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Gullers Grupp har på uppdrag av Malmö stad Gatukontoret genomfört en
attitydundersökning på Big Five. Undersökningen genomfördes på 2 av 5 platser i Malmö
och syftade till att ta reda på vilken inställning besökarna hade till Big Five samt om
festivalen påverkade attityden till området.
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METOD

Enkätintervjuer på plats på Big Five (Lindängen och Holma).

URVAL

Tillfällighetsurval på ovan angivna platser.

ANTAL SVARANDE

553 respondenter.

TIDPUNKTER

13 juli 2018, kl 12-19
14 juli 2018, kl 12-19
15 juli 2018, kl 12-19
27 juli 2018, kl 12-19
28 juli 2018, kl 12-18
29 juli 2018, kl 13-19

BESTÄLLARE

Pella Ström, Malmö stad

ANSVARIG UTFÖRARE

Jimmie Hansson & Mathilda Björk, Gullers Grupp.

FÄLTPERSONAL

Campus webbyrå Helsingborg

ÖVRIGT

Utfallet presenteras i procent avrundat till närmaste heltal.
Då respondentantalet understiger 10 personer presenteras inget
resultat. Barn under 15 år har i sällskap med vårdnadshavare svarat på
enkäten.
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•

Majoriteten av de tillfrågade bor i Malmö. En minoritet av de som svarat att de bor i Malmö bor i de
två områdena där undersökningen genomfördes (Lindängen och Holma).

•

Av de respondenter som bor i något av de två områdena där undersökningen genomfördes
(Lindängen och Holma) uppger mer än 90 procent att de är stolta över att Big Five anordnas i deras
område.

•

En majoritet av respondenterna som inte bor i något av de två områdena där undersökningen
genomfördes (Lindängen och Holma) tycker att Big Five har gett en bättre bild av området.

•

Knappt 30 procent av de tillfrågade har varit på (eller tänkt) besöka Big Five i andra områden.

•

Promenad är ett populärt sätta att ta sig till Big Five, men bilen är det enskilt största
färdmedelsalternativet bland respondenterna (om förare och passagerare summeras).

•

En stor majoritet (96 procent) uppger att de känner sig trygga på Big Five.

•

Hela 89 procent av de tillfrågade anser att festivalen är till för alla.
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Kön

Ålder

1%

2%

9%

19%

36%
8%
8%
63%

Man

Kvinna

46%

Annan könsidentitet

Vill ej svara

8%

6-11

12-15

16-19

20-25

26-45

46-65

66+

Vill ej svara

Bas: Kön – Alla / Ålder – Alla
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Boende i Malmö

Boende i området
(Lindängen/Holma)

25%
34%

75%

Ja

Nej

Vill ej svara

66%

Ja

Nej

Bas: Boende i Malmö – Ställs till alla / Boende i området – Ställs till alla som bor i Malmö
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Stolthet över sitt område
Majoriteten av de boende är stolta över att Big Five anordnas i deras område
6%

3%

Mer än 90 procent av de tillfrågade som bor i
området där Big Five anordnas menar att de är
stolta över att festivalen anordnas i deras
område. Endast 3 procent uppger att de inte
känner sig stolta. I åldersgruppen 66 år eller
äldre är det minst andel personer som känner sig
91%

Ja

Nej

stolta i jämförelse med övriga åldersgrupper.

Vet ej

Känner du dig stolt över att Big Five anordnas [i område X] - så att andra som inte bor här kan komma hit och uppleva området?
Bas: Ställs till alla som är boende i området där Big Five anordnas
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Stolthet över sitt område
Resultatet nedbrutet på bakgrundvariabler
Känner sig stolta (91%)
Kvinna

94%

Man

88%

6-11 år

90%

12-15 år

100%

16-19 år

100%

20-25 år

83%

26-45 år

91%

46-65 år

100%

66 +

50%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Känner du dig stolt över att Big Five anordnas [i område X] - så att andra som inte bor här kan komma hit och uppleva området?
Bas: Respondenter som svarat att de känner sig stolta
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Bild av området
Fler än hälften anser att de fått en bättre bild av området

14

24%

En majoritet av respondenterna som inte bor i
området där Big Five anordnas uppger att de har
fått en bättre bild av området. En större andel
57%

kvinnor än män upplever att de fått en bättre bild
av området. Knappt 1 av 5 respondenter anser

19%

att de inte fått en bättre bild av området.

