjänstepersoner.
Pelare 3. Resurser
Här noterar utvärderarna främst resurser i form av tid att arbeta med jämställdhet och
jämställdhetsintegrering. Viktiga resurser är också kompetenshöjning som är en följd av
utbildning och seminarier som bl. a anordnats av stadskontoret. Utvärderarna noterar också att
även i annan kompetensutveckling och utbildning än den som är primärt orienterad mot
jämställdhet finns jämställdhetsaspekter i vissa fall med. Detta stärker jämställdhet som ett
etablerat kunskapsfält. Vidare noteras också de stimulansmedel som kan sökas från utskottet för
demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter som en viktig resurs genom att stimulera till
insatser och utveckling.
Denna form av dynamik, som bärs upp av dessa ”tre pelare”, är central för en
förändringsstrategi som ser provisoriska utopier som en viktig del i reformarbetet. Provisoriska
utopier är idéer och mål som är tillräckligt nära och konkreta för att vara möjliga att förverkliga
men samtidigt tillräckligt visionära för att ge politiken, målen och människorna en större mening.
Detta samtidigt som man är medveten om att den provisoriska utopin inte är ett slutligt mål utan
att när den nås har verkligheten förändrats så att ytterligare utveckling behövs.
En bärande tanke i en sådan dynamisk förändringsstrategi är att det måste finnas ett samspel
mellan teori och praktiskt handlande i politiken. Ett viktigt inslag är metoden att mobilisera för
att nå uppsatta delmål (”provisoriska utopier”). När dessa (del)mål nåtts utvecklas nya krav och
mål. Det är med detta synsätt som vi betonar betydelsen av den dynamiska miljön och att denna
fortsätter att utvecklas1.
Då utvärderingen utgått från ambitionen att studera genomslaget för Utvecklingsplan för
jämställdhetsintegrering i Malmö stad 2011-2020 bör samtidigt nämnas att planen har ett begränsat
genomslag som styrande dokument. Dess innehåll, mål och inriktningar känns till i lägre grad än
jämställdhetsintegrering i sig och olika insatser för jämställdhet. De för utvärderingsperioden
prioriterade områdena har inte heller haft ett särskilt fokus i förvaltningarnas arbete med
jämställdhet. Detta betyder emellertid inte att det inte skett något arbete med jämställdhet utifrån
stora delar av planens innehåll. Tvärtom har jämställdhetsperspektivet, om än i varierande grad,
blivit en allt viktigare del i arbetet och styrningen av Malmö stad.
Den övergripande frågan om Malmö med detta är på väg mot den ”jämställda staden” vill
utvärderarna tentativt besvara med ”ja”. Dock med kommentaren att jämställdhet är ett ”rörligt
mål”. Samtidigt som hinder undanröjs och viktiga mål uppnås uppstår och/eller upptäcks nya
1

Ett begrepp som i Sverige främst introducerats av Ernst Wigforss genom en artikel ”Om
provisoriska utopier” (1958).
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brister och ojämställdhet mellan män och kvinnor, pojkar och flickor som behöver åtgärdas.

Utvärderarna ser arbetet med jämställdhetsintegrering i Malmö som mycket framgångsrikt under
den utvärderade perioden 2014–2017. Men resultatet av såväl enkäter och intervjuer som andra
källor, till exempel Jämix, tyder på att arbetet minskat i kraft och fokus och hamnat på en ”platå”
i slutet av perioden. Utvärderarna menar att detta kan bero på flera faktorer som förändrat
förutsättningarna sedan den nuvarande utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering antogs.
Bland dessa nya förutsättningar noteras bland annat:
- Planen (Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering i Malmö Stad (2011–2020) har blivit allt
otydligare som styrinstrument efter 2013, inriktningsmål och effektmål finns inte för
perioden från och med 2014.
- Målstyrningen i Malmö stad har förändrats under perioden. Den nya modellen med bas i
kommunfullmäktiges budgetmål är bredare och mer visionära. Detta kan vara positivt
men kräver att planering och uppföljning sker tydligt och även ur ett
jämställdhetsperspektiv.
- Arbetet i politiska organ och förvaltningar har breddats till att omfatta flera
diskrimineringsgrunder och är inte lika sammanhållet och fokuserat mot jämställdhet.
För att effektivare främja arbetet med jämställdhetsintegrering kan det behövas ett
komplement i form av en ny kommunövergripande utvecklingsplan för
jämställdhetsintegrering som fungerar som en horisontell dimension med tydliga
indikatorer och gemensam uppföljning kommunövergripande. Beredningen för
demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter har bredare uppdrag och styr mindre.
De politiska signalerna från kommunledningen är inte lika starka. Nätverket för
jämställdhetsintegrering och antidiskriminering) har bredare uppdrag och är mindre
fokuserat på jämställdhet.
- Förvaltningarna tar fram egna bredare strategier och planer. Arbetet har fragmentiserats
till de olika förvaltningarna. Arbetet drivs på olika sätt och med olika intensitet i olika
delar av Malmö stads organisation. Stadskontoret roll har blivit otydlig och
välfärdsavdelningen har hamnat på ”mellanhand” och förvaltningarna sätter agendan
själva. Uppföljningen av arbetet har minskat och blivit mindre tydlig.
Utvärderarnas bedömning är att mycket tyder på att det nu finns behov av att ta ett nytt samlat
grepp för att anpassa arbetet med jämställdhetsintegrering till de nya förutsättningarna och
fortsatt föra arbetet framåt. Detta för att på nytt fokusera och skapa förutsättningar för fortsatt
positiv utveckling av arbetet med jämställdhetsintegrering i Malmö stad.
För detta behövs enligt utvärderarna en ny utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering i Malmö
stad. Denna bör ha tydliga indikatorer och en gemensam struktur för uppföljning. Den kan ses
som ett horisontellt perspektiv som kompletterar målstyrningen med utgångspunkt i
kommunfullmäktigemålen. Den bör stödjas av gemensamma indikatorer och en gemensam
uppföljning.
De övergripande utvärderingsfrågorna
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Utvecklingsplanen saknar specifika mål för den aktuella utvärderingsperioden 2014-2017. För att
strukturera följeforskningen har utvärderarna därför formulerat fyra övergripande
utvärderingsfrågor. De sammanfattande svaren på dessa redovisas nedan.

Fråga 1. Vilket genomslag har utvecklingsplanen fått i Malmö stads arbete med jämställdhet ur ett
arbetsgivarperspektiv?
När det gäller jämställdhetsfrågor och arbetet med jämställdhetsintegrering visar resultatet av
enkäter och intervjusvar att det är inom arbetsgivarperspektivet som det finns längst erfarenhet
och mest medvetenhet. Detta perspektiv uppfattas också som lättare att driva i den bemärkelsen
att det är enklare att jämföra och lära mellan olika verksamheter och förvaltningar samt att driva
på från politiken och centralt inom förvaltningarna. Diskrimineringslagens krav gällande
arbetsgivares insatser för att förebygga och genomföra aktiva åtgärder för att motverka
diskriminering i arbetslivet på grund av kön bidrar till en ökad tydlighet kring åtgärder rörande
jämställda löner, diskriminering och ett strukturerat planarbete. En annan viktig faktor som
främjar utvecklingen vad gäller arbetsgivarperspektivet är att det finns starka fackliga
personalorganisationer.
När det gäller lönesättning och medellön för alla anställda noteras att löneskillnaderna mellan
kvinnor och män har minskat under perioden 2012 – 2017. Kvinnors lön i procent av männens
har stadigt ökat mellan 2012 (94,8 %), 2016 (97,6 %) och 2017 (97,7 %). Utvecklingen har också
successivt gått fortare under perioden 2012–2016 (kvinnors lön som procent av männens ökade
2012–2014 med 1,1 procentenheter och 2014–2016 med 1,7 procentenheter) men minskade
2015–2017 till 0,7 procentenheter.
Kvinnor och mäns anställningsform och tjänstgöringsgrad är också viktiga jämförelsefaktorer.
83,6 % av kvinnorna och 87,6 % av männen 2017 jobbade heltid. 2012 var motsvarande andel
för kvinnor 80,6 % och för män 87,7 %. Andelen med heltid har således från 2012 till 2017 ökat
bland kvinnor med 3 procentenheter och minskat bland män med 0,1 procentenhet.
Utvärderarna ser en trend att andelen tillsvidareanställda minskat från 2012 till 2017 (detta gäller
både kvinnor och män, men trenden och nivån var högre för män än för kvinnor). 2016 ökade
andelen tillsvidareanställda både bland kvinnor och män (för kvinnor ökade andelen
tillsvidareanställda 2015 – 2016 från 86,9 % till 87,5 % för män ökade andelen från 81,6 % 2015
till 82,7 % 2016).
Andelen tidsbegränsat anställda män var 16,5 % 2017 en ökning med 2,3 procentenheter från
2012. Andelen tidsbegränsat anställda kvinnor var 11,6 % 2017, en ökning med 0,3
procentenheter från 2012.
Genom intervjuerna ger förtroendevalda och tjänstepersoner en bild av att mål och insatser när
det gäller jämställdhetsarbetet ur ett arbetsgivarperspektiv är välkända samt att ansvar och roller
är tydliga och uppfattade av de ansvariga. Samtidigt visar web-enkäter att även om fler än hälften
av cheferna anser att det finns mål för jämställdhet inom personalområdet så svarar drygt en
fjärdedel att det saknas och knappt 2 av 10 att de inte vet om mål finns.
Arbetet upplevs av cheferna, enligt web-enkäter, som mer aktivt jämfört med det som sker ur ett
verksamhetsperspektiv. Bilden är dock motsägelsefull. Samtidigt som något mer könsuppdelad
statistik samlas in så görs något färre jämställdhetsanalyser och åtgärder jämfört med arbetet ur
ett verksamhetsperspektiv. Genom intervjuer framkommer att det finns motverkande faktorer
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som exempelvis att arbetet ur ett arbetsgivarperspektiv i många fall kräver åtgärder som har
kostnads-/budgeteffekter. Men det betonas också att åtgärder kommer i konflikt med etablerade
uppfattningar om arbetsfördelning och identitet.

Utvärderarnas bedömning är att arbetsgivarperspektivet har fått ett tydligt genomslag i Malmö
stads jämställdhetsarbete. Det bedrivs ett aktivt arbete ur ett arbetsgivarperspektiv. Men även om
framsteg görs (till exempel genom att löneskillnader mellan män och kvinnor minskar) återstår
mycket att göra. En viktig fråga är att det handlar om ”rörliga mål” i den meningen att
verkligheten hela tiden förändras och att nya skillnader uppstår samtidigt som andra orättvisor
åtgärdas. Man kan också överväga om inte Malmö kommit så långt i medvetandet att man kan
övergå till att fokusera mer på resultat och effekter och mindre på processer och procedurer när
det gäller jämställdhetsintegrering ur ett arbetsgivarperspektiv.

Fråga 2. Vilket genomslag har utvecklingsplanen fått i Malmö stads arbete med
jämställdhet ur ett verksamhetsperspektiv?

Jämfört med jämställdhet i arbetsgivarperspektivet så har arbetet med jämställdhetsintegrering i
verksamheten inte en lika lång tradition i Malmö stad. Flertalet förvaltningar anger dock att
jämställdhetsfrågor ur verksamhetsperspektiv blivit alltmer etablerat och i flera fall ses som en
naturlig del i det löpande arbetet i förvaltningarnas linjeorganisation. Samtidigt finns det
motverkande tendenser där skillnaderna ökar mellan könen. Ett viktigt sådant område är
resultaten i skolan där t ex 84 % av flickorna på högskoleförberedande program i
gymnasieskolan 2014/2015 var högskolebehöriga medan motsvarande andel för pojkar var 75
%. Jämfört med 2013/2014 har skillnaderna mellan flickor och pojkar ökat.
Intervjuer genomförda under hösten 2015 har aktualiserat frågan om en motsättning mellan
”kärnuppgiften” och arbetet med jämställdhetsintegrering vad gäller tid och resurser i
förvaltningarna. Man menar att brister i jämställdhet inte kan åtgärdas gå grund av
arbetsbelastning och/eller resursbrist. Denna ”konflikt” mellan jämställdhetsintegrering och
”kärnuppgift” återfinns även i intervjuerna hösten 2016 – men är mindre betonad. Intervjuerna
hösten 2017 visar ännu mindre sådan tendens. En bakgrund kan vara den belastning som
informanterna uppfattar att flyktingmottagandet har inneburit 2015. Detta är intressant då det
indikerar att man inte ser jämställdhetsintegrering som en grundläggande och integrerad del av
verksamheten som måste prioriteras. Detta synsätt överensstämmer inte med de uppdrag som
ges i till exempel socialtjänstlagen och skollagen.
Verksamhetsperspektivet uppfattas, särskilt av tjänstepersoner, vara mer heterogent och svårare
att arbeta med än jämställdhet ur ett arbetsgivarperspektiv då verksamheterna uppfattas ha olika
förutsättningar och möjligheter till jämställdhetsintegrering. Insatser för likvärdig
medborgarservice är inte lika tydligt reglerade som insatserna för jämställdhet ur
diskrimineringslagens arbetsgivarperspektiv. Ansvaret för jämställdhet ur ett
verksamhetsperspektiv upplevs ibland mera otydligt. Uppdragets innehåll är inte lika tydligt
definierat och det uppfattas inte ha en lika given hemvist inom verksamheterna, som
arbetsgivarperspektivet har genom placeringen på HR.
Utvärderarna tolkar detta här, liksom i rapporten 2015 och 2016, som att arbetet med
jämställdhetsintegrering ur ett verksamhetsperspektiv kan ses som en ”trestegsraket” där de olika
stegen är olika långt komna i genomslag (etablering);

Könsuppdelad statistik i ärendehantering och rapportering till nämnd har fått ett genomslag
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i de flesta nämnder och förvaltningar
Jämställdhetsanalyser förekommer i de flesta nämnder och förvaltningar och håller på att bli
etablerade som företeelse om än i de flesta nämnder och förvaltningar i begränsad
omfattning
Planer för åtgärder baserade på jämställdhetsanalyser förekommer kopplade till flertalet av
genomförda jämställdhetsanalyser

Könsuppdelad statistik finns i något mindre omfattning gällande verksamhetsperspektivet
jämfört med arbetsgivarperspektivet. Samtidigt ger web-enkäter bilden av att statistiken oftare
analyseras och att jämställdhetsanalyser oftare leder till åtgärder i verksamhetsperspektivet. Det
uppfattas samtidigt som om detta arbete är svårare än ur ett arbetsgivarperspektiv.
Utvärderarna bedömer att både chefer och medarbetare upplever arbetet som riktas mot
medborgare och brukare som intressant och stimulerande medan arbetet i
arbetsgivarperspektivet är mindre spritt bland medarbetarna.
Det man arbetat med och nått resultat inom är bland annat jämställdhet mellan pojkar och
flickor i förskola, skola och fritidsverksamheterna. Många exempel finns också på framgångsrikt
arbete på olika mötesplatser och i stadsdelarna. T ex har det inom vård och omsorg och social
verksamhet gjorts betydande insatser för likvärdig bedömning och service.
Utvärderarnas bedömning, från 2015 som har förstärkts 2016 och 2017, är att
verksamhetsperspektivet håller på att etableras i Malmö stads jämställdhetsarbete men ännu inte
har fått ett lika stort genomslag som arbetsgivarperspektivet. Det görs något fler åtgärder men då
det är relativt nytt har dessa ännu inte fått ett lika stort genomslag som arbetsgivarperspektivet.
De beskriver dock att den övergripande bilden är att jämställdhetsarbetet ur ett
verksamhetsperspektiv är starkt etablerat och att det görs framsteg i Malmö stads förvaltningar.

Fråga 3. Vad i Malmö stads arbete bidrar respektive hindrar ett hållbart arbete med
jämställdhetsintegrering?

I intervjuer med såväl förvaltningschefer som deltagare i nätverket för jämställdhet och
antidiskriminering samt politiker, framträder en relativt samstämmig bild kring vilka faktorer
som bidrar och hindrar arbetet med jämställdhetsintegrering. Denna bild stöds av web-enkäter.
Faktorerna återkommer emellanåt både som bidragande och hindrande. Detta då exempelvis
förutsättningen kan finnas för att en viss faktor ska kunna bidra till arbetet, samtidigt som detta
av olika skäl inte fungerar fullt ut.
Bland viktiga faktorer som idag i olika omfattning uppfattas bidra till ett hållbart arbete med
jämställdhetsintegrering märks främst:
 Tydlighet i politiken genom stark förankring, medvetenhet, engagemang, stöd, beslut, mål,
uppföljning och ledarskap.
 Ett ”strategiskt tryck”, en dynamik som främst är skapad genom beredningen för demokrati,
jämställdhet och mänskliga rättigheter, tjänstepersonerna i nätverket för
jämställdhetsintegrering och antidiskriminering och förekomsten av könsuppdelad statistik.
 Nämndernas engagemang och förväntningar har som helhet breddats och fördjupats men
med ganska stora variationer.
 Nätverket för jämställdhetsintegrering och antidiskriminerings roll som drivande,
initiativtagande, bidragande till lärande etc.
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Förvaltningsledningarnas tydlighet och professionalism i genomförandet av
jämställdhetsinsatser har överlag förstärkts.
Att jämställdhet inte kompletteras i efterhand utan är med från början vid hantering av
ärenden i flera förvaltningar och nämnder.
En faktor som anges ha betydelse och leder till dynamik och transparens i arbetet är vidare
den uppföljning som sker genom stadskontoret och i nämnderna samt i avrapportering av
fullmäktigemål.
Stöd i form av utvecklingsmedel från stadskontoret betonas som viktigt för arbetet. En
majoritet av de chefer vars verksamheter fått del av utvecklingsmedel i någon form menar att
dessa bidragit positivt till arbetet med jämställdhetsintegrering.
Det betonas att den kompetensutveckling i jämställdhetsfrågor som stadskontoret anordnat
för chefer och nätverk för jämställdhetsintegrering och antidiskriminering har lett till att
jämställdhet blivit ett etablerat kunskapsområde i Malmö stad.

Bland faktorer som i olika omfattning uppfattas hindra eller motverka ett hållbart arbete med
jämställdhetsintegrering noteras 2017 liksom 2016:
 Det finns en uppfattning bland chefer och tjänstepersoner med jämställdhetsuppdrag om att
efterfrågan av resultat av jämställdhetsarbetet från tjänsteledning och politisk ledning är
otillräcklig och har minskat. Här visar enkäterna ett visst glapp mellan chefers och politikers
uppfattning; politiker har en något mer positiv bild av omfattningen i både nämndernas och
kommunfullmäktiges efterfrågan av resultat än cheferna. Detta beror troligen på att politiker
förväntas efterfråga resultat.
 Chefers och politikers kännedom om Malmö stads jämställdhetsmål brister i flera fall.
Samtidigt som strategier för uppföljning etablerats och används så uttrycker fler chefer att de
inte vet om deras verksamhet kommer att nå Malmö stads jämställdhetsmål. Andelen
politiker som saknar kännedom är snarlik.
 I förvaltningar med olika könsstruktur, exempelvis inom utbildning och vård, finns en syn på
att tekniska förvaltningar har fördelar kopplat till kön gällande lön och andra
arbetsförhållanden. Man uppfattar t ex att lönerna är lägre inom vårdområdet än inom
tekniksektorer och att man inom teknisk verksamhet länge haft arbetskläder. Man menar att
kommunen har svårt att åtgärda strukturellt betingade skillnader i lönenivåer.
 Chefer och politiker uttrycker i enkäterna behov av kunskaper för att kunna arbeta praktiskt
med jämställdhetsintegrering. Cirka hälften av cheferna menar att de saknar tillräcklig
kunskap.
 En viktig faktor som noteras särskilt i web-enkäter är bristen på inspiration och lärande
mellan förvaltningar och över gränser mellan olika verksamheter. Inom några områden anges
att samarbetet mellan förvaltningarna fördjupats och fungerar väl, till exempel mellan
utbildningsförvaltningarna, vidare anges flera exempel på förvaltningsövergripande projekt
till exempel när det gäller planprocesser och gestaltning av stadsmiljö samt utformning av
jämställda platser. Värt att notera är samtidigt att knappt hälften av chefsenkäternas
respondenter inte vet om det finns ett fungerande erfarenhetsutbyte i dessa frågor.
 Befintliga traditioner och normer kring kön framhålls i flera intervjuer som hindrande
faktorer.
 I intervjuerna hösten 2015 (och om än i mindre omfattning 2016) noterar utvärderarna även
att flera chefer menar att de på grund av belastningen som flyktingmottagandet inneburit
måste prioritera kärnverksamheten mer, (och underförstått inte har samma möjlighet att
prioritera jämställdhetsfrågor). Andra chefer anger att jämställdhetsfrågor skulle kunna vara
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en viktig del i integrationsarbetet samt att strategin för jämställdhetsintegrering just innebär
att jämställdhet integreras som en naturlig del i arbetet och därför inte leder till merarbete.

Utvärderarna ser en något skiftande bild i svaren mellan chefer och politiker och mellan webenkät och intervjuer som kan tyda på hindrande faktorer och att strukturen i Malmö stads arbete
inte fått fullt genomslag i hela organisationen. Samtidigt visar utvärderingen att insatser för
jämställdhet och strategin jämställdhetsintegrering är så starkt etablerade att det fortsätter att
fördjupas i de flesta förvaltningar och nämnder. Jämställdhetsperspektivet har blivit mer
närvarande i förvaltningar och i linjeorganisationen samt i nämndernas arbete. Eller som en
respondent uttryckte det; ”Jämställdhetsarbetet har gått från att vara en grej för eldsjälar inom
politik och förvaltning till att bli en naturlig del av verksamheten.” Den nya och tydligare
målstyrningsmodellen som etablerats 2015, med nya och färre kommunfullmäktigemål, anges av
våra respondenter som bra och positiv för möjligheterna till jämställdhetsintegrering.
Den sammanfattande bedömningen är att det som främst bidrar är den dynamik som skapats
genom samspelet mellan pådrivande strukturer, strategier och beslut samt olika former av
resurser.
Det som främst hindrar är befintliga normer, traditioner och strukturer. Men även brister i
uppföljningen av resultat av arbetet med utvecklingsplanen och den relativt stora andel chefer
och politiker som inte känner till Malmö stads jämställdhetsmål.

Fråga 4. Vilka förutsättningar är viktiga för genomförandet av nästa period i arbetet med
Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering i Malmö stad?
Jämställdhetsintegrering syftar till systemförändring. Det vill säga till förändring av en
verksamhet på djupet, för att inte bara komma åt numerär ojämställdhet utan i förlängningen
även kultur, normer och värderingar som hindrar jämställdhet. Det handlar om ett arbete som
förmår förändra makt(o)balanser. Därför behöver det drivas både kvalitativt och kvantitativt, på
lång sikt, integrerat i de ordinarie verksamheterna och processerna och ägas av politiker och
ledning. Långsiktigheten behövs för att åstadkomma hållbarhet i arbetet och varaktiga
förändringar.

Den generella bilden i intervjuer, enkäter och analyserade dokument bekräftar betydelsen av
långsiktighet för att befästa den dynamiska miljö (med strukturer, strategier, resurser) som byggts
upp för arbetet i Malmö stad. Det uttrycks att det nu gäller att bygga vidare på det befintliga
arbetet för att förbättra och fördjupa detta och inte satsa på stora nya arbetsmetoder eller
modeller (”hålla i det vi redan gör – inte satsa på något nytt”). Men också att arbetet med
jämställdhetsintegrering för att bli framgångsrikt även i nästa period måste utvecklas för att möta
de nya förutsättningarna som råder i Malmö stad. Detta innebär att det behövs en ny
utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering som fungerar som ett horisontellt perspektiv i
relation till den nya modellen för målstyrning och den nya nämnds- och förvaltningsstrukturen.
En sådan ny utvecklingsplan bör bland annat innehålla tydliga indikatorer som följs upp på ett
gemensamt sätt i hela Malmö stad. Detta lägger grunden till en ny fas i arbetet med
jämställdhetsintegrering i Malmö stad.
Med denna inriktning betonas bland annat att utveckla och förstärka rutiner och uppföljning,
utveckla de politiska målen, fördjupa lärande och kompetens och arbetet med
jämställdhetsanalyser. En viktig aspekt är då att vidta mer konkreta åtgärder som har effekt och
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är synliga både vad gäller jämställdhet direkt för invånare (verksamhetsperspektivet) och för
anställda (arbetsgivarperspektivet). Bland de förutsättningar som respondenterna i
följeforskningen lyfter fram för att möjliggöra detta finns framförallt mer tid, kompetens,
utbildning och lärande samt tydligare uppföljning av gjorda insatser mot ställda mål. Vidare
gäller det att upprätthålla det strategiska tryck som vidmakthåller dynamiken i arbetet med
jämställdhetsintegrering.

Utvärderarnas bedömning är att arbetet med jämställdhetsintegrering fortsätter att etableras.
Malmö stad har kommit en bra bit på väg i arbetet med könsuppdelad statistik,
jämställdhetsanalyser, åtgärder och särskilda insatser. Det finns goda förutsättningar att befästa
och bygga vidare på den dynamiska miljö med strukturer, strategier och resurser som utgör
basen för arbetet idag.
Utvärderarnas rekommendationer

Erfarenheterna från SKL:s storsatsning på jämställdhetsintegrering 2007–2013, Program för
hållbar jämställdhet (HåJ), lyfter fram viktiga förutsättningar för långsiktigt hållbar utveckling. I
flera fall har det visat sig att kommunernas fokus på jämställdhetsintegrering i ett
medborgarperspektiv har lett till att ordinarie styrsystem jämställdhetsintegrerats, att rutiner som
styr och stödjer lärandet om jämställdhetsintegrering har tagits fram. Utvärderingarna av HåJ
tydliggjorde även att tillfälliga stimulansmedel kan spela roll för jämställdhetsfrågornas legitimitet
och skynda på arbetet. Samtidigt visar utvärderingarna att ökad kunskap om
jämställdhetsintegrering inte automatiskt leder till att en organisation eller arbetssätt förändras.
Inte heller är ett förändrat styr- och uppföljningssystem en garanti för att
jämställdhetsintegrering verkligen sker. Det är inte sällan svårt att komma åt kärnprocesserna i
kommunernas arbete med jämställdhetsintegrering och många goda exempel i kommunernas
arbete har inte dokumenterats och spridits som de skulle ha kunnat göra.
Det är avgörande att säkra hållbarhet och tillvaratagande av resultat när tillfälliga stimulansmedel
tagit slut. Men även att det finns en tydlig politisk ledning, styrning och uppföljning av resultat
av arbetet med jämställdhetsintegrering.2 Mot bakgrund av bland annat detta betonade den
senaste Jämställdhetsutredningen, benämnd ”Makt, mål och myndighet”, det fortsatta behovet
av stöd i kommunerna för arbetet med jämställdhetsintegrering. Inte minst när det gäller att göra
jämställdhetsanalyser, påverka politiska beslut och bidra till omfördelning av resurser.
Med utgångspunkt i ovanstående och resultatet av vår utvärdering gör utvärderarna
bedömningen att det är centralt för den fortsatta utvecklingen av arbetet med
jämställdhetsintegrering i Malmö stad att den dynamiska miljö som beskrivs ovan säkras. Det
handlar om att bevara och utveckla strukturer, utveckla och förstärka strategier samt att säkra
resurser som stimulerar och ger möjlighet till fortsatt arbete. Det handlar också om att ta tillvara
och bygga vidare på det arbete som påbörjats, att driva på för fler jämställdhetsanalyser och att
dessa leder till åtgärder vars resultat också efterfrågas från tjänsteledning och politiken i högre
utsträckning.
Men även om att stärka befintlig kunskap och tydliggöra och stärka nätverket för
Mål och myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken, Betänkande av Jämställdhetsutredningen
SOU 2015:86, Program för hållbar jämställdhet: resultat och effekter av ett utvecklingsprogram. Slutrapport
från följeforskningen 2008-2013, Lennart Svensson m.fl, Apel
2
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jämställdhetsintegrering och antidiskriminerings roll. Dessutom måste jämställdhetsområdets
och jämställdhetsintegreringens ställning som ett etablerat kunskapsområde i Malmö stad
befästas löpande genom utbildning och information till politiker, chefer och medarbetare.

Man bedömer också att arbetet med jämställdhetsintegrering som hittills varit framgångsrikt nu
bör komma över i en ny fas. Detta mot bakgrund dels av uppnådda framgångar dels de
förändringar som skett (bl. a ny modell för målstyrning, ny nämnds- och
förvaltningsorganisation, bredare arbetssätt och bredare uppdrag för såväl beredningen som
nätverket). Viktiga inslag i en sådan ny fas är då bl. a revidering av utvecklingsplanen för
jämställdhetsintegrering och en ny roll för planen (med fokus på att fungera som stödjande och
horisontellt men med tydliga indikatorer och kommungemensam årlig uppföljning).
Följande rekommendationer lämnas inför 2019
1. Se över former, innehåll och målgrupp för erfarenhetsutbyte och förvaltningsövergripande
lärande gällande jämställdhet inom Malmö stad. Utvärderingen visar två tydliga uppfattningar
om det nuvarande erfarenhetsutbytet. Antingen att det inte känns till alls eller att det i någon
grad uppfattas brista. Få respondenter uttrycker att lärandet inom kommunen fungerar riktigt
bra. Det finns samtidigt bra exempel på samarbete över förvaltningsgränser och på insatser och
resultat att vidareutveckla och återanvända i ett stärkt förvaltningsövergripande
erfarenhetsutbyte (till exempel inom skolområdet och fysisk utemiljö).
2. Målgruppsinriktade insatser för chefer och politiker. Politiker efterfrågar mer utbildning
och bedömer att det behövs. Det gör även chefer. Chefers och politikers efterfrågan av resultat
av arbetet med jämställdhet behöver dessutom öka. Då chefers och politikers kännedom om
jämställdhetsmålen brister finns behov av riktade insatser. Den relativt låga kännedomen om
målen är en förhindrande faktor för utvecklingsplanens genomslag och ett hållbart,
sammanhållet arbete med jämställdhet i kommunen. Breddutbildning som främst har riktats mot
medarbetare kan kompletteras med teori- och metodstöd för chefer och politiker.
3. Se över befintligt stödmaterial för förvaltningars praktiska arbete med styrning, ledning och
utveckling med mål. Den nya och tydligare målstyrningsmodellen som etablerats 2015, med nya
och färre kommunfullmäktigemål, anges av våra respondenter som bra och positiv för
möjligheterna till jämställdhetsintegrering. Men målstyrningsstöd i form av dokument,
handböcker och liknande behöver konsekvent inkludera jämställdhet för att målarbetet ska gå i
linje med kraven i utvecklingsplanen. Om inte så sker riskerar jämställdhetsintegrering att bli en
sidoordnad process vilken, om kunskapen om jämställdhet brister hos dem som använder
stödmaterialet, i liten eller ingen grad kopplas till målstyrningsarbetet. Att jämställdhet idag inte
inkluderas i allt underlag för målstyrningsstöd visar att jämställdhetsintegrering inte sker fullt ut.
4. Aktualisera Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering i Malmö Stad inför 2019–
2020. En revidering av planen kan med fördel inkludera mål för perioden utifrån synliggjorda
behov av fortsatta insatser för utökat och stärkt arbete med jämställdhetsintegrering (genom
framförallt fler jämställdhetsanalyser, åtgärder utifrån dessa samt uppföljning av resultat), samt ta
höjd för aktuella jämställdhetspolitiska utvecklingsområden. Viktigt är då kopplingen mellan
utvecklingsplanen och den nya målstyrningsmodellen. Centralt är då att utformning och
uppföljning av nämndsmål, åtaganden, insatser och aktiviteter sker på ett sådant sätt att
jämställdhet och jämställdhetsintegrering beaktas som en genomgående horisontell dimension
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inom ramen för kommunfullmäktigemålen och uppföljningen av dem. För att fullgöra en sådan
roll behöver utvecklingsplanen aktualiseras och ges tydliga mål för perioden 2019 – 2020. Detta
kan då vara ett stöd för utarbetande av nämndmål inom ramen för den nya målstyrningen.

5. Utreda och påverka strukturella skillnader mellan olika förvaltningar
Pågående arbete bedrivs i huvudsak inom de strukturer som gäller. Att förändra strukturer är ett
mera omfattande och långsiktigt arbete som även kräver nationella insatser. Kommunen bör på
olika sätt lyfta dessa frågor som handlar om att män och kvinnor har olika villkor beroende på
att verksamheter har olika könsstruktur.
Stadskontorets bedömning

Stadskontoret föreslår att rapporten översändes till Malmö stads nämnder och av staden helägda
bolag för att beaktas i deras fortsatta arbete. Stadskontoret bedömer att det är viktigt med rutiner
för att efterfråga resultat av förvaltningarnas arbete, hur utbildning sker inom området eller hur
kompetens säkerställs i rekrytering av nya medarbetare.
Stadskontorets kommer vidare att beakta slutrapporten i den pågående revideringen av utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering (STK-2017-1538). Stadskontoret bedömer att det är
önskvärt att få styrdokument likt utvecklingsplanen in i den ordinarie målkedjan som består av
kommunfullmäktigemål och nämndsmål som sedan omsätts i åtaganden och aktiviteter.
Avseende rekommendationen om att utveckla och förstärka metodstöd för
jämställdhetsintegrering så pågår ett arbete med att utveckla detta på Malmö stads intranät och
webb.

Ansvariga

Bertil Siöström Avdelningschef
Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare
Andreas Norbrant Stadsdirektör
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1. Sammanfattning och förslag
Vi påbörjade vårt arbete med utvärdering av Malmö stads arbete med jämställdhetsintegrering
hösten 2014. Särskilda rapporter har tidigare lämnats för 2015 och 2016. Denna rapport avser 2017
men innehåller också ett försökt att dra slutsatser för hela perioden 2014 – 20171.
Bakgrund

Malmö Stad undertecknade 2007 Den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och
män (CEMR). Kommunen har därmed förbundit sig att integrera jämställdhetsperspektivet
systematiskt i alla verksamheter. Deklarationen innebär åtaganden för Malmö stad både som
arbetsgivare och ur ett verksamhetsperspektiv - i relation till invånarna. Det innebär med andra ord
att deklarationen har kopplingar till bland annat diskrimineringslagstiftningen, till de
jämställdhetspolitiska målen och till krav om en likvärdig medborgarservice (för vilka såväl Sveriges
regering och riksdag och SKL, som EU och FN fastslagit att strategin jämställdhetsintegrering ska
användas).
I Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering i Malmö Stad (2011-2020) finns åtagandena samlade
och berör såväl arbetsgivar- som verksamhetsperspektivet. Utvecklingsplanens implementering och
genomslag och Malmö stads arbete med jämställdhetsintegrering följs och utvärderas i syfte att
möjliggöra ett hållbart arbete. Denna rapport redovisar de utvärderingsinsatser som genomförts
sedan augusti 2014 samt de iakttagelser som gjorts till och med december 2017. Rapporten bygger
på och vidareutvecklar den delrapport som avlämnades sommaren 2015 och den rapport avseende
är 2015 som lämnades våren 2016. Denna rapport fokuserar på 2017 men knyter an till och jämför
med de tidigare rapporena, detta med syfte att följa utvecklingen över tid under de år vårt
utvärderingsuppdrag omfattar (2014 – 2017).
Vi noterade redan i de tidigare rapporterna att 2015 var ett exceptionellt år i Malmö stads
verksamhet. Hösten 2015 kom att präglas av den belastning som förorsakades av
flyktingmottagandet. Kommunfullmäktige beslutade under 2015 också om en ny målstyrningsmodell
för Malmö stad. Vi noterar också att den nya målstyrningsmodellen allt mer kommit att påverka
arbetet med jämställdhet och jämställdhetsintegrering, vilket många intervjuade bedömer som
positivt ur ett jämställdhetsperspektiv.
Vi noterar också att senare delen av 2016 och början av 2017 delvis kommit att påverkas av den stora
omorganisationen inom Malmö stads nämnds- och förvaltningsorganisation.
Värt att framhäva är dessutom att Malmö stad, på den nationella konferensen Jämställdhetsdagarna
i januari 2016 uppmärksammades för sitt arbete med jämställdhetsintegrering. Malmö stad fick då,
tillsammans med Norra Skogsägarna, ta emot den första nationella utmärkelsen Svenska
jämställdhetspriset som delades ut av Sveriges Kvinnolobby. Malmö stad deltar även i SKL`s, av
1

Se även avsnitt 2 ”Jämställdheten i Malmö stad 2014 – 2017.

3

4

regeringen finansierade, projekt modellkommuner där Malmö tillsammans med sex andra
kommuner är en modell för framgångsrikt jämställdhetsarbete.

1.1 Sammanfattande bedömning
Vår sammanfattande bedömning av Malmö stads arbete med jämställdhetsintegrering är positiv, nu
2017 liksom 2015 och 2016. Vad vi framförallt ser som en god grund för fortsatt utveckling är
betydelsen av den dynamiska miljö som finns för arbetet med jämställdhetsintegrering i Malmö stad.
När det gäller den nya målstyrningsmodellen och dessa mål var de 2015 så nya att vi avstod från att
göra en bedömning av effekterna. Vi noterade dock redan i rapporten för 2015 att de flesta
intervjuade såg den nya modellen för målstyrning som KF fastställt som en förbättring av Malmö
stads styrning av jämställdhetsarbetet. Många menar att den nya målstyrningsmodellen styr arbetet
med jämställdhet mer än utvecklingsplanen. Centralt är då att utformning och uppföljning av
nämndsmål, åtaganden, insatser och aktiviteter sker på ett sådant sätt att jämställdhet och
jämställdhetsintegrering beaktas som en genomgående horisontell dimension inom ramen för KFmålen och uppföljningen av dem. Viktigt kan då vara att utvecklingsplanen aktualiseras och ges
tydliga mål för perioden 2019 – 2020. Detta kan då vara ett stöd för utarbetanden av nämndsmål
inom ramen för den nya målstyrningen.
Vår bedömning var 2015 att den nya målstyrningsmodellen kan vara positiv ur perspektivet
jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Denna bedömning har förstärkts efter intervjuerna under
2016 och i arbetet med denna rapport. Vi har därför valt att även i denna rapport göra en särskild
beskrivning och analys av KF:s nya målstyrningsmodell och dess betydelse för arbetet med
jämställdhetsintegrering i Malmö stad 2.
Att miljön för arbetet med jämställdhetsintegrering är dynamisk innebär att arbetet kan utvecklas,
möta andra förutsättningar, hantera nya problem och anpassas till nya behov.
Den dynamiska miljön vilar till stor del på kombinationen av nedanstående tre ”pelare” och
begreppet ”provisoriska utopier”. 3
Även om dessa är etablerade i något olika omfattning så finns idag ett viktigt grundläggande samspel
dem emellan och med organisationen i övrigt.
Pelarna som leder till att miljön för arbetet med jämställdhet och jämställdhetsintegrering blir
dynamiskt utgörs främst av:
Pelare 1. Strukturer:
Här noterar vi främst beredningen för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter, nätverket
för jämställdhetsintegrering och antidiskriminering och dess deltagare samt stadskontoret som
fungerar som pådrivare. Chefer och ledare är en grundstruktur som hanterar jämställdhet på olika
Se avsnitt 7 KF:s målstyrningsmodell och jämställdhetsintegrering (där vi främst behandlar KF mål 1,4 och 9).
Denna tolkningsmodell utvecklades i rapporten för 2015 och har bekräftats genom informationsinsamling och
analys 2016 varför vi valt att hålla fast vid och fördjupa modellen i denna rapport.
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sätt. Men här finns även samspelet med de anställdas fackliga organisationer och
intressegrupperingar bland invånarna i Malmö.
Pelare 2. Strategier:
Här noterar vi främst beslut kring politiska mål, ett tydligt ledarskap samt uttalat politiskt
engagemang och transparent uppföljning. Här finns även opinionsbildning och dialog med invånarna
samt att jämställdhet och jämställdhetsintegrering etablerats som ett kunskapsområde inte minst
genom de informations- och utbildningsinsatser som stadskontoret genomfört för bl a chefer och
tjänstepersoner i nätverket för jämställdhetsintegrering och antidiskriminering.
Pelare 3. Resurser:
Här noterar vi främst resurser i form av tid att arbeta med jämställdhet och jämställdhetsintegrering.
Viktiga resurser är också kompetenshöjning som är en följd av utbildning och seminarier mm bl a
anordnat av stadskontoret. Vi noterar också att även i annan kompetensutveckling och utbildning än
den som är primärt orienterad mot jämställdhet finns jämställdhetsaspekter med. Detta stärker
jämställdhet som ett etablerat kunskapsfält. Vi noterar också de stimulansmedel som kan sökas från
utskottet för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter som en viktig resurs genom att
stimulera till insatser och utveckling.
Denna form av dynamik, som bärs upp av dessa ”tre pelare”, är central för en förändringsstrategi
som ser provisoriska utopier som en viktig del i reformarbetet. Provisoriska utopier är idéer och mål
som är tillräckligt nära och konkreta för att vara möjliga att förverkliga men samtidigt tillräckligt
visionära för att ge politiken, målen och människorna en större mening. Detta samtidigt som man är
medveten om att den provisoriska utopin inte är ett slutligt mål utan att när den nås har verkligheten
förändrats så att ytterligare utveckling behövs.
En bärande tanke i en sådan dynamisk förändringsstrategi är att det måste finnas ett samspel mellan
teori och praktiskt handlande i politiken. Ett viktigt inslag är metoden att mobilisera för att nå
uppsatta delmål (”provisoriska utopier”). När dessa (del)mål nåtts utvecklas nya krav och mål. Det är
med detta synsätt som vi betonar betydelsen av den dynamiska miljön och att denna fortsätter att
utvecklas4.
Då utvärderingen utgått från ambitionen att studera genomslaget för Utvecklingsplan för
jämställdhetsintegrering i Malmö stad 2011-2020 bör samtidigt nämnas att planen har ett begränsat
genomslag som styrande dokument. Dess innehåll, mål och inriktningar känns till i lägre grad än
jämställdhetsintegrering i sig och olika insatser för jämställdhet. De för utvärderingsperioden
prioriterade områdena har inte heller haft ett särskilt fokus i förvaltningarnas arbete med
jämställdhet. Detta betyder emellertid inte att det inte skett något arbete med jämställdhet utifrån
stora delar av planens innehåll. Tvärtom har jämställdhetsperspektivet, om än i varierande grad,
blivit en allt viktigare del i arbetet och styrningen av Malmö stad.
Den övergripande frågan om Malmö med detta är på väg mot den ”jämställda staden” vill vi tentativt
besvara med JA. Dock med kommentaren att jämställdhet är ett ”rörligt mål”. Samtidigt som hinder
Ett begrepp som i Sverige främst introducerats av Ernst Wigforss genom en artikel ”Om provisoriska
utopier” (1958).
4
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undanröjs och viktiga mål uppnås uppstår och/eller upptäcks nya brister och ojämställdhet mellan
män och kvinnor, pojkar och flickor som behöver åtgärdas. Vi tolkar detta som ett förändringsarbete
enligt modellen ”provisoriska utopier”.

1.2 Jämställdhetsintegrering i Malmö inför en ny fas
Vi ser som ovan framgått arbetet med jämställdhetsintegrering i Malmö som mycket framgångsrikt
under den utvärderade perioden 2014-2017. Men såväl våra enkäter och intervjuer som andra källor,
t ex Jämix, tyder på att arbetet minskat i kraft och fokus och hamnat på en ”platå” i slutet av
perioden. Detta menar vi kan bero på flera faktorer som förändrat förutsättningarna sedan den
nuvarande utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering antogs.
Bland dessa nya förutsättningar noterar vi bl a:

-

-

-

-

Planen (Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering i Malmö Stad (2011-2020) har
blivit allt otydligare som styrinstrument efter 2013, inriktningsmål och effektmål finns
inte för perioden from 2014.
Målstyrningen i Malmö stad har förändrats under perioden. Den nya modellen med
bas i KF-målen är bredare och mer visionära. Detta kan vara positivt men kräver att
planering och uppföljning sker tydligt och även ur ett jämställdhetsperspektiv.
Arbetet i politiska organ och förvaltningar har breddats till att omfatta flera
diskrimineringsgrunder och är inte lika sammanhållet och fokuserat mot jämställdhet.
För att effektivare främja arbetet med jämställdhetsintegrering kan det behövas ett
komplement i form av en ny kommunövergripande utvecklingsplan för
jämställdhetsintegrering som fungerar som en horisontell dimension med tydliga
indikatorer och gemensam uppföljning kommunövergripande. Beredningen
(beredningen för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter) har bredare
uppdrag och styr mindre. De politiska signalerna från kommunledningen är inte lika
starka. Nätverket (nätverket för jämställdhetsintegrering och antidiskriminering) har
bredare uppdrag och är mindre fokuserat på jämställdhet.
Förvaltningarna tar fram egna bredare strategier och planer. Arbetet har
fragmentiserats till de olika förvaltningarna. Arbetet drivs på olika sätt och med olika
intensitet i olika delar av Malmö stads organisation. Stadskontoret roll har blivit
otydlig och välfärdsavdelningen har hamnat på ”mellanhand” och förvaltningarna
sätter agendan själva. Uppföljningen av arbetet har minskat och blivit mindre tydlig.
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Mycket tyder därför på att det nu finns behov av att ta ett nytt samlat grepp för att anpassa arbetet
med jämställdhetsintegrering till de nya förutsättningarna och fortsatt föra arbetet framåt. Detta för
att på nytt fokusera och skapa förutsättningar för fortsatt positiv utveckling av arbetet med
jämställdhetsintegrering i Malmö stad.
Vår bedömning är att det behövs en ny utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering i Malmö stad.
Denna bör ha tydliga indikatorer och en gemensam struktur för uppföljning. Den kan ses som ett
horisontellt perspektiv som kompletterar målstyrningen med utgångspunkt i KF-målen. Den bör
stödjas av gemensamma indikatorer och en gemensam uppföljning.

1.3 Svar på de övergripande utvärderingsfrågorna
Utvecklingsplanen saknar specifika mål för den aktuella utvärderingsperioden 2014-2017. För att
strukturera vårt arbete har vi därför formulerat fyra övergripande utvärderingsfrågor (se även avsnitt
om Metoder och arbetssätt samt bilaga 1)5. Vårt sammanfattande svar på dessa redovisas nedan.
Fråga 1. Vilket genomslag har utvecklingsplanen fått i Malmö stads arbete med jämställdhet ur ett
arbetsgivarperspektiv?
När det gäller jämställdhetsfrågor och arbetet med jämställdhetsintegrering är det
arbetsgivarperspektivet som det finns längst erfarenhet och mest medvetenhet om. Detta perspektiv
uppfattas också som lättare att driva i den bemärkelsen att det är enklare att jämföra och lära mellan
olika verksamheter och förvaltningar samt att driva på från politiken och centralt inom
förvaltningarna. Diskrimineringslagens krav gällande arbetsgivares insatser för att förebygga och
genomföra aktiva åtgärder för att motverka diskriminering i arbetslivet på grund av kön bidrar till en
ökad tydlighet kring åtgärder rörande jämställda löner, diskriminering och ett strukturerat
planarbete. En annan viktig faktor som främjar utvecklingen vad gäller arbetsgivarperspektivet är att
det finns starka fackliga personalorganisationer.
När det gäller lönesättning och medellön för alla anställda noteras att löneskillnaderna mellan
kvinnor och män har minskat under perioden 2012 – 2017. Kvinnors lön i procent av männens har
stadigt ökat mellan 2012 (94,8 %), 2016 (97,6 %) och 2017 (97,7 %). Utvecklingen har också
successivt gått fortare under perioden 2012 -2016 (kvinnors lön som procent av männens ökade
2012-2014 med 1,1 procentenheter och 2014-2016 med 1,7 procentenheter) men minskade 20152017 till 0,7 procentenheter.
Kvinnor och mäns anställningsform och tjänstgöringsgrad är också viktiga jämförelsefaktorer. 83,6
% av kvinnorna och 87,6 % av männen 2017 jobbade heltid. 2012 var motsvarande andel för kvinnor
80,6 % och för män 87,7 %. Andelen med heltid har således från 2012 till 2017 ökat bland kvinnor
med 3 procentenheter och minskat bland män med 0,1 procentenhet.
Vi ser en trend att andelen tillsvidareanställda minskat från 2012 till 2017 (detta gäller både kvinnor
och män, men trenden och nivån var högre för män än för kvinnor). 2016 ökade andelen
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tillsvidareanställda både bland kvinnor och män (för kvinnor ökade andelen tillsvidareanställda 2015
– 2016 från 86,9 % till 87,5 % för män ökade andelen från 81,6 % 2015 till 82,7 % 2016).
Andelen tidsbegränsat anställda män var 16,5 % 2017 en ökning med 2,3 procentenheter från 2012.
Andelen tidsbegränsat anställda kvinnor var 11,6 % 2017, en ökning med 0,3 procentenheter från
2012.
Genom intervjuerna ger förtroendevalda och tjänstepersoner en bild av att mål och insatser när det
gäller jämställdhetsarbetet ur ett arbetsgivarperspektiv är välkända samt att ansvar och roller är
tydliga och uppfattade av de ansvariga. Samtidigt visar våra web-enkäter att även om fler än hälften
av cheferna anser att det finns mål för jämställdhet inom personalområdet så svarar drygt en
fjärdedel att det saknas och knappt 2 av 10 att de inte vet om mål finns.
Arbetet upplevs av cheferna, enligt våra web-enkäter, som mer aktivt jämfört med det som sker ur
ett verksamhetsperspektiv. Bilden är dock motsägelsefull. Samtidigt som något mer könsuppdelad
statistik samlas in så görs något färre jämställdhetsanalyser och åtgärder jämfört med arbetet ur ett
verksamhetsperspektiv. Genom intervjuer framkommer att det finns motverkande faktorer som
exempelvis att arbetet ur ett arbetsgivarperspektiv i många fall kräver åtgärder som har kostnads/budgeteffekter. Men det betonas också att åtgärder kommer i konflikt med etablerade
uppfattningar om arbetsfördelning och identitet.
Vår bedömning är att arbetsgivarperspektivet har fått ett tydligt genomslag i Malmö stads
jämställdhetsarbete. Det bedrivs ett aktivt arbete ur ett arbetsgivarperspektiv. Men även om
framsteg görs (t ex genom att löneskillnader mellan män och kvinnor minskar) återstår mycket att
göra. En viktig fråga är att det handlar om ”rörliga mål” i den meningen att verkligheten hela tiden
förändras och att nya skillnader uppstår samtidigt som andra orättvisor åtgärdas6. Man kan också
överväga om inte Malmö kommit så långt i medvetandet att man kan övergå till att fokusera mer på
resultat och effekter och mindre på processer och procedurer när det gäller jämställdhetsintegrering
ur ett arbetsgivarperspektiv.

Fråga 2. Vilket genomslag har utvecklingsplanen fått i Malmö stads arbete med jämställdhet ur ett
verksamhetsperspektiv?
Jämfört med jämställdhet i arbetsgivarperspektivet så har arbetet med jämställdhetsintegrering i
verksamheten inte en lika lång tradition i Malmö stad. Flertalet förvaltningar anger dock att
jämställdhetsfrågor ur verksamhetsperspektiv blivit alltmer etablerat och i flera fall ses som en
naturlig del i det löpande arbetet i förvaltningarnas linjeorganisation. Samtidigt finns det
motverkande tendenser där skillnaderna ökar mellan könen. Ett viktigt sådant område är resultaten i
skolan där t ex 84 % av flickorna på högskoleförberedande program i gymnasieskolan 2014/2015 var
högskolebehöriga medan motsvarande andel för pojkar var 75 %. Jämfört med 2013/2014 har
skillnaderna mellan flickor och pojkar ökat.
Intervjuer genomförda under hösten 2015 har aktualiserat frågan om en motsättning mellan
”kärnuppgiften” och arbetet med jämställdhetsintegrering vad gäller tid och resurser i
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förvaltningarna. Man menar att brister i jämställdhet inte kan åtgärdas gå grund av arbetsbelastning
och/eller resursbrist. Denna ”konflikt” mellan jämställdhetsintegrering och ”kärnuppgift” återfinns
även i intervjuerna hösten 2016 – men är mindre betonad. Intervjuerna hösten 2017 visar ännu
mindre sådan tendens. En bakgrund kan vara den belastning som informanterna uppfattar att
flyktingmottagandet har inneburit 2015. Detta är intressant då det indikerar att man inte ser
jämställdhetsintegrering som en grundläggande och integrerad del av verksamheten som måste
prioriteras. Detta synsätt överensstämmer inte med de uppdrag som ges i t ex socialtjänstlagen och
skollagen.
Verksamhetsperspektivet uppfattas, särskilt av tjänstepersoner, vara mer heterogent och svårare att
arbeta med än jämställdhet ur ett arbetsgivarperspektiv då verksamheterna uppfattas ha olika
förutsättningar och möjligheter till jämställdhetsintegrering. Insatser för likvärdig medborgarservice
är inte lika tydligt reglerade som insatserna för jämställdhet ur diskrimineringslagens
arbetsgivarperspektiv. Ansvaret för jämställdhet ur ett verksamhetsperspektiv upplevs ibland mera
otydligt. Uppdragets innehåll är inte lika tydligt definierat och det uppfattas inte ha en lika given
hemvist inom verksamheterna, som arbetsgivarperspektivet har genom placeringen på HR.
Vi tolkar detta här, liksom i rapporten 2015 och 2016, som att arbetet med jämställdhetsintegrering
ur ett verksamhetsperspektiv kan ses som en ”trestegsraket” där de olika stegen är olika långt komna
i genomslag (etablering);

Könsuppdelad statistik i ärendehantering och rapportering till nämnd har fått ett genomslag i
de flesta nämnder och förvaltningar

Jämställdhetsanalyser förekommer i de flesta nämnder och förvaltningar och håller på att bli
etablerade som företeelse om än i de flesta nämnder och förvaltningar i begränsad
omfattning

Planer för åtgärder baserade på jämställdhetsanalyser förekommer kopplade till flertalet av
genomförda jämställdhetsanalyser
Könsuppdelad statistik finns i något mindre omfattning gällande verksamhetsperspektivet jämfört
med arbetsgivarperspektivet. Samtidigt ger våra web-enkäter bilden av att statistiken oftare
analyseras och att jämställdhetsanalyser oftare leder till åtgärder i verksamhetsperspektivet. Det
uppfattas samtidigt som om detta arbete är svårare än ur ett arbetsgivarperspektiv.
Vår bedömning är att både chefer och medarbetare upplever arbetet som riktas mot medborgare
och brukare som intressant och stimulerande medan arbetet i arbetsgivarperspektivet är mindre
spritt bland medarbetarna.
Det man arbetat med och nått resultat inom är bland annat jämställdhet mellan pojkar och flickor i
förskola, skola och fritidsverksamheterna. Många exempel finns också på framgångsrikt arbete på
olika mötesplatser och i stadsdelarna. Inte minst handlar det om insatser för att stödja
invandrarkvinnor.
Även inom vård och omsorg och social verksamhet har betydande insatser gjorts för likvärdig
bedömning och service.
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Vår bedömning, från 2015 som har förstärkts 2016 och 2017, är att verksamhetsperspektivet håller
på att etableras i Malmö stads jämställdhetsarbete men ännu inte har fått ett lika stort genomslag
som arbetsgivarperspektivet. Det görs något fler åtgärder men då det är relativt nytt har dessa ännu
inte fått ett lika stort genomslag som arbetsgivarperspektivet. Vi bedömer dock att den övergripande
bilden är att jämställdhetsarbetet ur ett verksamhetsperspektiv är starkt etablerat och att det görs
framsteg i Malmö stads förvaltningar.

Fråga 3. Vad i Malmö stads arbete bidrar respektive hindrar ett hållbart arbete med
jämställdhetsintegrering?

I våra intervjuer med såväl förvaltningschefer som deltagare i nätverket för jämställdhet och
antidiskriminering samt politiker, framträder en relativt samstämmig bild kring vilka faktorer som
bidrar och hindrar arbetet med jämställdhetsintegrering. Denna bild stöds av våra web-enkäter.
Faktorerna återkommer emellanåt både som bidragande och hindrande. Detta då exempelvis
förutsättningen kan finnas för att en viss faktor ska kunna bidra till arbetet, samtidigt som detta av
olika skäl inte fungerar fullt ut.
Bland viktiga faktorer som idag i olika omfattning uppfattas bidra till ett hållbart arbete med
jämställdhetsintegrering märks främst:










Tydlighet i politiken genom stark förankring, medvetenhet, engagemang, stöd, beslut, mål,
uppföljning och ledarskap.
Ett ”strategiskt tryck”, en dynamik som främst är skapad genom beredningen för demokrati,
jämställdhet och mänskliga rättigheter, tjänstepersonerna i nätverket för
jämställdhetsintegrering och antidiskriminering och förekomsten av könsuppdelad statistik.
Nämndernas engagemang och förväntningar har som helhet breddats och fördjupats men med
ganska stora variationer.
Nätverket för jämställdhetsintegrering och antidiskriminerings roll som drivande,
initiativtagande, bidragande till lärande etc.
Förvaltningsledningarnas tydlighet och professionalism i genomförandet av jämställdhetsinsatser
har överlag förstärkts.
Att jämställdhet inte kompletteras i efterhand utan är med från början vid hantering av ärenden i
flera förvaltningar och nämnder.
En faktor som anges ha betydelse och leder till dynamik och transparens i arbetet är vidare den
uppföljning som sker genom stadskontoret och i nämnderna samt i avrapportering av
fullmäktigemål.
Stöd i form av utvecklingsmedel från stadskontoret betonas som viktigt för arbetet. En majoritet
av de chefer vars verksamheter fått del av utvecklingsmedel i någon form menar att dessa
bidragit positivt till arbetet med jämställdhetsintegrering.
Det betonas att den kompetensutveckling i jämställdhetsfrågor som stadskontoret anordnat för
chefer och nätverk för jämställdhetsintegrering och antidiskriminering har lett till att
jämställdhet blivit ett etablerat kunskapsområde i Malmö stad.

Bland faktorer som i olika omfattning uppfattas hindra eller motverka ett hållbart arbete med
jämställdhetsintegrering noterar vi 2017 liksom 2016:
 Det finns en uppfattning bland chefer och tjänstepersoner med jämställdhetsuppdrag om att
efterfrågan av resultat av jämställdhetsarbetet från tjänsteledning och politisk ledning är
otillräcklig och har minskat. Här visar enkäterna ett visst glapp mellan chefers och politikers
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uppfattning; politiker har en något mer positiv bild av omfattningen i både nämndernas och
kommunfullmäktiges efterfrågan av resultat än cheferna. Detta beror troligen på att politiker
förväntas efterfråga resultat.
Chefers och politikers kännedom om Malmö stads jämställdhetsmål brister i flera fall. Samtidigt
som strategier för uppföljning etablerats och används så uttrycker fler chefer att de inte vet om
deras verksamhet kommer att nå Malmö stads jämställdhetsmål. Andelen politiker som saknar
kännedom är snarlik.
I förvaltningar med olika könsstruktur, exempelvis inom utbildning och vårds, finns en syn på att
tekniska förvaltningar har fördelar kopplat till kön gällande lön och andra arbetsförhållanden.
Man uppfattar t ex att lönerna är lägre inom vårdområdet än inom tekniksektorer och att man
inom teknisk verksamhet länge haft arbetskläder. Man menar att kommunen har svårt att
åtgärda strukturellt betingade skillnader i lönenivåer.
Chefer och politiker uttrycker i enkäterna behov av kunskaper för att kunna arbeta praktiskt med
jämställdhetsintegrering. Cirka hälften av cheferna menar att de saknar tillräcklig kunskap.
En viktig faktor som noteras särskilt i våra web-enkäter är bristen på inspiration och lärande
mellan förvaltningar och över gränser mellan olika verksamheter. Inom några områden anges att
samarbetet mellan förvaltningarna fördjupats och fungerar väl, t ex mellan
utbildningsförvaltningarna, vidare anges flera exempel på förvaltningsövergripande projekt t ex
när det gäller planprocesser och gestaltning av stadsmiljö samt utformning av jämställda platser.
Värt att notera är samtidigt att knappt hälften av chefsenkäternas respondenter inte vet om det
finns ett fungerande erfarenhetsutbyte i dessa frågor.
Befintliga traditioner och normer kring kön framhålls i flera intervjuer som hindrande faktorer.
I intervjuerna hösten 2015 (och om än i mindre omfattning 2016) noterar vi även att flera chefer
menar att de på grund av belastningen som flyktingmottagandet inneburit måste prioritera
kärnverksamheten mer, (och underförstått inte har samma möjlighet att prioritera
jämställdhetsfrågor). Andra chefer anger att jämställdhetsfrågor skulle kunna vara en viktig del i
integrationsarbetet samt att strategin för jämställdhetsintegrering just innebär att jämställdhet
integreras som en naturlig del i arbetet och därför inte leder till merarbete.

Vi ser en något skiftande bild i svaren mellan chefer och politiker och mellan web-enkät och
intervjuer som kan tyda på hindrande faktorer och att strukturen i Malmö stads arbete inte fått fullt
genomslag i hela organisationen. Samtidigt visar utvärderingen att insatser för jämställdhet och
strategin jämställdhetsintegrering är så starkt etablerade att det fortsätter att fördjupas i de flesta
förvaltningar och nämnder. Jämställdhetsperspektivet har blivit mer närvarande i förvaltningar och i
linjeorganisationen samt i nämndernas arbete. Eller som en respondent uttryckte det;
”Jämställdhetsarbetet har gått från att vara en grej för eldsjälar inom politik och förvaltning till att bli
en naturlig del av verksamheten.” Den nya och tydligare målstyrningsmodellen som etablerats 2015,
med nya och färre Kommunfullmäktigemål, anges av våra respondenter som bra och positiv för
möjligheterna till jämställdhetsintegrering.
Vår sammanfattande bedömning är att det som främst bidrar är den dynamik som skapats genom
samspelet mellan pådrivande strukturer, strategier och beslut samt olika former av resurser.
Det som främst hindrar är befintliga normer, traditioner och strukturer. Men även brister i
uppföljningen av resultat av arbetet med utvecklingsplanen och den relativt stora andel chefer och
politiker som inte känner till Malmö stads jämställdhetsmål.
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Fråga 4. Vilka förutsättningar är viktiga för genomförandet av nästa period i arbetet med Utvecklingsplan för
jämställdhetsintegrering i Malmö stad?

Jämställdhetsintegrering syftar till systemförändring. Det vill säga till förändring av en verksamhet på
djupet, för att inte bara komma åt numerär ojämställdhet utan i förlängningen även kultur, normer
och värderingar som hindrar jämställdhet. Det handlar om ett arbete som förmår förändra
makt(o)balanser. Därför behöver det drivas både kvalitativt och kvantitativt, på lång sikt, integrerat i
de ordinarie verksamheterna och processerna och ägas av politiker och ledning.7 Långsiktigheten
behövs för att åstadkomma hållbarhet i arbetet och varaktiga förändringar.
Den generella bilden i intervjuer, enkäter och analyserade dokument bekräftar betydelsen av
långsiktighet för att befästa den dynamiska miljö (med strukturer, strategier, resurser8) som byggts
upp för arbetet i Malmö stad. Det uttrycks att det nu gäller att bygga vidare på det befintliga arbetet
för att förbättra och fördjupa detta och inte satsa på stora nya arbetsmetoder eller modeller (”hålla i
det vi redan gör – inte satsa på något nytt”). Men också att arbetet med jämställdhetsintegrering för
att bli framgångsrikt även i nästa period måste utvecklas för att möta de nya förutsättningarna som
råder i Malmö stad. Detta innebär att det behövs en ny utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering
som fungerar som ett horisontellt perspektiv i relation till den nya modellen för målstyrning och den
nya nämnds- och förvaltningsstrukturen9. En sådan ny utvecklingsplan bör bl a innehålla tydliga
indikatorer som följs upp på ett gemensamt sätt i hela Malmö stad. Detta lägger grunden till en ny
fas i arbetet med jämställdhetsintegrering i Malmö stad.
Med denna inriktning betonas bland annat att utveckla och förstärka rutiner och uppföljning,
utveckla de politiska målen, fördjupa lärande och kompetens och arbetet med jämställdhetsanalyser.
En viktig aspekt är då att vidta mer konkreta åtgärder som har effekt och är synliga både vad gäller
jämställdhet direkt för invånare (verksamhetsperspektivet) och för anställda
(arbetsgivarperspektivet). Bland de förutsättningar som våra respondenter lyfter fram för att
möjliggöra detta finns framförallt mer tid, kompetens, utbildning och lärande samt tydligare
uppföljning av gjorda insatser mot ställda mål. Vidare gäller det att upprätthålla det strategiska tryck
som vidmakthåller dynamiken i arbetet med jämställdhetsintegrering.
Vår bedömning är att arbetet med jämställdhetsintegrering fortsätter att etableras. Malmö stad har
kommit en bra bit på väg i arbetet med könsuppdelad statistik, jämställdhetsanalyser, åtgärder och
särskilda insatser. Det finns goda förutsättningar att befästa och bygga vidare på den dynamiska
miljö med strukturer, strategier och resurser som utgör basen för arbetet idag. I avsnitt 1.3 nedan
knyter vi an till utvärderingens resultat, respondenternas uppfattning om fortsättningen och våra
Mark, Eva, Jämställdhetsarbetets teori och praktik. Studentlitteratur (2007), En kunskapsöversikt.
Jämställdhetsarbete – en utmaning för kommuner och landsting, SKL (2008)
8 Se avsnitt 1.1 Sammanfattande bedömning ovan.
9 Paralleller kan dras med EU arbetet bl a Socialfondsprogrammet 2014-2020 som har fyra horisontella
principer som ska prägla insatserna som får stöd: jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering samt
ekologiskt hållbar utveckling. Medan de tre första principerna är obligatoriska ska den sista beaktas vid vissa
utlysningar. Här förklarar vi vad principerna innebär i det svenska socialfondsprogrammet 2014–2020. De
horisontella principerna har en dubbel funktion i ESF projekten. De ska bredda kompetensen hos både
arbetsgivare och projektdeltagare, och säkerställa att projekten arbetar inkluderande.
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bedömningar genom förslag inför kommande period med Utvecklingsplan för
jämställdhetsintegrering i Malmö stad 2019-2020.

1.3 Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering och fortsatt arbete
Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering i Malmö Stad (2011-2020) samlar, med utgångspunkt i
CEMR-deklarationen, åtagandena för jämställdhet ur såväl arbetsgivar- som verksamhetsperspektiv.
Planens inriktningsmål, som skulle ha säkerställts till 2013 och därför var i fokus för föregående
periods följeforskning, innebär att:
Senast år 2013 ska Malmö stad ha säkerställt att alla verksamheter arbetar för:

likvärdig verksamhet, service och bemötande

likvärdig myndighetsutövning

likvärdig fördelning av resurser

jämställd fördelning av makt och inflytande till alla kvinnor och män, flickor och pojkar
oavsett bakgrund och tillhörighet
Senast år 2013 ska Malmö stad ha säkerställt att kommunen som arbetsgivare arbetar för:

likvärdiga anställningsvillkor

likvärdiga arbetsförhållanden

jämn fördelning av kvinnor och män inom olika yrkesgrupper

förhindra osakliga skillnader i lön till alla kvinnor och män oavsett bakgrund och tillhörighet
Indikatorerna för att bedöma måluppfyllelsen handlar om antalet förvaltningar och verksamheter
som kontinuerligt könsuppdelar individbaserad statistik, gör jämställdhetsanalyser i ordinarie arbete
samt har verksamhetsspecifika mätbara mål och åtaganden gällande jämställdhet i
verksamhetsplaner och budget. Indikatorerna berör även i vilken omfattning som mål och åtaganden
följs upp i delårsrapporter och årsredovisning och redogörs för i årlig kvalitetsredovisning eller
motsvarande.
Prioriterade utvecklingsområden 2017-2019
Utvecklingsplanens genomförande är indelat i olika perioder. För perioden efter 2013 finns inga
specifika mål formulerade10. Utifrån CEMR-deklarationens artiklar finns dock prioriterade åtaganden
som ska ges ett särskilt fokus:

-

Upphandling av varor och tjänster, artikel 12

-

Hälsa, artikel 14

I samband med upphandling av varor och tjänster och inför varje kontrakt som
kommunen avser att ingå beaktas jämställdhetsaspekterna och de lagliga
möjligheterna som finns att främja jämställdhet.

Under kommande år fördjupas arbetet med ett jämställdhetsperspektiv i
arbetet för kvinnors och mäns, flickors och pojkars rätt till god psykisk och
10

Inriktningsmål, effektmål och indikatorer anges per 2013.
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fysisk hälsa.

-

Könsrelaterat våld, artikel 22

Malmö stad ligger i framkant vad gäller kvinnofridsarbete. Under kommande år fördjupas arbetet
med olika insatser för våldsutsatta kvinnor och män, flickor och pojkar.
2017-2020 års arbete med utvecklingsplanen

De prioriterade utvecklingsområdena för 2014-2016 har hittills inte varit i fokus i enlighet med
utvecklingsplanens ambitioner.11 Utvecklingsplanen tydliggör att arbete ska ske utifrån de listade
artiklarna men inte vilka verksamheter som särskilt berörs av dessa eller hur arbetet ska genomföras,
följas upp och vad det ska resultera i. Det betyder inte att insatser för att jämställdhetsintegrera
områden relaterade till artiklarna inte har skett. Men det har samtidigt inte drivits ett specifikt arbete
med de prioriterade områdena.
Vår utvärdering gällande förekomst av könsuppdelad statistik, jämställdhetsanalyser och åtgärder
(samtliga angivna i planen som indikatorer för måluppfyllelse) visar vidare att inriktningsmålen för
2013 inte har uppnåtts. En bild som är i linje med Malmö högskolas följeforskarrapport från
föregående period.12
Inför 2019-2020 skulle en revidering av planen vara värd att överväga. Detta för att ta höjd för
fortsatta behov av insatser och stöd för att etablera jämställdhetsintegrering som strategi (delvis i
linje med beskrivna inriktningsmål, effekter och indikatorer för utvecklingsplanens år 2013). Inte
minst när det gäller fler och fördjupade jämställdhetsanalyser och åtgärder utifrån dessa, samt för att
öka frekvensen i politikens efterfrågan av måluppfyllelse och resultat.
En revidering av planen kan med fördel knyta an till Kommunfullmäktigemålen om jämställdhet och
bör dessutom, för att ge planen en funktion som styrdokument och öka uppföljningsbarheten,
formulera mätbara och konkreta mål7indikatorer för arbetet fram till 2020. Viktigt vid en revidering
av planen är också att utveckla och ange vilken funktion planen har i relation till den nya
målstyrningsmodell som KF antagit 2015. Vi menar att en reviderad utvecklingsplan bör kunna ses
som en horisontell dimension i relation till KF:s målstyrningsmodell.
Arbetet med och implementeringen av en reviderad utvecklingsplan skulle ge möjlighet att med
utgångspunkt i nuläget i Malmö stad också öka kunskapen, påminna om planen och arbetet med
jämställdhetsintegrering. Chefers och politikers kännedom och kunskap om CEMR och
utvecklingsplanen är generellt lägre än kunskapen om jämställdhetsintegrering, många efterfrågar
praktisk kunskap om jämställdhetsintegrering och kännedomen om såväl Malmö stads
jämställdhetsmål och förvaltnings-/nämndsspecifika mål behöver öka. En revidering och aktualisering
av utvecklingsplanen skulle kunna öka dess genomslag och därigenom knyta samman Malmö stads
arbete med jämställdhet ur såväl ett arbetsgivar- som verksamhetsperspektiv på ett tydligare sätt.
En sådan revidering skulle kunna leda över arbetet med jämställdhetsintegrering i en ny fas anpassad
till förändrade förutsättningar och leda till ett nytt fokus och nya framgångar i arbetet.
Det kan i och för sig ha haft betydelse att dessa utvecklingsområden har funnits även om de inte fokuserats.
Hur stor denna betydelse i så fall varit kan vi inte säkert bedöma.
12 Ambitiösa visioner – vaga mål. Att omsätta jämställdhetspolitik till praktik i vardagen, Följeforskningsrapport
av Rebecka Forssell och Christina Scholten, Malmö högskola (2011)
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Bedömning och rekommendationer
Erfarenheterna från SKL:s storsatsning på jämställdhetsintegrering 2007-2013, Program för hållbar
jämställdhet (HåJ), lyfter fram viktiga förutsättningar för långsiktigt hållbar utveckling.13 I flera fall har
det visat sig att kommunernas fokus på jämställdhetsintegrering i ett medborgarperspektiv har lett
till att ordinarie styrsystem jämställdhetsintegrerats, att rutiner som styr och stödjer lärandet om
jämställdhetsintegrering har tagits fram. Utvärderingarna av HåJ tydliggjorde även att tillfälliga
stimulansmedel kan spela roll för jämställdhetsfrågornas legitimitet och skynda på arbetet. Samtidigt
visar utvärderingarna att ökad kunskap om jämställdhetsintegrering inte automatiskt leder till att en
organisation eller arbetssätt förändras. Inte heller är ett förändrat styr- och uppföljningssystem en
garanti för att jämställdhetsintegrering verkligen sker. Det är inte sällan svårt att komma åt
kärnprocesserna i kommunernas arbete med jämställdhetsintegrering och många goda exempel i
kommunernas arbete har inte dokumenterats och spridits som de skulle ha kunnat göra.
Det är avgörande att säkra hållbarhet och tillvaratagande av resultat när tillfälliga stimulansmedel
tagit slut. Men även att det finns en tydlig politisk ledning, styrning och uppföljning av resultat av
arbetet med jämställdhetsintegrering.14 Mot bakgrund av bland annat detta betonade den senaste
Jämställdhetsutredningen, benämnd ”Makt, mål och myndighet”, det fortsatta behovet av stöd i
kommunerna för arbetet med jämställdhetsintegrering. Inte minst när det gäller att göra
jämställdhetsanalyser, påverka politiska beslut och bidra till omfördelning av resurser.15
Med utgångspunkt i ovanstående och resultatet av vår utvärdering är vår bedömning är att det är
centralt för den fortsatta utvecklingen av arbetet med jämställdhetsintegrering i Malmö stad att den
dynamiska miljö som vi sett säkras16. Det handlar om att bevara och utveckla strukturer, utveckla och
förstärka strategier samt att säkra resurser som stimulerar och ger möjlighet till fortsatt arbete. Det
handlar också om att ta tillvara och bygga vidare på det arbete som påbörjats, att driva på för fler
jämställdhetsanalyser och att dessa leder till åtgärder vars resultat också efterfrågas från
tjänsteledning och politiken i högre utsträckning. Men även om att stärka befintlig kunskap och
tydliggöra och stärka nätverket för jämställdhetsintegrering och antidiskriminerings roll. Dessutom
måste jämställdhetsområdets och jämställdhetsintegreringens ställning som ett etablerat
kunskapsområde i Malmö stad befästas löpande genom utbildning och information till politiker,
chefer och medarbetare.
Viktigt är också att chefer och tjänstepersoner tydligt visar en större efterfrågan av resultat av
jämställdhetsarbetet. Att tjänsteledning och politisk ledning betonar förväntan på resultat starkare är
en viktig styrsignal. Här visar enkäterna ett visst glapp mellan chefers och politikers uppfattning;
politiker har en något mer positiv bild av omfattningen i både nämndernas och kommunfullmäktiges
efterfrågan av resultat än cheferna. Detta beror troligen på att politiker förväntas efterfråga resultat i
högre grad än tjänstepersoner.
Se även avsnitt 8. På gång nationellt: jämställdhetspolitik och insatser runt 2015
Mål och myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken, Betänkande av Jämställdhetsutredningen
SOU 2015:86, Program för hållbar jämställdhet: resultat och effekter av ett utvecklingsprogram. Slutrapport
från följeforskningen 2008-2013, Lennart Svensson m.fl, Apel
15 Mål och myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken, Betänkande av Jämställdhetsutredningen
SOU 2015:86, se bland annat sidan 395
16 Se avsnitt 1.1 Sammanfattande bedömning ovan.
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Vi bedömer också att arbetet med jämställdhetsintegrering som hittills varit framgångsrikt nu bör
komma över i en ny fas. Detta mot bakgrund dels av uppnådda framgångar dels de förändringar som
skett (bl a ny modell för målstyrning, ny nämnds- och förvaltningsorganisation, bredare arbetssätt
och bredare uppdrag för såväl beredningen som nätverket). Viktiga inslag i en sådan ny fas är då bl a
revidering av utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering och en ny roll för planen (med fokus på
att fungera som stödjande och horisontellt men med tydliga indikatorer och kommungemensam årlig
uppföljning).
Rekommendationer för 2019

1. Se över former, innehåll och målgrupp för erfarenhetsutbyte och förvaltningsövergripande
lärande gällande jämställdhet inom Malmö stad. Utvärderingen visar två tydliga uppfattningar om
det nuvarande erfarenhetsutbytet. Antingen att det inte känns till alls eller att det i någon grad
uppfattas brista. Få respondenter uttrycker att lärandet inom kommunen fungerar riktigt bra. Det
finns samtidigt bra exempel på samarbete över förvaltningsgränser och på insatser och resultat att
vidareutveckla och återanvända i ett stärkt förvaltningsövergripande erfarenhetsutbyte (t ex inom
skolområdet och fysisk utemiljö).
2. Målgruppsinriktade insatser för chefer och politiker. Politiker efterfrågar mer utbildning och
bedömer att det behövs. Det gör även chefer. Chefers och politikers efterfrågan av resultat av
arbetet med jämställdhet behöver dessutom öka. Då chefers och politikers kännedom om
jämställdhetsmålen brister finns behov av riktade insatser. Den relativt låga kännedomen om målen
är en förhindrande faktor för utvecklingsplanens genomslag och ett hållbart, sammanhållet arbete
med jämställdhet i kommunen. Breddutbildning som främst har riktats mot medarbetare kan
kompletteras med teori- och metodstöd för chefer och politiker.
3. Se över befintligt stödmaterial för förvaltningars praktiska arbete med styrning, ledning och
utveckling med mål. Den nya och tydligare målstyrningsmodellen som etablerats 2015, med nya och
färre Kommunfullmäktigemål, anges av våra respondenter som bra och positiv för möjligheterna till
jämställdhetsintegrering. Men målstyrningsstöd i form av dokument, handböcker och liknande
behöver konsekvent inkludera jämställdhet för att målarbetet ska gå i linje med kraven i
utvecklingsplanen. Om inte så sker riskerar jämställdhetsintegrering att bli en sidoordnad process
vilken, om kunskapen om jämställdhet brister hos dem som använder stödmaterialet, i liten eller
ingen grad kopplas till målstyrningsarbetet. Att jämställdhet idag inte inkluderas i allt underlag för
målstyrningsstöd visar att jämställdhetsintegrering inte sker fullt ut.
4. Aktualisera Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering i Malmö Stad inför 2019-2020. En
revidering av planen kan med fördel inkludera mål för perioden utifrån synliggjorda behov av
fortsatta insatser för utökat och stärkt arbete med jämställdhetsintegrering (genom framförallt fler
jämställdhetsanalyser, åtgärder utifrån dessa samt uppföljning av resultat), samt ta höjd för aktuella
jämställdhetspolitiska utvecklingsområden. Viktigt är då kopplingen mellan utvecklingsplanen och
den nya målstyrningsmodellen. Centralt är då att utformning och uppföljning av nämndsmål,
åtaganden, insatser och aktiviteter sker på ett sådant sätt att jämställdhet och
jämställdhetsintegrering beaktas som en genomgående horisontell dimension inom ramen för KFmålen och uppföljningen av dem. För att fullgöra en sådan roll behöver utvecklingsplanen
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aktualiseras och ges tydliga mål för perioden 2019 – 2020. Detta kan då vara ett stöd för
utarbetanden av nämndmål inom ramen för den nya målstyrningen.
5. Utreda och påverka strukturella skillnader mellan olika förvaltningar
Pågående arbete bedrivs i huvudsak inom de strukturer som gäller. Att förändra strukturer är ett
mera omfattande och långsiktigt arbete som även kräver nationella insatser. Kommunen bör på olika
sätt lyfta dessa frågor som handlar om att män och kvinnor har olika villkor beroende på att
verksamheter har olika könsstruktur.
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2. Jämställdhetsintegrering i Malmö stad 2014-2017
2.1 Iakttagelser
Ur våra intervjuer och enkäter samt Jämix ser vi en tydlig utveckling att arbetet med
jämställdhetsintegrering i Malmö stad varit mycket framgångsrikt men att arbetet 2016 och 2017
tappat i kraft och fokus. Denna bild baseras på och bekräftas av enkätresultat och intervjusvar.
De frågor som analysen bygger på är främst följande;


Utvärderingsfråga 3, Vad i Malmö stads arbete bidrar respektive hindrar ett hållbart arbete med
jämställdhetsintegrering?



Utvärderingsfråga 4, Vilka förutsättningar är viktiga för genomförandet av nästa period i arbetet med
Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering i Malmö stad?

Nedan redovisas exempel på svar som styrker vår bedömning att arbetet tappat kraft och fokus.
Enkätresultat:
Enkäten innehåller en fråga om upplevelsen av fokusering på jämställdhetsintegrering. Både chefer
och politiker upplever att fokus har minskat.
Frågan lyder ”Frågor om jämställdhetsintegrering har fått ett större fokus i Malmö stad under de
senaste tolv månaderna”. I enkäten avseende 2015 instämde 50 % av kvinnliga chefer och 47 % av
manliga chefer i detta. För 2017 instämmer 35 respektive 40 %. Avseende 2015 instämde 62 %
kvinnliga och 61 % av manliga politiker. För 2017 är motsvarande andelar 43 respektive 53 %.
Noterbart är att kvinnor in mindre grad anser att fokus på jämställdhetsintegrering har ökat.
En annan enkätfråga lyder ”Finns mätbara mål om jämställdhet med i den nuvarande
verksamhetsplanen?” För 2015 svarade 62 % av de kvinnliga cheferna och 64 % av de manliga
cheferna Ja på frågan. För 2017 har motsvarande andelar sjunkit till 57 respektive 59 %.
Ytterliga en enkätfråga, ”Arbetet med utvecklingsplanen konkurrerar med annat arbete med
diskriminering och lika rättigheter”, stödjer bilden att arbetet med jämställdhetsintegrering planat ut
något. För 2015 svarade 15 % av de kvinnliga politikerna och 23 % av de manliga politikerna Ja på
frågan. För 2017 har motsvarande andelar ökat till 23 respektive hela 52 %.
En fråga avser det centrala intresset för resultaten av arbetet. Den lyder ”Kommunfullmäktige
efterfrågar resultat av min förvaltnings arbete med utvecklingsplanen” och är ställd till cheferna. Från
2015 till 2016 har andelen som svarat ”Vet ej” ökat med ca 10 procentenheter.

Intervjusvar:
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Från intervjusvaren har vi hämtat ett antal citat som uttrycker synpunkter på utvecklingen under
perioden 2014-2017.
”Politiken hade större fokus på jämställdhet tidigare”
”Det är fortsatt tryck och driv men mindre fokus på jämställdhet”
”Utvecklingskurvan har planat ut”
”Den nya modellen för målstyrning har gett nämnderna större ansvar och handlingsfrihet”
”Arbetet har splittrats de senaste åren, Politik/Chef/verksamhet”
”Indikatorer/mått bör samordnas mellan nämnderna”
”Kommunens nätverk fungerar inte så bra nu”
”Saker görs men inte systematiskt och får dåligt genomslag”
”Önskar mer samverkan mellan förvaltningar och med Stadskontoret. Gemensamma verktyg,
metoder och indikatorer krävs”
”De senaste fyra åren: Vissa saker går framåt, vissa står och stampar”
”Vi behöver starkare centralt tryck och tydligare krav”
”Inför nästa mandatperiod är det viktigt att politiken håller fast och sätter fokus”

I JÄMIX (2017) visar flera områden en utveckling som går åt ”fel håll” (skillnaderna mellan män och
kvinnor ökar) det gäller bl a:
- långtidssjukfrånvaro (4,7%-enheters skillnad mellan män och kvinnor, Långtidssjukfrånvaron
är 9,3 procent för kvinnor och 4,6 procent för män. Inte jämställt, Malmö har en relativt hög
långtidssjukfrånvaro för kvinnor jämför med män),
- föräldraledighet (57 dagar skillnad, kvinnor tar ut mycket längre föräldraledighet än män,
Malmö stad har ett högre värde – skillnad mellan män och kvinnor - än medianen av övriga
kommuner) och
- tillsvidareanställning (4,8%-enheterskillnad mellan kvinnor och män, män har
tillsvidareanställningar i mindre omfattning än kvinnor).
Inom ramen för JÅMIX görs även ett sammanfattande index som består av en sammanvägning av nio
jämställdhetsnyckeltal17, där varje nyckeltal tilldelats en viss poäng. Ju högre sammanvägd poäng
desto bättre jämställdhet. Malmö visar en hög och jämn nivå 2013 – 2016 men redovisar en tendens
till sjunkande tal 2017.