Ja

Nej

Vet ej

Har Big Five gett dig en bättre bild av [område X]? Bas: Ställs till alla som inte bor i området där Big Five anordnats
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Bild av området
Resultatet nedbrutet på bakgrundvariabler
Fått en bättre bild av området (57%)
Kvinna

61%

Man

50%

6-11 år

56%

12-15 år

66%

16-19 år

51%

20-25 år

73%

26-45 år

56%

46-65 år

48%

66 +

56%

Bor i Malmö

58%

Bor utanför Malmö

54%
0%
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20%
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40%
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70%

80%

90%

100%

Har Big Five gett dig en bättre bild av [område X]? Bas: Respondenter som uppger att de fått en bättre bild av området
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Besök på Big Five
7 av 10 har inte besökt eller tänkt besöka Big Five i andra områden

16

2%

Knappt en tredjedel av respondenterna har
28%

besökt eller kan tänka sig att besöka Big Five i
andra områden. Den stora majoriteten har dock
inte besökt eller planerat att besöka andra
områden där Big Five arrangeras. Respondenter
som bor i området uppger i större utsträckning att

70%

de inte har eller kan tänka sig besöka Big Five i
andra områden.
Ja

Nej

Vet ej

Har du varit på (eller kan du tänka dig att besöka) Big Five i andra områden? Bas: Alla
Rapport
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Besök på Big Five
Resultatet nedbrutet på bakgrundvariabler
Har/kan inte tänka sig besöka Big Five i andra områden (70%)
Kvinna
Man

69%
73%

6-11 år
12-15 år
16-19 år
20-25 år
26-45 år
46-65 år
66 +

71%
60%
64%
59%
73%
73%
100%

Bor i Malmö
Bor utanför Malmö

69%
73%

Bor i området
Bor inte i området

78%
68%
0%
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Har du varit på (eller kan du tänka dig att besöka) Big Five i andra områden? Bas: Respondenter som inte har varit på (eller tänkt) besöka Big Five i andra områden
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Huvudsakligt färdsätt
Promenad är ett populärt sätt att ta sig till Big Five
Kollektivtrafik

18

20%

Flera har tagit sig till Big Five till fots
Till fots

Cykel

(28%). Men grupperas bilförarna och

28%

bilpassagerarna (42%) så blir bilen det

11%

enskilt största färdmedlet i jämförelsen
Bil, förare

21%

Bil, passagerare

21%

med övriga färdsätt.
Respondenter i åldersgruppen 16-19 och

Annat

20-25 har i högre utsträckning tagit sig till
Big Five med kollektivtrafiken.

1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Hur tog du dig till Big Five (huvudsakligt färdsätt)? Bas: Alla
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Huvudsakligt färdsätt
Resultatet nedbrutet på bakgrundvariabler
Huvudsakligt färdsätt
Kvinna
Man

21%
18%

6-11 år
12-15 år
16-19 år
20-25 år
26-45 år
46-65 år
66 +

31%

10%

24%

17%

12%
34%
32%

9%
29%

48%
40%

Bor i Malmö
Bor utanför Malmö

26%
25%
27%

20%
22%

Bor i området 3%
Bor inte i området
0%

2%
12%
33%
37%

13%
15%
60%
35%

9%

22%
20%

12%

27%

14%
12%
20%

17%
26%

14%

1%

39%
34%
5% 2%
17%
16%
5%
17%
12%
10%
10%

16%

33%

12%
20%

Kollektivtrafik

15%
40%

Till fots

Cykel

23%
60%

Bil, förare

16%

1%

10%
4%
23%

6%
1%

37%

79%
28%

1%

Bil, passagerare

80%

100%

Annat

Hur tog du dig till Big Five (huvudsakligt färdsätt)? Bas: Alla
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1.

Hinderbanan. Störst andel respondenter svarar att de allra bäst tycker om hinderbanan på
Big Five (även kallad hoppborgen hos respondenterna).

2.

Urban skills. Bland de vanligaste svaren förkommer Urban skills, då respondenterna
särskilt nämner klätterväggen och bungyjump som uppskattade aktiviteter.

3.

Gratis. Enligt respondenterna är det faktum att festivalen är gratis särskilt uppskattat.
Respondenterna menar bland annat att det känns bra att alla familjer kan komma och delta.

4.

Övrigt. Speltältet nämns ett flertal gånger, men även att det finns många olika aktiviteter
samt att det är ett särskilt roligt evenemang för barnen.

Vad gillar du mest med Big Five? Bas: Alla
Rapport

Trygghet
Den stora majoriteten känner sig trygg på Big Five

21

3% 1%

Av de tillfrågade är det endast 3 procent som inte
känner sig trygga på Big Five. 1 procent uppger
att de inte vet hur de känner. Resterande
respondenter känner sig trygga på Big Five.
Respondenter i åldern 66 år eller äldre upplever i
lägre utsträckning än övriga åldersgrupper att de
känner sig trygga.
96%
Ja

Nej

Vet ej

Känner du dig trygg och säker här på Big Five? Bas: Alla
Rapport
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Trygghet
Resultatet nedbrutet på bakgrundvariabler
Känner sig trygg på Big Five (96%)
Kvinna
Man

96%
96%

6-11 år
12-15 år
16-19 år
20-25 år
26-45 år
46-65 år
66 +

98%
93%
93%
98%
97%
96%
70%

Bor i Malmö
Bor utanför Malmö

96%
97%

Bor i området
Bor inte i området

95%
96%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Känner du dig trygg och säker här på Big Five? Bas: Respondenter som känner sig trygga på Big Five
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”

-

Man känner sig inte så trygg i Malmö.

-

Repet [på en aktivitet] kändes inte säkert.

-

Området känns osäkert.

-

Kriminalitet i Lindängen.

-

Poliser varje dag och skottlossning.

-

Hinderbanan är för stor för små barn.

”

Varför känner du dig otrygg? ? Bas: Ställs till alla som inte känner sig trygga på Big Five
Rapport
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Inkludering
9 av 10 anser att Big Five är till för alla
1%
10%

En klar majoritet av de tillfrågade
anser att Big Five är till för alla. Endast
1 av 10 tycker inte är festivalen är till
för alla.

89%
Ja

Nej

Vet ej

Upplever du att Big Five är till för alla? Bas: Alla
Rapport
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Inkludering
Resultatet nedbrutet på bakgrundvariabler
Upplever att Big Five är till för alla (89%)
Kvinna
Man

87%
92%

6-11 år
12-15 år
16-19 år
20-25 år
26-45 år
46-65 år
66 +

97%
84%
83%
86%
87%
92%
90%

Bor i Malmö
Bor utanför Malmö

88%
91%

Bor i området
Bor inte i området

91%

10%

86%
20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Upplever du att Big Five är till för alla? Bas: Respondenter som upplever att Big Five är till för alla
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”

-

Mest för barnen.

-

Inte för vuxna.

-

Mer för barnfamiljer och yngre tonåringar.

-

Kanske inte helt funktionstillgängligt.

-

Det finns inget för personer med funktionsnedsättning.

-

Gör hinderbanan mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

”

Varför inte då? Bas: Ställs till alla som inte upplever att Big Five är till för alla
Rapport
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Sammanfattning
Under sommaren 2018 har 29 ungdomar i åldern 13-15 år praktiserat på projektet
Ung i Malmö som hölls för andra året i rad. Jobbet har inneburit att praktikanterna
fått jobba som journalister under tre veckors tid. Projektet var uppdelat i två delar
där den första perioden bestod av 14 praktikanter respektive 15 i den andra.
Praktikanternas arbetsuppgifter bestod av att producera olika typer av artiklar
utifrån frågeställningen: hur är det att vara ung i Malmö? Artiklarna producerades
i fyra kategorier: kultur, samhälle, livsstil och idrott.
Första veckan av varje period introducerades praktikanterna till hur det är att jobba
som journalist genom föreläsningar, workshops och diskussioner. Under de
efterföljande två veckorna producerade praktikanterna artiklar som publicerades på
ungimalmo.se. Artiklarna berättar om hur det är att vara ung i Malmö och
representerar en grupp människor som sällan får ta plats i den offentliga
diskussionen.
Praktikanternas utvärderingar av arbetet är övervägande positiv. Utvärderingarna
vittnar om att majoriteten av praktikanterna har haft tre bra och givande veckor.
Förutom att de förbättrat sitt språk upplever många att det var utvecklande och
häftigt att få skriva om det som intresserar dem och att var stärkande att folk
faktiskt läser det de skrivit. Något som många av praktikanterna lyfter fram är även
deras sociala förmåga där de uttrycker att det inte längre är läskigt att gå fram till
folk på stan och prata med dem.
Varje arbetsperiod avslutades med en workshop tillsammans med representanter
från Rädda Barnen och Unga Ledare från Kul i Malmö. Under workshopsen
diskuterades vad som skulle kunna bli bättre för unga i Malmö utifrån de fyra
kategorierna som projektet arbetat med.