De nio nyckeltal som vägs samman är: 1 Yrken – Yrkesgrupper (40 – 60%), 2 Ledning – Högsta ledningsgrupp
(40 – 60%), 3 Karriärmöjlighet – Lika möjlighet bli chef, 4 Ersättning – Lika lön, 5 Ohälsa – Långtidssjukfrånvaro
lika, 6 Föräldraskap – Skillnad i föräldraledighet , 7 Arbetstid – Lika stor andel med heltid, 8 Trygghet – Andelen
med fast anställning lika, 9 Aktivt arbete – Aktivt arbete nedlagt
17
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Malmö Stad
Kommuner
medianvärde

2013
125
112

2014
123
115

2015
116
116

2016
119
116

2017
96
118

Vi ser som ovan framgått arbetet med jämställdhetsintegrering i Malmö som mycket framgångsrikt
under den utvärderade perioden 2014-2017. Men såväl våra enkäter och intervjuer som andra källor,
t ex Jämix, tyder på att arbetet minskat i kraft och fokus och hamnat på en ”platå” i slutet av
perioden. Detta menar vi kan bero på flera faktorer som förändrat förutsättningarna sedan den
nuvarande utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering antogs.
Bland dessa nya förutsättningar noterar vi som ovan angetts bl a:
-

-

-

-

Planen (Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering i Malmö Stad (2011-2020) har blivit allt
otydligare som styrinstrument efter 2013, inriktningsmål och effektmål finns inte för
perioden from 2014. Här finns såväl för perioden tom 2013 som därefter angivna
prioriterade utvecklingsområden.
Målstyrningen i Malmö stad har förändrats under perioden. Den nya modellen med bas i KFmålen är bredare och mer visionära. Detta kan vara positivt men kräver att planering och
uppföljning sker tydligt och även ur ett jämställdhetsperspektiv.
Arbetet i politiska organ och förvaltningar har breddats till att omfatta flera
diskrimineringsgrunder och är inte lika sammanhållet och fokuserat mot jämställdhet.
o För att effektivare främja arbetet med jämställdhetsintegrering kan det behövas ett
komplement i form av en ny kommunövergripande utvecklingsplan för
jämställdhetsintegrering som fungerar som en horisontell dimension med tydliga
indikatorer och gemensam uppföljning kommunövergripande.
o Beredningen (beredningen för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter)
har bredare uppdrag och styr mindre.
o De politiska signalerna från kommunledningen är inte lika fokuserade.
o Nätverket (nätverket för jämställdhetsintegrering och antidiskriminering) har
bredare uppdrag och är mindre fokuserat på jämställdhet.
Förvaltningarna tar fram egna bredare strategier och planer. Arbetet har fragmentiserats till
de olika förvaltningarna. Arbetet drivs på olika sätt och med olika intensitet i olika delar av
Malmö stads organisation. Stadskontoret roll har blivit otydlig och välfärdsavdelningen har
hamnat på ”mellanhand” och förvaltningarna sätter agendan själva. Uppföljningen av arbetet
har minskat och blivit mindre tydlig.

Dessa nya förutsättningar för arbete med jämställdhetsintegrering är på många sätt positiva men
kräver att arbetet med jämställdhetsintegrering utvecklas för att bättre svara upp till dessa nya
förutsättningar.
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Mycket tyder därför på att det nu finns behov av att ta ett nytt samlat grepp för att anpassa arbetet
med jämställdhetsintegrering till de nya förutsättningarna och fortsatt föra arbetet framåt. Detta för
att på nytt fokusera och skapa förutsättningar för fortsatt positiv utveckling av arbetet med
jämställdhetsintegrering i Malmö stad.

2.2 Bedömning och förslag
Vår bedömning är att det behövs en ny utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering i Malmö stad.
Denna bör ha tydliga indikatorer och en gemensam struktur för uppföljning. Den kan ses som ett
horisontellt perspektiv som kompletterar målstyrningen med utgångspunkt i KF-målen. Den bör
stödjas av gemensamma indikatorer och en gemensam uppföljning.
Det behövs en ny utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering som fungerar som ett horisontellt
perspektiv i relation till den nya modellen för målstyrning och den nya nämnds- och
förvaltningsstrukturen18.
En sådan ny utvecklingsplan bör bl a innehålla tydliga indikatorer som följs upp på ett gemensamt
sätt i hela Malmö stad. Detta lägger grunden till en ny fas i arbetet med jämställdhetsintegrering i
Malmö stad och leder till en nystart av arbetet i såväl den politiska organisationen som i
förvaltningsorganisationen.
Med denna inriktning betonas bland annat att utveckla och förstärka rutiner och uppföljning,
utveckla de politiska målen, fördjupa lärande och kompetens och arbetet med jämställdhetsanalyser.
En viktig aspekt är då att vidta mer konkreta åtgärder som har effekt och är synliga både vad gäller
jämställdhet direkt för invånare (verksamhetsperspektivet) och för anställda
(arbetsgivarperspektivet). Bland de förutsättningar som våra respondenter lyfter fram för att
möjliggöra detta finns framförallt mer tid, kompetens, utbildning och lärande samt tydligare
uppföljning av gjorda insatser mot ställda mål. Vidare gäller det att upprätthålla det strategiska tryck
som vidmakthåller dynamiken i arbetet med jämställdhetsintegrering.

Paralleller kan dras med EU arbetet bl a Socialfondsprogrammet 2014-2020 som har fyra horisontella
principer som ska prägla insatserna som får stöd: jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering samt
ekologiskt hållbar utveckling. Medan de tre första principerna är obligatoriska ska den sista beaktas vid vissa
utlysningar. Här förklarar vi vad principerna innebär i det svenska socialfondsprogrammet 2014–2020. De
horisontella principerna har en dubbel funktion i ESF projekten. De ska bredda kompetensen hos både
arbetsgivare och projektdeltagare, och säkerställa att projekten arbetar inkluderande.
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3. Metoder och arbetssätt
3.1 Inledning och bakgrund
Denna rapport avser utvärdering av Malmö stads arbete med jämställdhetsintegrering. Rapporten
avser 2017. Motsvarande utvärderingsrapporter har tidigare utarbetats för 2015 och 2016. För att
bidra till förståelsen för utvecklingen har vi betonat jämförbarheten mellan rapporterna för de olika
åren. Detta innebär att de frågor vi tar upp i denna rapport och även strukturen på rapporten följer
rapportern för 2015 och 2016.
Från detta har vi gjort några undantag, i denna rapport liksom i rapporten för 2016 har vi valt att
även lite djupare analysera den nya modellen för målstyrning och hur den påverkar arbetet med
jämställdhetsintegrering19. Vi har också nya exempel på arbetet med jämställdhet och
jämställdhetsintegrering20. I denna rapport som avser 2017 har vi också försökt att redovisa intryck
och dra slutsatser för hela den period vi utvärderat arbetet med jämställdhetsintegrering i Malmö
stad, 2014-2017 (se avsnitt 2, ”Jämställdhetsintegrering i Malmö stad 2014 – 2017”).
Malmö stad undertecknade 2007 Den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och
män (CEMR). Därigenom har kommunen förbundit sig att integrera jämställdhetsperspektivet
systematiskt i alla verksamheter. Deklarationens artiklar innebär åtaganden för Malmö stad både
som arbetsgivare och ur ett verksamhetsperspektiv. Det innebär med andra ord att deklarationen har
kopplingar till bland annat diskrimineringslagstiftningen, till de jämställdhetspolitiska målen och till
krav om en likvärdig medborgarservice (för vilka såväl Sveriges regering och riksdag och SKL, som EU
och FN rekommenderar att strategin jämställdhetsintegrering ska användas). I Utvecklingsplan för
jämställdhetsintegrering i Malmö Stad (2011-2020) finns samtliga dessa åtaganden från
deklarationen samlade och berör såväl arbetsgivar- som verksamhetsperspektivet. Utvecklingsplanen
för jämställdhetsintegrering har därför varit det naturliga avstampet för vårt arbete. Malmö Högskola
har tidigare genomfört en utvärdering/följeforskning (2011-2013) som vi också haft som
utgångspunkt i vårt arbete.

3.2 Övergripande utvärderingsfrågor
För den aktuella utvärderingsperioden, 2014-2016, finns inga specifika mål formulerade i
utvecklingsplanen. För att strukturera vårt arbete har vi därför i samverkan med uppdragsgivaren
formulerat fyra övergripande utvärderingsfrågor;

En ny målstyrningsmodell infördes 2015 och vi bedömde att det i rapporten för 2015 var för tidigt att söka
utvärdera effekterna av detta på arbetet med jämställdhet och jämställdhetsintegrering redan samma år. I
denna rapport har vi därför infogat ett särskilt avsnitt 8 ”KF:s målstyrningsmodell och jämställdhetsintegrering,
20 Se avsnitt 9 och bilaga 5.
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Fråga 1. Vilket genomslag har utvecklingsplanen fått i Malmö stads arbete med jämställdhet ur ett
arbetsgivarperspektiv?
Fråga 2. Vilket genomslag har utvecklingsplanen fått i Malmö stads arbete med jämställdhet ur ett
verksamhetsperspektiv?
Fråga 3. Vad i Malmö stads arbete bidrar respektive hindrar ett hållbart arbete med
jämställdhetsintegrering?
Fråga 4. Vilka förutsättningar är viktiga för genomförandet av nästa period i arbetet med
Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering i Malmö stad?
Dessa utvärderingsfrågor har brutits ner i mer detaljerade frågor (se bilaga 1) och stämts av med
uppdragsgivaren. Avsikten är att utvärderingsfrågorna skall styra och strukturera vårt arbete så att
delrapporten syftar till att tydligt besvara de övergripande utvärderingsfrågorna. Nedbrytningen av
de övergripande utvärderingsfrågorna har kompletterats under arbetets gång.
Vi har i vårt arbete också haft en underförstådd sammanfattande och övergripande
utvärderingsfråga som kan formuleras: ”Är Malmö stad på väg mot att bli den jämställda staden?”

3.3 Informationsinsamling och analys
Vi har i vårt arbete med utvärderingen utgått från intervjuer, webbenkäter och dokumentgranskning.
Vi har även följt upp rapporterna från 2015 och 2016. Under 2015 genomfördes vidare en swotworkshop och analysseminarier som även legat till grund för denna rapport.
1. Intervjuer: Intervjuer har, liksom 2015 och 2016, genomförts med förvaltningschefer och
tjänstepersoner som ingår i nätverket för jämställdhetsintegrering och antidiskriminering. Intervjuer
har vidare genomförts med ledande politiker (i första hand nämndsordföranden, kommunalråd och
ledande partiföreträdare). Dessa har också besvarat en snabbenkät i samband med intervjun
(resultat av snabbenkät se bilaga 4).
2. Webbenkäter: Webbenkäter har genomförts vid fyra tillfällen, fyra riktade till samtliga chefer
inom Malmö stad (oktober 2014, oktober 2015, november 2016 och 2017) och tre till samtliga
politiker (januari 2015, november 2016 och oktober-november 2017).
Politikerenkät 2015 (januari): svarsfrekvens 35 %, 149 svar av 426 (71 kvinnor och 78 män).
Politikerenkät 2016 (november): svarsfrekvens 38 %, 169 svar av 445 (80 kvinnor och 89 män).
Politikerenkät 2017 (oktober-november): svarsfrekvens 40 %, 108 svar av 267 (50 kvinnor, 57 män, 1
annan könsidentitet).
Enkät 2015 (oktober): svarsfrekvens 54,5 %, 620 svar av 1138 (427 kvinnor och 191 män)
Enkät 2016 (november): svarsfrekvens 57 %, 665 svar av 1163 (462 kvinnor och 203 män)
Enkät 2017 (oktober-november): svarsfrekvens 54,4 %, 713 svar av 1311 (496 kvinnor och 214 män)
Respondenterna fick ange om de definierade sig som kvinna, man eller hade annan könsidentitet. Då
den sistnämnda gruppen består av några få respondenter redovisas inte dessa svar. Analysen visar
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inte heller svar eller uppgifter som sticker ut specifikt för denna grupp jämfört med grupperna kvinna
och man.
Respondenternas förvaltningstillhörighet är relativt bred. Vi vill dock betona att jämförelser i svar
mellan respondenter från olika förvaltningar inte går att göra. Svarsfrekvensen är för låg för detta
och svarens representativitet går inte att säkra, till detta kommer den omfattande
organisationsförändring som genomförts och som påverkar förvaltningsstrukturen. En liknande
förändring har genomförts av nämndsorganisationen varför även här jämförelser mellan olika
nämnder över tiden inte blir meningsfull.
På vissa frågor kunde respondenterna gradera till vilken grad (1-6) de höll med i enkäternas
påståenden. För att göra svaren mer överskådliga görs i tabellerna och den beskrivande texten
uppdelningen att de som angett 4-6 (i olika grader) håller med i påståendet, medan de som har
angett 1-3 (i olika grader) inte håller med i påståendet.
Web-enkäternas resultat redovisas i bilaga 2 (politikerenkät) och bilaga 3 (chefsenkät).
3. Dokumentanalyser: Vi har analyserat en rad dokument gällande arbetet med
jämställdhetsintegrering i Malmö stad (för ett urval av de viktigaste se källor).
4. SWOT-workshop och analysseminarium: Vi har 2015 genomfört SWOT-workshop och
analysseminarier med Malmö stads nätverk för jämställdhetsintegrering och antidiskriminering
angående nuläget och kommande arbete. Dessa träffar har varit en viktig del av vår
informationsinsamling, dialog och analys såväl för rapport 2015 som rapport 2016.
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4. Utvärderingsfråga 1: Vilket genomslag har utvecklingsplanen fått i
Malmö stads arbete med jämställdhet ur ett arbetsgivarperspektiv?
I utvecklingsplanen står att ”Utifrån ett arbetsgivarperspektiv, innebär hållbar jämställdhet att arbeta
för ökad jämställdhet när det gäller alla aspekter av anställning inklusive arbetsorganisation och
arbetsvillkor, medarbetarens rätt att förena yrkesliv med privatliv och att motverka alla former av
diskriminering.” Nedan följer allmänna iakttagelser om arbetet med jämställdhet ur ett
arbetsgivarperspektiv, om upplevelsen av aktivt arbete med jämställdhetsintegrering och
utvecklingsplanen, om förekomst av könsuppdelad statistik, jämställdhetsanalyser och åtgärder samt
exempel på insatser och aktiviteter. Iakttagelserna baseras på såväl enkäter som intervjuer och
analys av dokument.21
Efter iakttagelserna följer en uppsummerande bedömning och impulser till fortsatt utveckling.
4.1. Iakttagelser
Allmänt

Under 2015 har en ny målstyrningsmodell införts som utgår från Kommunfullmäktiges mål. Målen är
både färre (10 stycken) och bredare än tidigare och skall leda till nämndsmål, åtaganden, insatser och
aktiviteter i förvaltningarna. För arbetet med jämställdhet ur ett arbetsgivarperspektiv är det främst
mål 9 som är av intresse: ”Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och ska med hög
kompetens och kunskap möta Malmöborna.” För arbetet med jämställdhet ur ett
verksamhetsperspektiv är främst mål 4 som är av intresse: ”Malmö skall vara en öppen, jämställd och
inkluderade stad, fri från diskriminering, där alla ges lika rättigheter och möjligheter och där
mångfalden är en tillgång.” Även mål 1 har intresse för jämställdhet, både ur ett
verksamhetsperspektiv och ur ett arbetsgivarperspektiv. Vi ser mål 1 närmast som ett övergripande
mål: ”Malmöborna ska kunna känna sig stolta över sin unga globala och moderna stad där frågor om
jämlikhet, jämställdhet, antidiskriminering, miljö och delaktighet står högt på dagordningen.”
När det gäller den nya målstyrningsmodellen och dessa mål var de 2015 så nya att vi avstod från att
göra en bedömning av effekterna. Vi noterade dock redan i rapporten för 2015 att de flesta
intervjuade såg den nya modellen för målstyrning som KF fastställt som en förbättring av Malmö
stads styrning av jämställdhetsarbetet. Denna bedömning har förstärkts i rapporten för 2016. I denna
rapport avseende 2017 kvarstår denna bedömning men kompletteras med att fokus på
jämställdhetsintegrering kan behöva stärkas för att arbetet inte skall tappa fart framöver.
Upplevelse av ansvar för arbetet med jämställdhet ur ett arbetsgivarperspektiv

Av intervjuerna 2015 framgick att cheferna upplevde sig ha och ta ett tydligt ansvar för
jämställdhetsarbetet i sin förvaltning ur ett arbetsgivarperspektiv. Detta stöddes också av

På vissa frågor kunde respondenterna gradera till vilken grad (1-6) de höll med i enkäternas påståenden. För att göra
svaren mer överskådliga görs i tabellerna och den beskrivande texten uppdelningen att de som angett 4-6 (i olika grader)
håller med i påståendet, medan de som har angett 1-3 (i olika grader) inte håller med i påståendet.
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intervjuerna med politiker och nätverksdeltagarna.22 Denna bild kvarstår i enkäter och intervjuer
2016 och 2017 men har försvagats, något, särskilt 2017.
Enkäten från 2015 visade att ungefär 85 % av alla chefer instämde i att deras tjänst ger dem ett
direkt ansvar för jämställdhet (andelen är lika stor för kvinnliga och manliga chefer).
Ingen av 3 % av såväl kvinnor som män angav att de inte kände till om de hade ett ansvar. Andelen
som inte ansåg att de hade ett sådant ansvar var 12 % av såväl kvinnor som män. Nettotalet (de som
anger att de har ett sådant ansvar minskat med de som angett att de inte har ett sådant ansvar) var +
73.
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Svaren i 2016 års chefsenkät är relativt lika de från 2015, dock har andelen som anger att de har ett
direkt ansvar för jämställdhetsintegrering ur ett arbetsgivarperspektiv ökat något (till 89 % bland
män och 88 % bland kvinnor). Nettotalet blir + 78 för kvinnor och + 81 för män. Svaren i 2017 års
chefenkät är något svagare. Andelen som anger att de har sådant ansvar är 80 % bland kvinnor och
83 % bland män. Nettotalet blir + 64 för kvinnor och + 68 för män.
I de jämförande nyckeltal som publiceras i JÄMIX (2016) har Malmö stad jämställda högsta
ledningsgrupper, när kriteriet är att andelen av ett kön skall vara mellan 40 % och 60 %. Detta är en
följd av utvecklingen de senaste åren och främst från 2013. Vad som också lyfts fram i JÄMIX 2016 är
att Malmö har en jämförelsevis hög andel kvinnor med deltidstjänster och tillsvidareanställning samt
ett aktivt jämställdhetsarbete.
Skillnader i karriärmöjligheter har jämnats ut men är fortfarande stora, mätt som andel kvinnliga
chefer (70 %) i relation till andel kvinnliga anställda (77 %), vilket ger Malmö ett nyckeltal på 0,90 i
JÄMIX. När det gäller fördelningen av kvinnor och män på yrkesgrupper är Malmö mer jämställt än
22
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gruppen kommuner. Vad avser lön har Malmö enligt JÄMIX sätt att mäta uppnått jämställdhet
mellan kvinnor och män (kriteriet är mindre än 2 % skillnad). När det gäller heltidstjänster,
långtidssjukfrånvaro och tillsvidareanställningar är skillnaderna mellan kvinnor och män fortfarande
stora. Vad gäller långtidssjukfrånvaro och tillsvidareanställningar går utvecklingen dessutom ”åt fel
håll”. Noteras bör också att kvinnor tar ut längre föräldraledighet än män.
I JÄMIX för 2018 (avseende 2017) noteras att Malmö stad från att i JÄMIX 2017 (avseende 2016)
legat på medianpoäng (2016 119 poäng) nu ligger under medianen (2017 96 poäng) men ungefär på
medianen för kommuner. Detta efter att tidigare legat över medianen för kommuner. Malmö stad
har 2017 (JÄMIX 2918) ett värde som inte är jämställt bl a vad avser andel kvinnor i högsta
ledningsgruppen, andel kvinnor som är chefer i jämförelse med andel anställda som är kvinnor (mått
på karriärmöjligheter), skillnad i lång sjukfrånvaro kvinnor - män, skillnad i uttag av föräldradagar (har
ökat), skillnad i andel med heltidstjänster.
De områden där Malmö stad främst skiljer ut sig anges i JÄMIX 2018 vara:
- relativt hög långtidssjukfrånvaro för kvinnor jämfört med män,
- relativt låg korttidssjukfrånvaro för kvinnor
- män har relativt högt uttag av tillfällig vård av barn
Både politiker och tjänstepersoner lyfter i intervjuerna fram svårigheterna i att komma åt strukturella
problem kopplade till kvinno- respektive mansdominerade verksamheter. De betonar att det är långt
kvar när det gäller lika anställningsvillkor och arbetsförhållanden för kvinnor och män men betonar
att det rör sig om skillnader mellan ”manliga och kvinnliga yrken” och inte att kvinnor och män i
samma yrken.
Vi noterade redan i intervjuerna 2015 att frågan om representation och jämnare könsfördelning i
olika yrkesgrupper betraktas som ett mycket långsiktigt arbete. Denna bild har fördjupats i
intervjuerna 2016 och 2017. Det gäller i första hand inom mans- och kvinnodominerade yrken. Det
har också framkommit att det inte är ovanligt med olika arbetsvillkor inom mans- respektive
kvinnodominerade yrken som hänger samman med normer och föreställningar om skilda könsroller
(bland exempel på detta anges att det länge varit naturligt att män inom tekniska området har
arbetskläder medan detta traditionellt inte funnits inom t ex hemtjänsten). I intervjuerna 2015 såväl
som 2016 och 2017 noteras att förvaltningarna arbetar med jämnare könsfördelning bland de
anställda inom områden som tidigare varit dominerade av män men där nu kvinnor dominerar.
Den samlade uppfattningen bland intervjupersonerna är att det inte finns några osakligt grundade
löneskillnader mellan könen. Detta framförs också i dokument vi analyserat (t ex i personalredovisningen för 2014 liksom 2015 och 2017)23.

Vår källa när det gäller lönestatistik är i första hand kommunens personalredovisning. Här noteras att
jämförbarheten mellan uppgifter avseende 2017 och tidigare år påverkas av flera faktorer bl a ny nämnds och
förvaltningsorganisation 2017. Eftersom det inte sker någon stängning av HR-systemet ändras vidare uppgifter
kontinuerligt när justeringar och inrapporteringar görs (vilket innebär att äldre uppgifter kan vara justerade).
Yrkesindelningen i tidigare personalredovisningar har tidigare år baserats på det nationella
klassificeringssystemet AID (Arbetsidentifikation) och de 10 största yrkesgrupperna. Personalredovisningen
2017 utgår från de 15 största yrkeskategorierna, som inte representerar olika grupper utan enskilda yrken.
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När det gäller medellön för alla anställda (se tabell nedan) har löneskillnaderna mellan kvinnor och
män minskat under perioden 2012 – 2017. Kvinnors lön i procent av männens har stadigt ökat mellan
2012 (94,8 %), 2015 (97,0 %), 2016 (97,6 %) och 2017 (97,7%). Utvecklingen har också gått fortare
successivt under perioden (kvinnors lön som procent av männens ökade 2012-2013 med 0,3
procentenheter, 2013-2014 med 0,8 procentenheter, 2014-2015 med 1,1 procentenheter, 2015 –
2016 med 0,6 procentenheter, det innebär att perioden 2012 till 2014 kvinnors lön som andel av
mäns ökade med 1,1 procentenheter medan den 2014 – 2016 ökad med 1,7 procentenheter). 2016
– 2017 har dock takten i utjämningen minskat, Medellönen för samtliga månadsanställda var 28 426
kronor 31 december 2016 och hade 31 december 2017 ökat till 29 416 kronor.

Medellön män och kvinnor
Medellön (alla anställda)
År
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Kvinnor
29 250
28 259
27282
26533
25892
25153

Män
29 938
28 963
28137
27663
27231
26542

Kommentar: Uppgifterna avser lönerna i december respektive år

Kvinnors lön i
procent av mäns
97,7%
97,6%
97,0%
95,9%
95,1%
94,8%

Skillnader i löner följs upp på såväl organisatorisk indelning som yrkesgrupp/arbetsidentifikation. De
följande uppgifterna avser yrkesgrupper där kvinnors medellön avviker 5 % eller mer (uppåt eller
neråt) i förhållande till mäns medellön 2014 och där uppgifter även finns för 2016. Ett + eller - anger
hur mycket mer eller mindre kvinnor tjänar än män i procent av männens lön i respektive område.
Vår analys visar att löneskillnaderna mellan kvinnor och män minskat från 2014 till 2016 för dessa
yrkesgrupper.24 25

Den procentuella skillnaden i lön omvandlad till absoluttal (dvs skillnaden vägs med samma vikt om kvinnor
har högre eller lägre lön än män) minskade från 8,4 % 2014 till 5,9 % 2016 för i tabellen angivna yrkesgrupper.
25 Jämförbara uppgifter finns ej för 2017.
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Skillnader mellan kvinnors och mäns lön i
procent av mäns löner för vissa yrkesgrupper
2016 (2014 inom parentes)

administratör information +9,7 (+12,1)

administratör skola/fritid +8,4 (+11,0)

arkivarie +4,4 (+6,4)

biträdesarbete annat +5,3 (+6,0)

handläggare personal/löner +2,5 (-5,2)

handläggare övergripande
verksamhetsplanering -6,5 (-5,3)

ingenjör drift -9,4 (-5,6)

ingenjör fastigheter -8,8 (-7,5)

ingenjör park/gator -9,3 (-13,3)

instruktör/handledare +6,6 (+8,1)

jurist -1.3 (-6,1)

kurativt arbete annat +2,0 (+6,0)













ledning administration -6,7 (-10,8)
ledning barnomsorg/förskola -8,1 (-5,2)
ledning ekonomi -1,9 (-7,8)
ledning information -10,8 (-14,0)
ledning kultur, turism och fritid -3,1 (5,4)
ledning köks- och måltidsarbete +4,8 (7,5)
ledning personal +3,7 (+10,6)
mätningsingenjör -5,8 (-5,0)
receptionist/telefonist -3,8 (+9,6)
skolarbete annat +4,6 (+15,4)
socialt arbete annat + 7,7(+9,6)

Malmö stad drar slutsatsen att ”lönekartläggning 2014 visar att det inte föreligger några osakliga
löneskillnader vad avser yrken som är att betrakta som lika eller likvärdiga i Malmö stad”.26 Det
betonas samtidigt i Plan för jämställd personalpolitik att ”Malmö stad ska uppnå, upprätthålla och
utveckla önskad lönestruktur” och att de satsningar som gjorts i samband med löneöversynen 2013
och 2014 inte har fått önskad effekt. I samband med att kommunstyrelsens arbetsgivarutskott
godkände Lönekartläggning 2014 beslutades ”att uppdra åt stadskontoret att återkomma med
förslag till plan för arbetet med önskad lönestruktur”. Arbetsgivarutskottet har i juni 2015 fattat
beslut om att anta en plan för arbetet med önskad lönestruktur, vilket också anges vara igång.
Kvinnors lön i förhållande till mäns uppvisar stora variationer mellan olika yrkesgrupper.
Anledningarna till detta kan bli föremål för särskild analys.
I enlighet med Diskrimineringslagen ska Malmö stad årligen genomföra en lönekartläggning i syfte att
upptäcka, åtgärder och förhindra osakliga skillnader i lön och anställningsvillkor mellan män och
kvinnor. Malmö stad ska kartlägga och analysera; 1) bestämmelser och praxis om löner och andra
anställningsvillkor, 2) Löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika arbete, 3)Löneskillnader
mellan kvinnor och män som utför likvärdigt arbete och 4) Löneskillnader som finns mellan
kvinnodominerat arbete och arbete som inte är kvinnodominerat, om arbetet som inte är
kvinnodominerat har lägre krav men högre lön. I Lönekartläggningen för 2017, som redovisades och
fastställas i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott under våren 2018 noteras bl a;
- osakliga löneskillnader förekommer inom yrket kock/kokerska vid förskoleförvaltningen och
inom yrket anläggningsarbetare vid serviceförvaltningen,
- det konstateras att det i övrigt inte föreligger några osakliga löneskillnader avseende lika
arbete.
- det konstateras att inga osakliga löneskillnader föreligger mellan de yrken som är
kvinnodominerade och de yrken som inte är kvinnodominerade där kraven är lägre men lönen är
högre.
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2017
2016
2015
2014
2013
2012

Antal med tjänstgöringsgrad 100 % Andel med tjänstgöringsgrad 100 %
Kvinnor
Män
Kvinnor
Män
16121
5392
83,3%
87,6%
15818
5154
82,6%
86,9%
15004
4931
81,79%
86,71%
14342
4640
81,12%
87,20%
13560
4260
80,92%
87,58%
13181
4196
80,61%
87,65%

Kommentar: Uppgifterna avser december månad respektive år

Vi ser en trend att andelen tillsvidareanställda minskat till och med 2015 för att 2016 och 2017 öka
(detta gäller både kvinnor och män). Andelen tidsbegränsat anställda män var 16,5 % 2017 (17,3 %
2016 och 18,4 % 2015) Andelen tidsbegränsat anställda kvinnor var 11,6 % 2017 (12,5 % 2016 och
13,1 % 2015).

År
2017
2016
2015
2014
2013
2012

År
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Antal tillsvidareanställda
Kvinnor
Män
17092
5144
16758
4906
15950
4640
15415
4465
14868
4220
14503
4108

Andel TV-anställda
Kvinnor
Män
88%
84%
87,5%
82,7%
86,9%
81,6%
87,2%
83,9%
88,7%
86,8%
88,7%
85,8%

Antal tidsbegränsat anställda Andel TB-anställda
Kvinnor
Män Kvinnor
Män
2252
1014
11,6%
16,5%
2397
1027
12,5%
17,3%
2395
1047
13,1%
18,4%
2265
856
12,8%
16,1%
1889
644
11,3%
13,2%
1848
679
11,3%
14,2%

Kommentar: Uppgifterna avser december månad respektive år. Andel TV-anställda = andel TV-anställda kvinnor
av alla månadsavlönade kvinnor och andel TV-anställda män av alla månadsavlönade män

Sedan 2012 har kommunfullmäktige haft inriktningsmålet att andelen timavlönade ska minska till
förmån för månadsavlönade anställningar. Stadskontoret har utarbetat en rapport gällande
uppföljning av timavlönade. Rapporten behandlar effekter av att minska antalet timavlönade och
aspekter som belyses är bl a ekonomiska konsekvenser, organisatoriska åtgärder, uppföljning och
kompetensperspektiv samt bemanningsperspektiv.
I målområde nio i budget 2017 anges målsättningen att tillsvidareanställning och heltid ska vara
norm. Av inriktningen framgår att redan anställda medarbetare i högre utsträckning ska arbeta
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heltid. Vidare anges att arbetet med att minska andelen timavlönade timmar till förmån för tryggare
arbetsformer ska ha ett fortsatt fokus vidare betonas att arbetet med att minska ofrivilligt ”delade
turer” skall fortsätta.
Under 2017 utarbetades en lokal handlingsplan för att öka andelen medarbetare som arbetar heltid.
Under 2017 har det påbörjats ett arbete med att se riktlinjen för önskad tjänstgöringsgrad för att
säkerställa att riktlinjen stöder den lokala handlingsplanen på ett effektivt sätt. Riktlinjen ska vara
klar under 2018.
Anses jämställdhetsarbete med ett arbetsgivarperspektiv bedrivas aktivt?

Av intervjuerna och enkäter framgår att cheferna upplever sig driva ett aktivt jämställdhetsarbete i
sin förvaltning ur ett arbetsgivarperspektiv. Detta stöds också av intervjuerna med politiker och
nätverksdeltagarna.27
Anser man sig trygg i arbetsgivaransvaret för jämställdhet?

Jag känner mig trygg i vad arbetsgivaransvaret
för jämställdhet betyder. Chefer %.
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Chefsenkäten visade 2015 att 76 % av kvinnorna och 79 % av männen anger att de är trygga i vad
arbetsgivaransvaret för jämställdhet betyder. Chefenkäten 2017 visade motsvarande andel 75 % för
såväl män som kvinnor. Detta innebär en liten minskning för männen och i stort sett oförändrat för
kvinnorna. Nettotalet (andelen som håller med minskad med andelen som inte håller med) var 2015
52 % för kvinnor och 58 % för män. 2017 var nettotalet 50 % för både kvinnor och män. Således en
minskning för både kvinnor och män.
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Har din verksamhet mål för jämställdhet inom
personalområdet? Chefer %
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Chefsenkäten för 2015 visar också att 58 % av kvinnorna och 58 % av männen svarar ja på frågan om
deras verksamhet har mål för jämställdhet inom personalområdet. 2017 var motsvarande andel 59
% för kvinnor och 65 % för män, vilket innebär en tydlig ökning för män. Nettotalet (andel som svarar
ja minskat med andel som svarar nej) var 2015 + 34 för kvinnor och+ 37 för män. 2017 var nettotalet
+ 33 för kvinnor och + 50 för män.
Hur bedrivs arbetet med jämställdhet ur ett arbetsgivarperspektiv?

Genom intervjuerna och webbenkäterna efterfrågades exempel på arbete med jämställdhet ur ett
arbetsgivarperspektiv. Det ställdes även frågor om huruvida det inom personalområdet finns mål för
arbetet, om det finns könsuppdelad statistik, görs jämställdhetsanalyser av underlaget och utformas
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åtgärder utifrån dessa.

Har din verksamhet en plan som gäller eller
innefattar jämställdhet? Chefer %
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Frågan var tom 2016 ”Har din verksamhet en aktuell jämställdhetsplan/ plan för lika rättigheter och
möjligheter?

Jämställdhetsplan: Merparten av cheferna svarar i enkäten 2015 att deras verksamhet har en aktuell
jämställdhetsplan/plan för lika rättigheter och möjligheter (cirka 66 % av kvinnorna och 69 % av
männen). Enkäten 2017 visar på en liten ökning bland kvinnor och en större ökning bland män.
Nettotalet (andelen som svarat ja minskat med antalet som svarat nej) var 2015 + 48 bland kvinnor
och + 56 bland män. 2017 var nettotalet + 54 bland kvinnor och + 67 bland män.

Har din verksamhet mål för jämställdhet inom
personalområdet? Chefer %
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Jämställdhetsmål: En majoritet av cheferna menar 2015 att det deras verksamhet har mål för
jämställdhet inom personalområdet (58 % av såväl kvinnor som män). Nästan en fjärdedel av
kvinnorna säger att det saknas, att jämföra med en femtedel av männen. I 2017 års undersökning
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svarar 59 % av kvinnorna och 65 % av männen att verksamheten har jämställdhetsmål inom
personalområdet. Nettotalet (andel som svarat ja minskat med andel som svarat nej) var 2015 + 34
bland kvinnor och + 37 bland män. 2017 var nettotalet + 33 bland kvinnor och + 50 bland män.
Aktivt arbete: En stor majoritet av cheferna anger att deras verksamhet driver ett aktivt arbete med
jämställdhetsintegrering ur ett arbetsgivarperspektiv, detta gäller såväl män som kvinnor. Andelen
som instämmer i påståendet har ökat mellan åren. 2016 instämde 72 % av kvinnorna och 70 % av
männen i påståendet. Motsvarande andel 2015 var 65 % bland såväl kvinnor som män. Andelen som
tar avstånd från påståendet har (bland såväl kvinnor som män) minskat från ca en tredjedel 2015 till
ca en fjärdedel 2016.

Min verksamhet driver ett aktivt arbete med
jämställdhetsintegrering ur ett arbetsgivarperspektiv.
(Svar i procent)
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Könsuppdelad statistik, analyser och konkreta åtgärder: I tidigare rapporter har vi noterat att
könsuppdelad statistik inom personalområdet blivit allt vanligare och nu kan sägas vara etablerad.
Viktiga frågor blir då om statistiken analyseras och leder till åtgärder.
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Analyser: Av de chefer som 2014 anger att de har
könsuppdelad statistik på personalområdet säger cirka
81 % av kvinnorna att statistiken helt eller delvis
analyseras, jämfört med 87 % av männen. En liten del
menar att analys inte sker (4,8 % av kvinnorna jämfört
med 0,9 % av männen). Cirka 15 % av kvinnorna och 12
% av männen svarar att de inte vet.
2015 svarar en något lägre majoritet av cheferna att
statistiken helt eller delvis analyseras (80 % kvinnor och
83 % män). Fler anger att analyser inte sker (cirka 6 % av
kvinnorna jämfört med 2,4 % av männen) än
föregående år. Ungefär lika stor andel kvinnor som män
vet inte om den analyseras (antalet män är dock fler än
2014).

Analyseras den könsuppdelade statistiken? (Chefer. Svar
i procent)
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Analyser av könsuppdelad statistik: I enkäten 2016 anger 83 % av kvinnorna och 85 % av männen att
den könsuppdelade statistiken analyseras helt eller delvis. 2015 var motsvarande andel för kvinnor
81 % och för män 83 %. Skillnaderna mellan år och kvinnor/män är så små att det inte kan dras några
slutsatser med ledning av denna. Däremot visar enkäten att åtgärder på basis av den könsuppdelade
statistiken vidtas helt eller delvis.
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I vilken utsträckning leder analyserna till konkreta
åtgärder?
(Chefer. Svar i procent)
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Konkreta åtgärder till följd av statstik och analyser: I enkäten 2016 anger 51 % av kvinnliga chefer
att åtgärder vidtas ”alltid” eller ”ofta”. Motsvarande andel för manliga chefer var 53 %. I enkäten
2015 angav motsvarande andel 53 % bland kvinnliga chefer och 54 % bland manliga chefer.
Skillnaderna mellan åren och mellan manliga och kvinnliga chefer är små. Det som bör noteras är
kanske i första hand den höga och stabila andel som anger att konkreta åtgärder vidtas.
Exempel på insatser gällande jämställdhet ur ett arbetsgivarperspektiv

i intervjuerna betonas såväl 2015 som 2016 och 2017 att formerna för arbetet varierar och har
utvecklats mycket över tid. Det beskrivs hur man prövar sig fram och testar olika vägar och att
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rekrytering är en ofta fokuserad jämställdhetsfråga för cheferna. Inspiration och idéer ifrån olika
träffar och genom nätverket28 betonas som betydelsefullt, liksom det stöd som stadskontoret ger.
En knapp tredjedel av cheferna ger i enkäternas fritextsvar exempel på hur de arbetar med
jämställdhetsintegrering ur ett arbetsgivarperspektiv. Svaren från 2017, 2016, 2015 och 2014
påminner i stort om vartannat. Största delen handlar om att frågan regelbundet tas upp på APT, att
jämställdhet finns med i rekryteringsprocesser och genom genusneutrala annonser. Det tycks vanligt
förekommande med utbildningsinsatser och arbete med könsuppdelad statistik. Andra exempel
inkluderar analys av löner, värderingsövningar, arbete med och utifrån likabehandlingsplaner.
Jämställdhetsfrågor tas upp vid medarbetarsamtal och flera anger att de använder checklistor för till
exempel jämställda beslutsunderlag. Externa resurser och kompetens tillförs genom exempelvis
konsulter, genuspedagoger och centrala samordnare på arbetsplatsen.
Vilka förvaltningar har tagit fram jämställdhetsanalyser?

Samtliga förvaltningar har tagit fram jämställdhetsanalyser men omfattningen och kvaliteten
varierar.
Hur genomgripande är de befintliga jämställdhetsanalyserna?

Vi noterar under 2017 liksom 2015 och 2014 att jämställdhetsanalyserna är av varierande utformning
och kvalitet. Det finns ingen enhetlighet strategi för på vilken organisatorisk nivå analyserna ska
göras. Hur analyserna utformas och på vilken nivå de genomförs varierar (från förvaltningsnivå till
enhetsnivå).
Vilka förvaltningar har genomfört åtgärder utifrån jämställdhetsanalyserna?

Vi noterar 2017 och 2016 liksom 2015 att alla förvaltningar har genomfört någon form av åtgärder.
Vilken typ av åtgärder som genomförts varierar, allt ifrån handlingsplaner och checklistor till konkreta
insatser. Som exempel på åtgärder som genomförts kan nämnas: Fler män i förskolan, Pedagogisk
inspiration, Tillsättning av särskild tjänst.
Typer av åtgärder

Chefsenkäterna visar att flest antal respondenter anger åtgärder kopplade till rekrytering. Bland
annat handlar kommentarerna om försök att rekrytera fler män till förskolan och användandet av
genusneutrala annonser i rekryteringen. Motsvarande arbete redovisas även på förvaltningar som
traditionellt varit mansdominerade men där utvecklingen lett till at det blivit en dominans av kvinnor
bland de anställda. En del respondenter nämner även åtgärder som
lönesättning/lönerevision/löneutjämning. Andra exempel på åtgärder är insatser som riktar sig till
flickor i verksamheter som flest pojkar söker sig till, kompetensutveckling/utbildning och arbete med
ett normkritiskt förhållningssätt och tänkande.
Respondenternas uppfattning om jämställdhetsarbetets genomslag

Både politiker, chefer och nätverksdeltagare29 menar 2017 och 2016 liksom 2015 att
jämställdhetsarbetet vad gäller arbetsgivarperspektivet har fått brett genomslag i förvaltningarna. Vi
noterar dock 2016 liksom 2015 en tendens att bedömningen i intervjusvaren är mer positiva bland
politiker och chefer än bland nätverksdeltagare. 2017 noterar vi bland chefer att män ger mer
positiva svar än kvinnor.
28
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Flera intervjuade menar att jämställdhetsfrågorna nu inte längre tillhör de svåraste frågorna gällande
likabehandling. Ett exempel som lyfts är att det är svårare att arbeta för att de anställda bättre ska
spegla den etniska sammansättningen av stadens invånare.

4.2. Bedömning
Vi ser 2017 liksom 2015 och 2016 tydliga effekter av Malmö stads fokusering på jämställdhet ur ett
arbetsgivarperspektiv. Det gäller främst ökad medvetenhet och ökade kunskaper men även ett ökat
engagemang (inom såväl politik som förvaltning). Vid intervjuer anges att politiskt drivs
jämställdhetsfrågorna framförallt av de rödgröna partiernas företrädare. Vi noterar dock för 2017 att
enkäter och intervjuer att chefer visar ett något mindre engagemang i frågor kring
jämställdhetsintegrering än tidigare år.
Förvaltningsledningarna tar ansvar för att driva förändringar. Ett flertal instrument för utvecklingen
finns, såsom planer, mål, statistik och jämställdhets analyser. Ansträngningar görs för att nå ut till
medarbetare i alla verksamheter.
Politiker anser i högre grad än tjänstepersoner att utvecklingsplanen har fått genomslag ur ett
arbetsgivarperspektiv. Samtidigt är de konkreta resultaten av arbetet ganska få. Vi noterade 2015 att
det fanns en tendens att arbetet blev instrumentellt och processorienterat. En orsak till detta kan
vara fullmäktiges tidigare fokus på kvantitativ redovisning av statistik och jämställdhetsanalyser. Vi
bedömde då att risken var stor att målet i förvaltningar och enheter blir att utföra dessa åtgärder,
inte vad det leder till ur ett jämställdhetsperspektiv. Detta kan också ses som en utvecklingsprocess
där fokus på instrument och processer lägger grunden för ett senare fokus på resultat. Vi tycker oss
se att denna tendens att arbetet blivit instrumentellt inte är lika tydlig 2017 som 2015.
Stämmer detta resonemang kan den nya modell för målstyrning som införts genom KF-beslut under
2015 förbättra bilden. Utöver detta finns inga tydliga krav på nämnderna och förvaltningarna att
specifikt återrapportera arbetet med jämställdhetsintegrering. Däremot tar Stadskontoret fram en
rapport till KF genom utvärdering av nämndernas och förvaltningarnas arbete.
En anmärkningsvärt stor del av chefer och politiker uppger vidare att deras verksamhet inte har
någon jämställdhetsplan/plan för lika rättigheter och möjligheter. Detta kan bero på att inte alla
förvaltningarna har en egen sådan plan utan nöjer sig med att vara del av Malmö stads centrala plan.
Malmö stad drar slutsatsen att det inte finns några osakligt grundade löneskillnader mellan könen
(personalredovisningen för 2014). Vi kan inte frigöra oss från risken att det bland de löneskillnader
som redovisas mellan kvinnor och män kan finnas strukturella löneskillnader som inte är sakligt
grundade.
I intervjuerna med chefer och politiker 2017 och 2016 noteras att arbetsgivarperspektivet inom
arbetet med jämställdhetsintegrering varit en större utmaning än tidigare vad gäller bl a
sjukfrånvaro, löneskillnader och personalomsättning. Man menar då att flyktingvolymen 2015 lett till
många visstidsanställningar och deltidsanställningar och att könsfördelningen för dessa anställda
påverkade jämställdheten totalt i staden vad gäller löner, anställningsformer och tjänstgöringsgrad.
Några chefer och politiker menar att det inte är samma politiska driv i jämställdhetsfrågor som det
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varit tidigare, man menar då ofta att andra frågor, t ex flyktingkrisen, hindrat initiativ inom
jämställdhet.
En allmän bedömning är att arbetet med jämställdhet ur ett arbetsgivarperspektiv under 2017 och
2016 fortgår ungefär som 2015, men att engagemanget bland chefer kan ha minskat något. Arbetet
drivs ofta av HR-funktionen och har haft fokus på löner och anställningsförhållanden. Det som främst
tillkommit är kanske i första hand kunskapsförmedling. Den allmänna uppfattningen är att
medvetenheten har ökat bl a genom utbildningar. Ett arbete med jämställd budget
(jämställdhetsintegrerad verksamhetsstyrning) bedrivs i flera förvaltningar bl a SO Innerstaden. Det
finns signaler på att insatserna för jämställdhet är otillräckliga för att komma åt strukturella problem,
t ex undervärdering av arbetsinsatser i kvinnodominerade sektorer.