1. Inledning
Projektet Ung i Malmö genomfördes under sommaren 2018 för andra gången och
har till stor del vilat på den grund som lades för projektet 2017. Projektet
genomförs i samarbete mellan Malmö stad och Journalistutbildningen vid Lunds
universitet med syfte att föra fram ungdomars röster om hur det är att vara ungdom
i Malmö. Med hjälp av journalistiska arbetsmetoder har 29 praktikanter i åldrarna
14-15 år under sommaren gjort journalistik av ämnen och problem som är aktuella
och relevanta i deras liv och tillvaro. Artiklarna som praktikanterna producerats har
publicerats på ungimalmo.se. Totalt har 155 artiklar producerats under sommaren
2018. Artiklarna och projektet har även kommunicerats via Instagramkontot
@ungimalmo.

1.1 Genomförande och innehåll
Praktikanterna har varit indelade i två grupper, 14 i första gruppen och 15 i den
andra, och vardera grupp har jobbat under varsin treveckorsperiod. Upplägget har
varit detsamma båda perioderna men redaktörernas erfarenhet från den första
perioden hade en positiv inverkan på den andra perioden. Första veckan bestod av
introduktion och utbildning i den journalistiska yrkesrollen, vilket bland annat
innefattade källkritik, intervjuteknik och textbehandling. Veckan avslutades med en
kollektiv brainstorming kring artikelidéer samt diskussion kring
mångfaldsperspektiv. De två efterföljande veckorna bestod till största del av att
praktikanterna själv arbetade med sina artiklar, med några få inslag av
genomgångar av redaktörerna kring arbetet. Båda perioderna avslutades med en
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workshop tillsammans med representanter från Rädda Barnen och Unga Ledare
från Kul i Malmö.

1.2 Kommunikation
Inför projektets start beslutade vi att endast använda Instagram som socialt
medium. Detta fungerade mycket bra, dock ändrade vi strategi under projektets
gång. I första perioden tyckte vi det var viktigt att alla när de publicerat sin första
artikel fick en Instagram-post som berättade detta för följarna. Dock märkte vi att
praktikanterna inte engagerades så mycket av detta. Vi valde under period två att
bli mer aktiva på Instagram stories och kan konstatera att det blev roligare och mer
spännande innehåll. Det uppskattades även mer av praktikanterna.
P4 Malmöhus sände från redaktionen under första perioden och under den andra
perioden var två av praktikanterna inbjudna till P4 Malmöhus studio för att
diskutera trygghetsfrågor i en panel. Under andra perioden var även SVT på
redaktionen och producerade ett nyhetsinslag till de lokala nyheterna. Detta gick ut
i artikelform på deras hemsida tillsammans med inslaget samt sändes på
lokalnyheterna. Den mediala uppmärksamheten är positiv för projektet då det
hjälper projektet att nå en bredare målgrupp samt används som ett verktyg för att
motivera praktikanterna och få dem att känna sig sedda och viktiga. Detta var
tydligast under andra perioden då det gick att se att praktikanterna upplevde att de
gjorde någonting viktigt och att “vuxenvärlden” såg dem och hörde dem.

1.3 Representation
Praktikplatserna var jämt fördelade mellan tjejer och killar och i åldersspannet 1415. Ungdomarna var från olika delar av Malmö vilket skapade en bredare bild och
möjlighet att jämföra olika områden vid diskussioner och arbeten. Något som inte
verkade vara helt representativt var vilka skolor som hade elever involverade i
projektet. Exempelvis gick fem praktikanter på samma skola. En mer uttänkt och
jämn fördelning av ungdomar från samma skolor och områden kan motverka
grupperingar som kan bära med sig negativa konsekvenser som exempelvis
upplevelse av utanförskap. Under sommaren såg vi att flera situationer från skolan
bubblade upp på arbetsplatsen utan att redaktörerna var införstådda eller hade
bakgrundsinformation.

2. Analys över de teman som lyfts fram
Några teman gällande ämnesval är genomgående för båda perioderna: skola,
trygghet, kriminalitet, sport, fotboll, TV-spel, politik, sociala medier,
kollektivtrafik, med mera.