4.3. Impulser till fortsatt utveckling
Cheferna uppger i våra enkäter och intervjuer att jämställdhetsanalyserna på arbetsgivarområdet
leder till åtgärder i stor till mycket stor omfattning.
 Detta skulle vara intressant att undersöka vidare för att få ytterligare kunskap om vilken typ
av åtgärder som vidtas och sedan skapa fungerande erfarenhetsutbyte kring detta.
Frågan om hur systematiskt förvaltningarnas arbete med jämställdhetsintegrering sker ur ett
arbetsgivarperspektiv bör kunna analyseras djupare. Skrivelsen i utvecklingsplanen tar upp att alla
”aspekter av anställning inklusive arbetsorganisation och arbetsvillkor, medarbetarens rätt att förena
yrkesliv med privatliv och att motverka alla former av diskriminering”.
 Finns det en samsyn mellan förvaltningarna och är detta arbete generellt uppföljnings- och
jämförbart?
 Behöver utvecklingsplanen uppdateras och tillföras tydligare mål för kommande år?
Många förslag till utveckling av arbetet har framkommit i enkäter och intervjuer, såväl 2015 som
2016 och 2017. Bland dessa kan nämnas;

Fullmäktige och kommunstyrelsen behöver styra upp arbetet med jämställdhetsintegrering
lite hårdare. Detta kan t ex ske inom ramen för KF:s nya målstyrning.

Den nya målstyrningsmodellen bör utvecklas med tydliga nämndsmål kring jämställdhet
inom relevanta målområden.

Det centrala stödet kan utvecklas till att omfatta t ex kartläggningar och projektledning.

Mål och indikatorer kan behöva utvecklas. Fler mål bör avse resultat, vara nedbrytbara och
mätbara.

Om jämställdhetsmålen i Malmö stad inte uppnås behöver analys kring orsakerna göras.

Den instrumentella styrningen genom olika planer kan ersättas eller kompletteras med
kartläggning av problem och åtgärder/aktiviteter för problemlösning och förbättringar.

Samverkan mellan nämnderna och med kommunstyrelsen behöver förstärkas.

Inom förvaltningarna bör ansvaret klargöras så att arbetet kan nå längre ut i
organisationerna.

Skapa ett lärande med andra organisationer (privata, ideella och myndigheter) och andra
kommuner genom olika former för ömsesidigt utbyte.
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5. Utvärderingsfråga 2: Vilket genomslag har utvecklingsplanen fått i
Malmö stads arbete med jämställdhet ur ett verksamhetsperspektiv?
I utvecklingsplanen står att ”Utifrån ett verksamhetsperspektiv, innebär hållbar jämställdhet i Malmö
stad att säkerställa likvärdiga verksamheter, service, bemötande, myndighetsutövning, likvärdig
fördelning av resurser och jämställd fördelning av makt och inflytande till alla kvinnor och män,
flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet. Det innebär också att alla former av
diskriminering ska motverkas.”
Nedan följer allmänna iakttagelser om arbetet med jämställdhetsintegrering ur ett
verksamhetsperspektiv gällande upplevelse av ansvar och aktivt arbete, gällande mål, könsuppdelad
statistik, jämställdhetsanalyser, åtgärder och hur arbetet bedrivs. Iakttagelserna inkluderar även
nätverket för jämställdhetsintegrering och antidiskriminerings bedömning av aktivt arbete och
uppfattningen från enkäter och intervjuer om betydelsen av stimulansmedel för genomförandet av
insatser gällandejämställdhetsintegrering.30
Efter iakttagelserna följer en uppsummerande bedömning och impulser till fortsatt utveckling.
5.1 Iakttagelser

Allmänt
Under 2015 har en ny målstyrningsmodell införts som utgår från Kommunfullmäktiges mål. När det gäller
jämställdhetsintegrering ur ett verksamhetsperspektiv är det främst mål 1, 4 och 9 som är av intresse:
Mål 1; ”Malmöborna ska kunna känna sig stolta över sin unga, globala och moderna stad där frågor om
jämlikhet, jämställdhet, antidiskriminering, miljö och delaktighet står högt på dagordningen.”

Mål 4; ”Malmö ska vara en öppen, jämställd och inkluderande stad, fri från diskriminering, där alla
ges lika rättigheter och möjligheter och där mångfalden är en tillgång.”
Mål 9; ”Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och ska med hög kompetens och kunskap
möta Malmöborna.”
För jämställdhetsintegrering ur ett verksamhetsperspektiv är främst mål 4 av intresse. Men även mål
1, som vi ser som ett övergripande mål, är av intresse.
När det gäller dessa mål var de vid rapporten för 2015 ännu så nya att vi avstod från att göra en
bedömning av effekter ur perspektivet jämställdhet och betydelsen för jämställdhetsintegrering. Vi
noterade dock redan 2015 att de flesta intervjuade anger att den nya målstyrningsmodellen vid
intervjuerna av många upplevs vara en förbättring ur jämställdhetsperspektiv31. Denna bedömning
har förstärkts efter intervjuerna under 2016 och i arbetet med denna rapport avseende 2017. Vi har

30

På vissa frågor kunde respondenterna gradera till vilken grad (1-6) de höll med i enkäternas påståenden. För att göra
svaren mer överskådliga görs i tabellerna och den beskrivande texten uppdelningen att de som angett 4-6 (i olika grader)
håller med i påståendet, medan de som har angett 1-3 (i olika grader) inte håller med i påståendet.
31 Vi noterade i rapporten för 2015 att Tekniska nämnden 2015 valt att inte utforma något nämndsmål inom KF:s
målområde 4. Under intervjuerna för rapporten 2016 har vi tagit del av TN:s nämndsmål inom målområde 4.
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därför valt att i denna rapport göra en särskild beskrivning och analys av KF:s nya målstyrningsmodell
och dess betydelse för arbetet med jämställdhetsintegrering i Malmö stad 32
Upplevelse av jämställdhetsintegrering i fokus

Av intervjuer med tjänstepersoner framgår såväl 2015 som 2016 och 2017, att det länge har funnits
ett internt arbetsgivarfokus gällande jämställdhet men att man de senaste åren i allt högre grad
ägnat sig åt jämställdhetsintegrering ur ett verksamhetsperspektiv. Knappt hälften av cheferna
bedömde att jämställdhetsintegrering hade fått ett ökat fokus under 2014 (56 % män respektive 44
% kvinnor). Politikerna menar under samma period i högre grad än cheferna att så är fallet (63 % av
kvinnorna och 60 % av männen).
Vid den uppföljande chefsenkäten 2015 tycks fokus ha minskat något och bara 50 % av kvinnorna och
47 % av männen menar att det ökat. Andelen chefer som svarar att de inte vet hur det ligger till är
samtidigt högre. Vid chefsenkäten 2016 tycks fokus ha minskat ytterligare något och bara 46 % av
kvinnorna och 40 % av männen menar att det ökat. I chefsenkäten 2017 anger35 % av kvinliga chefer
och 40 % av manliga chefer att fokus på jämställdhetsintegrering har ökat.
I politikerenkäten 2016 anger 42 % av kvinnorna och 52 % av männen att jämställdhetsintegrering
fått ett större fokus de senaste 12 månaderna. I enkäten för 2017 anger 43 % av kvinnorna och 53 %
av männen att fokus ökat de senaste 12 månaderna.

Frågor om jämställdhetsintegrering har fått ett
större fokus i Malmö stad under de senaste tolv
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Se avsnitt 7 KF:s målstyrningsmodell och jämställdhetsintegrering (där vi främst behandlar KF mål 1,4 och 9).
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Frågor om jämställdhetsintegrering har fått ett
större fokus i Malmö stad under de senaste tolv
månaderna. Politiker %
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Såväl tjänstepersoner som politiker framhåller under intervjuerna, såväl 2015 som 2016 och 2017, att
verksamhetsperspektivet har aktualiserats senare, inte har kommit lika långt och är svårare att
arbeta med än arbetsgivarperspektivet. Detta uppges bero på flera olika faktorer; bl a att det är
svårare att lära mellan olika verksamheter, att den kommunala organisationen i många fall inte själv
direkt kan styra utfallet (utan bara tillhandahålla vissa förutsättningar) samt att utfallet till viss del är
beroende av investeringar som har lång varaktighet (t ex utformning av parker, torg och andra yttre
miljöer). Några intervjuade betonar också värderingarnas betydelse och att dessa tar lång tid att
påverka.
Av våra intervjuer blir det emellertid samtidigt tydligt att politikerna, liksom tjänstepersonerna, anser
att arbetet med verksamhetsperspektivet kommit igång och nu har blivit mycket väl etablerat som en
del av det vanliga linjearbetet. Man lyfter fram olika projekt och verksamheter där förändringar skett
som blivit motorer för förändring. Det handlar om fritidsanläggningar, skola, bistånd och hemvård
och snöröjning. Vår bedömning är att politikerna något mer positiva än tjänstepersonerna.
Upplevelse av ansvar för arbetet med jämställdhet ur ett verksamhetsperspektiv

Chefsenkäten från 2015 visade att 67 % av kvinnorna och 60 % av männen höll med i påståendet att
deras tjänst ger dem ett direkt ansvar för jämställdhetsintegrering ur ett medborgarperspektiv. I
enkäten 2016 hade motsvarande andel ökat till 70 % av kvinnorna och 66 % av männen. Enkäten
2017 visar att andelen minskat bland kvinnor till 63 % och bland manliga chefer till 60 %.
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Min tjänst ger mig ett direkt ansvar för
jämställdhetsintegrering ur ett
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Politikerna får i sin enkät 2015 svara på motsvarande fråga om ansvar (frågan formulerades ”Mitt
uppdrag ger mig ett direkt ansvar för genomförandet av utvecklingsplanen”). 68 % av kvinnorna och
53 % av männen uppger att de ”håller med”. I enkäten 2016 var motsvarande andel bland kvinnor 71
% och bland män 50 %. Politiker upplever sammantaget ungefär lika hög grad av ansvar som chefer.
Aktivt arbete med jämställdhet ur ett verksamhetsperspektiv

Intervjuerna med chefer och nätverk gav både 2015 och 2016 en bild av att man bedriver ett aktivt
jämställdhetsarbete ur ett verksamhetsperspektiv. Intervjuer under hösten 2015 har dock
aktualiserat frågan om en konflikt mellan ”kärnuppgiften” och arbetet med jämställdhetsintegrering
vad gäller tid och resurser i förvaltningarna. Bakgrunden anges vara den arbetsbelastning som
flyktingmottagandet inneburit.
Av vår chefsenkät 2015 framgår att 56 % av kvinnor och män anger att de håller med om att deras
verksamhet driver ett aktivt arbete med jämställdhetsintegrering ur ett medborgarperspektiv.
2016 var motsvarande andel 57 % för männen och 60 % för kvinnorna. 2017 var andelen 56 % för
män och 54 % för kvinnor.
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Min verksamhet driver ett aktivt arbete med
jämställdhetsintegrering ur ett
medborgarperspektiv. Chefer %
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Hur bedrivs arbetet med jämställdhet ur ett verksamhetsperspektiv?

Genom intervjuerna och webbenkäterna efterfrågades exempel på arbetet med jämställdhet ur ett
verksamhetsperspektiv. Det ställdes även frågor om huruvida det finns mål för arbetet med
jämställdhet inom verksamheterna och gällande kommunens invånare, om det finns könsuppdelad
statistik, görs jämställdhetsanalyser av underlaget och utformas åtgärder utifrån dessa.
Jämställdhetsmål: Chefsenkäten 2015 visar att cirka en tredjedel av cheferna menar att deras
verksamhet har mål för jämställdhet för den externa verksamheten (37 % män jämfört med 32 %
kvinnor). 32 % respektive 38 % av respondenterna har svarat att de inte vet om mål finns.
I 2016 års undersökning anger 32 % av kvinnorna och av männen att deras verksamhet inte har några
mål för jämställdhet i den externa verksamheten. 37 % av kvinnorna och 38 % av männen svarar att
de inte vet. Betydligt fler män svarar vet ej 2015 än 2014. 2017 svarar 37 % av kvinnliga chefer och 39
% av manliga chefer att deras verksamhet har mål för jämställdhet för den externa verksamheten.
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Har din verksamhet mål för jämställdhet för den
externa verksamheten? Chefer %
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Könsuppdelad statistik: 54 % av kvinnorna och 66 % av männen anger i 2014 års chefsenkät att
statistik som har med den externa verksamheten att göra könsuppdelas helt eller delvis. 17 % av
cheferna menar att det inte sker. Samtidigt svarar cirka en fjärdedel av kvinnorna att de inte vet om
detta görs, att jämföra med 17 % av männen.
Andelen chefer som uppger att könsuppdelad statistik förekommer helt eller delvis sjunker något
2015 (51 % av kvinnorna svarar detta, 61 % av männen). Likaså är det fler (21 % av kvinnorna och 13
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% av männen) som svarar att statistiken inte könsuppdelas. Fler är samtidigt osäkra och vet inte om
könsuppdelad statistik finns (28 % av kvinnorna och 26 % av männen).
Andelen chefer som uppger att könsuppdelad statistik förekommer helt eller delvis är i stort
oförändrad 2016 (52 % av och 61 % av männen). Likaså är det ungefär oförändrad andel (21 % av
kvinnorna och 13 % av männen) som svarar att statistiken inte könsuppdelas. Ungefär lika många är
också osäkra och vet inte om könsuppdelad statistik finns (31 % av kvinnorna och 23 % av männen).
2017 är det 61 % av manliga chefer som anger att statistik könsuppdelas helt eller delvis,
motsvarande andel bland kvinnliga chefer är 62 %.

Könsuppdelas statistik som har med den externa
verksamheten att göra? Chefer %
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Kommentar: med extern verksamhet avses verksamhet riktad till medborgare och inte
verksamhet som specifikt riktar sig till anställda.

Av intervjuer och dokument bekräftas bilden av att det förekommer könsuppdelad statistik i relativt
stor omfattning och att detta har blivit vanligare.
Jämställdhetsanalyser: En majoritet svarar i 2014 års chefsenkät att statistiken helt eller delvis
analyseras (84 % kvinnor, 86 % män). Cirka 11 % i båda grupperna vet inte om det sker och resten
svarar att det inte görs några jämställdhetsanalyser.
2015 är det marginellt fler chefer som anger att statistiken analyseras (86 % kvinnor respektive 88 %
män). Av männen svarar 2 % att det inte görs, att jämföra med 7 % av kvinnorna. En större andel av
männen jämfört med kvinnorna samma år anger att de inte vet huruvida den analyseras (10 %
jämfört med 7 %).
2016 är det återigen en marginell fler manliga chefer som anger att statistiken analyseras (män 90 %
amot 88 % 2015). Bland kvinnor är andelen ungefär lika 2016 och 2015 (87 % 2016 mot 86 % 2015).
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Bland såväl män som kvinnor svarar 5 % att det inte görs. 2017 anger 87 % av kvinnorna och 92 % av
männen att den könsuppdelade statistiken analyseras helt eller delvis.

Analyseras den könsuppdelade statistiken inom
det externa området? Chefer %
70
60

60

57

52

48

50
40

60
45
42

39

34

31

Ja

32

30

Delvis
Nej
Vet ej

30
20
10

77

10
2

5

8

76

55

35

0
Kvinna
2015

Man 2015

Kvinna
2016

Man 2016

Kvinna
2017

Man 2017

Kommentar till enkäten: Här syns en tydlig förändring. Från att kvinnor och män 2014 till 40 % uppgav att den
könsuppdelade statistiken helt analyserades till över 50 % av kvinnorna och knappt 60 % av männen 2015. Det
är något fler än för motsvarande fråga inom personalområdet. Av intervjuerna framgår att förvaltningarna
arbetar med att införa jämställdhetsanalyser gällande verksamheterna men att detta arbete i de flesta fall är i
ett tidigt skede. 2017 anger 60 % av männen och 42 % av kvinnorna att den könsuppdelade statistiken
analyseras helt.
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I vilken utsträckning leder analyserna till
konkreta åtgärder inom det externa området?
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Kommentar: Med det externa området avses här verksamhet som vänder sig till medborgarna till skillnad
från åtgärder som vänder sig till de anställa i Malmö stad.

Åtgärder: På frågan i vilken utsträckning jämställdhetsanalyserna leder till konkreta åtgärder, anger
60 % av kvinnorna och 51 % av männen i chefsenkäten 2014 att detta sker i någon utsträckning
(svarsalternativ ”alltid” och ”ofta”). Cirka 4 % menar att analyserna alltid leder till konkreta åtgärder.
Mellan 30 – 40 % (kvinnor respektive män) uppger att analyserna inte någon omfattning inte leder till
konkreta åtgärder. Drygt 5 % av männen och knappt 10 % av kvinnorna svarar att de inte vet.
I enkäten 2015 är det något fler som menar att jämställdhetsanalyserna leder till konkreta åtgärder
än 2014 (60 % av kvinnorna, 54 % av männen). Drygt 5 % menar att det alltid sker. Precis som 2014
anger 30 - 40 % av cheferna att analyserna i olika omfattning inte leder till konkreta åtgärder.
I den uppföljande enkäten 2016 är det ytterligare något fler som menar att jämställdhetsanalyserna
leder till konkreta åtgärder än 2014 (65 % av såväl kvinnorna som av männen). Drygt 5 % respektive 6
% menar att det alltid sker. Precis som 2014 och 2015 anger 30 - 40 % av cheferna att analyserna i
olika omfattning inte leder till konkreta åtgärder. 2017 anger 55 % av kvinnorna och 60 % av männen
att analyserna leder till konkreta åtgärder (alltid eller ofta).
Kommentar till enkäten: För såväl 2016 som 2014, 2015, 2016 och 2017 gäller att fler chefer säger att
den analyserade statistiken inom den externa verksamheten leder till någon form av åtgärd än vad
som sker inom personalområdet.
Exempel på insatser för jämställdhet ur ett verksamhetsperspektiv

Cirka 17 % av cheferna ger i enkäterna exempel på hur de driver ett aktivt arbete med
jämställdhetsintegrering ur ett verksamhetsperspektiv. Exemplen är ganska spridda, men de som
återkommer i flertalet av svaren handlar om att de utför jämställdhetsanalyser, använder
könsuppdelad statistik och diskuterar frågan på APT, tillsättande av fokusgrupper med medborgare
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(med jämn könsfördelning), arbetar med att säkerställa att mötesplatser både för gammal och ung
vänder sig till alla medborgare oavsett könstillhörighet. Andra exempel inkluderar att försöka utmana
rådande normer, komma tillrätta med snedfördelad representation i olika sammanhang, förändra
bemötande och arbeta med checklistor för att inkludera ett jämställdhetsperspektiv. Men även att
göra brukarundersökningar, behovsutredningar och dialog om jämställdhet med elever, barn/
föräldrar och brukare.
Hur skattar nätverksdeltagarna respektive förvaltnings aktiva arbete?

Deltagarna i nätverket för jämställdhetsintegrering och antidiskriminering ger i våra intervjuer och
vår snabbenkät en positiv bild av den egna förvaltningens aktiva arbete med jämställdhetsintegrering
ur ett verksamhetsperspektiv. Denna bild har förstärkts under 2015 och 2016 men försvagats 2017.
Man menar vanligen att förvaltningsledning och nämnd stimulerar och är positiv till arbetet men
skulle gärna se mer agerande från nämnd och förvaltningsledning. Flera intervjuade menar att den
centrala politiska nivån varit mindre drivande i frågor om jämställdhetsintegrering de senaste två
åren än tidigare.
Deltagarna i nätverket för jämställdhetsintegrering och antidiskriminering anger att deras arbete i
viss mån blir åtskilt från förvaltningsledningen och i huvudsak relaterat till medarbetare i
verksamheterna. Graden av aktivt arbete varierar och är mer omfattande om det drivs i
linjeorganisationen med nätverket som stöd.
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Stadskontorets roll betonas som stöd för jämställdhetsarbetet

Vid intervjuer och i enkäter betonas att stadskontoret stödjer arbetet med utbildningar, nätverk och
metoder. Nätverksdeltagarna är positiva till de insatser stadskontoret gör och det centrala agerandet
från Malmö stad. Flera betonar betydelsen av de utbildningar och den kompetenshöjning som sker
genom stadskontorets försorg. Man menar då att ”utbildningarna lett till att jämställdhetsområdet
blivit ett etablerat kunskapsområde” som tas på allvar och inte ses som ”personliga åsikter”. Vidare
betonas starkt betydelsen av de stimulansmedel som kan sökas hos stadskontoret. (Se även avsnitt 5
Utvärderingsfråga 3: Vad i Malmö stads arbete bidrar respektive hindrar ett hållbart arbete med
jämställdhetsintegrering?)

Har dessa utbildningar och föreläsningar bidragit
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Har utbildningarna/utvecklingssatsningarna bidragit till
arbetet med jämställdhetsintegrering i din verksamhet?
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Har din verksamhet under 2014-2017 beviljats medel för
utbildningar och utvecklingssatsningar kring
jämställdhetsintegrering från Stadskontoret/Utskottet
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Chefer %
60

55

52
50

47 46

46

46 46

45 44

42
40

37

36

I stor utsträckning
I liten utsträckning
Vet ej

30
20
12
10

12
7

11

8

8

0
Kvinna 2015 Man 2015 Kvinna 2016 Man 2016 Kvinna 2017 Man 2017

5.2 Bedömning
Förvaltningars och nämnders arbete med jämställdhet och jämställdhetsintegrering har länge haft
internt HR-fokus. De senaste åren har fokus i allt högre grad förskjutits till verksamhetsperspektivet.
Vi noterar att könsuppdelad statistik tas fram i växande omfattning när det gäller
verksamhetsperspektivet. Jämställdhetsanalyser ökar i antal och börjar bli ett inarbetat redskap.
Åtgärder för att ta tillvara resultatet av jämställdhetsanalyser för att förändra verksamheten börjar
etableras i delar av organisationen.
Statistik, jämställdhetsanalyser och planer baserade på dessa har också lett till konkreta resultat.
Enkäterna visar att den könsuppdelade statistiken gällande verksamheterna något oftare tenderar
att analyseras jämfört med den ur ett arbetsgivarperspektiv. Men även att fler analyser leder till
åtgärder, jämfört med ur ett arbetsgivarperspektiv. Det uppfattas emellertid som att detta arbete är
svårare att driva än det jämställdhetsarbete som sker ur ett arbetsgivarperspektiv.
När det gäller verksamhetsperspektivet noterar vi att det i intervjuer och dokument lyfts fram många
bra exempel, projekt och verksamheter där förändringar skett. Det handlar om fritidsanläggningar,
skola, bistånd och hemvård och snöröjning samt processerna inom stadsbyggnadsområdet. Man
lyfter fram fritid och kultur men.
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Vi noterar även i övrigt konkreta insatser som lett till intressant utveckling av jämställdhetsarbetet ur
ett verksamhetsperspektiv och inom olika förvaltningar och nämnder. (För exempel på arbetet i
nämnder och förvaltningar se avsnitt 9 och bilaga 5: Utvärdering av tre projekt som fått bidrag och
avsnitt 8 KF:s målstyrningsmodell och jämställdhetsintegrering.)
I synen på arbetet med verksamhetsperspektivet, liksom med arbetsgivarperspektivet, är politikerna
något mer positiva än tjänstepersonerna när de beskriver nuläget i arbetet med
jämställdhetsintegrering. När det gäller målet om likvärdig verksamhet, service och bemötande har
man ännu inte kommit så långt. Arbete har dock etablerats på flera håll i organisationen. När det
gäller mål om likvärdig myndighetsutövning pågår arbete i organisationen bl a genom kartläggning
inom Familjeomsorg och biståndsbedömningar.
Vad gäller likvärdig fördelning av resurser män/kvinnor pojkar/flickor noterar vi, liksom 2015 och
2016, att bilden är otydlig. Inom förskola och grundskola används sociala variabler i
resursfördelningen. Detta avser dock andra variabler än kön. Inom fritidsverksamheten pågår ett
aktivt arbete för att fördelningen av tider i anläggningar skall bli mer jämställd, arbetet omfattar även
hur föreningarna arbetar med fördelning av tider. När det gäller jämställd fördelning av makt och
inflytande för män och kvinnor saknas underlag för bedömning.
Vår sammanfattande bedömning är att arbetet med verksamhetsperspektivet kommit igång och i
många delar av organisationen fungerar väl. Det är dock inte lika långt utvecklat som när det gäller
arbetsgivarperspektivet. Det förekommer något mindre könsuppdelad statistik gällande
verksamhetsperspektivet jämfört med arbetsgivarperspektivet. Samtidigt visar enkäterna 2017 och
2016, liksom 2015, att statistiken något oftare tenderar att analyseras och att fler analyser leder till
åtgärder. Det uppfattas samtidigt som om detta arbete är svårare än jämställdhetsintegrering ur ett
arbetsgivarperspektiv. Arbetet har dock blivit väl etablerat och ses som en naturlig del av
linjeverksamheten i förvaltningarna. Vi noterar dock även att arbetet med jämställdhetsintegrering i
flera förvaltningar är sårbart i den meningen att det är beroende av en eller ett fåtal personer.
Vi noterar emellertid också att utvecklingen vad gäller jämställdheten i ett verksamhetsperspektiv på
ett spännande sätt fördjupats genom att flera nämnder och förvaltningar diskuterar och genomför
tydligare styrning (mot jämställdhetsmål) som har större möjligheter att få genomslag i den bedrivna
verksamheten för medborgarna.
Vi noterar dock också att tendenser finns, bl a i enkäterna, att engagemanget för och fokus på
jämställdhetsintegrering inte ökat det senaste två åren utan stannat av och kanske minskat.
Vi noterar att det redovisas många exempel på konkreta åtgärder och det framgår att mycket arbete
har lagts lokalt och nära medborgarna. Betydande resultat har uppnåtts inom bl a öppen
fritidsverksamhet, mötesplatser och bibliotek och SFI.
XXXX fler exempel ???
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5.3 Impulser till fortsatt utveckling

I intervjuerna, 2017 och 2016 liksom 2015, lyfts bland annat fram att medvetenheten om
jämställdhet hos beslutsfattare och ledare behöver öka. Vidare anges i flera fall att kunskapen om
verksamheternas målgrupper saknas eller är bristande. Några tar upp att det saknas politisk styrning,
resurser och verktyg. Också att det krävs övergripande analyser och politiska prioriteringar.
- Flera anser att man nu bör bredda perspektivet till att omfatta fler diskrimineringsgrunder
och t ex göra intersektionella analyser.
- Några betonar att den nya målstrukturen med en tydligare målkedja kommer att leda till
bättre arbete med jämställdhetsfrågor ur verksamhetsperspektivet.
Vi förordar vidare en fortsatt utveckling mot tydligare styrmedel i verksamheten som har större
förutsättningar att få ett snabbare genomslag. En tydligare uppföljning av resultat och mål när det
gäller jämställdhetsintegrering skulle också kunna tydliggöra och stimulera arbetet.
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6. Utvärderingsfråga 3: Vad i Malmö stads arbete bidrar respektive
hindrar ett hållbart arbete med jämställdhetsintegrering?
Nedan följer iakttagelser om Malmö stads arbete med jämställdhetsintegrering ur såväl ett
arbetsgivar- som verksamhetsperspektiv. I fokus finns politikers, chefers och nätverkets för
jämställdhetsintegrering och antidiskriminering upplevelse av vilka faktorer som hindrar respektive
bidrar till ett hållbart arbete. Detta inkluderar även olika aspekter av Malmö stads organisering av
arbetet, av mål och styrning, kännedom om Den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan
kvinnor och män (CEMR) och utvecklingsplanen, uppfattning om stöd och resurser samt efterfrågan
av resultat från förvaltningarnas arbete med utvecklingsplanen.33
Efter iakttagelserna följer en uppsummerande bedömning och impulser till fortsatt utveckling.
Under 2015 har en ny målstyrningsmodell införts som utgår från Kommunfullmäktiges mål. De nya
målen är både färre (10 stycken) och bredare än tidigare och skall leda till nämndsmål, åtaganden,
insatser och aktiviteter i förvaltningarna.
För arbetet med jämställdhet ur ett arbetsgivarperspektiv är det främst mål 9 som är av intresse:
”Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och ska med hög kompetens och kunskap möta
Malmöborna.” För arbetet med jämställdhet ur ett verksamhetsperspektiv är främst mål 4 som är av
intresse: ”Malmö skall vara en öppen, jämställd och inkluderade stad, fri från diskriminering, där alla
ges lika rättigheter och möjligheter och där mångfalden är en tillgång.” Även mål 1 har intresse för
jämställdhet, både ur ett verksamhetsperspektiv och ur ett arbetsgivarperspektiv. Vi ser mål 1
närmast som ett övergripande mål: ”Malmöborna ska kunna känna sig stolta över sin unga globala
och moderna stad där frågor om jämlikhet, jämställdhet, antidiskriminering, miljö och delaktighet
står högt på dagordningen.”
När det gäller målstyrningsmodellen och dessa mål var de 2015 så nya att vi avstod från att göra en
bedömning av effekterna. Vi noterade dock redan i rapporten för 2015 att de flesta intervjuade såg
den nya modellen för målstyrning som kf fastställt som en förbättring av Malmö stads styrning av
jämställdhetsarbetet. Denna bedömning har förstärkts efter intervjuerna under 2016 och i arbetet
med denna rapport 2017 betonas också att modellen är positiv för arbetet med
jämställdhetsintegrering, vi noterar i enkäter och intervjuer att tendenser finns att fokus minskat på
jämställdhetsintegrering. Vi har därför valt att i denna rapport göra en särskild fördjupande
beskrivning och analys av kf:s nya målstyrningsmodell och dess betydelse för arbetet med
jämställdhetsintegrering i Malmö stad samt komma med impulser till hur arbetet med
jämställdhetsintegrering kan stärkas34. Detta mot bakgrund också av att vi i denna rapport gör en
jämförelse och drar slutsatser över hur arbetet med jämställdhetsintegrering utvecklats övergripande
hela den period vi utvärderat, se avsnitt 2 Jämställdhetsintegrering i Malmö stad 2014-2017.

33

På vissa frågor kunde respondenterna gradera till vilken grad (1-6) de höll med i enkäternas påståenden. För att göra
svaren mer överskådliga görs i tabellerna och den beskrivande texten uppdelningen att de som angett 4-6 (i olika grader)
håller med i påståendet, medan de som har angett 1-3 (i olika grader) inte håller med i påståendet.
34 Se avsnitt 8 KF:s målstyrningsmodell och jämställdhetsintegrering (där vi främst behandlar KF mål 1,4 och 9).
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6.1 Iakttagelser
Allmänt

Av våra intervjuer, med såväl förvaltningschefer som nätverksdeltagare35 och politiker finns en
relativt samstämmig bild kring vilka faktorer som bidrar respektive hindrar ett hållbart arbete med
jämställdhetsintegrering. Denna bild stöds av våra enkäter.
I intervjuerna betonas faktorer som bidrar till ett hållbart arbete med jämställdhetsintegrering;
 Tydlighet i politiken (stark förankring, medvetenhet, engagemang, stöd, beslut, mål,
uppföljning, ledarskap)
 Strategiskt tryck (främst skapat genom beredningen för demokrati, jämställdhet och
mänskliga rättigheter, nätverket för jämställdhetsintegrering och antidiskriminering,
könsuppdelad statistik)
 Nätverksrepresentanterna36 (drivande, initiativtagande, bidrar till lärande etc)
 Förvaltningsledningarna (lyhörda och aktiva i genomförandet)
 Jämställdhet är med från början i olika frågor (inte något som skall justeras i efterhand)
 Medel vid Stadskontoret som förvaltningar och nämnder kan söka för särskilda insatser inom
jämställdhetsområdet
 Utbildningar som Stadskontoret arrangerar
 Medel som kan sökas via stadskontoret för särskilda projekt
Bland faktorer som hindrar ett hållbart arbete med jämställdhetsintegrering betonas i intervjuer och
enkäter;
 Normer och patriarkala strukturer (ofta dolda)
 Otillräcklig kunskap om effekter av bristande jämställdhet
 För mycket fokus på symbolfrågor i relation till frågor med större reell betydelse
 Jämställdhet drivs ofta av få personer i olika verksamheter vilket gör arbetet sårbart
 Motvilja att se skillnader i makt och motvilja att förändra maktfördelning
 Brister i mätbara mål och uppföljning (Utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering har
tydliga mål bara för de första åren)
 Jämställdhet ses inte som del av kärnverksamheten vilket gör att det riskerar att prioriteras
bort om annat uppfattas mer angeläget
 Förvaltningarnas oro för att kunna integrera jämställdhetsarbetet i verksamheterna
resursmässigt samtidigt som andra särskilda insatser krävs t ex när antalet flyktingar ökade
kraftigt hösten 2015.

Stöd för målstyrning

En allmän iakttagelse, som vi lyfte fram i rapporten 2015, 2016 och som vi även nu vill lyfta fram,
knyter an till behovet av ökad kännedom om Malmö stads jämställdhetsmål specifikt och i viss mån
till den nya målstyrningsmodellen. Iakttagelsen rör ett exempel på stöd för förvaltningarnas

35
36

Nätverket för jämställdhetsintegrering och antidiskriminering
Nätverket för jämställdhetsintegrering och antidiskriminering
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målarbete; Malmö stads reviderade handbok Styrning, ledning och utveckling med mål som antogs
2015-06-24. Syftet med handboken är att guida förvaltningarna i Malmö stads gemensamma
målarbete och ge stöd i det praktiska arbetet kring styrning, ledning och utveckling med mål.
Handboken riktar sig till Malmö stads chefer, till nyckelpersoner, ger stöd till politiker och chefer i
målarbetet och stöd till andra intresserade. Det är värt att notera att boken, trots att den lyfter
vikten av dialog och delaktighet, beskriver den politiska styrningen genom målkedjan och uppföljning
och analys, inte inkluderar ett jämställdhetsperspektiv. Målgrupper är inte bekönade och det ges
inget stöd för att exempelvis jämställdhetsintegrera mål och indikatorer. Med ett undantag saknas
jämställdhet helt i handboken. Det är när analysarbetet på ett ställe framhålls som möjligt att
förbättra genom att; ”Anlägga olika perspektiv på verksamheten, som ett jämställdhetsperspektiv.”37
Detta är intressant i relation till Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering i Malmö stad och dess
genomslagskraft. Men det är också relevant att ha i åtanke vid läsning av rapporterna Processledare:
Styrning och ledning med mål 2015 för respektive målområde. Här sker inte jämställdhetsintegrering
konsekvent. Vissa förvaltningar bekönar målgrupper eller har specifika mål för arbete med genus/jämställdhet. Merparten gör det inte. En enskild handbok kan givetvis inte vara en garant för ett
integrerat jämställdhetsperspektiv. Men då det behövs stöd för att hålla jämställdhet i åtanke i
verksamhetsplanering, uppföljning och analys är det dock viktigt att jämställdhet integreras
konsekvent i samtliga Malmö stads stödsystem och inte hanteras som ett separat stöd.
Vi noterar också från intervjuerna att flera intervjupersoner anger att den kommuncentrala nivån
inte varit lika drivande i frågor som rör jämställdhetsintegrering. Denna senare tendens har förstärkts
2016 och 2017.
Kännedom om verksamhetens/nämndens jämställdhetsmål

En grundläggande faktor för hållbarheten i Malmös jämställdhetsarbete är mål och styrning.
I 2014 års enkät angav drygt hälften av cheferna att det fanns mätbara mål om jämställdhet med i
den nuvarande verksamhetsplanen (cirka 52 % av männen och 55,3 % av kvinnorna). En fjärdedel av
cheferna svarar att det saknas mål (25 % män och 27 % kvinnor). Mellan en femtedel och en knapp
fjärdedel svarade 2014 att de inte visste om det fanns mål för jämställdhet i verksamhetsplanen (23
% män och 18 % kvinnor).
I enkäten 2015 är det fler som menar att det finns mätbara mål för jämställdhet i verksamhetsplanen
(62 % kvinnor och cirka 64 % av männen). Färre svarar att mål saknas än föregående år (21 % kvinnor
och 14 % män) men ungefär lika många anger att de inte vet om mål finns (17 % kvinnor och 22 %
män).
I den uppföljande enkäten 2016 är det något färre som anger att det finns mätbara mål för
jämställdhet i verksamhetsplanen (61 % kvinnor och 58 % av männen). De som anger att mål saknas
2016 är fler bland män och något färre bland kvinnor. (18 % av kvinnor och 21 % av männen). De som
svarar att de ”inte vet” är 2016 ungefär lika stor andel bland männen (21 % mot 22 % 2015) och fler
bland kvinnorna (21 % 2016 mot 17 % 2015).
I enkäten 2017 är det ytterligare något färre kvinnor som anger att det finns mätbara mål för
jämställdhet i verksamhetsplanen (57 % kvinnor och 59 % av männen). De som anger att mål saknas
2017 är ungefär samma bland män kvinnor (20 % av kvinnor och män). De som svarar att de ”inte

37

S.23, Styrning, ledning och utveckling med mål – En handbok för Malmö stad, 2015-06-24
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vet” är 2017 ungefär något fler bland kvinnor än bland män (23 % bland kvinnor och 21 % bland
män).

Finns mätbara mål om jämställdhet med i den
nuvarande verksamhetspanen?
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Av vår web-enkät till politikerna 2015 framgår att drygt hälften (50 % av kvinnorna, 60 % av männen)
menar att det finns jämställdhetsmål i nämndens budget. 2016 hade andelen ökat ytterligare (till 55
% av kvinnorna och 68 % av männen). 2017 hade andelen minskat till 45 % bland kvinnor och 65 %
bland män.
Det är en klart högre andel politiker än chefer som menar att det finns mätbara mål för jämställdhet i
den egna budgeten. Samtidigt svarar knappt en tredjedel av politikerna att de inte vet om det finns
mätbara mål i budgeten (34 % av kvinnorna och 23 % av männen).
Politikerna fick även frågan om det finns mätbara mål för jämställdhet i de planer som de jobbar
med. 2016 svarade 65 % av kvinnorna ja på frågan (mot 56 % 2015). Motsvarande andel bland
männen var 73 % 2016 (mot 66 % 2015). 2017 svarade 64 % av kvinnorna och 74 % av männen ja på
denna fråga.
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Finns det mätbara mål för jämställdhet i
nämndens budget?
Politiker %
80
60

50
39

40
20

68

60

65

55

45
34

32

29

11

11

14

17

Kvinna
2015

Man 2015

Kvinna
2016

Man 2016

Ja
Nej
Vet ej

23
12

21
5

0
Kvinna
2017

Man 2017

Finns mätbara mål om jämställdhet med i den
nuvarande budgeten?
Chefer %
50

42

40
30

27

31

34
27

43

42

39
27

30

39

38
30

32
27

30

34
27

20

Ja
Nej
Vet ej

10
0
Kvinna 2015 Man 2015 Kvinna 2016 Man 2016 Kvinna 2017 Man 2017

Kännedom om måluppfyllelse

En större andel av männen, jämfört med kvinnorna, håller 2014 med i chefsenkätens påstående att
deras verksamhet kommer att nå Malmö stads aktuella jämställdhetsmål (35 % av kvinnorna och 43
% av männen).
I 2015 års enkät anger 34 % av kvinnorna att de håller med, medan 37 % av männen gör det.
Sammantaget är färre chefer säkra på om jämställdhetsmålen kommer att nås. I den uppföljande
enkäten 2016 anger 29 % av kvinnorna och 38 % av männen att deras verksamhet kommer att nå
Malmö stads aktuella jämställdhetsmål.
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Tabell: Andel som instämmer i påståendet att deras verksamhet kommer att nå Malmö stads aktuella
jämställdhetsmål (%)

Chefer
Kvinnor
Män
35
43
34
37
29
38
29
40
-6
-3

2014
2015
2016
2017
Förändring
2014-17
(pol förändr 15-17)

Politiker*
Kvinnor
Män
**
**
37
45
41
48
38
53
+1
+8

*Till politiker formulerades frågan ”min nämnd kommer att..” **Enkät utsändes ej till politiker 2014

Andelen respondenter bland chefer som inte vet om målen kommer att nås är stor och ökar från
2014 till 2015, framförallt i gruppen män. 2014 svarar en dryg tredjedel att det inte vet (33 % kvinnor
och 35 % män). I 2015 års undersökning anger 35 % av kvinnorna detta, medan 42 % av männen
anger samma svar. 2016 är motsvarande andel 39 % av kvinnorna och 42 % av männen. Runt 30 % av
kvinnorna och 20 % av männen svarar att målen inte kommer att uppnås. 2017 anger 42 % av
kvinnliga chefer och 44 % av manliga chefer att de inte vet om målen kommer att nås.
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Bland politikerna 2015 är det något fler än bland cheferna som instämmer i att målen kommer att
nås. 37 % av kvinnorna och 44 % av männen uppger att deras nämnd kommer att nå målen, medan
hela 31 % av männen anger att de inte kommer att göra detta. 15 % av kvinnorna menar detsamma.
Cirka hälften av kvinnorna och en fjärdedel av männen vet inte om nämndens verksamhet kommer
att nå aktuella jämställdhetsmål. I den uppföljande enkäten 2016 anger 41 % av kvinnorna och 48 %
av männen att målen kommer att nås. Samma år anger 31 % av kvinnorna och 28 % av männen att
målen inte kommer att nås. Andelen som svarar ”vet ej” var 2016 28 % av kvinnorna och 24 % av
männen. 2017 svarade en ökande andel män (53 %) ja, medan andelen ja svar bland kvinnor
minskade till 38 %.