Skola: Skolan var något som många ville skriva om. Något som flera uttryckte var
att det var för stressigt i skolan vilket de ville ändra på olika vis. Problem som togs
upp kopplat till skolan är:
• att den börjar för tidigt på morgonen
• att betygssystemet är dåligt
• att det saknas undervisning om politik
• om man borde eller inte borde ha mobilförbud
• varför de finns så få moderna språk.
Flera av eleverna berättade om att de upplever stress redan i årskurs åtta och många
uttryckte en oro inför det stundande gymnasievalet och framtiden.
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Ett antal artiklar behandlade även mobbning och annan social uteslutning på olika
sätt. Det framkom att många inte visste var de skulle vända sig och att upplevelsen
är att lärare i skolorna oftast tittar bort när någon blir mobbad eller retad i skolan.
Kriminalitet: Många artiklar och enkäter kretsade kring kriminalitet på olika sätt.
Här ville praktikanterna undersöka:
• varför ungdomar hamnar i kriminalitet
• vilken form av kriminalitet som är vanlig
• vad polisen gör åt det
• vad “vanliga” människor tycker att man borde göra åt det
• hur Malmöbor upplever tryggheten i staden.
I enkäter framkom ofta svar som kretsade kring polisens närvaro på stan, bättre
belysta på områden och hårdare/mildare straff för brottslighet. Reaktionerna kring
kriminalitet kan spåras till det pågående nyhetsflödet under sommaren då till
exempel period 1 inleddes bara någon vecka efter det uppmärksammade
trippelmordet vid Värnhem.
Evenemang: Många av artiklarna som skrevs under sommaren hade koppling till
evenemang som genomfördes av Malmö stad. Främst rörde det Kul i Malmöaktiviteter. Den generella uppfattningen var att det fanns ett stort utbud av olika
aktiviteter men att det inte så ofta var särskilt många ungdomar som deltog i
aktiviteterna. Detta kan ha att göra med att de ofta var förlagda tidigt på dagen samt
riktade sig till en yngre målgrupp som inte disponerar sin lediga tid på samma sätt
som ungdomar som är 14 år eller äldre. Det fanns få aktiviteter som riktade sig till
ungdomar i äldre åldrar.

Kollektivtrafik: Att alla ungdomar fick resa gratis med kollektivtrafiken under
sommaren efter regeringens belsut var ett uppmärksammat och uppskattat initiativ.
Många hade åkt mer kollektivtrafik under sommaren än tidigare och därmed rört
sig över större delar av staden. Däremot framkom det också att vissa föräldrar
utnyttjat detta och åkt på deras barns tilldelade sommarlovsbiljetter, vilket både
praktikanterna och folk på stan var negativa till. Det uttrycktes också önskemål om
att tillgängliggöra kollektivtrafiken för ungdomar året om, för att minska
segregationen och öka tillgängligheten till alla delar av staden.
Idrott: Idrott och sport var ett populärt ämne att skriva om under båda perioderna.
Flera praktikanter uttryckte att de saknade lokaler och platser att spela fotboll eller
utöva andra sporter på vintern när det är kallt ute. Det skrevs även om att de saknas
fotbollscuper i Skåne. Praktikanterna berättade att det är väldigt dyrt att åka iväg på
cuper, exempelvis Gothia cup i Göteborg. Något som diskuterades och skrevs om
är jämlikhet inom sporter. Det måste satsas lika mycket på tjejer som på killar inom
idrotten. Bland praktikanterna lyftes detta särskilt upp inom fotbollen. Det lyftes
även att unga borde få testa fler sporter i skolan så att alla har möjlighet att hitta
något som de tycker om.
Här följer ett axplock av artiklar med tydliga ungdomsperspektiv som producerats
under de båda perioderna. Artiklarna lyfter några av de ämnen som visat sig vara
aktuella i ungdomarnas liv:
•

“Jag har spenderat 9200 kr på Fortnite”: I artikeln intervjuas en
ungdom som spenderat sina föräldrars pengar på innehåll i ett TV-spel. En
situation som beskrevs som vanligt förekommande bland praktikanterna.
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•