Kännedom om CEMR-deklarationen

En klar majoritet av cheferna menar 2014 att de inte känner till CEMR-deklarationens innehåll väl (80
% kvinnor och 83 % män). Cirka 40 % menar att de inte alls gör det (39 % kvinnor och 41 % män).
I 2015 års undersökning är det något fler chefer som menar att de saknar god kännedom om CEMR
(83 % kvinnor och 85 % män) eller inte alls känner till deklarationen (42 % kvinnor och 45 % män).
I 2016 års uppföljande enkät är bilden densamma som i 2016-års enkät.
Bland politikerna är bilden annorlunda, även mellan grupperna kvinnor och män. Här anger 2015
nästan hälften av kvinnorna (48 %)att de har god kännedom om deklarationen. Bara 24 % av männen
svarar detta. I 2016-års uppföljande enkät anger 52 % av kvinnorna och 26 % av männen att de
känner väl till CEMR:s innehåll
Kommentar till enkäten: Det är tydligt att CEMR inte är känd ute i verksamheterna. Politiker anger i
högre grad än chefer att de känner till CEMR. Även om flera av CEMR:s artiklar kanske arbetas med
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utan att cheferna är medvetna om det bör deklarationen medvetandegöras mer för att säkra dess
implementering. Vi uppfattar det så att CEMR bärs fram i det dagliga arbetet främst genom att dess
innehåll beaktats när kommunens egna styrinstrument utarbetas.

Kännedom om utvecklingsplan för jämställhetsintegering

I 2014 års undersökning så anger mer än 50 % av både kvinnorna (53 %) och männen (52 %) att de
håller med i att de känner till utvecklingsplanens innehåll väl. Även 2015 håller över 50 % av
kvinnorna med i påståendet (52 %). Dock anger en mindre andel av männen 2015 (jämfört med både
kvinnorna 2015 och kvinnorna och männen 2014) att de håller med i påståendet (43 %). I 2016 års
uppföljande enkät har andelen som ”håller med” minskat bland kvinnor (till 47 %) och män (till 38 %)
Politikernas kännedom om utvecklingsplanen är enligt vår web-enkät 2015 relativt god. Runt 72 % av
kvinnorna och knappt hälften av männen anger att de ”känner väl till utvecklingsplanens innehåll”.
Detta stöds av våra intervjuer med chefer och nätverk. En faktor bakom detta kan vara att man
arbetar med nämndens mål och relaterar detta arbete direkt till utvecklingsplanen.
Uppfattning om utvecklingsplanens prioritet

Gruppen män anger, jämfört med kvinnorna, i både 2014 och 2015 års chefsenkäter i högre grad att
de håller med i påståendet att utvecklingsplanen har hög prioritet i deras verksamhet. 2016 är
andelen som instämmer i detta påstående ungefär lika högt bland män och kvinnor (31 % bland
männen och 29 % bland kvinnorna)
Samtidigt är det tydligt att en klar majoritet både bland kvinnliga och manliga chefer alla undersökta
år menar att utvecklingsplanen inte har hög prioritet i verksamheten (66 % av kvinnorna och 61 % av
männen 2014, och 64 % av kvinnorna och 53 % av männen 2015 samt 60 % av kvinnorna och 56 % av
männen 2016).

Vilket genomslag får utvecklingsplanen i förvaltningarnas verksamhetsplaner/
årsrapporteringar?

Intervjuerna och genomgångna dokument visar att utvecklingsplanen syns i nämndernas egna mål
och planer genom bland annat användandet av könsuppdelad statistik, analyser och åtgärder. Även
webb-enkäterna visar att det uppfattas finnas könsuppdelad statistik i stor omfattning. Omfattningen
av jämställdhetsanalyser varierar, en del förvaltningar har kommit långt. Vi noterar liksom i
rapporten 2016 att i en del förvaltningar har arbetet lett till åtgärder men sammantaget inte i den
omfattning som kan förväntas. Det är överlag tydligt att det finns en stor variation vad gäller
mängden mål och målens kvalitet och mätbarhet. Styrningen från KF och nämnd har blivit tydligare
genom införande av den nya målstrukturen 2015. Nedbrytningen till nämndsmål, åtaganden och
aktiviteter liksom återrapporteringen har ännu inte funnit sin form fullt ut. Detta visas vid
genomgång och intervjuer hösten 2016. Tendensen har snarare förstärkts i intervjuerna 2017.
Skillnaderna är fortsatt stora mellan olika nämnder och förvaltningar hur jämställdhetsintegrering
beaktas.
Av intervjuer framgår att nämnder och förvaltningar är följsamma och lojala mot de mål som anges
för jämställdhetsarbetet från central nivå inklusive utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering.
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Liksom 2015 noterar vi att i intervjuerna bilden ges av att en viktig faktor bakom följsamheten är
kraven på inrapportering av såväl planer som resultat. Nämndsmål, åtgärder och aktiviteter som har
bäring på jämställdhetsfrågor har utvecklats något 2017 i jämförelse med tidigare.
När det gäller verksamheten och utvecklingsplanens inriktningsmål om likvärdig verksamhet, service
och bemötande har man 2016 ännu inte kommit så långt, enligt tjänstepersonerna i våra intervjuer.
Det framhålls dock under intervjuerna att arbetet utvecklas successivt. Vi noterar dock att några
större förbättringar inte finns 2017. Snarare har engagemanget i jämställdhetsfrågor slutat öka och
stannat av (eller minskat) om än på en hög nivå.
Likvärdig myndighetsutövning, vilket är ytterligare ett inriktningsmål för utvecklingsplanen, har man
arbetat med bl a genom kartläggning inom Familjeomsorg och biståndsbedömningar.
Vad gäller likvärdig fördelning av resurser är bilden i intervjuer och dokument otydlig. Inom förskola
och grundskola används sociala variabler i resursfördelningen. Detta avser dock andra variabler än
kön. Inom fritidförvaltningen arbetar man aktivt för att användning av anläggningar skall vara
jämställd med avseende på kön, men är här för utfallet beroende av samverkan med föreningarna.
När det gäller ”Gender budgeting” (i Malmö Jämställdhetsintegrerad verksamhetsstyrning) pågår
arbete men kräver mycket tid och engagemang. En vanlig inställning i intervjuerna är fortsatt att
”man måste ge sig på resursfördelningen – annars blir det bara prat”. Metodstöd och konkretion och
gemensamt arbete över förvaltningsgränserna efterfrågas i flera intervjuer.
Uppfattning om ”perspektivträngsel”

Något som ibland framhålls som problematiskt för möjligheterna till jämställdhetsintegrering är så
kallat ”perspektivträngsel”. Ungefär en femtedel av alla chefer (kvinnor och män)anger både 2014,
2015 och 2016 att de inte vet om arbetet med utvecklingsplanen konkurrerar med annat arbete med
diskriminering och lika rättigheter. Knappt hälften menar de tre åren att det inte föreligger någon
konkurrens mellan arbete med utvecklingsplanen och annat arbete med diskriminering och lika
rättigheter. Det är samtidigt en tredjedel till en fjärdedel som menar att det finns en konkurrens,
andelen män som uppfattar detta ökar dessutom 2015 men minskar igen 2016. Bland politikerna
anser ungefär en femtedel att arbetet med utvecklingsplanen i viss mån konkurrerar med annat
arbete kring diskriminering och lika rättigheter. Bilden 2017 liknar 2016.
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Bland politiker är oron för perspektivkonkurrens mindre än bland chefer. 2015 angav 15 % av
kvinnliga politiker och 23 % av manliga att de håller med om påståendet att ”arbetet med
utvecklingsplanen konkurerar med annat arbete med diskriminering och lika rättigheter”. 64 % av
kvinnliga politiker och 60 % av manliga höll inte med. 2016 var de som höll med 12 % bland kvinnor
och 30 % bland män. 2017 var andelen som håller med ökat kraftigt till 23 % bland kvinnliga politiker
och 52 % bland manliga.

Arbetet med utvecklingsplanen konkurrerar
med annat arbete med diskriminering och
lika rättigheter.
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Aktivt arbete med utvecklingsplanen

Ungefär en tredjedel av cheferna (både kvinnor och män) framhåller i enkäterna 2015 och 2016 att
deras verksamhet driver ett aktivt arbete med utvecklingsplanen. Bland de som i någon grad inte
instämmer finns båda åren fler kvinnor än män. Andelen kvinnor som anger att de inte alls håller
med i påståendet är också större än männen (2015: 60 % av kvinnorna jämfört med 51 % av männen;
2016: 58 % av kvinnorna och 50 % av männen).
2015 uppger under 30 % av männen och 7 % av kvinnorna att de inte vet (motsvarande andel 2016
var 16 % av männen och 12 % av kvinnorna).
Av alla politiker menar över hälften 2015 att deras nämnd bedriver ett aktivt arbete med planen.
Runt 30 % av männen håller i någon grad inte med om detta och runt 20 % av kvinnorna. Det är dock
betydligt fler politiker (en femtedel) än chefer som inte vet om det finns ett aktivt arbete med planen
i deras nämnd. Våra intervjuer med chefer och politiker stöder denna bild.

Implementering av utvecklingsplanens mål och innehåll

Samtidigt som många chefer och politikerna (i enkäter och intervjuer)menar att det drivs ett aktivt
arbete med utvecklingsplanen så varierar upplevelsen av hur det är att implementera dess mål och
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innehåll. Forskning och erfarenheter från arbete med jämställdhetsintegrering och förändring av
ojämställdhet visar inte sällan att det stöter på motstånd och i olika grad är svårt att integrera i
kärnprocesserna. Upplevelsen av möjligheterna att göra verklighet av en utvecklingsplan är beroende
av en mängd faktorer (kunskapsnivå, mandat att förändra, stöd, verksamhetens förutsättningar,
målens tillämpbarhet etc.). Det påverkar givetvis våra enkätrespondenters svar gällande
implementeringen av mål och innehåll i utvecklingsplanen.38 Det är också vanligt att nya hinder
uppstår och nya könsmässiga skillnader växer fram när gamla lösts. Så har t ex utvecklingen i Malmö
att personalstrukturen i flera verksamheter i Malmö stad gått från att domineras av män till att
domineras av kvinnor. Det är bl a därför vi ser arbete med jämställdhetsintegrering som en ständig
process som inte ”blir klar”.39 Utvecklingsplanen har, enligt intervjuer och enkäter, inte samma
viktiga roll 2016 och 2017 som tidigare år. Detta kan bero på flera olika faktorer, t ex att frågorna inte
drivs lika aktivt från kommunen centralt, att utvecklingsplanen inte har konkreta mål för denna
tidsperiod och att fokus legat vid andra styrmedel (som t ex den nya modellen för styrning med kf
mål).

Andelen chefer, både kvinnor och män, som uppger att implementeringen av handlingsplanen i
någon grad är svår är något hög de studerade åren. 2014 menar runt 40 % att de inte instämmer i att
det är lätt (cirka 40 % av kvinnorna och 43 % av männen)medan 36 % av kvinnorna och 37 % av
männen menar att det är det. Samma siffror för 2015 är att något färre menar att det är svårt att
implementera innehåll och mål (39 % av kvinnorna och 33 % av männen), samtidigt som något färre
totalt menar att det är lätt (33 % kvinnorna och 37 % männen). 2016 är de chefer som inte håller
med om påståendet att utvecklingsplanens innehåll är lätt att implementera ungefär oförändrat (34
% bland kvinnorna och 37 % bland männen).
Notabelt är också att andelen chefer som instämmer i påståendet att de har tillräckligt med stöd för
att arbeta med utvecklingsplanen i sin verksamhet ligger på en fortsatt hög nivå. Ungefär två
tredjedelar instämmer i detta påstående (2015 och 2016, kvinnor och män). Andelen som instämmer
är något högre bland kvinnliga än bland manliga chefer.

Se bland annat Abrahamsson, Lena Att återställa ordningen. Könsmönster och förändring i
arbetsorganisationer, Boré (2000), Amundsdotter, Eva Att framkalla och förändra ordningen –
Aktionsorienterad genusforskning för jämställda organisationer, Gestalthusets förlag (2010)
39 För att fånga detta synsätt använde vi redan i rapporten 2015 begreppet ”provisoriska utopier”.
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Jag har tillräckligt med stöd för att arbeta med
utvecklingsplanen i min verksamhet.
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Finns det stöd att tillgå inom din förvaltning för
din verksamhets arbete med jämställdhet?
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Politikens efterfrågan av resultat av arbetet med jämställdhet

Har cheferna kännedom om huruvida nämnden efterfrågar resultat av deras verksamheters arbete
med utvecklingsplanen?40 En större andel av respondenterna svarar båda åren att de inte vet: 40 %
av kvinnorna och 32 % av männen 2014, 38 % av kvinnorna och 32 % av männen 2015. I enkäten
2016 har denna andel ökat till 43 % bland kvinnliga chefer och 46 % bland manliga.
I samtliga studerade år är det fler chefer (kvinnor och män) som svarar att nämnden i olika
omfattning inte efterfrågar resultat av arbetet (42 % män och 36 % kvinnor 2014, 38 % män och 35 %
kvinnor 2015 samt 2016 43 % kvinnor och 46 % bland män)jämfört med dem som menar att det sker.
Samtidigt menar nästan hälften av politikerna 2015 att nämnden efterfrågar resultat. Här finns också
en tydlig könsskillnad och 56 % av männen menar att detta sker jämfört med knappt 42 % av
kvinnorna. 2016 var motsvarande andel 51 % bland kvinnor och 47 % bland män.
Ungefär lika många kvinnor som män menar att resultat inte efterfrågas (26 % kvinnor och 32 % män
2015 mot 28 % kvinnor och 37 % män 2016). Av kvinnorna svarar 32 % och 14 % av männen att de
inte vet (2015). Motsvarande ande 2016 var 22 % av kvinnorna och 16 % av männen. Här finns det
alltså ett glapp i upplevelsen mellan politikerledning och tjänstemannaledning. Men även mellan
kvinnor och män som är politiker.
På påståendet gällande om kommunfullmäktige efterfrågar resultat av förvaltningens arbete svarar
runt 40 % av respondenterna att de inte vet (46 % av kvinnorna och 36 % av männen 2014 samt 41 %
av kvinnorna och 33 % männen 2015). 2016 var motsvarande andel 49 % av både kvinnor och män.
Ungefär en tredjedel uppger att kommunfullmäktige efterfrågar resultat av arbetet med
utvecklingsplanen medan knappt 30 % menar att de inte gör det.

Kommunfullmäktige efterfrågar resultat av min
förvaltnings arbete med utvecklingsplanen.
(Chefer. Svar i procent)
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I enkäten för 2017 har denna fråga formulerats om och delats upp på flera frågor.
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En majoritet av politikerna uppger 2015 att kommunfullmäktige efterfrågar resultat av nämndens
arbete med utvecklingsplanen (cirka 47 % av kvinnorna och 59 % av männen). Det är samtidigt drygt
30 % av kvinnorna och ca 15 % av männen som svarar att de inte vet. 2016 anger 48 % av kvinnliga
politiker att kommunfullmäktige efterfrågar resultat av nämndens arbete med utvecklingsplanen mot
57 % för männen. Samma år anger 23 % av män och kvinnor att fullmäktige inte efterfrågar resultat.

Finns det stöd att tillgå inom din förvaltning för
din verksamhets arbete med jämställdhet?
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Stödresurser

I chefsundersökningen 2014 menar en klar majoritet att det finns stöd att tillgå i deras förvaltning för
deras arbete med jämställdhet (cirka 78 % av kvinnorna och 86 % av männen). Runt 5 % menar att
det inte finns medan en större andel av kvinnorna svarar att de inte vet (18 %) jämfört med männen
(10 %). 2015 är det totalt en något lägre andel chefer som menar att det finns stöd i förvaltningen (83
% av kvinnorna och 79 % av männen). Likaså är det 2015 totalt fler som inte vet om stöd finns, varav
betydligt fler män än föregående år (18 % män och 15 % kvinnor). 2016 anger 79 % av kvinnorna och
81 % av männen att sådant stöd finns. 2017 har andelen som svarar ja minskat till 71 % bland såväl
kvinnor som män.
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På frågan om det finns stöd för cheferna att tillgå inom Malmö stad för deras verksamhets arbete
med jämställdhet menar 76 % av kvinnorna och 84 % av männen 2014 att det finns. 23 % av männen
vet inte jämfört med 15 % av kvinnorna. I undersökningen 2015 är det färre chefer som menar att
det finns stöd (73 % av kvinnor och män). Andelen som svarar vet ej har ökat till en dryg fjärdedel (26
% av kvinnorna och 27 % av männen). I den uppföljande enkäten 2016 instämmer 74 % av kvinnorna
och 80 % av männen att sådant stöd finns. Cheferna tycker dock inte att de har tillräckligt med stöd i
arbetet med utvecklingsplanen i sin verksamhet. Endast knappt 28 % av kvinnorna och 38 % av
männen uppger 2016 att de tillräckligt med sådant stöd. 2017 har andelen som anger att det finns
sådant stöd minskat till 72 % bland kvinnliga chefer och till 71 % bland manliga chefer.

Finns det stöd att tillgå inom Malmö stad för din
verksamhets arbete med jämställdhet?
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En knapp majoritet av politikerna anger 2015 att känner att de har tillräckligt med stöd för att arbeta
med jämställdhetsintegrering i sitt uppdrag (63 % av männen och 42 % av kvinnorna). I den
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uppföljande enkäten 2016 är motsvarande andel 59 % av männen och 65 % av kvinnorna. I enkäten
för 2017 har andelen som anger att de har tillräckligt med stöd minskat till 52 % bland kvinnor men
är ungefär oförändrad bland manliga politiker (60 %).

Känner du att du har tillräckligt stöd för att
arbeta med jämställdhetsintegrering i ditt
uppdrag? Politiker %
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Exempel på stödresurser inom förvaltningarna

Runt 16 % av respondenterna gav i fritextsvaren exempel på vilket stöd det finns att tillgå inom deras
förvaltning för arbete med jämställdhet (2015 var andelen 21 %). Det exempel som störst andel
respondenter nämner är stöd från HR (både 2015 och 2016). Därefter nämns stöd i form av
utbildningar (även föreläsningar och seminarium), från utvecklings- eller planeringssekreterare,
jämställdhetssamordnare och jämställdhetsambassadörer samt genuspedagoger/genuspiloter. En
relativt stor andel respondenter nämner medarbetare eller personer med kunskap i ämnet/som har
blivit utbildade i ämnet (men där det inte framkommer om de specifikt jobbar med frågorna). Flera
nämner också stöd i jämställdhetsanalyser och bra information via komin.
Exempel på stödresurser inom Malmö stad

När det gäller stöd i arbetet med jämställdhetsintegrering inom Malmö stad Malmö stad uppgav
cheferna att det handlade om rådgivning, utbildning och olika typer av material och analyser. Cirka
12 % av respondenterna gav i fritextsvaren exempel på typ av stöd (2015 var andelen 12 %). Liksom
2015 anger ungefär en tredjedel utbildningar i exempelvis hur man gör jämställdhetsplaner och i
jämställdhetsintegrering. Ett annat exempel som tas upp av ett flertal respondenter är stöd från HR,
samt frånolika nätverk. En mindre del nämner det stöd de har fått från Stadskontoret. Flera nämner
nätverket.
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Tid, medel och kompetens
Viktiga möjliggörare för hållbar jämställdhetsintegrering är resurser i olika form, exempelvis gällande tid,
pengar och kompetens. När det gäller tid har andelen som tycker att det finns tid ökat. I vår chefsenkät 2016
uppger 35 % av kvinnorna och 47 % av männen att det finns tillräckligt med tid för arbetet med
jämställdhetsintegrering i deras verksamhet (motsvarande andel 2015 var 32 % bland kvinnor och 40 % bland
män). 2014 angav endast cirka en tredjedel av cheferna att det fanns tillräckligt med tid för arbetet med
jämställdhetsintegrering. 2017 var andelen som angav att det fanns tillräckligt med tid 35 % bland kvinnliga
chefer och 40 % bland manliga.

Finns det i dagsläget tillräckligt med tid i din
verksamhet för arbete med
jämställdhetsintegrering? Chefer %
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På frågan om det fanns tillräckligt med pengar i din verksamhet för arbete med
jämställdhetsintegrering svarade 2016 36 % av kvinnliga chefer och 43 % av manliga ja. Motsvarande
andel 2015 var 27 % bland kvinnor och 38 % bland männen. 2017 angav 27 % av kvinnliga chefer att
det fanns tillräckligt med pengar för arbete med jämställdhetsintegrering, motsvarande andel bland
män var 42 %.
Cheferna verkar mer nöjda med tillgången på kompetens för arbete med jämställdhetsintegrering i
verksamheten. I vår chefsenkät 2016 angav 55 % av männen och 50 % av kvinnorna att det fanns
tillräckligt med kompetens. 2015 var motsvarande andel 47 % bland kvinnor och 55 % bland män.
2017 var andelen 42 % bland kvinnliga chefer och 57 % bland manliga.
Vilken betydelse har stimulansmedel från Stadskontoret/ kommunledning för graden av
aktiviteter i förvaltningarna?

Särskilda riktade medel, möjligheterna att delta i utbildningar och föreläsningar och de insatser
stadskontoret i övrigt gör har enligt våra intervjuer 2017 (liksom 2015 och 2016) stor betydelse för
aktiviteterna i förvaltningarna. Betydelsen av stimulansmedel och övriga insatser betonas i
intervjuerna, främst av nätverksdeltagarna41 men även av förvaltningschefer.
41

Nätverket för jämställdhetsintegrering och antidiskriminering
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De bedömningar som görs av våra intervjupersoner tyder på att stadskontorets insatser stärker
arbetet på flera olika sätt, bl a stärker det nätverket och nätverksdeltagarnas roll i sina förvaltningar,
det ger möjligheter att delfinansiera insatser för att utveckla jämställdhetsarbetet på ett sätt som
annars skulle varit svårare (i de många gånger slimmade förvaltningsbudgetarna), men det har också
stor symbolisk betydelse genom att visa att staden centralt prioriterar jämställdhetsarbetet.
Flera politiker anger 2017 (liksom 2015 och 2016) emellertid att denna typ av stimulansmedel bara
bör ses som naturligt i ett inledande skede och för att etablera ett arbete som därefter måste ske
genom prioriteringar inom nämndens budget.
I vår chefenkät anger stor majoritet av såväl kvinnor som män att medel man fått ur ”stadskontorets
pott” i stor utsträckning bidragit till arbete med jämställdhetsintegrering i deras verksamhat (2015 72
% bland män och 83 % bland kvinnor, 2016 69 % bland kvinnor och 87 % bland män).

Har dessa medel bidragit till arbetet med
jämställdhetsintegrering i din
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Vilken betydelse har utbildningar och föreläsningar anordnade av Stadskontoret/
kommunledning för graden av aktiviteter i förvaltningarna?

När det gäller utbildningar och föreläsningar anordnade av Stadskontoret anger de flesta chefer att
dessa bidragit mycket till arbetet med jämställdhet i deras verksamhet. Bland kvinnor var andelen
2017 81 % (2015 71 %, 2016 81 %) och bland män 2017 75 % (2015 73 %, 2016 62 %).
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Har utbildningarna/utvecklingssatsningarna bidragit till
arbetet med jämställdhetsintegrering i din verksamhet?
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Uppfattning om egna kunskapen

När det gäller chefernas egen uppfattning om sin kunskap och tillgång till information ansåg något
fler än hälften att den var tillräcklig för att kunna arbeta konkret med jämställdhetsintegrering.
(Andelen som instämde i detta var bland kvinnliga chefer 52 % 2015, 51 % 2016 och 51 % 2017. Bland
männen var motsvarande andel 58 % 2015, 51 % 2016 och 58 % 2017.)
I vår enkät till politiker anger ca 60 % av både kvinnor och män såväl 2015 som 2016 att de har
tillräcklig kunskap och information för att arbeta konkret med jämställdhetsintegrering. (Kvinnor
2015 57 % 2016 58 % och 50 %, Män 2015 58 %, 2016 60 % och 2017 57 %)
När det gäller utbildning uppger ca 40 % av politikerna att de deltagit i någon
jämställdhetsutbildning. (Kvinnor 38 % 2015 och 43 % 2016. Män 43 % 2015 och 39 % 2016.)
Erfarenhetsutbyte

Drygt 40 % av alla chefer anger i vår enkät 2014 de inte vet om erfarenhetsutbytet med andra
förvaltningar fungerar bra. Motsvarande andel är 2015 drygt 50 % av männen och knappt 40 % av
kvinnorna. 2016 är det 46 % av männen och 47 % av kvinnorna som anger att de inte vet. 2017 är det
44 % av kvinnliga chefer och 39 % av manliga som anger att de inte vet. Mellan 12-21 % av alla
cheferna säger i de fyra enkäterna (2014, 2015, 2016 och 2017) att erfarenhetsutbytet fungerar
ganska till mycket bra. Andelen som inte håller med om att erfarenhetsutbytet med andra
förvaltningar fungerar bra var 2016 33 % bland männen och 39 % bland kvinnorna. 2017 hade
andelen som inte håller med ökat till 44 % bland såväl kvinnor som män.
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Erfarenhetsutbytet med andra förvaltningar
inom Malmö stad gällande
jämställdhetsintegrering fungerar bra.
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6.2 Bedömning
Såväl ur enkäter (till politiker och chefer) som i intervjuer med politiker och tjänstpersoner
(förvaltningschefer och nätverksledamöter) lyfts några faktorer fram som anses centrala i arbetet
med jämställdhetsintegrering och som bidrar till utveckling av arbetet:
 Den ökade medvetenheten i organisationen
Jämställdhetsintegrering anges nu som ett etablerat kunskapsområde med underbyggda
analyser och fakta som grund, många betonar det stora engagemanget från såväl
politiker som tjänstepersoner
 Det strategiska trycket från politiken och centralt i Malmö stad och den nya
målstyrningsmodellen
Flera anger att KF:s nya målstyrningsmodell är positivt för jämställdhetsintegrering, men
att det måste utvecklas så att nämndsmål och åtagande tydligare beaktar
jämställdhetsfrågor. Många intervjuer tyder dock på att den politiska fokuseringen på
jämställdhetsintegrering minskat 2016 och 2017.
 Den starka politiska förankringen och tydligare styrningen
Där anges som exempel att styrningen gjorts mer tydlig och direkt eller att tydligare
styrning diskuteras (t ex att koppla objektgodkännande i Tekniska nämnden till att det
finns jämställdhetsanalys i beslutsunderlag vid beslut om objektgodkännande, att bidrag
till föreningar kopplas till jämställdhetskrav, att tider i kommunala anläggningar kopplas
till jämställdhetskrav, särskilda bidrag till föreningar för jämställdhetsutbildning etc)
 Budgetmedel, särskilt den pott som fördelas genom Stadskontoret
Många lyfter fram den positiva stimulans som bidragen som fördelas via Stadskontoret
innebär dels direkt genom att man kan finansiera insatser dels indirekt genom att de
legitimerar aktiviteter och arbete med jämställdhetsfrågor i förvaltningarna.
 Stadskontorets roll
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I både enkäter och intervjuer betonas Stadskontorets roll som främjare av arbetet med
jämställdhetsintegrering. Insatser som då lyfts fram är de medel som finns att söka,
utbildningar och föreläsningar, att nätverket drivs framåt och håll samman.
Stadskontoret ”håller grytan kokande” så att arbetet fortsätter i förvaltningarna även när
man t ex i förvaltningarna byter ansvariga tjänstepersoner.

De hinder politiker och tjänstepersoner lyfter fram i intervjuerna är främst:
 För få är engagerade
Mycket av verksamheten kring jämställdhetsintegrering i förvaltningarna hänger på få
personer. Det blir då lätt så att arbetet stannar av när personer slutar eller får andra
arbetsuppgifter. Den kunskap som finns och arbetet i övrigt anges som mycket
personberoende. Dessa effekter motverkas delvis av det förvaltningsövergripande
nätverket.
 ”Det sitter i väggarna”
Många anger att traditioner, invanda synsätt och patriarkala strukturer i samhället är ett
viktigt hinder. Det betonas av flera att det behövs en ständigt pågående process där
normer lyfts upp och analyseras. Det anges att dessa normer ofta tar sig uttryck i att man
förlöjligar jämställdhetsperspektiv och sätter dem i motsats till ”verksamhetens krav och
behov”.
 Brist på ”verktyg” och ”pengar”
Flera anger brist på resurser och att jämställdhetsintegrering konkurrerar med andra
aktiviteter i förvaltningen som hinder. Flera betonar behovet av mer centralt stöd från
kommunstyrelsen och Stadskontoret i form av ”verktyg” och ”modeller” (t ex för stöd i
arbetet med ”Gender budgeting” - Jämställdhetsintegrerad verksamhetsstyrning)
 Okunskap
I intervjuerna är brist på kunskap ett ofta påtalat förhållande som hinder i arbetet med
jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Betydelsen av kunskap stöds också av
enkäterna och vår genomgång 2015.
Bilden som framträder är likartad bland politiker och tjänstepersoner. Möjligen är cheferna lite
mindre angelägna om att förstärka den centrala politiska styrningen av jämställdhetsintegreringen
och lite mer angelägna om resurser för insatser. Ur intervjuerna 2016 och 2017 kan särskilt noteras
att några faktorer lyfts fram starkare. När det gäller hinder för hållbart arbete med
jämställdhetsintegrering betonas brist på ekonomiska resurser och struktur på arbetet. Samordning
och koordinering av arbetet efterlyses, särskilt från kommuncentral nivå. Behovet av att samla och
sprida goda exempel betonas. Mot bakgrund av detta finns det önskemål om större gemensamma
satsningar. Ute i verksamheterna anges ofta att det saknas tid för att fördjupa och sprida arbetet.
Många tar också upp en oro för vad den nya organisationen kan innebära.

6.3 Impulser till fortsatt utveckling
Bland förslag som noterats i intervjuer, och som vi här redovisar utan egen bedömning, märks:
 Stöd från Stadskontoret med att utveckla verktyg och modeller (t ex ”Gender budgeting”
- Jämställdhetsintegrerad verksamhetsstyrning)
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Eventuellt bredda arbetet till fler diskrimineringsgrunder, det skulle kunna öka
engagemanget i verksamheterna.
Kanske låta nämnd och förvaltningsledning inrikta sig på verksamhetsperspektivet
medan HR tar större ansvar för arbetsgivarperspektivet.
Integrera arbetet fullt ut i mål- och resultatstyrningen med KF:s nya modell för
målstyrning.
Behovet av en aktualisering och ny förankring av utvecklingsplanen för
jämställdhetsinterering har noterats 2016 och 2017.
Starkare engagemang politiskt från ansvariga politiker på kommuncentral nivå noteras
som ett önskemål i flera intervjuer.

Vi bedömer, liksom i rapporten för 2016, att fortsätta med utbildningsinsatser riktade till chefer och
politiker med fokus på praktiskt arbete med jämställdhetsintegrering kan bidra till utvecklingen. Att
låta den politiska ledningen och tjänstemannaledningen mötas i delvis gemensamma
utbildningsinsatser kan vara en idé.
Vi vill vidare betona betydelsen av arbete med att belysa och lyfta fram normer och värderingar som
ofta ligger dolda (”sitter i väggarna”)men har stor betydelse i det dagliga arbetet och
förhållningssättet. Vår bedömning är vidare att ett ökat erfarenhetsutbyte mellan förvaltningar och
enheter efterfrågas och skulle kunna vara av stor betydelse.
Vår bedömning är vidare att Stadskontorets arbete är viktigt (stödja och utveckla, hålla samman
nätverket, fördela ut utveckling ur en pott att söka ur, ordna utbildningar och seminarier). En roll för
Stadskontoret borde kanske också vara, att i samverkan med nätverket, utveckla och sprida ”verktyg”
och ”modeller”.
Vår bedömning är också att betydelsen av att det finns en pott pengar att söka ur bör betonas. Det
stimulerar utvecklingsarbete och engagemang i förvaltningar men även i nämnder.
Vår bedömning är även att det är viktigt att bevara och utveckla den dynamiska miljö som vi menar
baseras på tre pelare;
1) Strukturer som är pådrivande (utskottet42, Stadskontoret och nätverket43),
2) Strategier (med tydliga beslut och ledarskap) och
3) Resurser (tid, kompetens, stimulanspengar).

42
43

Utskottet för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter
Nätverk för jämställdhetsintegrering och antidiskriminering
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7. Utvärderingsfråga 4: Vilka förutsättningar är viktiga för
genomförandet av nästa period i arbetet med Utvecklingsplan för
jämställdhetsintegrering i Malmö stad?
Nedan följer en genomgång av de perspektiv och frågeställningar som i intervjuer och enkäter
framförts som viktiga för genomförande av nästa period i arbetet med utvecklingsplanen. Först
kommer iakttagelser följt de bedömningar som redovisats i intervjuer och enkäter. Därefter lyfts
förslag till fortsatt utveckling. Vi lägger särskild vikt vid jämförelser med motsvarande frågor i 2015
och 2016 års rapporter.

7.1 Iakttagelser
Allmänt

Den generella bilden i intervjuer och enkäter är att det nu gäller att bygga vidare på det befintliga
arbetet för att förbättra och fördjupa detta och inte i första hand satsa på stora nya arbetsmetoder
eller modeller (”hålla i det vi redan gör – inte satsa på något nytt”).
Med denna inriktning betonas bl a behovet att utveckla och förstärka rutiner och uppföljning,
utveckla de politiska målen, fördjupa lärande och kompetens och fördjupa arbetet med
jämställdhetsanalyser. En viktig aspekt är då, liksom 2015 och 2016 att vidta mer konkreta åtgärder
som har direkt effekt och är synliga vad gäller såväl jämställdhet för Malmöborna
(verksamhetsperspektivet) som för anställda (arbetsgivarperspektivet). 2017 ser vi en tendens till
mindre engagemang och uppslutning kring arbetet med jämställdhetsintegrering i jämförelse med
2015 och 2016.
Under 2015 har en målstyrningsmodell införts som utgår från Kommunfullmäktiges mål. De nya
målen är både färre (10 stycken) och bredare mål än tidigare och skall leda till nämndsmål,
åtaganden, insatser och aktiviteter i förvaltningarna. De flesta intervjuade menar 2017 liksom 2015
och 2016 att den målstyrningsmodellen är bra och kan integrera och främja arbetet med
jämställdhet och jämställdhetsintegrering.
När det gäller jämställdhetsintegrering ur ett verksamhetsperspektiv är det främst mål 1 och 4 som är av
intresse och när det gäller arbetsgivarperspektivet är det främst mål 9 som kan vara av intresse.
KF mål 1 kan ses som ett övergripande mål. Mål 1; ”Malmöborna ska kunna känna sig stolta över sin unga,
globala och moderna stad där frågor om jämlikhet, jämställdhet, antidiskriminering, miljö och delaktighet står
högt på dagordningen.”

För arbetet med jämställdhet ur ett verksamhetsperspektiv är det främst mål 4 som är intressant.
Mål 4; ”Malmö ska vara en öppen, jämställd och inkluderande stad, fri från diskriminering, där alla
ges lika rättigheter och möjligheter och där mångfalden är en tillgång.” För arbetet med jämställdhet
ur ett arbetsgivarperspektiv är det främst mål 9 som är av intresse.
Mål 9: ”Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och ska med hög kompetens och kunskap
möta Malmöborna.”
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När det gäller den målstyrningsmodellen och dessa mål var de 2015 så nya att vi avstod från att göra
en bedömning av effekterna. Vi noterade dock redan i rapporten för 2015 att de flesta intervjuade
såg den nya modellen för målstyrning som KF fastställt som en förbättring av Malmö stads styrning
av jämställdhetsarbetet. Viktigt är då att utformning och uppföljning av nämndsmål, åtaganden,
insatser och aktiviteter sker på ett sådant sätt att jämställdhet och jämställdhetsintegrering beaktas
som en genomgående horisontell dimension inom ramen för KF-målen och uppföljningen av dem.
Bedömning av att dem målstyrningsmodellen kan vara positiv ur perspektivet jämställdhet och
jämställdhetsintegrering har förstärkts efter intervjuerna under 2016 och 2017 samt i arbetet med
denna rapport. Vi har därför valt att i denna rapport göra en särskild beskrivning och analys av KF:s
nya målstyrningsmodell och dess betydelse för arbetet med jämställdhet och
jämställdhetsintegrering i Malmö stad. ( Se avsnitt 7 ”KF:s nya målstyrningsmodell och
jämställdhetsintegrering”.)
Bland de förutsättningar som vidare lyfts fram som viktiga för att nå en utveckling av arbetet är
främst mer kompetens/utbildning/lärande och tydligare uppföljning av gjorda insatser mot ställda
mål. Vidare gäller det att upprätthålla det strategiska tryck som vidmakthåller dynamiken i arbetet.
Bland de behov som lyfts för att utveckla jämställdhetsarbetet märks främst mer tid, kompetens och
utbildning. Men även ökat erfarenhetsutbyte och tydligare efterfrågan på resultat av arbetet inom
förvaltningarna.
Bland de förutsättningar som lyfts fram, såväl 2016 som 2015 och 2017, viktiga för att nå en
utveckling av jämställdhetsarbetet är främst mer kompetens/utbildning/lärande och tydligare
uppföljning av gjorda insatser mot ställda mål. Vidare gäller det att upprätthålla det strategiska tryck
som vidmakthåller dynamiken i arbetet.
Bland de behov som lyfts för att utveckla jämställdhetsarbetet märks främst mer tid, kompetens och
utbildning. Men även ökat erfarenhetsutbyte och tydligare efterfrågan på resultat av arbetet inom
förvaltningarna. 2017 noterar vi även i intervjuerna ett önskemål om mer aktivt pådrivande från
kommunledningsnivå när det gäller jämställdhetsintegrering.

Jämställhetsarbetet i fokus och behov av resurser

Av intervjuer med tjänstepersonerna framgår att det i Malmö stad länge har funnits ett internt
arbetsgivarfokus gällande jämställdhet men att man de senaste åren i allt högre grad ägnat sig åt
jämställdhetsintegrering ur ett verksamhetsperspektiv.
Knappt hälften av cheferna bedömde att jämställdhetsintegrering hade fått ett ökat fokus under
2014 (56 % män respektive 44 % kvinnor). Politikerna menar under samma period i högre grad än
cheferna att så är fallet (62 % av kvinnorna och 61 % av männen).
Vid den chefsenkäten 2015 tycks fokus ha minskat något och bara 50 % av kvinnorna och 47 % av
männen menar att det ökat. Vid den uppföljande chefsenkäten 2016 tycks fokus ha minskat
ytterligare bland cheferna. Bara 46 % av kvinnliga chefer och 40 % av manliga anger att
jämställdhetsintegrering fått större fokus de senaste 12 månaderna. 2017 håller 35 % av kvinnliga
chefer och 40 % av manliga chefer med om påståendet.
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Frågor om jämställdhetsintegrering har fått ett
större fokus i Malmö stad under de senaste tolv
månaderna. (Chefer %)
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Bland politikerna anger 2014 och 2015 mer än 6 av 10 att fokus ökat senaste året. 2016 har andelen
minskat till 42 % bland kvinnliga politiker och till 52 % bland manliga. 2017 instämmer 43 % av
kvinnliga chefer och 53 % av manliga chefer i påståendet.
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Önskemål om resurser

När cheferna fick uppge önskemål om framtida resurser var det få som besvarade den frivilliga
fritextfrågan. De som angav önskemål lyfte, 2017 och 2016 liksom 2015, främst fram mer tid, ökade
medel och kompetensförstärkande insatser. Några menade att fler anställda behövs för arbete med
frågorna och att utbildning för alla – även medarbetare – behövs. Ett önskemål är utbildningar med
fler konkreta exempel och metoder.
Det går också i intervjuer och enkäter med chefer att se vad man saknar idag när det gäller
förutsättningar för arbete med jämställdhetsintegrering som en indikator på behov för arbete framåt
vad gäller. Då noterar vi att chefer:







i sjunkande grad anger att nämnden efterfrågar resultat
i sjunkande grad anger att det finns tillräckligt med stöd för arbete med utvecklingsplanen
i låg grad anger att de har tillräckligt med resurser (tid, pengar, personal med kompetens) för att
arbeta med utvecklingsplan
i låg grad anger att erfarenhetsutbytet med andra förvaltningar inom Malmö stad gällande
jämställdhetsintegrering fungerar bra
i hög grad anger att arbetet med jämställdhetsintegrering konkurrerar med andra viktiga frågor
i sjunkande grad anger att kommunledningen är drivande

Politikernas önskemål, i intervjuer och politikenkät, om resurser och stöd för arbetet med
jämställdhetsintegrering är, 2017 och 2016 liksom 2015, relativt entydigt inriktat mot utbildning.
Några få lyfte pedagogiskt material, mätbara mål och indikatorer, mer personalresurser, löpande
rapportering och mer engagemang som framtida behov.

7.2 Bedömning
När det gäller frågan vilka förutsättningar som är viktiga för genomförande av nästa period i arbetet
med Utvecklingsplanen så är synpunkterna från såväl politiker och chefer många och delvis
motstridiga.
Politikerna framförde genom intervjuer och enkäten (2017 och 2016 liksom 2015):
 Mer styrning behövs och driv från Kommunstyrelsen och stadskontoret
 Centrala pengar att söka önskas av några medan andra menar att jämställdhetsarbetet inte
beständigt kan baseras på extra medel
 Fler kvinnor som chefer och mellanchefer behövs enligt vissa medan andra tycker att man redan
kommit långt i detta avseende
 Bättre integrering av jämställdhet i den allmänna styrningen
 Starkare centrala direktiv anges av några medan andra betonar nämndernas frihet att forma och
driva utvecklingen
 Tydligare krav på återrapportering och dialog med kommunledningen
Intervjuade tjänstepersoner anger bl a följande (men bilden här är inte heller entydig):
 Vi når inte tillräcklig förändring i praktiken
 Vi behöver arbeta mer resultatinriktat
 Arbetet måste nå ut bättre
 Samordning och samverkan mellan förvaltningarna är bristande
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Mer stöd från ledningen önskas
Det behövs stöd genom centrala pengar

Vi noterar 2017 och 2016 liksom 2015 att en viktig förutsättning för ett hållbart arbete med
jämställdhetsintegrering är att det finns en samstämmig bild hos ledande chefer och politiker.
Arbetet behöver styras, följas upp, analyseras och redovisas för att nya prioriteringar och beslut ska
kunna tas.
Samsynen och dialogen om jämställdhetsintegrering generellt och Utvecklingsplanens betydelse som
styrinstrument specifikt är central och har ökat i betydelse genom den nya målstyrningsmodellen och
avsaknad av konkreta och tidssatta mål i Utvecklingsplanen!
En sammanfattande jämförelse av de i rapporten redovisade uppgifterna från politiker och chefers
enkätsvar visar:

Likartad bild bland politiker och chefer gällande en relativt stor upplevelse av ansvar för
jämställdhet, frågorna anses relevanta och fokus ökar.

Fler politiker än chefer anger att kännedomen om arbetet med jämställdhet i Malmö stad är
relativt stor. Få bedömer att den är väldigt stor.

Politiker anger att de är trygga i betydelsen av jämställdhetsintegrering, drygt 40 % menar dock
att de saknar tillräcklig kunskap. Utbildning efterfrågas.

Merparten av politikerna vet att det finns mål för jämställdhet, men cirka en tredjedel gör det
inte. Chefernas svar är inte jämförbara rakt av då frågorna gällde arbetsgivar- respektive
verksamhetsperspektiven.

Fler politiker än chefer menar att politiken efterfrågar resultat av arbete med utvecklingsplanen.
I intervjuerna 2016 och 2017 noterar vi att behovet att hålla fast vid målen betonas liksom behovet
att samverka mer samt att fördjupa arbetet så att analyser och identifierade problem leder till
åtgärder som når ”längst ut” till verksamheterna och medborgarna. Några efterlyser en breddning av
arbetet mot andra diskrimineringsgrunder medan andra tycker att det smalare jämställdhetsarbetet
bör avslutas innan en breddning sker. Detta bör klargöras eftersom KF-målen öppnar för en
breddning. Några efterlyser en uppdatering av Utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering
alternativt en ny Utvecklingsplan.

7.3 Impulser till fortsatt utveckling
Politikerna anger bl a behov av:

Kanske en politisk styrgrupp eller en utveckling av beredningen för demokrati, jämställdhet
och mänskliga rättigheter

Nedbrytbara Kommunfullmäktigemål kan ersätta andra styrdokument

Ta nästa steg efter statistik och kartläggningar, d v s analysera och åtgärda.
Tjänstepersonerna betonar bl a behov av:
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Mer dialog om mål och aktiviteter
Öka förståelsen om vad vi vill och behöver göra
Förändring i praktiken
Resultatinriktat arbetssätt
Vända perspektivet från instrumentell styrning till resultatstyrning.
Mer erfarenhetsutbyte mellan förvaltningarna
Mer stöd centralt när det gäller verktyg och modeller (t ex vad gäller ”Gender budgeting”/
Jämställdhetsintegrerad verksamhetsstyrning)
Aktivare ledning och engagemang från kommunledningen
Tydligare och mer direktstyrande mål som har större styrande effekt efterfrågas av flera
En ny Utvecklingsplan alternativ en uppdatering av den befintliga Utvecklingsplanen
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8. KF:s målstyrningsmodell och jämställdhetsintegrering
Under 2015 har en ny målstyrningsmodell införts som utgår från Kommunfullmäktiges mål. De nya
målen är både färre och mera öppna än tidigare och skall leda till nämndsmål, åtaganden, insatser
och aktiviteter i förvaltningarna. För arbetet med jämställdhet ur ett arbetsgivarperspektiv är det
främst målområde 9 som är av intresse. Ur ett verksamhetsperspektiv är det främst målområdena 1
och 4 som är av intresse.
Detta avsnitt syftar till att besvara följande frågor:
- Hur arbetar nämnd och förvaltning med fullmäktiges mål?
- i Vilken mån bidrar nämndernas arbete till uppnåendet av KF-målen?
Analysen i detta avsnitt avser de fullmäktigemål och nämndsmål som har betydelse för arbetet med
jämställdhet.
Sammanställning av nämndsmålen och analyser av måluppfyllelsen redovisas nedan. Nämndernas
analyser har förkortats till att omfatta delar som berör jämställdhetsinkludering och rättighets- och
delaktighetsarbete.
Nämnderna har i analysen fått uppgiften att besvara följande frågor:
1. Hur bedöms resultatet av nämndens/bolagens arbete ha bidragit till
kommunfullmäktigemålet? Vilka av nämndsmålen kopplade till
kommunfullmäktigemålet bedöms uppnådda under 2016? Vad blir deras sammanvägda
påverkan på kommunfullmäktigemålet?
2. Om nämnden inte bedöms ha kunnat bidra till kommunfullmäktigemålet så som det var
tänkt under året, vad är anledningen?
3. Vilka åtgärder och förändringar kommer att göras med anledning av resultatet?
För varje fullmäktigemål redovisar vi en samlad bedömning av nämndernas arbete och resultat.

8.1 Fullmäktiges målområde 1
”Malmöborna ska kunna känna sig stolta över sin unga, globala och moderna stad där frågor om
jämlikhet, jämställdhet, antidiskriminering, miljö och delaktighet står högt på dagordningen.”

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Nämndsmål
Arbetsmarknads- och socialnämnden ska utveckla dialogen med Malmöborna
Arbetsmarknads- och socialnämnden ska dra nytta av digitaliseringens möjligheter för att förbättra servicen
till Malmöborna

Ur nämndens analys
Arbetet med nämndsmålen bedöms ha bidragit till uppfyllelsen av kommunfullmäktigemålet, inte bara genom det arbete som
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har gjorts inom ramen för målområde ett utan även under andra målområden. Nämnden arbetar för att ge stöd och hjälp till
de mest utsatta grupperna i Malmö stad och genom detta arbete bidrar nämnden till ökad jämställdhet, jämlikhet och
delaktighet. Genom arbetet inom målområde två bidrar nämnden till ökad jämlikhet genom att fler personer har blivit
självförsörjande eller fått förutsättningar för arbete eller studier. Nämndens arbete inom målområde tre har lett till att barn
och unga i utsatta situationer har fått stöd och hjälp från socialtjänsten.

Fritidsnämnden
Nämndsmål
Fritidsnämnden ska utveckla och anpassa dialogen med främst Malmös unga och med föreningslivet för att öka
delaktighet och inflytande.

Ur nämndens analys
Fritidsnämnden har bidragit till kommunfullmäktigemålet genom att anpassa dialogen med Malmös unga och med
föreningslivet för att öka delaktighet och inflytande i utvecklandet av en meningsfull fritid för alla. Dialogformer har
utvecklats och ytterligare kommunikationskanaler har upprättats. Möjligheterna till delaktighet och inflytande har ökat dels
genom direktkontakten med barn och unga inom fritidsgårdsverksamheten men även i mötet mellan nämndens unga
ledare/föreningslotsar med de barn och ungdomar som aktiverats främst under sommaren. Nämnden har utvecklat dialog
och samverkan med de aktörer som på olika sätt driver och deltar i utvecklingen av ett hållbart Malmö i enlighet med
Malmökommissionens rekommendationer.

Funktionsstödsnämnden
Nämndsmål
Funktionsstödsnämnden ska arbeta för att skapa förutsättningar för att främja livsvillkoren för förvaltningens
målgrupper genom goda samverkansformer, kunskapsallianser och innovativa arbetssätt.
Alla insatser enligt LSS ska kännetecknas av kontinuitet och helhetssyn och utgå från individens samlade
livssituation.

Ur nämndens analys
Funktionsstödsnämnden har två nämndsmål kopplade till kommunfullmäktigemålet. Kommunfullmäktigemålet spänner
över ett brett spektra och nämnden har ett flertal nämndsmål inom andra målområden som svarar mot nyckelord inom detta
kommunfullmäktigemål. Därmed genomförs flera insatser inom nämndens verksamheter som bedöms påverka
kommunfullmäktigemålet positivt.
Vissa av nämndens planerade insatser kopplade till målområdet har inte kunnat genomföras så som planerat. Detta kan
till viss del förklaras av att funktionsstödsnämnden är en ny organisation och att resurser som överfördes i samband med
omorganisationen i vissa fall inte varit tillräckliga.

Förskolenämnden
Nämndsmål
Barnen ska mötas i en förskoleverksamhet där det råder ett öppet och demokratiskt klimat. Varje barn ska
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Nämndsmål
uppleva sitt eget och allas lika värde.

Ur nämndens analys
Förskolenämnden arbetar för att bidra till kommunfullmäktigemålet genom sitt grundläggande uppdrag utifrån förskolans
värdegrund. Respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värden ska förmedlas till barnen och
förankras i förskolans arbete. Omsorg och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet är kärnvärden i
förskolans värdegrund såsom den formuleras i skollag och läroplan. Det är i det dagliga mötet mellan barnet och personalen
på förskolan som värdegrunden blir verklighet. Tillgången till personal och personalens kompetens är grundläggande för
kvaliteten i förskolan och en viktig förutsättning för att barn ska mötas av en förskoleverksamhet där det råder ett öppet och
demokratiskt klimat.
Årets arbete för att stärka barnens delaktighet har innefattat både utvecklingsarbete på förskolor för att etablera strukturer
och metoder för att möjliggöra barns intresse och lärande och kompetensutveckling för medarbetare. Det sker ett aktivt arbete
för att öka andelen män i förskolan, bland annat med målsättningen att förbättra förutsättningarna när det gäller
kompetensförsörjning och jämställda verksamheter riktade till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och
tillhörighet.
Nämndens arbete visar på flera goda exempel. Bedömningen görs att årets arbete delvis kunnat ske på det sätt som nämnden
planerade inför år 2017. Utmaningar kring kompetensförsörjning i förskoleverksamheten och fortsatta utvecklingsbehov när
det gäller barns delaktighet i verksamheten har påverkat nämndens bidrag till måluppfyllelse.

Grundskolenämnden
Nämndsmål
Alla elever ska vara nöjda med sin skola.

Ur nämndens analys
Kommunfullmäktigemålet är brett och omfattar flera olika aspekter. Dels innehåller det mål om att kommuninvånare ska
känna sig stolta över sin stad, samt mål - eller visioner - om hur kommunen ska vara och agera. Grundskolenämnden har
valt att formulera ett nämndsmål som svarar mot den delen som berör kommunfullmäktiges mål om att Malmöborna ska
kunna känna sig stolta över sin stad. Grundskolenämndens mål är att alla elever ska vara nöjda med sin skola.
Om alla elever är nöjda med sin skola skapar det goda förutsättningar för att eleverna också är stolta över staden de bor i,
vilket är grundskolenämndens bidrag till kommunfullmäktigemålet. Idag klarar dock Malmös skolor inte fullt ut att nå
målet kring att alla elever ska vara nöjda med sin skola. Detta påverkar i sin tur i hur stor utsträckning nämndens arbete
påverkar utfallet av kommunfullmäktiges mål. Uppföljningen av grundskolenämndens mål inom ramen för fullmäktigemålet
visar dock en positiv utveckling.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Nämndsmål
Nämndsmål saknas
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Ur nämndens analys
Nämnden har mycket stor påverkan på kommunfullmäktiges första målområde.
Nämnden har fortsatt prioritera arbetet med att individers fulla potential ska tas tillvara och skillnader i hälsa ska minska
genom att bakomliggande orsaker påverkas. Den mest avgörande bakgrundsfaktorn är utbildning varför nämnden bidrar
bäst genom fokus på kärnuppdraget.

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Nämndsmål
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ska utveckla en bra dialog med Malmöbor – i samverkan med nämnder,
myndigheter och civilsamhälle – som ger inflytande och delaktighet

Ur nämndens analys
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har bidragit till kommunfullmäktigemålet på följande sätt:
Former för delaktighet som bidragit till måluppfyllelsen är arbete med brukar- och anhörigforum (på bland annat särskilda
boenden, dagverksamheter, deltagande i anhörigveckan), kommunikation i sociala medier samt särskilda forum för dialog
med nämndens målgrupp, till exempel Centrala pensionärsrådet och Larmcentralens seniorpanel.
Förutom arbetet inom ramen för målområde 1 i enlighet med nämndsmålet för 2017, har nämnden bidragit till
måluppfyllelsen för kommunfullmäktigemålet på följande sätt:
Nämnden har under året tagit fram en strategi och en handlingsplan för mänskliga rättigheter (inom ramen för målområde
4) som nämnden beslutar om i januari månad 2018. Strategin och handlingsplanen utgör en grund för förvaltningens
fortsatta arbete med jämlikhet, jämställdhet och antidiskriminering. Planen redogör för förvaltningsavdelningarnas ansvar och
arbete inför 2018.
Förutom planen har förvaltningen anordnat tre kunskapshöjande aktiviteter för chefer och medarbetare inom förvaltningen i
syfte att ge förutsättningar för att arbeta för en likvärdig och tillgänglig verksamhet.
Nämndsmålet är uppfyllt och bedöms därmed bidra till måluppfyllelsen för kommunfullmäktigemålet.

Kommunstyrelsen
Nämndsmål
FN:s globala hållbarhetsmål ska bli lokala mål
Omvärldsarbete ska användas strategiskt, sammanhållet och effektivt.
Kommunens service och verksamheter, ska genom digitalisering, blir mer tillgänglig för Malmöborna
Stärka varumärket Malmö stad och kommunicera detta med omvärlden.
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Ur nämndens analys
Stadskontoret samordnar och leder en rad förvaltningsövergripande satsningar och nätverk som utvecklar insatser inom
samtliga delområden i målet, vilka bidrar till måluppfyllelse. Påverkan är emellertid främst indirekt och insatser direkt
riktade till Malmöbor bedrivs i första hand av Malmö stads övriga förvaltningar, men ofta med stöd av stadskontoret, till
exempel avseende kompetenshöjande insatser, stöd, samordning och uppföljning. För detta ändamål finns resurser avsatta,
såväl organisatoriska, personella som ekonomiska.

Kulturnämnden
Nämndsmål
SAMARBETEN - MÅLEN UPPFYLLS I SAMVERKAN MED ANDRA AKTÖRER Kulturnämnden ska etablera nya
och fördjupa befintliga samarbeten, interna såväl som externa, i syfte att genom lärande och utveckling av ny
kunskap berika Malmös kulturliv.
DELAKTIGHET OCH DIALOG. Kulturnämndens verksamhet ska präglas av delaktighet och dialog, där alla
Malmöbor ges lika möjligheter till inflytande och medskapande i arbetet med att utveckla stadens kulturliv och
bidra till ökad hållbarhet.

Ur nämndens analys
Möjligheten till delaktighet och inflytande är kärnfrågor för ett demokratiskt hållbart Malmö. Kulturförvaltningen har
därför under 2017 jobbat riktat med att skapa dialog med malmöborna för att kunna skapa relevanta och aktuella
verksamheter. Här har det varit extra viktigt att arbeta för att involvera de grupper i samhället som är mest utsatta utifrån
exempelvis socioekonomisk status, och som till följd av detta kan ha sämre förutsättningar till delaktighet i samhällslivet.
Delaktighet och dialog som metod används av alla Kulturförvaltningens verksamheter, i olika grad och form. Alltifrån de
samtal som bedrivs dagligen i våra verksamheter, till mer strukturerade insatser kring specifika verksamheter. I samband
med omorganisationen tillkom det Kulturförvaltningen ett antal nya verksamheter som planerar och driver sin verksamhet
helt utifrån ett delaktighetsperspektiv. Allaktivitetshusen, Mötesplats ReTuren och Arena 305 utgår alla från målgruppens
önskemål och initiativ vilket resulterar i högs deltagande från grupper som vanligtvis inte besöker våra verksamheter.
För att säkra kopplingen till FN:s hållbarhetsarbete och inkludera det i förvaltningens arbete har kulturnämnden kopplat
sina nämndsmål till FN:s globala hållbarhetsmål.
Sammanfattningsvis bedömer kulturnämnden att nämndens verksamheter bidragit i hög utsträckning till fullmäktiges mål.

Miljönämnden
Nämndsmål
Nämndsmål saknas

Ur nämndens analys
Miljönämnden har inget nämndsmål för detta kommunfullmäktigemål. Det finns dock indirekta kopplingar till
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nämndsmålen Tryggt och hållbart boende, Hållbara företag och verksamheter, Hållbar stadsmiljö samt nämndsmålet
Likvärdigt bemötande och inkluderande arbete. Till nämndsmålet Tryggt och hållbart boende bidrar vi genom den
egeninitierade bostadstillsynens arbete i stadsområden med lägre välfärd och att alla unga erbjuds jämlika och hälsosamma
boendemiljöer. Detta ska vara verklighet även inom områden med lägre välfärd. Till nämndsmålet Hållbara företag och
verksamheter bidrar vi genom ett aktivt arbete för en giftfri miljö och för hälsosamma skolor, förskolor och vistelseplatser för
unga. Nämndsmålet Hållbar stadsmiljö bidrar vi till genom att aktivt arbeta för att miljöprogrammet ska genomföras, där
frisk luft, inget buller med mera är målsättningar. Nämndsmålet Likvärdigt bemötande och inkluderande arbete bidrar vi
till genom arbetet med projektet Jämställda platser.

Servicenämnden
Nämndsmål
Servicenämnden ska utveckla det systematiska miljöarbetet och stärka satsningarna på ekologiskt hållbart
byggande.
Servicenämnden ska bidra till att göra Malmö en socialt hållbar stad.

Ur nämndens analys
Nämnden har som mål att bidra till stadens arbete med social hållbarhet. Under 2017 riktades nämndens fokus mot att
bidra till den unga staden och barnperspektivet har fått vara ledande. En uppföljning har gjorts av arbetet. Denna visar på
god måluppfyllelse.
Servicenämndens mål är fleråriga, men resultatet bedöms årsvis. Arbetet under 2017 har framförallt effekter på mycket lång
sikt (exempelvis en mer hållbar stadsstruktur eller skolor och förskolor som byggs ur barnets perspektiv). 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.

Stadsbyggnadsnämnden
Nämndsmål
Stadens planeringsprocesser ska vara utforskande och utgå från malmöbornas potential. Vi ska våga tänka nytt
och implementera resultaten i verksamheten.

Ur nämndens analys
Bedömningen är att detta nämndsmål delvis uppnåddes för 2017.
Det förväntade resultatet av nämndens arbete bedöms bidra till kommunfullmäktigemålet genom att stadsbyggnadskontoret
testar nya verktyg och arbetssätt i stadsplaneringsprocesserna för att nå fler Malmöbor, öka delaktigheten och förbättra
kvaliteten.
Stadsbyggnadskontoret har arbetat intensivt med att tänka nytt och främja Malmöbornas delaktighet i
stadsbyggnadsprocessen, bland annat genom följande initiativ;


Utvecklingen av planeringsprocesserna kommer fortsättningsvis också utgå från Kommissionen för ett socialt
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hållbart Malmö och Översiktsplan för Malmö, bland annat genom att utveckla sociala konsekvensbedömningar
ytterligare samt genom att höja ambitionen att sociala konsekvensbedömningar ska genomföras för samtliga
detaljplaner som innehåller en större mängd bostäder.
Förvaltningen har påbörjat en satsning på utbildning kring processarbete för att stärka kompetensen kring
verksamhetsutveckling, med målet att skapa ett gemensamt arbetssätt, där digitaliseringsperspektivet är ett
fokusområde.

Tekniska nämnden - Fastighetskontoret
Nämndsmål
Tekniska nämnden ska genom förbättrad delaktighet med det unga Malmö utveckla tillåtande stadsmiljöer som
gynnar social hållbarhet i enlighet med intentionerna i Malmökommissionens rapport

Ur nämndens analys
Tekniska nämnden har som kommunens markägare och ansvarig för exploateringsverksamheten på kommunal mark valt
att bidra till kommunfullmäktigemålet genom att verka för att byggföretag ska ta ett större samhällsansvar i Malmö.
Under 2017 har arbetet med att utveckla arbetssätt inom exploateringsprocessen med sociala villkor i markavtal fortsatt.
Exempel på sociala avtalsvillkor är möjliggörande av praktikplatser eller samarbete med lokala skolor, där eleverna ges
möjlighet att följa ett byggprojekt på nära håll. Arbetsprocessen har kopplats samman med viktiga skeden i den ordinarie
processen för tilldelning av mark i Malmö. Nämnden har fått en samlad bild av det nya arbetssättet kopplat till
planeringsfasen i exploateringsprocessen, vilket behövs för att längre fram kunna bedöma om metoden främjar att byggföretag
tar större samhällsansvar vid exploatering av mark i Malmö.
Tekniska nämnden har under 2017 fortsatt arbetet med sociala villkor i markavtal också genom en markanvisningstävling
Hyllie. Under hösten 2017 tilldelades en markreservation med den vinnande byggherren i tävlingen.
Arbetet med nämndsmålet bedöms ha bidragit till kommunfullmäktigemålet som planerat.

Tekniska nämnden - Gatukontoret
Nämndsmål
Tekniska nämnden ska genom förbättrad delaktighet med det unga Malmö utveckla tillåtande stadsmiljöer som
gynnar social hållbarhet i enlighet med intentionerna i Malmökommissionens rapport.

Ur nämndens analys
Tekniska nämnden har arbetat med dialog med Malmös invånare och besökare, vilket är nämndens bidrag till detta målet.
Målet pekar på social hållbarhet, dialog och delaktighet och används för att få Malmöborna att känna sig stolta över sin
stad. Gatukontoret arbetar löpande med att förbättra och utveckla dialogarbetet. Detta bidrar delvis till målets uppfyllnad.
Att mäta resultatet av vårt arbete är inte möjligt på kort sikt och i nuläget finns inte heller de kvalitativa mätmetoderna.
Vi har inte tillgång till de kvalitativa mätmetoderna eller tillräckligt långt tidsperspektiv för att kunna mäta effekterna.
Under 2018 har tekniska nämnden för avsikt att se över om det finns fler åtaganden som kan koppla mot KF-målet.
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Bedömning, målområde 1
Målområdet är brett och omfattar bara till en del jämställdhet. Nämndsmålen uttrycker också bara
till begränsad del en direkt inriktning mot jämställdhet. Många mål är indirekt mer eller mindre
kopplade till jämställdhet och handlar om service, livsvillkor, demokrati och allas lika värde, dialog,
tillgänglighet, samverkan och hållbarhet. I analyserna tar man upp att analysen försvåras av att detta
målområde är brett och överlappar arbete som sker inom andra målområden. Analyserna skiljer sig
åt mellan nämnderna, från summariska och övergripande till mer fördjupade och konkretiserade.
Ungefär hälften av nämndsmålen anser man att man nått, resterande är man på väg att nå.
Underlagen för dessa bedömningar är ofta otydliga och saknar stöd i indikatorer.

7.2 Fullmäktiges målområde 4
”Malmö ska vara en öppen, jämställd och inkluderande stad, fri från diskriminering, där alla ges
lika rättigheter och möjligheter och där mångfalden är en tillgång.”

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Nämndsmål
Arbetsmarknads- och socialnämndens arbete med jämställdhet och antidiskriminering ska leda till att
Malmöbor möts av en likvärdig och tillgänglig verksamhet

Ur nämndens analys
Nämnden påverkar kommunfullmäktigemålet genom sitt arbete med jämställdhetsintegrering och mot diskriminering i
samarbete mellan medarbetare, brukare och Malmöbor i nämndens dagliga verksamhet.
Arbetsmarknads- och socialnämnden bedömer att de aktiviteter som genomförts inom målområdet under året har bidragit till
att Malmö har blivit en mer öppen, jämställd och inkluderande stad. Eftersom nämnden är ny har arbetet sett olika ut i
olika delar av organisationen och samordning har till viss del saknats. Därför har nämnden inte bidragit i den utsträckning
som planerades i nämndsbudget 2017.

Fritidsnämnden
Nämndsmål

Fritidsnämnden ska aktivt arbeta för ett jämställt fritidsutbud, fritt från diskriminering, för alla Malmöbor.
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Ur nämndens analys
Fritidsnämnden har bidragit till kommunfullmäktigemålet genom att aktivt arbeta för ett jämställt fritidsutbud och genom
att skapa förutsättningar och tydliga riktlinjer för föreningslivet att aktivt arbeta för jämställda och jämlika föreningar där
alla barn och unga deltar på lika villkor. Nämndens prioritering av målgruppen tjejer 13-19, i syfte för att öka aktivitet och
delaktighet, har bidragit till att skapa förutsättningar genom att rikta insatser och utbud, men även genom att pröva nya
arbetssätt för att ínkludera målgruppen i fritidsaktiviteter.

Funktionsstödsnämnden
Nämndsmål
Funktionsstödsnämndens verksamheter ska vara jämställda och jämlika där resurser är likvärdigt fördelade
utifrån behov och där alla som berörs av förvaltningens insatser ges likvärdig och icke-diskriminerande service.

Ur nämndens analys
Funktionsstödsnämnden har ett nämndsmål kopplat till kommunfullmäktigemålet. Inom ramen för nämndsmålet har flera
insatser genomförts som direkt bidrar till kommunfullmäktigemålet. Årets arbete spänner över ett brett spektra, från
myndighetsutövning och resursfördelning till insatser för att främja sexuell hälsa och motverka våld som genomförts
tillsammans med brukare.

Förskolenämnden
Nämndsmål
Barnen ska vistas i en förskoleverksamhet som präglas av ett aktivt förebyggande arbete mot diskriminering,
trakasserier och kränkande behandling.

Ur nämndens analys
Förskolenämndens arbete för att bidra till att göra Malmö till en öppen, jämställd och inkluderande stad, fri från
diskriminering och kränkande behandling sker genom förskolornas dagliga värdegrundsarbete. Detta ingår i förskolans
kärnuppdrag enligt skollagen och förskolans läroplan. Förskolenämnden ska i egenskap av huvudman för den kommunala
förskoleverksamheten säkerställa att det inom ramen för varje verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka
kränkande behandling av barn och vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande
behandling.
Under året har åtgärder vidtagits för att stärka förskolorna i ett aktivt och förebyggande arbete mot diskriminering,
trakasserier och kränkande behandling. För att stärka förskolornas förutsättningar att arbeta utifrån ett normkritiskt
perspektiv har ett samarbete etablerats mellan de tre utbildningsnämnderna. Arbetet bedrivs utifrån ett helhetsperspektiv på
barns och elevers lärande med ambitionen att det normkritiska perspektivet ska finnas som en röd tråd i de olika
skolformerna.
Samtidigt pekar nämndens och förskolornas uppföljningar inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet på fortsatta
utmaningar inom området. Med hänsyn till detta görs bedömningen att årets arbete delvis kunnat ske på det sätt som
nämnden planerade inför år 2017.

Grundskolenämnden
Nämndsmål
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Nämndsmål
Grundläggande demokratiska värderingar ska genomsyra alla elevers utbildning.
Alla elever ska känna sig delaktiga i och ha inflytande över sin utbildning.

Ur nämndens analys
Grundskolenämndens arbete och resultat har stor betydelse för att kommunfullmäktigemålet ska kunna uppnås.
Grundskolenämnden ett stort ansvar för att grundläggande demokratiska värderingar genomsyrar alla elevers utbildning.
Grundskolenämndens mål att grundläggande demokratiska värderingar ska genomsyra alla elevers utbildning är inte till
fullo uppnått. Enligt läroplanerna ska de demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig
omfatta alla elever. Eleverna ska successivt utöva ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan. På
så vis förbättras deras möjligheter att utveckla de kunskaper och färdigheter som skolan lär ut och samtidigt tränas eleverna i
ansvarstagande och demokratiskt beslutsfattande.
Utvecklingsarbetet sker i skolans egen takt och inleds när skolledningen bedömer, utifrån det systematiska kvalitetsarbetet,
att skolan är redo för det. Utvecklingsarbetet kring formativt arbetssätt är ett långsiktigt förbättringsarbete som pågår under
flera år. Förvaltningen har, i åtagandet förbättra och fördjupa styr- och ledningssystemet för varje elevs bästa skola, tagit ett
helhetsgrepp kring att förbättra systemet som ger skolorna och medarbetarna som dagligen möter eleverna de förutsättningar
de behöver för att leva upp till skollagens och läroplanernas krav och intentioner.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Nämndsmål
Samtliga elever inom nämndens verksamheter ska erbjudas en öppen, jämställd och inkluderande lärmiljö där
mångfalden och flerspråkigheten är en tillgång.

Ur nämndens analys
Nämndens arbete och resultat har betydelse för att kommunfullmäktigemålet ska kunna uppnås. Tillsammans med
förskole- och grundskolenämnderna har nämnden ett stort ansvar för att grundläggande demokratiska värderingar
genomsyrar alla elevers och deltagares utbildning och insatser.
Det läroplansstyrda värdegrundsarbetet är centralt för nämnden i att möta elevernas skiftande behov. Nämndens mål att
samtliga elever inom nämndens verksamheter ska erbjudas en öppen, jämställd och inkluderande lärmiljö där mångfalden och
flerspråkigheten är en tillgång har inte uppnåtts tillfullo. Det är dock inte alarmerande siffror för upplevd diskriminering
inom nämndens verksamheter. Malmös gymnasieelever svarade något mer positivt angående diskriminering än övriga
kommuners elever i den enkät som Skolinspektionen genomförde 2016. Eleverna inom vuxenutbildningen upplever i hög
utsträckning att de studerar i en miljö där olikheter respekteras.
Tillsammans med övriga skolförvaltningar bedrivs en pilotutbildning i normkritik för samtliga medarbetare. Insatsen är ett
led i att skapa fördjupad normkritisk kompetens i arbetet mot diskriminering, i enlighet med de skärpta kraven i
diskrimineringslagen 2017.
Malmö stads strategi för arbetet med sexuell hälsa har utmynnat i en handlingsplan för år 2014-17. Syftet är att skapa
hälsofrämjande och förebyggande miljöer som bland annat präglas av samsyn och normmedvetenhet. När det gäller planen för
sexuell hälsa så är de flesta målen, genom skollagen redan integrerade i utbildningarnas befintliga kurser.
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Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Nämndsmål
I hälsa-, vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska alla oavsett kön, ålder, etnicitet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning, könsöverskridande identitet eller uttryck mötas av en
likvärdig och tillgänglig verksamhet inom nämndens ansvarsområde där resurserna är likvärdigt fördelade utifrån
behov.

Ur nämndens analys
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden bedöms ha bidragit till kommunfullmäktigemålet på följande sätt:
Förvaltningen har under året tagit fram en strategi och en handlingsplan för mänskliga rättigheter som utgör grunden för det
fortsatta arbetet och som anger samtliga avdelningars planerade insatser 2018.
Kompetensen har höjts genom utbildningsinsatser för chefer och medarbetare inom områdena sexuell hälsa, HBTQ,
normkritik och våld i nära relationer
Stödet till chefer har förstärkts genom arbetet med jämställdhetsambassadörer.
Förstärkt samarbete med Malmö universitet och Socialhögskolan i Lund genom att medarbetare föreläser i olika kurser på
socionomprogrammet. Jämställd biståndsbedömning är ett moment i undervisningen. En medarbetare är
verksamhetsdoktorand och forskar med fokus på biståndshandläggares dokumentation av bedömning och beslut varav
jämställdhetsperspektivet är en del.
Fortsatt samarbete sker med Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC). Samarbetet har stärkts genom att RIKC
har besökt arbetsplatser i förvaltningen och informerat om sin verksamhet.
Kompetensutveckling avseende sexuell hälsa har skett genom samarbete med arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
Äldre och personer med funktionsnedsättning har varit inkluderade i planeringen av den digitala teknikens möjligheter
genom en tillsatt seniorpanel.
Förvaltningen har i samarbete med funktionstödsförvaltningen arbetat med stöd till chefer och medarbetare genom rutiner
inom området våld i nära relationer.
Förvaltningen har bidragit till öppenhet genom att ta fram en handbok avseende registrering av allmänna handlingar. Syftet
är att säkerställa en öppen och transparent hantering och tillgodose medborgares rätt att ta del av allmänna handlingar i
enlighet med offentlighetsprincipen.

Kommunstyrelsen
Nämndsmål
Ett strategiskt arbete för jämställdhet, mot rasism, fördomar och olika former av diskriminering.

Ur nämndens analys
Stadskontoret bidrar främst indirekt till måluppfyllelse, genom att stödja och leda Malmö stads förvaltningar i deras arbete
direkt riktat gentemot Malmöbor.
Kommunfullmäktige har antagit Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad, Utvecklingsplan
för arbetet med barnets rättigheter i Malmö och Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering. Arbetet har under året bedrivits
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i enlighet med de strategier för implementering som utvecklats för var och en av planerna, vilket säkrar att arbetet sker
systematiskt och i enlighet med syftet med satsningarna.
Arbetet kommer att fortsätta att bedrivas i enlighet med de strategierna för implementering. Arbetet med att utveckla
jämlikhetsdata kommer att fortsätta under 2018.

Kulturnämnden
Nämndsmål
LIKABEHANDLING OCH ANTIDISKRIMINERING. Kulturnämnden ska säkerställa att alla Malmöbor och
besökare i staden ges likvärdiga möjligheter att ta del av Malmös kulturliv.

Ur nämndens analys
Under 2017 har det inom kulturförvaltningen bedrivit ett aktivt arbete för att säkerställa att alla Malmöbor och besökare i
staden, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder, ges likvärdiga möjligheter att ta del av Malmös kulturliv.
För att säkerställa ett bra bemötande för alla Malmöbor samt öka jämlikheten i våra verksamheters utbud har
kulturförvaltningens verksamheter jobbat internt för att höja medvetenheten kring och kunskapen om
diskrimineringsgrunderna. Malmö Stadsarkiv har tex anställt personer med fokus på genus- och språkkompetens. Vidare
har hela personalen genomgått en HBTQ-utbildning för att stärka ett likvärdigt bemötande. Även på Konsthallen har man
arbetat med utveckla former och verktyg för att utveckla bemötandet och börjat att ta fram informationsmaterial även på
engelska och arabiska. Sommarscen och Kulturskolan har utifrån ett likvärdigt bemötande haft verksamhet på platser i hela
Malmö. Kulturskolan har även haft en satsning på riktad verksamhet till funktionsvarierade barn och unga. Biblioteken i
Malmö har i samband med omorganisationen fokuserat på en jämlik fördelning av resurser och ett jämlikt bemötande i hela
Malmö.
Sammanfattningsvis konstaterar att det pågår ett stort antal aktiviteter som bidrar till fullmäktiges mål, men att
uppföljningen av arbetet behöver utvecklas inom kulturförvaltningen.

Miljönämnden
Nämndsmål
Likvärdigt bemötande och inkluderande arbete - Miljöförvaltningen bemöter Malmöbor, verksamhetsutövare
och samarbetspartners på ett likvärdigt sätt. Vi uppmuntrar Malmöborna att vara delaktiga i arbetet med att
utveckla en tillgänglig och trygg stad. Vi arbetar löpande med metodutveckling i dessa frågor.

Ur nämndens analys
Vi har under perioden fortsatt det löpande och långsiktiga arbetet med likvärdigt bemötande och inkludering, bland annat
genom arbete med enkelt och tydligt språkbruk, bättre möten och genom att bjuda in Malmöbor och organisationer att vara
delaktiga i utvecklingen av en öppen, jämställd och inkluderande stad. Likvärdigt bemötande och inkluderande arbete är
något som vi pratar om och arbetar med på våra olika möten och utbildningsinsatser inom förvaltningen.
Avdelningen för stadsutveckling och strategi har arbetat med metodutveckling för att inkludera Malmöbor och andra aktörer
i arbetet för en hållbar stad. Detta har skett genom ett digitalt verktyg för delaktighet i stadsinnovationer, metoder för
dialoger med byggherrar och fastighetsägare, nya finansierings- och värdeberäkningsmodeller, utbildning i normkreativ
innovation och metodutveckling för samverkan vid stadsodling
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Servicenämnden
Nämndsmål
Servicenämnden ska driva ett aktivt och systematiskt jämställdhets- och anti-diskrimineringsarbete som
präglas av hög kompetens inom området.
Servicenämnden ska öka tillgängligheten till Malmö stads verksamheter genom professionell hantering av
medborgarkontakter som präglas av bra bemötande och god service.

Ur nämndens analys
Kommunfullmäktigemålet tar avstamp i ett av offentlig sektors mest grundläggande uppdrag: att säkerställa objektivitet,
likvärdighet och rättsäkerhet. 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 antidiskriminerande 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 2016 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 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. Resultatet visar att det inte finns någon anledning av slå av på takten under
2018. 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 och skapar förutsättningarna för ett likvärdigt bemötande av Malmöborna. För att lösa detta uppdrag
krävs gott samarbete med övriga nämnder. Uppföljningen visar att målet är uppnått för 2017. Arbetet med att systematiskt
förbättra medborgarkontakterna och ständigt förbättra service och bemötande går framåt. Kontakterna med beställarna har
fördjupats och de som mottar nämndens tjänster är nöjda med bemötande och service.

Stadsbyggnadsnämnden
Nämndsmål
Alla ärendeprocesser ska jämställdhetsintegreras under innevarande mandatperiod.
Malmö är en blandad stad som präglas av mångfald. Engagemang och tillit skapas genom dialog med
malmöborna.

Ur nämndens analys
Under kommunfullmäktigemålet har stadsbyggnadsnämnden formulerat två nämndsmål: ”Alla ärendeprocesser ska
jämställdhetsintegreras under innevarande mandatperiod" och "Malmö är en blandad stad som präglas av mångfald.
Engagemang och tillit skapas genom dialog med Malmöborna.". Av dessa är bedömningen att båda nämndsmålen delvis
uppnåddes under 2017.
Det förväntade resultatet av nämndens arbete bedöms bidra till kommunfullmäktigemålet genom att alla våra relevanta
ärendeprocesser jämställdhetsintegreras, samt att delaktighet och dialog med Malmöbor präglar stadsplaneringen.
Kontoret har genomfört jämställdhetsanalyser 2015 och 2016, som ligger till grund för målområdes nio åtaganden kring
jämställdhet. De nio åtagandena fokuserar på stadsbyggnadskontorets kärnprocesser och syftar till att jämställdhetsintegrera
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dessa. Under 2017 har tillvägagångssättet identifierats och arbetet inletts för de olika processerna. Arbetet har dock i flera
fall varit av sökande eller utvecklande karaktär, och det finns ett fortsatt behov av utvecklingsarbete även framöver.
Upplevelsen är dock att det på stadsbyggnadskontoret bedrivs ett mer aktivt arbete med att integrera
jämställdhetsperspektivet än vad som gjorts tidigare.
Arbetet med sociala konsekvensbedömningar, som är en strategi för delaktighetsplanering, pågår löpande.
Det positiva utfallet under 2017 kan förklaras med att stadsbyggnadsnämnden under året arbetade i enlighet med uppsatta
nämndsmål. Trots detta nåddes inte full måluppfyllelse, vilket främst beror på hög arbetsbelastning

Tekniska nämnden - Fastighetskontoret
Nämndsmål
Tekniska nämnden - fastighetskontorets medarbetare ska ge god och likvärdig service till alla Malmöbor

Ur nämndens analys
Tekniska nämnden har valt att bidra till kommunfullmäktigemålet genom att verka för att medarbetarna ska möta
Malmöborna professionellt, likvärdigt och icke-diskriminerande.
Minst 80% av fastighetskontorets medarbetare med direktkontakt med Malmöborna skulle under året ha deltagit i
kompetenshöjande aktiviteter med mångfalds-, antidiskriminerings- samt jämställdhetsperspektiv. Totalt deltog 95 % av
medarbetarna i utbildning på tema makttekniker.
Maktteknikerna utgår från ett teoretiskt ramverk och kan förklara maktutövning på flera nivåer samtidigt (samhälle,
sammanhang, situation). Syftet var att medvetandegöra hur vi själva utövar makt och inbjuda till självreflektion avseende
hur vi bemöter bl.a. Malmöborna.
Arbetet med nämndsmålet bedöms ha bidragit till kommunfullmäktigemålet som planerat.

Tekniska nämnden - Gatukontoret
Nämndsmål
Alla aktiviteter och aktivitetsytor som riktar sig till Malmöborna ska vara genomlysta ur ett jämställdhets- och
mångfaldsperspektiv.

Ur nämndens analys
Arbetet är komplicerat, omfattande och kräver både resurser, kunskapsinhämtning och metodutveckling för att göras på ett
meningsfullt sätt. Det finns få givna rutiner för att systematisera jämställdhetsanalyser och mycket måste uppfinnas från
grunden, både i termer av vilka parametrar som undersöks och hur data samlas in och bearbetas.
Vissa basala funktioner finns på plats för att genomlysa aktiviteter och aktivitetsytor, såsom gager till artister,
målgruppsanalyser och en grundläggande förståelse för hur aktivitetsytor nyttjas utifrån en könsfördelning. Tester av
datainsamlingsmetoder har under året visat komplexiteten i att få fram ett tillräckligt bra underlag för analyser utan
omotiverat stora kostnader för kommunen.
Arbetet med att förbättra dataunderlag måste med andra ord fortsätta att utvecklas och planen är att göra detta även under
2018.
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Bedömning, målområde 4
Målområdet omfattar jämställdhet men också antidiskriminering, inkludering och mångfald.
Nämndsmålen uttrycker till stor del en direkt inriktning mot jämställdhet men många mål har en
bredare inriktning. Analyserna visar att man i allt större utsträckning arbetar med ett bredare
perspektiv kring antidiskriminering och mänskliga rättigheter. Direkta effekter på jämställdhet ur ett
medborgarperspektiv är svåra att utläsa. Analyserna skiljer sig åt mellan nämnderna, från
summariska och övergripande till mer fördjupade och konkretiserade.
Ungefär hälften av nämndsmålen anser man att man nått, resterande är man på väg att nå.
Underlagen för dessa bedömningar är ofta otydliga och saknar stöd i indikatorer.

7.3 Fullmäktiges målområde 9
”Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och ska med hög kompetens och kunskap
möta Malmöborna.”

Sammanställning av nämndsmålen

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Nämndsmål
Arbetsmarknads- och socialnämnden ska erbjuda goda arbetsvillkor, god arbetsmiljö samt möta Malmöbornas
behov med hög kompetens och kunskap

Ur nämndens analys
Arbetsmarknads- och socialnämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet i sin roll som arbetsgivare genom att arbeta för att
vara en attraktiv arbetsgivare där anställda har en god arbetsmiljö, goda arbetsvillkor och hög kompetens. Nämnden har
bedrivit ett aktivt arbete inom dessa områden under året. Det har bland annat handlat att arbeta för en ökad grad av
delaktighet och samverkan samt för att främja en god hälsa och minskad sjukfrånvaro.
Insatser kring exempelvis kompetensförsörjning, lönebildning och arbetsmiljö har genomförts tillsammans med andra
nämnder, kommungemensamma funktioner och fackliga organisationer. Samverkan har även skett med externa aktörer
såsom företagshälsovården och Försäkringskassan.
Arbetsmarknads- och socialnämnden bedömer att nämndsmålet för 2017 har uppnåtts och bedöms ha bidragit till
måluppfyllelsen av kommunfullmäktigemålet såsom planerades i nämndsbudget 2017.

Fritidsnämnden
Nämndsmål
Fritidsnämnden ska som arbetsgivare erbjuda goda arbetsvillkor och säkerställa möjlighet till
kompetensutveckling för medarbetarna.
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Ur nämndens analys
Fritidsnämnden har bidragit till kommunfullmäktigemålet genom att alla tillsvidareanställda har erhållit önskad
tjänstgöringsgrad. Samtliga medarbetare har erbjudits kompetensutveckling, främst verksamhetsanknutna men även
värdegrundsbaserade. Nämnden har fortsatta utmaningar inom den sociala och organisatoriska arbetsmiljön.

Funktionsstödsnämnden
Nämndsmål
Alla medarbetare ska ha/erbjudas erforderlig kompetens och förutsättningar för sitt uppdrag.
Funktionsstödsnämnden ska minska andelen timavlönade timmar till förmån för tryggare anställningsformer.

Ur nämndens analys
Funktionsstödsnämnden har två nämndsmål kopplade till kommunfullmäktigemålet. Inom ramen för de båda
nämndsmålen har det under året genomförts många insatser som sammantaget har en stor påverkan på
kommunfullmäktigemålet. En utmaning inom målområdet är rekrytering och kompetensförsörjning, därför har insatserna
under året varit inriktade på bemanningsplanering, heltid som norm, kompetensförsörjning och god arbetsmiljö.

Förskolenämnden
Nämndsmål
Barnen ska möta kompetent personal med goda arbetsvillkor och attraktiv arbetsmiljö som skapar en trygg
och lärande miljö.