•

•

•

Hatet påverkar unga domare: I artikeln intervjuas en ungdom som
tidigare arbetat som fotbollsdomare och varit med om situationer och även
den som är ansvarig för den unga domarkåren i Skåne. Artikeln handlar om
hat och hot som de unga fotbollsdomare får utstå av föräldrar och ledare.
“Vi vill att fler elever förflyttar sig inom Malmö Stad”: I artikeln
intervjuas en Malmöpolitiker om ungdomars tillgång till kollektivtrafiken.
Det framkommer ett nytt beslut om gratis kollektivtrafik till ungdomar som
bor långt ifrån sin skola.
“Det är inte samma glädje på Youtube nu som det var förr”: Artikeln
handlar om Youtube som en plattform för unga och bra och dåliga sidor
med det sociala mediet.
“Det var inte därför jag fick kortet och de bryter mot reglerna”:
Artikeln handlar om att föräldrar åker på de gratis sommarlovskort i
Skånetrafiken som delats till ungdomar i och med regeringsbeslut. Här
intervjuas en ungdom, en busschaufför och en politiker.
Flera skolor i Malmö förbjuder mobiler: Artikeln berör mobilförbud
som förekommer i vissa skolor och belyser även problematik som finns i
samförstånd inom kommunen.
Krönika: Det perfekta stället för ungdomar att hänga på: Krönikan
beskriver och efterlyser ett ungdomscafé där ungdomar kan hänga och
umgås förutsättningslöst och där priserna är anpassade till deras plånbok.
Krönika: Ryktena om Rosengård är falska: Krönikan tar upp negativa
rykten som finns i samhället om Rosengård och lyfter istället upp positiva
sidor av att bo i det området.
Beslut om lördagsöppet på fritidsgårdar: Artikeln undersöker ryktet
som fanns om att fritidsgårdar skulle ha öppet på lördagar och att personal
valt att säga upp sig på grund av beslutet.
Nätmobbning - ett stort problem: Artikeln berättar om nätmobbning som
vanligt förekommande bland ungdomar och intervjuar organisationer som
jobbar mot det.
HBTQ-personer exkluderas på sexualkunskapen: I artikeln intervjuas
sakkunniga och personer som blivit exluderade i sexualkunskapen i skolan.

3. Workshops om unga i Malmö
Varje omgång av projektet avslutades med en workshop där praktikanterna från
Ung i Malmö samt ledare från Ung i Sommar och Rädda Barnen deltog. På
workhopsen diskuterades hur det är att vara ung i Malmö utifrån de fyra kategorier
vi jobbat med på sajten. Nedan sammanfattas det som diskuterats. Vid båda
tillfällen har workshopen tagit längre tid än beräknat, vilket är ett tecken på att
diskussionerna är eftertraktade och viktiga.

3.1 Idrott
Något som kom upp flera gånger under workshopsen var hur killar och tjejer
behandlas olika inom idrotten. Vissa sporter anses vara “killsporter” (exempelvis
fotboll, innebandy) och vissa anses vara “tjejsporter” (exempelvis dans,
gymnastik). De som bryter mot normen, främst killar som gör det, anses som
konstiga. Vissa tog upp att detta kan ha att göra med att det ofta finns initiativ till
att få tjejer att börja med exempelvis fotboll, men inte lika många initiativ för att få
killar att hålla på med exempelvis dans. Många upplever det också som att många
idrottsföreningar satsar mer på killar och bara har tjejlagen “vid sidan om”.
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För att bryta mönstret förslogs det att det behövs fler ungdomar som jobbar som
ledare i idrottsföreningar. Ungdomsledare fungerar som förebilder för unga och
kan inspirera unga på ett annat sätt än vad föräldrar som är ledare har möjlighet till.
Framförallt ansåg flera deltagare att det behövs fler tjejer som är ledare.
Många deltagare tyckte att det fanns dålig information om vilka idrottsföreningar
som finns. Som förslag på hur detta kan förbättras föreslogs att föreningar skulle
kunna bjudas in till skolorna för att berätta om sin verksamhet. Ytterliggare ett
förslag som diskuterades fram var att skapa ett liknande arrangemang som
gymnasiemässan fast för idrottsföreningar. Flera uttryckte också att de upplever
skolidrotten som väldigt fokuserad på fotboll och att man inte får prova tillräckligt
med nya sporter.
På båda workshoparna lyftes ämnet idrottsutrustning. Fritidsbanken uppskattades
av de få som kände till den men det behöver informeras om att den finns. Det kan
också vara bra om unga kan låna utrustning därifrån under en längre tid.
Många ungdomar är också intresserade av träning på gym men upplever det som
för dyrt, särskilt på gymmen med 13-årsgräns.

3.2 Kultur
En återkommande synpunkt var att det finns för få platser i Malmö där man kan
utöva musik och konst. Mazettihuset och Arena 305 lyftes som positiva exempel på
undantag, men det behövs fler liknande platser och även platser dit unga kan gå om
man vill spela musik med kompisar utan att behöva gå lektioner i ett instrument. El
Sistema är något som också lyftes fram som ett bra initiativ för att får ungdomar
intresserade av musik. Fritidsbanken togs upp här även och att de borde erbjuda
instrument då inte alla har råd att själva köpa instrument att öva med hemma.
Musikundervisningen i skolan var enligt många för teoretisk och för inriktad på
gammal svensk musik. Många tyckte att även modernare musik borde diskuteras då
det skulle få unga att inspireras till att spela själva.
Väldigt få unga läser på fritiden. Vissa lyfte att skolan borde göra mer för att
uppmuntra läsning. Exempelvis genom att ge i uppgift att läsa böcker som känns
relevanta för ungdomar och sedan diskutera dem. Det kan vara bra att eleverna får
välja mellan olika böcker, och inte alltid bli tilldelade specifika böcker.
Deltagarna diskuterade även bio och/eller teater i samband med skolundervisning
Många upplever att de bara tittar på saker och sedan inte diskuterar det de sett.
Istället önskas att det man ser sätts i en kontext och diskuteras på ett sätt som känns
relevant för ungdomarna.

3.2 Livsstil
Väldigt många av deltagarna tycker att fritidsgårdarna borde ha mer öppet på
kvällar och helger. Många upplever att det är då fritidsgårdarna verkligen behövs.
Vid workshopsen lyfte också upp att alkohol och tobak är väldigt lätt att få tag i. På
sociala medier finns flera konton som säljer alkohol och som aktivt riktar sig till
ungdomar. I många livsbutiker är det bara att gå in och be om cigaretter så får man
det utan att de frågar om ålder.
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Sociala medier beskrevs som grunden till mycket press och ångest för många. Där
råder ideal kring utseende och livsstil som få känner att de kan leva upp till. Några
av deltagare lyfte att skolan borde börja jobba med detta tidigt.
Flera av deltagarna upplever att sexualkunskapen i skolan är bristfällig. Den är ofta
heteronormativ, och kan eventuellt förbättras genom externa partners som kan ge
lärarna understöd.

3.4 Samhälle
Mer personal i skolan togs upp av många och då främst resurspersonal och
liknande som inte är lärare utan jobbar mer med att ha kontakt med eleverna och
kan fungera som en mellanhand mellan lärare och elever.
Det behövs också mer polisiär närvaro i Malmö enligt vissa av praktikanterna. De
efterlyser poliser som är ute och visar sig samt pratar med unga och folk på gatan.
Idag känner många att polisen bara kommer till deras områden när något allvarligt
hänt. Den enda kontakten vissa haft med polisen har varit negativ.
Skolsköterskorna måste vara på plats i skolorna oftare och inte som idag bara under
vissa dagar. Skolsköterskorna är ofta en trygghet för eleverna och deras närvaro är
viktig.
Psykisk ohälsa diskuterades mycket under en av workshoparna. Deltagarna
konstaterade då att man pratar alldeles för lite om detta i skolan. Barn och unga
måste få lära sig om vad det är och hur det fungerar precis som man får lära sig om
fysiska sjukdomar. Förslag lyftes om att lärare måste utbildas i hur man pratar om
psykisk ohälsa så att de kan föra det vidare till eleverna. Många deltagare upplevde
att knappt fått lära sig något om psykisk ohälsa i skolan och vilken hjälp som finns
att få. Detta gör det svårt att veta hur man som ung ska hantera det om det drabbar
en själv eller någon i ens närhet.
Två av deltagarna var öppna med att de hade erfarenhet av Barn- och
ungdomspsykiatrin i Malmö (BUP) och var mycket besvikna. De beskrev det som
att deras situation till en början blivit värre av att ha sökt hjälp. De skickades runt
mellan olika psykologer och kände att ingen tog deras problem på allvar. En av
dem sa att hen inte hade velat söka sig dit igen på grund av bemöttandet på BUP
samt oförståelsen hen möttes av i skolan.
Det var många praktikanter som sa att de ofta “hängde ute på kvällar” men inte
riktigt hade något bra ställe att gå till. Istället nämndes skolgårdar och
uteserveringar efter att caféerna eller restaurangerna har stängt. Undomarna har
inte råd att sitta och fika på vanliga caféer och sätter sig därför på någon mörk
skolgård och ”hänger istället”. Några tyckte om idéen av ungdomscaféer som ett
alternativ till dagens ”lösningar”.