Ur nämndens analys
Förskolenämnden arbetar systematiskt och långsiktigt för att skapa bra arbetsvillkor, säkerställa kompetensförsörjningen
och öka kompetensen i verksamheten bland annat genom organisationsutvecklingen och tid för verksamhetsutveckling.
Flertalet av de planerade insatserna för att minska sjukfrånvaron syftar till att stärka organisationens förmåga att arbeta
förebyggande med det systematiska arbetsmiljöarbetet samt att få en kvalitativ och effektiv rehabiliteringsprocess.
Organisationsutvecklingen är också en viktig del av arbetet med kompetensförsörjning. En av intentionerna i
organisationsutvecklingen är att det nära ledarskapet ska medverka till att minska sjukfrånvaro på sikt. De två nära
ledningsfunktionerna, förste förskollärare och biträdande förskolechef har inneburit ökade karriärmöjligheter och bättre
förutsättningar för det professionella uppdraget.
Förskolenämndens sammanvägda bedömning är att arbetet med måluppfyllelse inom nämndens verksamhet inte bidragit till
kommunfullmäktiges mål på det sätt som nämnden planerade inför år 2017.

Grundskolenämnden
Nämndsmål
Alla elever ska ha tillgång till en skola med behöriga pedagoger och god arbetsmiljö.
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Ur nämndens analys
Eftersom grundskoleförvaltningen är en av Malmös största förvaltningar sett till antal medarbetare påverkar
grundskolenämndens bidrag inom målområdet kommunfullmäktiges mål i stor utsträckning. Att rekrytera och behålla
behöriga pedagoger och annan högskoleutbildad personal i den utsträckning som Malmös växande antal skolor behöver
bidrar i hög utsträckning till kommunfullmäktiges mål att med hög kompetens och kunskap kunna möta Malmöborna.
Grundskolenämndens mål att alla elever ska ha tillgång till en skola med behöriga pedagoger och god arbetsmiljö är delvis
uppnått.
Både för att attrahera och behålla bristkompetens blir det allt viktigare att arbeta för en god arbetsmiljö på skolorna.
Förvaltningen har under året gjort en positiv förflyttning inom arbetsmiljöområdet. Sjukfrånvaron 2017 (jan-nov) var 5,1 %
vilken i princip är densamma från föregående år. Siffran är lägre än Malmö stads (6,5 %) för motsvarande period. En
sammanställning över antal tillbud, incidenter och olycksfall som medarbetare råkat ut för visade att den totala mängden
anmälningar minskat med 20 % jämfört med föregående läsår men att andelen anmälda kränkningar ökat markant
(+121 %), vilket framöver måste följas.
Nämnden har under året genomfört de aktiviteter som beskrivs i budget 2017 och bedriver utöver dem ett stort antal
utvecklingsprojekt med syfte att uppfylla kommunfullmäktigemålet. Inom arbetsmiljöområdet har flertalet av de åtgärder som
ingått i handlingsplanen för 2017 genomförts och med gott resultat. Under året har en arbetsmiljögrupp startats där dialog
och uppföljning av arbetsmiljö utifrån bl.a. handlingsplanen sker kontinuerligt. Ett förbättrat resultat i HME-index samt
en minskad personalomsättning indikerar att medarbetarnas upplevelse av sin arbetsmiljö förbättras.
Förvaltningen har satt igång ett stort antal kompetensförsörjningsprojekt som varit framgångsrika. Projekten fortgår och
vissa har redan gett effekt medan andra är satsningar där effekten kommer först efter några år.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Nämndsmål
Gymnasieskolor och vuxenutbildning har en god och långsiktig kompetensförsörjning.
Alla anställda inom förvaltningen erbjuds reella möjligheter till inflytande och medbestämmande över sitt
arbete, sin arbetsplats och sin dagliga arbetsmiljö.
Alla anställda inom förvaltningen erbjuds en öppen, jämställd och inkluderande arbetsmiljö där mångfalden är
en tillgång.

Ur nämndens analys
Nämndens verksamhet är omfattande sett till antalet medarbetare vilket innebär en direkt påverkan på
kommunfullmäktiges mål.
Nämndens mål om inflytande för anställda och att arbetsmiljön ska vara öppen, jämställd och inkluderande är ännu inte
helt uppnått. Årets medarbetarundersökning visar dock att medarbetarna är motiverade i sitt arbete med ett väl fungerande
ledarskap och god styrning av verksamheten.
Nämndens mål om långsiktig kompetensförsörjning är inte heller fullständigt uppnått. Av lärare med legitimationskrav är
87 procent legitimerade. Den nationella bristen på lärare gör den framtida kompetensförsörjningen till en utmaning. Det
ställer krav på förvaltningen att attrahera potentiella och behålla befintliga medarbetare, samtidigt som nya alternativa
lösningar måste utvecklas.
Arbetet med såväl arbetsmiljön som kompetensförsörjningen inom verksamheterna är långsiktigt och svårt att bedöma i så
korta intervall som ett år.
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Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Nämndsmål
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ska vara en attraktiv arbetsgivare där anställda inom nämndens
verksamheter har hög kompetens, goda arbetsvillkor och likvärdiga förutsättningar.

Ur nämndens analys
Hälsa- vård och omsorgsnämnden har bidragit till kommunfullmäktigemålet på följande sätt:
Nämnden bidrar i sin roll som arbetsgivare till kommunfullmäktigemålet genom att arbeta för att vara en attraktiv
arbetsgivare där anställda inom nämndens verksamheter har hög kompetens, goda arbetsvillkor och likvärdiga
förutsättningar.
Nämndsmålet bedöms delvis vara uppnått. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har bidragit till kommunfullmäktigemålet
genom att förtydliga de delar som idag är centrala för verksamheten. Ett fortsatt aktivt utvecklingsarbete krävs för att
nämnden i högre grad ska kunna bidra till uppfyllelse av kommunfullmäktigemålet.
Utvecklingsarbete pågår inom flera av nämndens prioriterade områden. Under 2017 har förvaltningen upprättat en
kompetensförsörjningsplan för att kunna fortsätta erbjuda Malmöborna service av hög kvalitet och vara en attraktiv
arbetsgivare som kan attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Förvaltningen har vidare arbetat fram ett förslag till
projektdirektiv Heltid som norm med syfte att skapa gemensamma riktlinjer och metoder för att öka andelen
heltidsanställda, minska andelen timmar som utförs av timavlönade samt minimera andelen delade turer.
Sjukfrånvaron kräver ett fortsatt aktivt arbete med åtgärder. En intern översyn av arbetet med rehabilitering har gjorts för
att förvaltningen ska arbeta på ett likartat sätt med rehabilitering.

Kommunstyrelsen
Nämndsmål
Malmö stads strategiska kompetensförsörjningsarbete.
Ett hållbart arbetsliv i enlighet med personalpolicyn
En diskrimineringsfri och jämställd arbetsgivare.

Ur nämndens analys
Kommunstyrelsen bidrar indirekt till måluppfyllelse genom att implementera stödstrukturer för ett hållbart arbetsliv i hela
staden. Kommunstyrelsen följer också övriga nämnders insatser inom området.

Kulturnämnden
Nämndsmål
ORGANISATORISKA FÖRUTSÄTTNINGAR. Kulturnämnden ska vara ett föredöme som arbetsgivare, med goda
arbetsvillkor för alla medarbetare och en arbetsmiljö som är öppen, jämställd och inkluderande.
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Ur nämndens analys
2017 års omorganisation har inneburit flera nya verksamheter och medarbetare till förvaltningen och för många, en ny
organisatorisk tillhörighet. Sjukfrånvaron har under 2017 ökat marginellt inom förvaltningen, från 3.1 till 3.7. Resultatet
av 2017 års medarbetarenkät innebär en marginell ökning av det totala HME index sedan 2016 från 76.1 till 76.8.
Under året har förvaltningen arbetat med kontinuerlig information till medarbetare, både genom möten samt via Komin.
Trots denna stora förändring som det inneburit har sjukfrånvaro och HME index endast marginellt förändrats, vilket leder
till slutsatsen omorganisationen tagits väl emot av förvaltningens medarbetare.
För att stärka frisknärvaron och hindra en ökning av sjukfrånvaro har förvaltningen arbetat med olika främjande åtgärder
under 2017 inom områden som företagshälsovård, effektiv rehabilitering, chefsutbildningar inom SAM, OSA, uppföljning
av medarbetarenkäten, samt förebyggande arbete inom området arbetsmiljö, insatser som kommer att fortsätta även under
2018. I syfte att skapa ett högre index för styrning kommer arbetet med att skapa en tydlig och inkluderande process kring
målstyrningen även att fortsätta 2018. Arbetet med att ta fram nya verktyg för att följa upp OSA fortsätter också under
2018.
Kulturnämnden bedömer att nämnden bidrar till fullmäktiges mål.

Miljönämnden
Nämndsmål
Attraktiv arbetsplats - Miljöförvaltningen arbetar efter en jämställd och jämlik personalpolitik och har
ansvarsfulla och engagerade medarbetare med rätt kompetens.

Ur nämndens analys
Miljöförvaltningen har goda anställningsvillkor och alla medarbetare erbjuds att arbeta heltid. En liten del önskar annan
tjänstgöringsgrad vilket vi försöker tillmötesgå. Vi har övervägande trygga anställningsformer och få timavlönade
medarbetare. Förvaltningen har inga medarbetare som är ofrivilligt deltidsanställda. Bra arbetsvillkor innefattar också att
både män och kvinnor ska kunna kombinera arbete och föräldraskap och kunna gå ner i tid under småbarnsåren om de så
önskar.
Förvaltningen följer Malmö stads rekryteringsprocess för att alltid anställa medarbetare med rätt kompetens. Vi eftersträvar
att öka andelen män på förvaltningen.
Miljöförvaltningen bedöms vara en attraktiv arbetsplats. Detta trots att sjukfrånvaron har ökat från 4,0 procent till 4,4
procent på förvaltningen. Även i ett nationellt perspektiv har kvinnors och mäns sjukfrånvaro ökat.

Servicenämnden
Nämndsmål
Servicenämndens medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och ska med rätt kompetens uppnå
serviceförvaltningens uppdrag.
Med hög kvalitet och god service i de interna tjänsterna ska servicenämnden underlätta för medarbetarna i
Malmö stads verksamheter

Ur nämndens analys
Nämnden gör bedömningen att den uppnått båda sina nämndsmål. 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 också arbetat aktivt med att öka kompetensen att genomföra rehabilitering, något
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som tycks ha påverkat sjukskrivningstalen positivt.
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 2018 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 tillsammans organisera och
genomföra förändringen.

Stadsbyggnadsnämnden
Nämndsmål
Stadsbyggnadskontoret ska vara ett föredöme med goda arbetsvillkor för alla medarbetare.

Ur nämndens analys
Bedömningen är att nämndsmålet delvis uppnåtts under 2017.
Stadsbyggnadskontoret har vid mätning i slutet av december ingen timavlönad medarbetare. Alla medarbetare erbjuds
heltidstjänster. För att rekrytera och behålla medarbetare krävs bra arbetsvillkor och stimulerande arbetsuppgifter. Ny
kompetensförsörjningsplan har upprättats under hösten för att identifiera kompetensgap. Kompetensgapen kan vara både
antalet medarbetare och kompetensnivåer. För att rekrytera och behålla medarbetare krävs bra arbetsvillkor och
stimulerande arbetsuppgifter som matchar verksamhetens behov.
Stadsbyggnadskontoret arbetar för att minska organisationens sårbarhet och bidrar till hög kompetens hos medarbetarna för
att möta Malmöborna genom:
- Ökad kunskaps- och erfarenhetsöverföring. Det är även viktigt att medarbetarna har hög kompetens inom
stadsbyggnadsfrågor för att professionellt möta Malmöborna.
- Inom vissa områden arbetar man med arbetsrotation vilket innebär att fler kan olika delar av processen, vilket minskar
sårbarheten och generellt ökar kunskapen inom gruppen.
- Back-up rutiner vid frånvaro finns på flera enheter.
- Stadsbyggnadskontoret genomför introduktion för nya medarbetare på enhetsnivå, avdelningsnivå, förvaltningsnivå samt en
dag för de tekniska förvaltningarna gemensamt. Stadsbyggnadskontoret genomför även lunchföreläsningar där medarbetarna
har möjlighet att delge information och utbyta erfarenheter.
För att möta behovet kommer stadsbyggnadskontoret utöka med elva medarbetare inför 2018.

Tekniska nämnden - Fastighetskontoret
Nämndsmål
Fastighetskontoret ska vara en attraktiv och öppen arbetsplats med inspirerande ledar- och medarbetarskap
för alla medarbetare.
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Ur nämndens analys
Tekniska nämnden har valt att bidra till kommunfullmäktigemålet genom att arbeta för att behålla fastighetskontoret som
en attraktiv arbetsplats.
Medarbetarenkäten i höstas hade en svarsfrekvens på 95 % och visar ett ökat resultat inom samtliga tre delområden
(Motivation, Ledarskap och Styrning). På området Styrning är det är främst frågan "Min arbetsplats mål följs upp och
utvärderas på ett bra sätt" som får ett lägre resultat och är ett utvecklingsområde. Det finns stora skillnader i resultatet
mellan avdelningar och enheter, varför insatserna anpassas specifikt.
Antalet medarbetare har ökat med 19 % under 2017. Under året har 18 olika tjänster utannonserats med i snitt 37
sökanden per annons. Detta tyder på att fastighetskontoret är en fortsatt attraktiv arbetsplats att söka sig till.
Fastighetskontoret har en fortsatt hög ledartäthet vilket leder till närhet mellan medarbetare och chef. Sjukfrånvaro har
sjunkit från 4,4 % till 3.9 %. Personalomsättningen är fortsatt hög inom lokalförsörjningsavdelningen, men är låg för övrigt.
Uppföljningen av det systematiska arbetet visar på positiva siffror. Dialogen i samverkansgruppen är mycket positiv.
Andelen medarbetare med utländsk bakgrund har ökat med anledning av rekryteringar till den nya tillsynssektionen där
språkkunskaper i andra språk än svenska har varit meriterande.
Arbetet med nämndsmålet bedöms i huvudsak ha bidragit till kommunfullmäktigemålet på det sätt som nämnden planerade
i nämndsbudgeten för 2017.

Tekniska nämnden - Gatukontoret
Nämndsmål
Gatukontoret ska vara en attraktiv och öppen arbetsplats med inspirerande ledar- och medarbetarskap för alla
medarbetare.

Ur nämndens analys
Tekniska nämndens mål bidrar till att skapa förutsättningar för att attrahera, rekrytera och motivera medarbetare med rätt
kompetens för att möta Malmöborna, i enlighet med kommunfullmäktiges mål.
Nämndens mål svarar bra mot kommunfullmäktigemålet och bedöms delvis vara uppnått 2017.
Under 2018 kommer tekniska nämnden fortsätta att arbeta med fokus på kompetensförsörjning, ökad hållbarhet i
arbetsmiljö samt ledarskap.

Bedömning, målområde 4
Målområdet inriktas på medarbetarnas arbetsvillkor och kompetens och har en tydlig koppling till
jämställdhet. Två nämnder och Kommunstyrelsen anger uttryckligen jämställdhet i nämndsmålen
medan övriga talar om goda förhållanden för alla medarbetare. Målen är överlag tydliga och
avgränsade. Analyserna visar i flera fall på tydliga resultat medan andra är mer allmänt formulerade.
Vissa nämnder visar effekter på jämställdhet genom mått/indikatorer eller resultat av genomförda
aktiviteter. Noterbart är dock att analyserna i liten omfattning beskriver arbetet med
jämställdhetsintegrering ur ett arbetsgivarperspektiv. Analyserna skiljer sig åt mellan nämnderna,
från summariska och övergripande till mer fördjupade och konkretiserade.
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Majoriteten av nämndsmålen anser man att man är på väg att nå, sex mål anses uppnådda medan en
nämnd, förskolenämnden, inte anser att man bidraget till fullmäktigemålet som planerat..
Underlagen för dessa bedömningar saknar ofta tydligt stöd i indikatorer.

8.4 Sammanfattande analys
En tydlig bedömning av hur väl fullmäktigemålen uppnåtts eller är på väg att nås är svår att göra med
årsanalysen som underlag. Styrsystemet består av många element såsom nämndsmål, åtaganden och
uppdrag och det är ibland svårt att se den röda tråden.
Analyserna visar skillnader mellan nämndernas sätt att tolka fullmäktigemålen vilket påverkar både
arbetssätt och analyser. De olika angreppssätten får olika uttryck.
Efter som fullmäktigemålen är breda ges möjligheter att tolka dem olika och göra olika prioriteringar
vilket leder till olika nämndsmål. Vissa nämnder har ett bredare angreppssätt medan andra inriktar
sig med specificerat på jämställdhetsintegrering. Trenden tycks vara att gå mot ett förhållningssätt
där man arbetar med jämställdhet som en del i rättighets- och antidiskrimineringsarbete.
Analyserna av nämndsmålen är liksom fullmäktigemålen överlag bra och förhåller sig till målen som
är av långsiktig karaktär och sällan direkt mätbara. Detta gör analysen av måluppfyllelsen något
oprecis men tar samtidigt hänsyn till faktorer som på olika sätt påverkat utvecklingen under året.
Man redovisar satsningar och aktiviteter som kan antas ha påverkat medarbetare och medborgare
och man beskriver oftast att man rör sig mot målen. Anvisningen för analysernas innehåll är bra men
har tillämpats väldigt olika. Spridningen är stor mellan fördjupade och mer allmänna kommentarer.
I den mån man använder indikatorer så redovisas inte dessa på ett enhetligt sätt. I flera fall redovisas
inte statistik för kvinnor och män var för sig. För en mer likvärdig bedömning av rörelse för att nå
fullmäktigemålen saknas gemensamma indikatorer som redovisas på ett enhetligt sätt.
Kommunledningen skulle kunna ställa tydligare krav på uppföljningen av resultaten i förhållande till
uppsatta mål och troligen gäller detta generellt för alla mål.
På övergripande nivå kan dock resultat och tendenser utläsas av materialet. Mycket arbete pågår
inom jämställdhets- och inkluderingsområdena och framgångar visas.
Sammanfattningsvis visar vår analys att nämnderna i olika grad och på olika sätt bidrar till
uppnåendet av fullmäktigemålen för målområdena 1, 4 och 9 men att rörelsernas styrka och
hastighet är svåra att avläsa. Mätbarheten skulle öka om man hade ett antal gemensamma mått eller
indikatorer.
Fullmäktigemålen samverkar med målen för jämställdhetsintegrering som de uttryckts i
handlingsplanen för detta. Fullmäktigemålen verkar i huvudsak vertikalt genom att de täcker olika
målområden medan målen för jämställdhetsintegrering har en horisontell dimension. Detta synsätt
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och arbetssätt framgår i nämndernas analyser där jämställdhet liksom likabehandling och inkludering
löper som en röd tråd i arbetet med de fullmäktigemål vi har analyserat.
Jämställdhetsintegrering är en av de horisontella principerna i EU:s och regeringens strategi. De
horisontella principerna har en dubbel funktion i projekten. De ska bredda kompetensen hos både
arbetsgivare och projektdeltagare, och säkerställa att projekten arbetar inkluderande.
Enligt Socialfondsprogrammet och ESF-förordningen ska de horisontella principerna jämställdhet,
tillgänglighet och icke-diskriminering integreras i samtliga projekt och genomsyra alla insatser som
görs med Socialfondens medel. Alla är de lika viktiga för att målen i Europa 2020-strategin ska
uppnås.44
Dessa principer och detta arbetssätt kan vara en utgångspunkt för hur man integrerar jämställdhet
och jämställdhetsintegrering vid styrning och uppföljning enligt KF:s mål i Malmö stad. Genom att
fullmäktigemålen är öppna och överlappande kan de samverka och både komplettera och förstärka
varandra. Detta stödjer ett horisontellt synsätt och arbetssätt.

44

Samtliga ESF projekt ska främja jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering genom att:

-

projektet har kompetens inom jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering antingen att det finns internt eller genom externt stöd,
principerna genomgående är integrerat i projektets problemanalys

-

projekts mål ställs utifrån analysens slutsatser
alla aktiviteter i projektet beaktar nämnda principer i enlighet med analysen och
att nämnda perspektiv är integrerade i utvärderingen av projektet.
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9. Utvärdering av tre projekt – lärande exempel
Inom ramen för utvärdering/följeforskning av arbetet med jämställdhetsintegrering i Malmö stad
2017 har ett tilläggsuppdrag givits att utvärdera tre utvalda projekt som fått bidrag genom
kommunstyrelsens utskott för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheters bidragsgivning
avseende insatser för jämställdhetsintegrering, antidiskriminering och nationella minoriteter 2017.
Projekten har valts ut av uppdragsgivaren.
De tre projekten är:
-

Gatukontoret – Projekt Utvärdering av aktivitetsytor
Sociala resursförvaltningen – Projekt Jämställdhet, våld i nära relationer och anhörigtstöd
Komvux Södervärn – SFI, Projekt sexuell hälsa och samlevnad

Utvärderingarna har genomförts genom att vi tagit del av skriftligt material kring projektet och
intervjuat ansvariga för projektet inom respektive förvaltning. Informationsinsamlingen genomfördes
under slutet av oktober och början av november 2017.
Vår sammanfattande bedömning är att de tre projekten som genomförts på olika sätt och med olika
målgrupper alla är intressanta för de lärdomar som kan dras inför fortsatt verksamhet kring
jämställdhet och jämställdhets integrering i Malmö stad. Särskilt intressant är kanske det projekt som
genomförts av Komvux Södervärn. För beskrivning av projekten och hur vi bedömt dem se bilaga 5.
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Bilagor:
Bilaga 1. Utvärderingsfrågor
Fokus ligger på att bedöma genomslaget för Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering i Malmö
stad samt om det sätt Malmö stad idag arbetar med jämställdhetsintegrering bidrar till hållbarhet.
Genom att fokusera utvecklingsplanen förhåller vi os samtidigt till kommunfullmäktiges mål 11 om
att Malmö stad ska ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på jämställdhetsområdet.
De övergripande frågorna knyter an till innehållet i enkäten och intervjuerna.
Fråga 1. Vilket genomslag har utvecklingsplanen fått i Malmö stads arbete med jämställdhet ur ett
arbetsgivarperspektiv?
Fråga 2. Vilket genomslag har utvecklingsplanen fått i Malmö stads arbete med jämställdhet ur ett
verksamhetsperspektiv?
Fråga 3. Vad i Malmö stads arbete bidrar respektive hindrar ett hållbart arbete med
jämställdhetsintegrering?
Fråga 4. Vilka förutsättningar är viktiga för genomförandet av nästa period i arbetet med
Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering i Malmö stad?
Övergripande frågor samt underfrågor/fokusområden för att undersöka målen:

Fråga 1. Vilket genomslag har utvecklingsplanen fått i Malmö stads arbete med jämställdhet ur ett
arbetsgivarperspektiv?
Dessa underfrågor delas upp utifrån om fokus är arbetsgivaransvar eller verksamhetsperspektiv, men
frågorna kan vara en utgångspunkt:
A. Aktivt arbete med planen
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Hur skattar förvaltningsledningarna (politik, tjänsteledning) sin grad av aktivt arbete med
planen/med jämställdhetsintegrering? Vad är aktivt arbete? Hur tar det sig uttryck
(aktiviteter/åtgärder)?
Hur skattar nätverksdeltagarna45 respektive förvaltnings aktiva arbete? Vad är aktivt arbete?
Hur tar det sig uttryck (aktiviteter/åtgärder)?
Hur skattar medarbetare respektive förvaltnings aktiva arbete? Vad är aktivt arbete? Hur tar
det sig uttryck (aktiviteter/åtgärder)?
Vilken betydelse har stimulansmedel från Stadskontoret/ kommunledning (ex 4
milj.kronorspotten/ inbjudan till utbildningar) för graden av aktiviteter i förvaltningarna?
Vilket genomslag får planen i förvaltningarnas verksamhetsplaner/årsrapporteringar?
Är verksamhetsplaner/årsrapporteringar jämställdhetsintegrerade? Finns könsuppdelad
statistik, omnämnda målgrupper, jämställdhetsanalyser och åtgärder?
Vilka förvaltningar har tagit fram jämställdhetsanalyser? Hur tas de fram? Av vem?
Hur genomgripande är de befintliga jämställdhetsanalyserna?
Vilka förvaltningar har genomfört åtgärder utifrån jämställdhetsanalyserna? Hur genomförs
de? Av vem?

Nätverket för jämställdhetsintegrering och antidiskriminering

108

109



Hur förstår förvaltningsledningarna arbetsgivaransvaret för jämställdhet och att planen
omfattar både detta och jämställdhetsintegrering? Samordnas arbetet med båda
aspekterna?

Fråga 2. Vilket genomslag har utvecklingsplanen fått i Malmö stads arbete med jämställdhet ur ett
verksamhetsperspektiv?
Se frågor under punkt 1.
Fråga 3. Vad i Malmö stads arbete bidrar respektive hindrar ett hållbart arbete med
jämställdhetsintegrering?
A. Organiseringen av arbetet med planen:
Stadskontorets arbete
Hur har stadskontoret organiserat sitt arbete?
Vilka stödjande insatser/aktiviteter bistår Stadskontoret förvaltningarna med?
Hur ser stadskontorets uppföljningssystem ut?
Hur upplever förvaltningarna att stödet och organiseringen fungerar?
Hur samarbetar förvaltningarna med stadskontoret kring metoder/ analyser?
Hur upplever nätverket att stödet och organiseringen fungerar?
Hur samarbetar förvaltningarna med stadskontoret kring metoder/ analyser?
Nätverket
Vilka förvaltningar representeras aktivt i nätverket? Vilka deltar inte, vilka deltar emellanåt, vilka
deltar genomgående, på nätverkets aktiviteter?
B. Tillräckliga resurser?
Flera frågor om detta i enkäten. Stöd, pengar, kunskap, tid ex.
Fråga 4. Vilka förutsättningar är viktiga för genomförandet av nästa period i arbetet med
Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering i Malmö stad?
Här samlas upp det vi sett i fråga 1-3 och kan fokusera på att besvara:
Vilka förbättringar av strukturer eller vilka insatser skulle det finnas behov av?
Till exempel utifrån Stadskontorets organisering och gällande:
 Mål
 Indikatorer
 Uppföljning
 Aktiviteter/insatser
 Resurser
 Metoder
 Kompetensutveckling
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Bilaga 2: Politikerenkäter 2015 - 2017
Tre enkäter med frågor om arbetet med jämställdhetsintegrering i Malmö stad har 2015-2017
skickats till Malmö stads förtroendevalda. Enkäterna har i huvudsak innehållit samma frågor de tre
åren för att möjliggöra jämförelser.
Enkät 2015 (januari): svarsfrekvens 35 %, 149 svar av 426 (71 kvinnor och 78 män).
Enkät 2016 (november): svarsfrekvens 38 %, 169 svar av 445 (80 kvinnor och 89 män).
Enkät 2017 (oktober-november): svarsfrekvens 40 %, 108 svar av 267 (50 kvinnor, 57 män, 1 annan
könsidentitet).
Alla svar redovisas i procent.
Representerade nämnder
2015: De nämnder som flest kvinnor anger att de tillhör Stadsområde Öster och Förskolenämnden (8
% vardera), Stadsområdesnämnd Söder (7 %), Fritidsnämnden och Stadsområdesnämnd Väster (6 %
vardera). De nämnder som flest män anger att de tillhör är Stadsområdesnämnd Öster (9 %),
Stadsområdesnämnd Norr (8 %), Grundskolenämnden, Servicenämnden, Tekniska nämnden och
Stadsområdesnämnd Innerstaden (6 % vardera).
2016: De nämnder som flest kvinnor anger att de tillhör är Stadsområdesnämnd Innerstaden (10 %),
Förskolenämnden (9 %), Stadsområdesnämnden Norr och Stadsområdesnämnden Söder (8 %) och
Kulturnämnden (6 %).
De nämnder som flest män anger att de tillhör är Revisorskollegiet (8 %), Sociala resursnämnden,
Stadsområdesnämnd Öster och Stadsområdesnämnd Innerstaden (7 % vardera),
Grundskolenämnden, Servicenämnden, Tekniska nämnden och Stadsområdesnämnd Norr (6 %
vardera).
2017: De nämnder som flest kvinnor anger att de tillhör är Förskolenämnden och Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden (14 % vardera), Grundskolenämnden (12 %) samt Hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden, Arbetsmarknads- och socialnämnden och Kulturnämnden (8 % vardera).
De nämnder som flest män anger att de tillhör är Hälsa- vård- och omsorgsnämnden (18 %),
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Arbetsmarknads- och socialnämnden (11 % vardera),
Fritidsnämnden och Grundskolenämnden (8 % vardera) samt Funktionsstödsnämnden och Tekniska
nämnden (7 % vardera).
Graderingsfrågor i enkäterna
På vissa frågor har respondenterna kunnat gradera till vilken grad de håller med i påståendena, där 6
innebär att respondenten helt håller med i påståendet och 1 att de inte alls håller med i påståendet.
För att göra resultaten mer överskådliga görs i tabellerna uppdelningen att de som angett 4-6 håller (i
olika grader) med i påståendet, medan de som har angett 1-3 inte (till olika grader) håller med i
påståendet.
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Jag känner väl till Malmö stads arbete med
jämställdhetsintegrering.
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Jag känner mig trygg i betydelsen av
jämställdhet och jämställdhetsintegrering.
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Jag känner mig trygg i vad
jämställdhetsintegrerad medborgarservice
betyder.
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Mitt uppdrag ger mig ett direkt ansvar för
jämställdhetsintegrering.
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Mitt uppdrag ger mig ett direkt ansvar för
jämställdhetsintegrering gentemot invånarna
i Malmö.
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Jämställdhetsintegrering är högst relevant för
mitt uppdrag.
100

83

92

82
71

80

69

60

60

20

Håller med
Håller inte med
Vet ej

40

40

27

26
12

5

3

Kvinna
2015

Man
2015

13

5

4

62

0

Kvinna
2016

Man
2016

Kvinna
2017

Man
2017

0

113

114

Finns det mätbara mål för jämställdhet i de
planer du arbetar med i ditt uppdrag?
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Finns det mätbara mål för jämställdhet i
nämndens budget?
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Finns det i din nämnd en aktuell plan som
gäller eller innefattar jämställdhet?
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Min nämnd kommer att nå Malmö stads
aktuella jämställdhetsmål.
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Jag känner väl till utvecklingsplanens innehåll.
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Arbetet med utvecklingsplanen konkurrerar
med annat arbete med diskriminering och
lika rättigheter.
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I min nämnd efterfrågas resultat från
förvaltningen av arbetet med könsuppdelad
statistik.
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I min nämnd efterfrågas resultat från
förvaltningen av arbetet med
könskonsekvensbeskrivningar och
jämställdhetsanalyser.
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I min nämnd tar vi fram åtgärder baserat på
förvaltningens arbete med analyser och
konsekvensbeskrivningar.
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Ovanstående 3 frågor ersätter 2017 frågan
I min nämnd efterfrågas resultat av förvaltningens arbete med
utvecklingsplanen som ställdes 2015 och 2016.

Kommunfullmäktige efterfrågar resultat av
min nämnds arbete med utvecklingsplanen.
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Vilken är din främsta källa till information gällande arbetet
med jämställdhetsintegrering i Malmö stad? Du kan ange
flera svar.
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Anser du dig ha tillräcklig kunskap och
information för att arbeta konkret med
jämställdhetsintegrering?
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Har du deltagit i någon utbildning i
jämställdhet eller jämställdhetsintegrering?
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Känner du att du har tillräckligt stöd för att
arbeta med jämställdhetsintegrering i
dittuppdrag?
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Frågor om jämställdhetsintegrering har fått
ett större fokus i Malmö stad under de
senaste tolv månaderna.
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Bilaga 3: Chefsenkäter 2015 – 2017
Enkäter med frågor om arbetet med jämställdhetsintegrering i Malmö stad har skickats ut till Malmö
stads chefer med cirka ett års mellanrum åren 2015-2017. Enkäterna har i huvudsak bestått av
samma frågor för att möjliggöra jämförelser.
Enkät 2015 (oktober): svarsfrekvens 54,5 %, 620 svar av 1138 (427 kvinnor och 191 män)
Enkät 2016 (november): svarsfrekvens 57 %, 665 svar av 1163 (462 kvinnor och 203 män)
Enkät 2017 (oktober-november): svarsfrekvens 54,4 %, 713 svar av 1311 (496 kvinnor och 214 män)

Respondenternas befattningar
2015: cirka en tredjedel är enhetschefer (kvinnor och män), cirka 41 % av kvinnorna och 36 % av
männen är sektionschefer, 12 % av kvinnorna och 16 % av männen är avdelningschefer, övriga anger
att de har en annan befattning.
2016: cirka 43 % av kvinnorna är sektionschefer, ca 29 % är enhetschefer, 14 % har annan befattning
och cirka 12 % är avdelningschefer. Bland männen är cirka 39 % sektionschefer, ca 32 % är
enhetschefer, 11 % har annan befattning och cirka 15 % är avdelningschefer.
2017: cirka 45 % av kvinnorna är sektionschefer, ca 26 % är enhetschefer, 16 % har annan befattning
och cirka 11 % är avdelningschefer. Bland männen är cirka 39 % sektionschefer, ca 32 % är
enhetschefer, 11 % har annan befattning och cirka 15 % är avdelningschefer.

Representerade förvaltningar
2015: Bland respondenterna som är kvinnor kommer flest från Förskoleförvaltningen (15 %),
Grundskoleförvaltningen (13 %), Sociala resursförvaltningen (14 %) och Serviceförvaltningen (8 %),
Stadsområdesförvaltning Väster (8 %) och Stadsområdesförvaltning Innerstaden (8 %).
Bland respondenter som är män kommer flest från Serviceförvaltningen (17 %), Arbetsmarknadsgymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen (12 %), Grundskoleförvaltningen (12 %), Sociala
resursförvaltningen (12 %) och Kulturförvaltningen (7 %).
2016: Bland respondenterna som är kvinnor kommer flest från Sociala resursförvaltningen (16 %),
Grundskoleförvaltningen (12 %), Förskoleförvaltningen (12 %), Stadsområdesförvaltning Väster (8 %),
Arbetsmarknads- gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen (7 %) och Stadsområdesförvaltning
Söder (7 %).
Bland respondenter som är män kommer flest från Sociala resursförvaltningen (14 %),
Serviceförvaltningen (14 %), Grundskoleförvaltningen (14 %), Arbetsmarknads- gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen (14 %), Fritidsförvaltningen (7 %) och Stadskontoret (6 %).
2017: Bland respondenterna som är kvinnor kommer flest från Hälsa-, Vård- och
omsorgsförvaltningen (20 %), Arbetsmarknads- och socialförvaltningen (17%), Förskoleförvaltningen
(16 %), Grundskoleförvaltningen (13 %), och Funktionsstödsförvaltningen (12%).
Bland respondenter som är män kommer flest från Serviceförvaltningen (17 %), Arbetsmarknads- och
socialförvaltningen (14%), Grundskoleförvaltningen (14 %), Gymnasie- och
122
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vuxenutbildningsförvaltningen (8 %), Hälsa-, Vård- och Omsorgsförvaltningen (8 %) och
Funktionsstödsförvaltningen (8 %).

Graderingsfrågor i enkäterna
På vissa frågor har respondenterna kunnat gradera till vilken grad de håller med i påståendena, där 6
innebär att respondenten helt håller med i påståendet och 1 att de inte alls håller med i påståendet.
För att göra resultaten mer överskådliga görs i tabellerna uppdelningen att de som angett 4-6 håller (i
olika grader) med i påståendet, medan de som har angett 1-3 inte (till olika grader) håller med i
påståendet.

Finns mätbara mål om jämställdhet med i den
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Finns mätbara mål om jämställdhet med i den
nuvarande budgeten?
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Är din förvaltning representerad i Malmö stads
jämställdhetsnätverk?
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Har din verksamhet en plan som gäller eller
innefattar jämställdhet?
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Frågan ovan är omformulerad från
Har din verksamhet en aktuell jämställdhetsplan för lika rättigheter och möjligheter?

Finns i din verksamhet en eller flera personer
med ett särskilt uppdrag att arbeta med
jämställdhet?
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Min tjänst ger mig ett direkt ansvar för
jämställdhetsintegrering ur ett
arbetsgivarperspektiv.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

85

89

88

85

83

80

Håller med
Håller inte med
12

3

12

3

10

8

2

16
3

Vet ej

15
3

2

Kvinna Man 2015 Kvinna Man 2016 Kvinna Man 2017
2015
2016
2017

Jag känner mig trygg i vad arbetsgivaransvaret
för jämställdhet betyder.
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Min verksamhet driver ett aktivt arbete med
jämställdhetsintegrering ur ett
arbetsgivarperspektiv.
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Har din verksamhet mål för jämställdhet inom
personalområdet?
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I vilken utsträckning leder jämställdhetsmålen
inom personalområdet till konkreta åtgärder?
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Har din verksamhet mål för jämställdhet för den
externa verksamheten?
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Min tjänst ger mig ett direkt ansvar för
jämställdhetsintegrering ur ett
medborgarperspektiv.
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Jag känner mig trygg i vad
jämställdhetsintegrerad medborgarservice
betyder.
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Min verksamhet driver ett aktivt arbete med
jämställdhetsintegrering ur ett
medborgarperspektiv.
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Könsuppdelas statistik som har med den externa
verksamheten att göra?
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Analyseras den könsuppdelade statistiken?
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I vilken utsträckning leder analyserna till
konkreta åtgärder?
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Finns det stöd att tillgå inom din förvaltning för
din verksamhets arbete med jämställdhet?
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Finns det stöd att tillgå inom Malmö stad för din
verksamhets arbete med jämställdhet?
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Anser du dig ha tillräcklig kunskap och
information för att arbeta konkret med
jämställhetsintegrering?
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Stadskontoret har sedan hösten 2011 anordnat frivilliga
utbildningar och föreläsningar om jämställdhet. Har du
deltagit i någon av dessa utbildningar under de senaste
tolv månaderna?
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Har dessa utbildningar och föreläsningar bidragit
till arbetet med jämställdhetsintegrering i din
verksamhet?
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Har din verksamhet under 2014-2017 beviljats medel för
utbildningar och utvecklingssatsningar kring
jämställdhetsintegrering från Stadskontoret/Utskottet
för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter?
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Har utbildningarna/utvecklingssatsningarna bidragit till
arbetet med jämställdhetsintegrering i din verksamhet?
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Finns det i dagsläget tillräckligt med tid i din
verksamhet för arbete med
jämställdhetsintegrering?
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Finns det i dagsläget tillräckligt med pengar i din
verksamhet för arbete med
jämställdhetsintegrering?
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Finns det i dagsläget tillräckligt med kompetens i
din verksamhet för arbete med
jämställdhetsintegrering?
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Jag känner väl till Malmö stads arbete med
jämställdhetsintegrering.
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Jämställdhetsintegrering är högst relevant för
min verksamhet.
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Arbetet med jämställdhetsintegrering
konkurrerar med andra viktiga frågor i min
verksamhet.
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Arbetet med jämställdhetsintegrering innebär
extraarbete i min verksamhet.
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Medarbetarna i min verksamhet känner väl till
Malmö stads arbete med
jämställdhetsintegrering.
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Medarbetarna i min verksamhet känner väl till
betydelsen av vårt arbete med
jämställdhetsintegrering.
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Det är tydligt kommunicerat varför Malmö stads
verksamheter ska jämställdhetsintegreras.
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Erfarenhetsutbytet med andra förvaltningar
inom Malmö stad gällande
jämställdhetsintegrering fungerar bra.
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Frågor om jämställdhetsintegrering har fått ett
större fokus i Malmö stad under de senaste tolv
månaderna.
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Min verksamhet kommer att nå Malmö stads
aktuella jämställdhetsmål.
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Bilaga 4. Resultat av snabbenkäter till politiker, förvaltningschefer
och nätverksledamöter
I samband med intervjuer med politiker (våren 2015, några på nya poster hösten 2015 och hösten
2016) samt förvaltningschefer och deltagare i nätverket för jämställdhetsintegrering och
antidiskriminering (hösten 2014, 2015 och 2016) genomfördes en snabbenkät. Syftet var att
kombinera djupintervjuerna med uppgifter som är kvantifierbara. Enkäten var så utformad att
respondenterna ombads bedöma en fråga på en femgradig skala där 1 var lågt/dåligt och 5 var
hög/bra.
Antal svarande är:
Politiker, 14 st 2014, 3 st 2015, 13 st 2016, 8 st 2017
Förvaltningschefer, 14 st 2014, 16 st 2015, 15 st 2016, 11 st 2017
Nätverksdeltagare, 17 st 2014, 15 st 2015, 16 st 2016, 13 st 2017
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Bilaga 5. Utvärdering av tre projekt
Inom ramen för utvärdering/följeforskning av arbetet med jämställdhetsintegrering i Malmö stad
2017 har ett tilläggsuppdrag givits att utvärdera tre utvalda projekt som fått bidrag genom
kommunstyrelsens utskott för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheters bidragsgivning
avseende insatser för jämställdhetsintegrering, antidiskriminering och nationella minoriteter 2017.
De tre projekten, som valts ut av uppdragsgivaren är:
-

Gatukontoret – Projekt Utvärdering av aktivitetsytor
Sociala resursförvaltningen – Projekt Jämställdhet, våld i nära relationer och anhörigtstöd
Komvux Södervärn – SFI, Projekt sexuell hälsa och samlevnad

Utvärderingarna har genomförts genom att vi tagit del av skriftligt material kring projektet och
intervjuat ansvariga för projektet inom respektive förvaltning. Informationsinsamlingen genomfördes
under slutet av oktober och början av november 2017.

Gatukontoret – Projekt Utvärdering av aktivitetsytor
Bakgrund; Allmänt om projektet
Projektet genomförs inom ramen för KF:s mål 4 och utvecklingsplanen för
jämställdhetsintegrering. Nämndsmålet som projektet utgår ifrån är att ”alla aktiviteter och
aktivitetsytor som riktar sig till Malmöborna skall vara genomlysta ur ett jämställdhets- och
mångfaldsperspektiv
Projektet har tre mål;
-

-

Att ta fram underlag för att kunna genomlysa aktiviteter och aktivitetsytor ur ett
jämställdhetsperspektiv.
Att skapa kunskapsåterföring i arbetet med jämställdhetsintegrering genom
utvärdering av genomförd jämställdhetssatsning avseende den 2016 färdigställda
aktivitetsytan i Nydala.
Att ta fram underlag för att kunna utveckla en metod för utvärdering av
jämställda/ojämställda effekter av gatukontorets investeringar i befintliga allmänna
platser (metodutveckling).

Det noteras även att en viktig förutsättning för att unna belysa aktiviteter och aktivitetsytor
ur ett jämställdhetsperspektiv är tillgången till könsuppdelad statistik och andra
utvärderingar av vilka målgrupper/Malmöbor som gynnats av Gatukontorets satsningar på
aktiviteter och aktivitetsytor. Vidare poängteras att Gatukontoret sakande en lämplig metod
för att utvärdera genomförda projekts effekt på jämställdheten.
En viktig utgångspunkt är vidare fritidsförvaltningens och forskargruppen Ung livsstils
enkätstudie som visat att Malmö stad har lyckats bra när det gäller att nå ut med
fritidssatsningar till killar men inte till tjejer, detta gäller inte minst aktivitetsytor utomhus.
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Gatukontoret ansökte om medel för att säkerställa att alla aktiviteter och aktivitetsytor som
riktas sig till malmöbor ska vara utvärderade utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Gatukontoret ansökte om 245 000 kronor och bidrar med en egeninsats om 345 00 kronor,
59,1 % av utvecklingsarbetets sammanlagda kostnader. Egeninsatsen består av kostnader för
personal samt en intern utbildningssatsning (kostnader för arvode för konsulter). I februari
2017 genomfördes en introduktionsutbildning/föreläsning med 120 deltagare samt en
workshop på temat jämställt transportsystem. Ytterligare utbildningstillfällen är planerade
under 2018.
Aktiviteter som har genomförts inom projektet
Gatukontoret har i samverkan med två forskare vid Malmö högskola utvecklat en modell för
informationsinsamling och analys Nydala aktivitetsyta med fokus på kön och ålder. Analysen
innefattade även insamling av statistik och analys av Sibbarp skatepark som referens. Även
kringliggande ytors användning och deras effekter studerades. Studerade kringliggande ytor var
främst vad gäller Nydala aktivitetsyta en närbelägen lekplats och omgivande gräsmattor och vad
gäller Sibbarp skatepark omgivande gräsmattor.
För studien utvecklades ett observationschema (med bl a uppgifter om antal personer, kön,
aktiviteter, ålder samt hur platsen användes). Intervjuer genomfördes tillsammans med
observationer. Fokuserade observationer genomfördes på ett mindre antal deltagare.
En stor del av informationsinsamlingen genomfördes genom särskilda ”studentmedarbetare”.
Studentmedarbetarna arbetade i tre grupper med två studenter i varje. Metoden testades i en
pilotstudie. Totalt observerades 1086 återkommande individer och 475 aktiviteter/grupper vidare
genomfördes 92 intervjuer. En workshop har genomförts med forskarna och studentmedarbetarna
kring metoden och metodutvecklingen. Rapporten från de två medverkande forskarna beräknas vara
klar i början av 2018.

Projektets bidrag till uppnående av Malmö stads mål inom jämställdhetsområdet
Projektets bidrag till uppnående av Malmö stads mål inom jämställdhetsområdet har så här långt till
stor del fokuserats kring metodutveckling för att kunna mäta och analysera hur platser och
aktivitetsytor används. Projektets erfarenhet visar att det finns behov av att kombinera kvantitativa
och kvalitativa metoder för att få ett bra underlag för utvärdering av aktivitetsytor ur ett
jämställdhetsperspektiv. Detta för att få ett hållbart underlag för slutsatser om effekter av insatser
såväl som för utveckling av metoder för utvärdering. Ett problem har varit att insamlad statistik rör så
få iakttagelser/personer att det är svårt att få hållbart underlag för slutsatser om delgrupper (t ex då
statistik uppdelas på typ av aktivitet, kön och ålder) då delgrupperna blir mycket små. Till detta bidrar
också att vissa av de studerade platserna har låg besöksfrekvens. Detta gäller främst aktivitetsytan i
Nydala.
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Projektets bidrag till lärande inom enhet och förvaltning
Projektets bidrag till lärande inom Gatukontoret har hittills i första hand varit kring metodutveckling
av utvärdering av aktivitetsytor ur jämställdhetsperspektiv. En viktig lärdom är vidare behovet av
problematisering av jämställdhetsperspektiv och analysram (skall man t ex se en aktivitetsyta enskilt,
se hela Gatukontorets utbud eller hela Malmö stads utbud). Detta har stor betydelse för utfallet av
en utvärdering.
En viktig lärdom är vidare behovet av fler observationer för att kunna dra slutsatser, särskilt när det
gäller slutsatser för delgrupper (t ex uppdelat på kön, typ av aktivitet och ålder). Alternativt kan man
arbeta med mer målgruppsbaserade studier.

Lärdomar och kunskaper från projektet som andra förvaltningar kan ha nytta av
En viktig lärdom är behovet att arbeta med frågorna ur ett brett perspektiv. Så bör t ex
fritidsaktiviteter ses och analyseras ur ett förvaltningsövergripande perspektiv, t ex en analysram
som omfattar både Gatukontorets, Fritidsförvaltningens och skolas och Stadsfastigheters utbud.
Metodutveckling betonas också som en fråga som är viktig och nyttig med lärande över
förvaltningsgränserna och där detta projekt bidragit till kunskaper kring utvärdering av modeller och
förståelse för metoder för utvärdering när det gäller användning av platser utomhus. Bland faktorer
som då noteras är behovet av tillräckligt stort anta observationer för att kunna dra slutsatser som
avser delgrupper.
En viktig lärdom är också nyttan med studentmedarbetare, som blir engagerade och lär känna
Malmö stads verksamhet och organisation.

Vad i projektplanen har inte uppnåtts?
En viktig notering anges vara att man inte kunnat dra så många slutsatser som man förväntat sig när
projektet startade. Detta bl a då antalet observationer totalt varit för få för att kunna dra slutsatser
för många delgrupper. Projektet har inte kunnat få fram så mycket könsuppdelad statistik som man
förväntat sig. Detta har lett till att också analys och kunskapsöverföring blivit mindre än väntat. Fokus
i projektet och dess lärande har därför förskjutits mot metoder och metodutveckling.

Vad skulle mot bakgrund av erfarenheterna från projektet ha gjorts annorlunda om det
genomförts nu?
Projektet har gett erfarenheter kring metoden och skulle man genomfört projektet nu skulle man bl a
beaktat:
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-

-

Behovet av fler observationer för att kunna dra slutsatser för delgrupper (t ex kön och
typ av aktivitet). Man hade alternativt kunnat arbeta mer målgruppsorienterat t ex mot
unga tjejer och även anpassat tidpunkterna för studierna efter detta.
Svårigheter att ”få in” intervjusvaren i den strukturerade mallen, det hade behövts fler
”öppna frågor”.
Svårigheter att intervjua personer som inte pratade svenska hade behövt beaktats mera
Behovet att nå ut till dem i ett område som inte använde platserna (för att kunna
analysera varför de inte använde platserna). Detta hade eventuellt krävt en fördjupad
metodutveckling.
Skilja tydligare på djupare observationer och enklare observationer, alternativt
uppdelning på kvalitativa och kvantitativa metoder.

Andra frågor kring projektet som bör lyftas fram
Projektet har gett information som kan användas som underlag för jämställd budget. Där finns redan
visst underlag när det gäller investeringar men inte när det gäller underhåll och drift relaterat till kön
(som anges vara mer komplext än investeringar).
Det anges att det finns behov av mer evidensbaserad verksamhet inom Gatukontoret när det gäller
olika målgruppers användning av aktivitetsytor. Utvecklingsprojektet har bidragit till att utveckla
metoder för att ta fram underlag för att förstå de komplexa rumsliga och sociala relationerna inom
ett visst geografiskt område med fokus på kön och ålder. Det uppges att det finns ett behov av att
samla in underlag för att kunna genomföra och redovisa jämställdhetsanalyser för nämnden.

Utvärderarnas bedömning
Projektet har genomförts enligt ansökan och plan. Projektet har lett till nyttigt lärande såväl vad
avser Gatukontorets egen verksamhet som för andra förvaltningar och för samarbete över
förvaltningsgränser.
Lärandet har kommit att fokuseras kring metoder och behov av metodutveckling. Detta framförallt
då nedbrytning av resultatet på delgrupper (t ex typ av aktivitet och kön) gett stor osäkerhet på
grund av att de begränsade antalet observationer inneburit att delgrupperna blivit så små att
slutsatserna blivit osäkra.
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Sociala resursförvaltningen – Projekt Jämställdhet, våld i nära relationer och anhörigtstöd
Bakgrund; Allmänt om projektet
Sociala resursförvaltningen ansökte om medel för ett utvecklingsarbete med målet att systematiskt
sammankoppla och implementera jämställdhetsperspektivet, våld i nära relation och anhörigstöd i
LSS verksamheternas arbete och att arbeta fram de rutiner som saknas för att kvalitetssäkra arbetet.
Arbetet bedrivs nu inom Funktionsstödsförvaltningen. Arbetet utgår från Malmö stads ”plan för
kvinnofrid och mot våld i nära relation” (antagen av kommunfullmäktige i februari 2016).
Sociala resursförvaltningens ansökan avsåg ett utvecklingsarbete med målet att systematiskt
sammankoppla och implementera jämställdhetsperspektivet, våld i nära relation och anhörigstöd i
LSS verksamheternas arbete och att arbeta fram de rutiner som saknas för att kvalitetssäkra arbetet.
För att uppnå förbättring och samordning på alla dessa områden behöver utvecklingsarbetet bestå av
en heltidstjänst som systematiskt utvecklar arbetet
Sociala resursförvaltningen ansökte om 511 000 kronor och bidrar med en egeninsats om 525 600:kronor, 50,7 % av utvecklingsarbetets sammanlagda kostnader. Egeninsatsen består av kostnader för
personal.
Våld i nära relationer och jämställdhet har varit en viktig fråga i förvaltningens arbete. Behov har
länge funnits att hålla samman frågor om jämställdhet och våld i nära relationer och inte minst att ge
arbetet systematik och kontinuitet. Målet har varit dels att koppla samman arbetet med våld i nära
relationer med kärnuppdraget dels att utveckla metoder och processer för arbetet.

Aktiviteter som har genomförts inom projektet
Förvaltningen har bildat en arbetsgrupp med en enhetschefsrepresentant för varje
verksamhetsavdelning inom förvaltningen (totalt tre st) samt projektledaren och den inrättade
utvecklingssamordnaren från den strategiska avdelningen.
Arbetsgruppen har utvecklat en arbetsplan för arbetet med jämställdhet och våld i nära relationer.
Arbetsplanen utgår från behoven hos a) brukarna, b) medarbetare och c) chefer. Den viktigaste rollen
för arbetsplanen är i praktiken att, direkt och indirekt, nå ut med arbetet kring jämställdhet och våld i
nära relationer till brukarna. Två personer arbetar med projektet och arbetsplanen på nästintill
heltid, dels projektledaren (90 %) dels den inrättade utvecklingssamordnaren. Projektledaren har
utvecklat och samordnar arbetet enligt planen samt den organisatoriska strukturen i arbetet, medan
den anställda utvecklingssamordnaren utför det operativa arbetet i enlighet med planen. Att en
person från strategiska avdelningen fått en så central roll motiveras bl a av att man vill ge arbetet en
hållbarhet över tid och i hela förvaltningen, så att arbetet blir en systematisk del i kärnuppdraget och
fortsätter när projektet är avslutat. På så vis säkerställs att det finns förutsättningar att arbeta med
frågorna på både strategisk och operativ nivå framöver, vilket är en förutsättning för att uppnå
hållbarhet. Arbetet har organiserats förvaltningsövergripande och ligger under förvaltningens
strategiska avdelning.
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Projektets bidrag till uppnående av Malmö stads mål inom jämställdhetsområdet
Projektet utgår från Malmö stads Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering och Plan för kvinnofrid
och mot våld i nära relationer. Fokus ligger på ”hur arbetar vi” och ”stärker vi brukarna”. Vi ser att
det sker en ”förflyttning” i jämställdhetsperspektivet och jämställdhetsarbetet har utvecklats
Projektets bidrag till lärande inom enhet och förvaltning
Projektet har lett till en ökad medvetenhet bland medarbetare och chefer när det gäller såväl
metoder för arbete och effekter kring jämställdhet och våld i nära relationer. Alla verksamhetsplaner
skall ha aktiv koppling till jämställdhet och antidiskriminering. Systematisk utbildning sker kring
jämställdhet och våld i nära relationer, eftersom det införts i förvaltningens ordinarie
utbildningsplan. Utbildningsinsatserna kan med inrättande av utvecklingssamordnartjänsten
tillgodoses internt och vilar inte längre på externa utbildningsinsatser. Utbildningen omfattar såväl
chefer som medarbetare. Kunskaper om och metoder för arbete med jämställdhet och våld i nära
relationer har tagits in i det ordinarie arbetet och kommer att fortsätta utan att vara beroende av
projektet. Projektet ses som en investering för att förflytta förvaltningen mot målet om bättre arbete
med och förståelse för jämställdhet och våld i nära relationer.
Lärdomar och kunskaper från projektet som andra förvaltningar kan ha nytta av
En viktig lärdom även för andra förvaltningar är behovet att avsätta en tjänst som en person som
operativresurs att driva frågorna om jämställdhet och våld i nära relationer, och denna person bör ha
en central placering i förvaltningen. Utvecklingssamordnaren ersätter inte förvaltningens centrala
kontaktperson för frågorna, utan verkar som ett direktstöd för verksamheterna i genomförandet. Det
behövs en struktur från högsta förvaltningsledningen ner till medarbetare och brukare.
En central aspekt är också det viktiga i att vara medveten och se att våld i nära relationer
förekommer. En viktig lärdom för andra förvaltningar är också behovet av samordning och direkt
stöd till och nära verksamheterna, så att stöd finns nära till när behov uppstår bland medarbetarna.
De förvaltningar som skulle ha stor nytta av lärdomar bedöms förutom den egna förvaltningen vara
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen samt Arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Det bedöms
att även samverkan med Region Skåne skulle bidra till ett ömsesidigt lärande t ex vad gäller
vuxenhabilitering.
Vad i projektplanen har inte uppnåtts?
Förvaltningen och projektet är igång med det mesta. Det som delvis har förskjutits från hösten 2017
till våren 2018, är den planerade ledardagen kring jämställdhet och våld i nära relationer.
Anledningen till detta anges till viss del vara omständigheter kring omorganisationen men också att
rutiner som ska tas fram inom ramen för projektet ska vara färdigställda för att kunna presenteras på
ledardagen. På den nya förvaltningens första ledardag presenterades den framtagna planen för det
kommande arbetet.
Vad skulle mot bakgrund av erfarenheterna från projektet ha gjorts annorlunda om det
genomförts nu?
De intervjuade har svårt att se något som skulle gjorts annorlunda.
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Andra frågor kring projektet som bör lyftas fram
Projektet har även ansvarat för uppstarten av VIP-programmet (VIP= Viktig Intressant Person) ett
framtaget material för personer med intellektuell och psykisk funktionsnedsättning. VIP-programmet
utgörs av en strukturerad, pedagogisk gruppledd utbildning vars syfte är att främja jämställdhet och
förebygga våld i nära relation för personer med intellektuella och psykiska funktionsnedsättningar.
Fyra handledare har utbildats. Brukare kommer att erbjudas att gå programmet med start direkt
2018. Gemensamma rutiner har utvecklats kring våld i nära relationer.
Kontaktgrupper med personer med utökad kunskap i arbete med våld i nära relationer har etablerats
inom och med Funktionsstödsförvaltningen, Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen samt
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Det bedöms att även samverkan med Region Skåne bidrar
till ett ömsesidigt lärande och sedan 2017 sker samverkan med Minneskliniken och vuxenhabilitering.
Utvärderarnas bedömning
Projektet har genomförts enligt ansökan och plan, en viss förskjutning tidsmässigt har dock skett av
insatser från hösten 2017 till våren 2018 vad avser utbildning och implementering. Projektet har lett
till nyttigt lärande såväl vad avser Funktionsstödsförvaltningens egen verksamhet som för andra
förvaltningar och för samarbete över förvaltningsgränser.
Lärandet har kommit att fokuseras kring metoder och behov av organisatorisk förankring av arbetet.

152

153

Komvux Södervärn – SFI, Projekt sexuell hälsa och samlevnad
Bakgrund; Allmänt om projektet
Verksamhet inom området sexuell hälsa inom SFI har funnits före projektets start bl a har
man på särskilda projektmedel och inom SFI utbildat och informerat om HIV/Aids under flera
år. Vidare har man haft barnmorskor som utbildat i frågor kopplade till graviditet och barn.
Dessa insatser har genomfört med medel från bl a Sexuell Hälsa Malmö stad och
Folkhälsomyndigheten. Bland annat mot bakgrund av de erfarenheter dessa utbildningar
gett ansökte Komvux Södervärn om projektmedel för projekt ”SFI, sexuell hälsa och
samlevnad”
Noterbart är att eleverna som avses genomgå utbildningen normalt aldrig haft
sexualundervisning ens på sitt modersmål. Eleverna har inte ord för att kommunicera kring
sexuella frågor och hälsoproblem, varken privat eller med sjukvården. Detta blir problem i
kommunikation med sjukvården. Man vet normalt inte heller vart man vänder sig om man
misstänker att man fått en sexuellt överförd sjukdom. Huvuddelen av eleverna vet inte något
om vad sexualundervisning innebär och då inte heller vad deras barn får för kunskaper kring
detta i den svenska skolan. Bristande kunskaper i dessa frågor får också ses mot bakgrund av
skillnader i värderingar och syn på könsroller och könsidentitet.
Komvux södervärn ansökte om 100 000 kr för ett utvecklingsarbete med mål att nå ut till SFIelever med information om lagar och regler såsom likabehandlingslagen, för att motverka
alla former av diskriminering. I ansökan sammanfattas utvecklingsarbetet med att eleverna
på Komvux Malmö södervärn oavsett ålder, könsidentitet och etnicitet ska få kunskap om
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och skyldigheter samt utveckla sina kunskaper i
svenska språket.
Fokus i utbildningen ligger på språket men sakfrågor som hanteras i utbildningen bidrar
också till HIV-prevention och bekämpande av andra sexuellt överförbara sjukdomar,
utbildning och information i sexualkunskap och om det svenska samhället t ex vart man
vänder sig vid misstanke om sexuellt överförbar sjukdom samt jämställda värderingar vad
gäller synen på kvinnor och män.

Aktiviteter som har genomförts inom projektet
Bland aktiviteter som genomförts inom ramen för projektet noteras utveckling av
undervisningsmaterial i form av bildspel.
Utbildning av elever har genomförts i form av tre block;

-

Ett första block; Historia/tillbakablick och lagar/regelverk
Ett andra block; Kroppens anatomi/biologi
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-

Ett tredje block; Hälsa och graviditet, preventivmedel, sexuellt överförbara sjukdomar

Dessa tre block omfattar sammantaget två halvdagar och innehåller också möjligheter att ställa
frågor samt tid för diskussion. Utbildningen ges både för rena kvinnogrupper, blandade grupper med
kvinnor och män samt grupper bara män.
Under våren 2017 har ca 100 personer genomgått utbildningen. För helåret 2017 räknar man med att
340 elever kommer att ha genomgått utbildningen.
En följd av projektet blir också fortbildning av Komvux Södervärns egna SFI lärare men också
spridning till andra utbildningsanordnare – främst SFI utbildare upphandlade av Malmö stad.
Spridning av material och kunskaper har också skett till SFI i Södertälje, som i mycket har samma
struktur på eleverna. Verksamheten kommer också att medverka vid SFI dagen på Malmö
stadsbibliotek 21 nov 2017.
Projektets bidrag till uppnående av Malmö stads mål inom jämställdhetsområdet
Utbildningen ger eleverna kunskaper kring kön, sexualitet och identitet vilket bidrar till att motverka
fördomar och stereotypa könsrollsuppfattningar. Genom att förmedla kunskap och språk för att
hantera frågor kring kön, sexualitet och hälsa främjas en jämställd syn mellan kvinnor och män/
flickor och pojkar. Projektet bidrar också till ökad förståelse mellan kvinnor/flickor och män/pojkar,
mellan generationer och över etniska gränser.
Projektets bidrag till lärande inom enhet och förvaltning
Projektet bidrar till fortbildning av Komvux Södervärns egna SFI lärare men också till
kompetensutveckling bland SFI-lärare vid andra SFI-utbildare upphandlade av Malmö stad. Projektet
har lett till ökad medvetenhet bland SFI-lärarna och gett handfasta verktyg för lärarna i frågor som
rör sexuell hälsa, könsroller och identitet.
Lärdomar och kunskaper från projektet som andra förvaltningar kan ha nytta av
Projektets lärdomar kan vara till nytta för andra förvaltningar som arbetar med könsroller och frågor
kopplade till sexualitet, hälsa och roller, särskilt där etniska dimensioner också har betydelse t ex
Funktionsstödsförvaltningen. Det betonas i intervjuerna att projektets utbildning ger bra
samhällsinformation kring frågor som annars inte lyfts särskilt mycket (t ex vart man går för att HIVtesta sig).
Vad i projektplanen har inte uppnåtts?
Av intervjuer framgår att de mål och aktiviteter som fanns i projektplanen hittills har genomförts och
uppnåtts.

Vad skulle mot bakgrund av erfarenheterna från projektet ha gjorts annorlunda om det
genomförts nu?
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Av intervjuerna framgår att man anser att projektet utvecklats väl och några behov av annan
uppläggning finns inte. Vad som lyfts i intervjuerna är behovet att bredda verksamheten till fler
lärare och elever. Ett förslag som lyfts i intervjuerna är att ge utrymme för värderingsövningar.
Andra frågor kring projektet som bör lyftas fram
Det finns fortfarande ett stort behov av ökade kunskaper inom målgruppen när det gäller språk för
att kunna kommunicera kring sexuell hälsa och samlevnad. Under projekttiden kommer bara en lite
andel av SFI-eleverna att kunna ta del av de kunskaper projektet förmedlar. Det är viktigt att få med
fler lärare utbildade inom området projektet arbetar med. Man noterar att fokus har blivit en del i ett
bredare arbete mot diskriminering och att detta underlättat arbetet.
Det betonas i intervjuerna att det är viktigt att arbeta med elevernas språkutveckling inom området,
detta dels för att de skall kommunicera och öka sin egen kunskap men också för att motverka
fördomar och främja jämställdheten. Det betonas vidare att det är viktigt med de ökade kunskaper i
värderingsfrågor och kunskap om svenska samhället som projektet bidrar till och detta inom ett
område som är mycket styrt av traditionella föreställningar och värderingar från andra traditioner
och värderingar.
Utvärderarnas bedömning
Projektet arbetar med frågor som är viktiga och grundläggande när det gäller att främja jämställdhet
och integration samt motverka diskriminering. Projektet bidrar också till att motverka konflikter
mellan olika etniska grupper och mellan generationer. Projektet arbetar med frågor som i många fall
är svåra och tabubelagda men har en viktig roll i synen på roller och identiteter. Synen på
sexualiteten, särskilt den kvinnliga sexualiteten, är ofta en viktig faktor i konflikter som bottnar i och
leder till brister ur jämställdhetsperspektiv, inom allt från könsroller till patriarkala strukturer och
hedersrelaterat våld.
Av utvärderingen framgår att arbetet inom projektet varit framgångsrikt och viktigt för integration
och jämställdhet samt motverkande av fördomar och diskriminering.
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Slutrapport följeforskning av jämställdhetsintegrering

STK-2018-684
Sammanfattning

Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering antogs av kommunfullmäktige 2011. Sedan dess
har arbetet med att implementera planen följts av upphandlad extern följeforskning. Under
perioden 2011–2013 kopplades Malmö högskola in i arbetet. Sedan 2014 har TJP analys och
utveckling AB följt arbetet och särskilda rapporter har lämnats 2015 och 2016. Detta är en
slutrapport som främst avser 2017 men som också innehåller slutsatser för hela perioden
2014–2017.
Rapporten har fyra övergripande utvärderingsfrågor för vilka svaren har samlats in via
enkäter, intervjuer och dokumentstudier. De fyra frågeställningarna är: 1) Vilket genomslag
har utvecklingsplanen fått i Malmö stads arbete med jämställdhet ur ett arbetsgivarperspektiv?
2) Vilket genomslag har utvecklingsplanen fått i Malmö stads arbete ur ett
verksamhetsperspektiv? 3)Vad i Malmö stads arbete bidrar respektive hindrar ett hållbart
arbete med jämställdhetsintegrering? och 4) Vilka förutsättningar är viktiga för
genomförandet i nästa period i arbetet med Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering i
Malmö stad?
I rapporten finns svar på utvärderingsfrågorna och rekommendationer för Malmö stads
fortsatta arbete med jämställdhetsintegrering. Rapportens sammanfattande bedömningen av
Malmö stads arbete med jämställdhetsintegrering är till stor del positiv för såväl 2015, 2016
som 2017. Det finns en uppfattning bland de chefer och tjänstepersoner som svarat på
enkäter och blivit intervjuade, att efterfrågan av resultat av jämställdhetsarbetet är otillräcklig
och har minskat jämfört med 2015 och 2016. Detta gäller både efterfrågan från tjänsteledning
(med detta avser utvärderarna stadskontoret) och politisk ledning.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner Slutrapport följeforskning av jämställdhetsintegrering.
2. Kommunstyrelsen översänder slutrapporten till Malmö stads nämnder och Malmö
stads helägda bolag för att beaktas i det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering.
3. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att beakta slutrapporten i det pågående
arbetet med att revidera utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering och
återrapportera detta tredje kvartalet 2020.

Särskilda yttranden, reservationer

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avser att lämna ett särskilt yttrande, bilaga 5.
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Beslutet skickas till

Servicenämnden, miljönämnden, tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, grundskolenämnden, fritidsnämnden, förskolenämnden,
kulturnämnden, hälsa- vård- och omsorgsnämnden, funktionsstödsnämnden,
arbetsmarknads- och socialnämnden, valnämnden, överförmyndarnämnden,
förtroendenämnden, Malmö stads råd för funktionshinderfrågor, Malmö stads centrala
pensionärsråd, MKB Fastighets AB, Malmö stadsteater AB, Malmö live konserthus AB,
Malmö kommuns parkerings AB, Parkeringsövervakning i Malmö AB, MINC i Sverige AB,
Vagnparken i Skåne AB
Beslutsunderlag






Förslag till beslut KSAU 180924 §533
DJMR förslag till beslut 180912 §56
G-DJMR 180912 - Slutrapport för följeforskning av utvecklingsplan för
jämställdhetsintegrering
Slutrapport 2017 utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering
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Bilaga 5

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2018-10-03
Ärende: STK-2018-684
Slutrapport följeforskning av jämställdhetsintegrering
Bedömningarna som görs i rapporten menar att arbetet med jämställdhetsintegrering varit
framgångsrik. Men då jämställdhet är ett ”rörligt mål” enligt rapportförfattarna så är det svårt att veta
vad framgången består av.
Tittar man på det faktiska resultatet i slutrapporten så finns det inte mycket framgång att notera. Enligt
JÄMIX nio jämställdhetsnyckeltal har jämställdheten i Malmö försämrats mellan 2013 till 2017. 62
procent av kvinnliga politiker och 47 procent av manliga politiker vet inte eller håller inte med om att
deras nämnd kommer att nå Malmö stads aktuella jämställdhetsmål. 71 procent av kvinnliga chefer
och 60 procent av manliga chefer vet inte eller håller inte med om att deras nämnd kommer att nå
Malmö stads aktuella jämställdhetsmål.
Skolstatistik och arbetsmarknadsstatistik presenteras i rapporten men det finns inget underlag om att
det finns något samband mellan denna statistik och arbetet med jämställdhetsintegrering som pågått i
Malmö stad.
Rapportförfattarna gör också en märklig tolkning av svensk lagstiftning då man anser att det inte är
förenligt med Skollagen och Socialtjänstlagen om man inte ser jämställdhetsintegrering som en
grundläggande och integrerad del av verksamheten som måste prioriteras. Det framgår inte i
rapporten hur man kommer fram till denna juridiska slutsats.
Det framgår i rapporten att det uppfattas bland tjänstemän att politiker inte efterfrågar resultat av
arbetet med jämställdhet. I rapporten bedöms detta vara ett problem utan att man analyserar varför
politiker inte efterfrågar resultat av arbetet med jämställdhet. En orsak kan vara att kvalitén på
jämställdhetsarbetet är så dålig och resultatet är så irrelevant att politiker väljer att inte använda det
som underlag.
Majoriteten av politikerna anser att arbetet med Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering i Malmö
stad konkurrerar med annat arbete med diskriminering och lika rättigheter.
Resultatet i rapporten gör att man undrar om jämställdhetsintegrering främjar eller skadar arbetet med
jämställdhet i Malmö.
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Stadskontoret
Datum

Tjänsteskrivelse

2018-09-13
Vår referens

Henrik Heyman
Ekonom
henrik.heyman@malmo.se

Intern kontroll - gemensamma granskningsområden för verksamhetsår 2019
STK-2018-913
Sammanfattning

En del i arbetet med att stärka kommunens arbete med intern kontroll är gemensamma
granskningsområden avseende kommungemensamma processer eller gemensamma frågor av
strategisk betydelse. Syftet med gemensamma granskningsområden är att de bidrar till lärande
genom att de ger underlag för förbättringar i gemensamma processer, att de kan bidra till att
förebygga att fel uppstår samt att de kan bidra till att identifiera behov av samordning och
kommunövergripande förbättringar i system och rutiner för att undanröja eller minimera risk.
De gemensamma granskningsområdena förväntas därmed bidra till kvalitetssäkring av
kommunens processer uti-från ändamålsenlighet och effektivitet.
I ärendet föreslås gemensamma granskningsområden för 2019:
 Sociala medier
 Avtalshantering
 Löneskulder
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta
1. Kommunstyrelsen fastställer för verksamhetsåret 2019 följande kommunövergripande
gemensamma granskningsområden med tillhörande kontroller: sociala medier,
avtalshantering och löneskulder.
2. Kommunstyrelsen anmodar nämnder och helägda bolag, med de undantag som beskrivs i
ärendet, att inarbeta de gemensamma granskningsområdena i sina interna kontrollplaner
för verksamhetsåret 2019.
3. Kommunstyrelsen anmodar nämnder och helägda bolag att granskningar och uppföljningar
av angivna granskningsområden ska göras enligt stadskontorets anvisningar.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse KSAU 180924 Intern kontroll - gemensamma granskningsområden 2019
KSAU förslag till beslut 180924 §538

Beslutsplanering

SIGNERAD

2018-09-18

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-24
Kommunstyrelsen 2018-10-03
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Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och kommunens helägda bolag
Ärendet

Bakgrund och syfte
Syftet med intern kontroll är att nämnder och styrelser med rimlig grad av säkerhet ska fastställa
att mål inom följande kategorier uppnås: effektiv verksamhetsstyrning, tillförlitlig finansiell
rapportering och information om verksamheten samt efterlevnad av tillämpliga lagar,
förordningar och styrdokument.
Ansvar och roller i internkontrollarbetet finns definierade i Malmö stads reglemente för intern
kontroll som antogs av kommunfullmäktige den 20 december 2016. Det är nämnderna och
bolagen som har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina verksamhetsområden.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern
kontroll. I detta ligger ett ansvar för att organisera arbetet med intern kontroll och att bistå
nämnder och bolagsstyrelser med metodstöd och övrigt stöd till utveckling samt att genom sin
förvaltning fastställa kommungemensamma anvisningar.
Enligt reglementet ska nämnder och bolagsstyrelser årligen besluta om internkontrollplan som
beskriver prioriterade åtgärder och granskningar utifrån dokumenterade riskanalyser.
Utöver de granskningar som beslutas av respektive nämnd eller styrelse beslutar
kommunstyrelsen årligen om gemensamma granskningsområden med tillhörande kontroller.
De gemensamma granskningsområdena med tillhörande kontroller ska:
 rikta sig till samtliga eller flera av kommunens nämnder eller bolag och komplettera deras
egna granskningsområden i internkontrollplanen
 avse kommungemensamma processer eller gemensamma frågor av strategisk betydelse
 beslutas, kommuniceras och följas upp årligen genom en fastställd kommungemensam
process.
Det övergripande syftet med de gemensamma granskningsområdena – liksom med all intern
kontroll – är att kvalitetssäkra kommunens processer utifrån ändamålsenlighet och effektivitet.
Det finns ytterligare syften med de kommungemensamma granskningsområdena:
 De bidrar till lärande dels genom att de ger underlag för förbättringar i våra
gemensamma processer, dels för att de bidrar till att förbättra arbetet med intern kontroll
i sig, inte minst genom erfarenhetsutbyte och att goda exempel kan fångas upp och
spridas.
 De kan bidra till att förebygga att fel uppstår, dels direkt genom att fokus hamnar på de
områden som ska granskas, dels på sikt genom att förbättringar kan göras i löpande
kontrollrutiner med utfallet av granskningarna som underlag.
 Granskningsresultaten kan identifiera behov av samordning och kommunövergripande
förbättringar i system och rutiner för att undanröja eller minimera risk.
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Utöver ovan beskrivna syften ska de gemensamma granskningsområdena och kontrollerna ses
som ett medel för kommunstyrelsen i dess roll som ansvarig för ledning och samordning samt
uppsikt över övriga nämnders och bolags verksamhet.
Mot bakgrund av ovanstående är det viktigt att de granskningsområden och kontroller som väljs
upplevs som relevanta för berörda förvaltningar och bolag.
Så har de gemensamma granskningsområdena som föreslås för 2019 valts ut
En riskanalys har genomförts av en arbetsgrupp med bred kompetens inom kommunens
verksamheter och stödprocesser. Utifrån denna föreslås tre gemensamma granskningsområden
med tillhörande kontroller för 2019.
Granskningarna avser:




sociala medier
avtalshantering
löneskulder

Grundprincipen är att de kommungemensamma granskningarna avser samtliga nämnder och
helägda bolag. Eventuella avsteg från denna princip, inklusive motivering, beskrivs i anslutning
till respektive granskning nedan.
För granskningarna redogörs vilken risk de utgår ifrån och syftet med granskningen. För
respektive granskning beskrivs sedan kortfattat omfattning, metod och frekvens. Förvaltningar
och bolag kommer att få mer detaljerade anvisningar från stadskontoret kring hur
granskningarna ska gå till.
Valet av granskning av sociala medier och avtalshantering har gjorts utifrån beslut i
kommunstyrelsen i samband med uppföljning av tidigare genomförda granskningar på
områdena.
Under 2016 genomfördes en granskning av sociala medier. Granskningen 2016 visade att av
224 frågor/kommentarer besvarades 121 (54 %) inom 24 timmar, 34 (15 %) senare än 24
timmar och 69 (31 %) besvarades inte alls.
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Fördelat på respektive socialt medium i granskningen såg utfallet ut så här:

Facebook
Instagram
Twitter
Linkedin
Youtube
Tot alt

Ant al st ällda
frågor/
komment arer

Ant al
besvarade
inom 24
t immar

Ant al
besvarade
eft er 24
t immar

Ant al ej
besvarade

140
50
32
1
1
224

66%
38%
25%
0%
100%
54%

17%
16%
6%
0%
0%
15%

16%
46%
69%
100%
0%
31%

Mot bakgrund av granskningsresultatet initierades åtgärder såväl kommunövergripande som på
förvaltningsnivå för att förbättra rutiner och tillämpning av dessa, och kommunstyrelsen
beslutade vid sitt sammanträde 2017-03-01 att en motsvarande granskning skall genomföras
2019.
Under 2017 gjordes en granskning av avtalshantering. Nämnder och bolag fick genom
självskattning bedöma sin avtalshantering utifrån följande påståenden:
1
1a
2
2a
3

Det finns en dokumenterad rutin för att säkerställa att det finns avtal på relevanta
produkt-/tjänsteområden
Rutinbeskrivningen är kommunicerad till berörda medarbetare
Det finns en dokumenterad rutin för att bevaka att avtal sägs upp eller förnyas i rätt tid
för att säkerställa att det finns gällande avtal på relevanta produkt-/tjänsteområden
Rutinen är kommunicerad till berörda medarbetare
Förvaltningen/bolaget har avtalssamordnare eller motsvarande (medarbetare som har till
uppgift/ansvar för att sköta avtalshantering, d.v.s. att underlätta att rutiner följs, bevaka
avtalens giltighet etc.)
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4
5

Avtalen är strukturerade på ett sådant sätt att de är sökbara
När inköpsbehov uppstår går det att med begränsad arbetsinsats ta reda på om det finns
avtal och att få fram information om avtalsvillkoren (ja = inom en timme, nej = två
arbetsdagar eller mer)
Kontroller genomförs löpande att överenskomna avtalsvillkor följs av leverantören (rätt
pris, rätt kvalitet, rätt leveranssätt etc.).
Det säkerställs att avtal tecknas av behörig medarbetare
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Den egna utvecklingsnivån bedömes enligt följande skala:




Ja, tillfredsställande
Delvis, förbättringsområde
Nej, behöver ses över omgående

Uppföljningen visade att flera nämnder och bolag hade förbättringsområden och sådant som
behövde ses över omgående. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 7 mars 2018 att
uppmana nämnder och helägda bolag att i relevanta delar och erforderlig omfattning bedriva
fortsatt utvecklingsarbete inom de områden som omfattades av de gemensamma
granskningsområdena. Utöver detta beslutades att i gemensamma granskningsområden 2019
inarbeta granskning avseende hur nämnder och bolag med förbättringsområden inom
avtalshantering i relevanta delar säkerställt att förbättringar genomförts.
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Gemensamma granskningsområden med tillhörande kontroller för 2019
Sociala medier
Malmö stads kommunikation ska främja dialog. Debatt och dialog skapar engagemang och ger
Malmöborna möjlighet till inflytande på de politiska processerna och besluten. Delaktighet är en
förutsättning för en positiv utveckling av verksamheten. Sociala medier ska ses som en
integrerad del av den övergripande kommunikationen och stötta vid de tillfällen där det passar.
Serviceskyldigheten enligt förvaltningslagen gäller även på sociala medier.
Frågor från enskilda på sociala medier ska således besvaras så snart som möjligt.

Risk
Det finns en risk att sociala medier inte används i enlighet med Malmö stads riktlinjer på grund
av okunskap. Om Malmö stad inte svarar inom rimlig tid på frågor och kommentarer lever vi
inte upp till serviceskyldigheten i förvaltningslagen.

Syfte med granskningen
Syftet med granskningen är att undersöka om Malmö stad hanterar sociala medier på ett
ansvarsfullt sätt i enlighet med Malmö stads riktlinjer och i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Omfattning, metod och frekvens
Granskningen omfattar nämnder och helägda bolag som har konton på Facebook, Twitter och
Instagram. Granskningen innebär att kontroll ska göras huruvida frågor och kommentarer
besvaras inom 24 timmar. För att kontrollera om fråga besvaras inom 24 timmar väljer
förvaltningen/bolaget, d.v.s. granskaren, ut enkla frågor som rör verksamheten och ställer dessa i
förvaltningens/bolagets konton i sociala medier. Granskningen omfattar samtliga konton på
Facebook, Twitter och Instagram. Stadskontoret återkommer med instruktion för hur kontrollen
ska genomföras av granskaren (förvaltningen).
Avtalshantering
Malmö stad ingår årligen ett stort antal avtal för inköp av allehanda varor och tjänster. En förutsättning för Malmö stads förmåga att göra bra affärer är att staden har en god struktur på sin
avtalshantering. Bristande avtalshantering kan leda till att staden går miste om
samordningseffekter. Därför är det viktigt att säkerställa att staden alltid hanterar sina inköp på
ett korrekt sett i förhållande till gällande rätt och interna riktlinjer.

Risk
Risk för att Malmö stad sluter felaktiga eller bristfälliga avtal och bryter mot lagstiftningen på
grund av bristande styrning och okunskap, vilket kan leda till förtroendeskada och ekonomiska
konsekvenser. Konsekvenserna kan vara såväl direkta (dåliga villkor) som indirekta
(upphandlingsskadeavgifter och skadestånd).

Syfte med granskningen
Syftet med granskningen är att följa upp hur nämnder och bolag, som vid granskning 2017
genom självskattning bedömde att de hade förbättringsområden inom avtalshantering, i
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relevanta delar säkerställt att förbättringar genomförts.

Omfattning, metod och frekvens

Granskningen omfattar samtliga nämnder och bolagsstyrelser som vid granskning av
avtalshantering 2017 bedömde att det fanns områden inom avtalshanteringen som behövde
förbättras eller ses över omgående.
För relevanta områden beskrivs hur nämnden/bolagsstyrelsen säkerställt att förbättringar
genomförts och att det skett en positiv förflyttning.
Löneskulder
En löneskuld uppstår när en medarbetare har en skuld till sin arbetsgivare. En löneskuld kan
uppstå på grund av korrigering av utbetald preliminär lön eller vid utbetalning av felaktig lön.
Lagen om arbetsgivares kvittningsrätt och det av SKL centralt tecknade avtalet om Korrigering av
preliminär lön m.m. reglerar arbetsgivarens hantering av löneskulder. Antalet löneskulder och
därmed också löneskuldstvister har under de senaste åren ökat i Malmö stad. En skärpning av
hanteringen av löneskulder har därför gjorts. Granskningen av löneskulder handlar om att få
kunskap om när och varför löneskulder uppstår i förhållande till rutiner och riktlinjer i den
gemensamma processen för Anställning och lön.

Risk
Risk för att löneskuld uppstår på grund av okunskap och bristande följsamhet av anställningoch lön processen vid registrering av semester, vård av barn, sjukfrånvaro och annan frånvaro
vilket kan leda till att felaktig lön utbetalas och att extra kostnader uppstår.

Syfte med granskningen
Syftet med granskningen är att bidra med kunskap om när och varför löneskulder uppstår i
förhållande till rutiner och riktlinjer i den gemensamma processen för Anställning och lön, kunskap
som kan ge underlag för förbättringar och därmed bidra till att minimera risken för löneskulder.

Omfattning, metod och frekvens
Granskningen gäller samtliga nämnder, men inte bolagen. Ett urval av löneskulder kommer att
göras och stadskontoret kommer genom detaljerad anvisning beskriva hur granskningen ska gå
till.
Anvisningar
Stadskontoret tar fram konkreta anvisningar kring metod och dokumentation för respektive
granskning. Anvisningarna tillhandahålls förvaltningar och bolag under hösten 2018.
Ansvariga

Jan Åke Troedsson Ekonomidirektör
Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare
Andreas Norbrant Stadsdirektör
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Intern kontroll - gemensamma granskningsområden för verksamhetsår
2019

STK-2018-913
Sammanfattning

En del i arbetet med att stärka kommunens arbete med intern kontroll är gemensamma
granskningsområden avseende kommungemensamma processer eller gemensamma frågor av
strategisk betydelse. Syftet med gemensamma granskningsområden är att de bidrar till lärande
genom att de ger underlag för förbättringar i gemensamma processer, att de kan bidra till att
förebygga att fel uppstår samt att de kan bidra till att identifiera behov av samordning och
kommunövergripande förbättringar i system och rutiner för att undanröja eller minimera risk.
De gemensamma granskningsområdena förväntas därmed bidra till kvalitetssäkring av
kommunens processer utifrån ändamålsenlighet och effektivitet.
I ärendet föreslås gemensamma granskningsområden för 2019:




Sociala medier
Avtalshantering
Löneskulder

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen fastställer för verksamhetsåret 2019 följande
kommunövergripande gemensamma granskningsområden med tillhörande kontroller:
sociala medier, avtalshantering och löneskulder.
2. Kommunstyrelsen anmodar nämnder och helägda bolag, med de undantag som
beskrivs i ärendet, att inarbeta de gemensamma granskningsområdena i sina interna
kontrollplaner för verksamhetsåret 2019.
3. Kommunstyrelsen anmodar nämnder och helägda bolag att granskningar och
uppföljningar av angivna granskningsområden ska göras enligt stadskontorets
anvisningar.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och kommunens helägda bolag
Beslutsunderlag
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