4. Praktikanternas utvärderingar
De flesta av utvärderingarna var kortfattade och inte särskilt detaljerade. I
rapporten tar vi fasta på några tendenser som funnits i svaren och några specifika
reflektioner från praktikanterna.
De flesta framhåller att de under perioden lärt sig att skriva olika sorters texter och
utvecklat sitt språk och förmåga att uttrycka sig. Många skriver också att de lärt sig
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mycket praktiskt om den journalistiska yrkesrollen som hur man presenterar sig,
pratar med folk och hur man intervjuar. De flesta har upplevt att möjligheten att få
skriva och att intervjua som det bästa under perioden. Här framhålls också friheten
att få skriva om vad man vill som det bästa och känslan av att “folk” läser vad en
skriver. Praktikanterna konstaterar att det har varit svårt att komma på idéer och en
del upplevde att det var svårt att göra enkäter; ofta för att det var svårt att få lov att
ta bild på människor på stan. Många framhåller det sociala som något positivt men
det finns också de som tycker att samarbetet med andra praktikanter kunde ha
fungerat bättre.
Den generella uppfattningen om introduktionsveckan tycks vara positiv. Bland de
mer utvecklade svaren framhålls att veckan var absolut nödvändig för att de skulle
kunna genomföra arbetet under de två efterföljande veckorna. Veckan verkar varit
lärorik och nödvändig.
Den avslutande workshopen var uppskattad. Praktikanterna uppskattade att få dela
med sig och diskutera ungas situation i Malmö med andra.
Lokalerna har varit omtyckta av praktikanterna, däribland tillgången till olika
utrymmen. En del praktikanter konstaterar att de varit på nya platser i Malmö i
samband med att de gjort ett jobb samt att de upptäckt nya busslinjer.
En stor majoritet av praktikanterna upplever Ung i Malmö som en stärkande
erfarenhet. De tar med sig självförtroende i att prata med nya människor och hur
man är nyfiken och ställer frågor och följdfrågor. De lyfter även fram en ökad
kunskap om hur man skriver som en positiv erfarenhet.

5. Övriga erfarenheter
5.1 Arbetsrutiner ─ Frihet under ansvar
Praktikanterna har nästan alltid åkt ut själva när de gjort sina jobb och ofta själva
ringt och bokat intervjuer samt hållit i intervjuerna. Vissa har behövt mer hjälp
under hela perioden medan andra velat klara sig själva. Under båda perioderna har
vi upplevt att praktikanterna har känt att de kan och vill be oss om hjälp om de
behövt det.
Det har funkat både bra och dåligt med “frihet under ansvar” som arbetsrutin. Vissa
har utnyttjat det medan andra visat framfötterna och kämpat på hårt. Det är svårt att
komma på ett annat sätt som skulle fungera bättre. Genom en tydligare struktur för
respektive individ kring deadlines för respektive artiklar hade ett bättre arbetsflöde
kunnat uppnås.

5.2 Svårigheter för praktikanterna
En av de största svårigheten för praktikanterna var att komma på idéer som utgår
från ungdomars perspektiv samt komma ut från redaktionen och vistas på fältet.
Vid samtal, diskussioner och även i utvärderingarna framkom det dock att
majoriteten tyckte att det roligaste hade varit att få komma utanför redaktionen och
göra intervjuer.
Under den andra perioden ställde redaktörerna högre krav och uppmanade
praktikanterna att använda sig av sina egna kontaktnät i större utsträckning för att
möjliggöra fler artiklar från fältet.
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En stor utmaning för praktikanterna var att koppla samman research med insamlat
material i form av intervjuer och bilder samt formulera “vinkeln” i artikeln.

5.3 Svårigheter för redaktörerna
Lokalkännedom: Ingen av redaktörerna var från, eller bor i, Malmö och hade
därför begränsad lokalkännedom vilket minskade möjligheterna att uppmana
deltagarna att uppsöka vissa platser.
“Klassrum eller redaktion”: Ett problem var att det lätt blev stökigt inne på
redaktionen när alla var där. Vissa av praktikanterna uppförde sig ofta inte som att
de faktiskt var på en arbetsplats utan mer som “stökiga tonåringar i ett klassrum”.
Motivera praktikanterna: Mot slutet av respektive period var det svårt att
motivera praktikanterna. Speciellt i period två eftersom att mycket redan hade
skrivits om.
Det sociala samspelet: Relationerna mellan praktikanterna och mellan
redaktörerna och praktikanterna har i många fall varit avgörande för hur väl arbetet
fungerat och hur bra artiklar som produceras. Diskussioner, meningsskiljaktigheter
och oförmåga att samarbeta har i vissa fall präglat arbetsdagarna och tagit mycket
tid att lösa.
Det har varit av stor vikt att bibehålla en god stämning i gruppen för att inte arbetet
ska påverkas negativt. Det är särskilt viktigt i detta jobb då praktikanterna ska våga
visa upp sina texter och berätta om sina tankar och idéer och dessutom våga
publicera sina texter. Generellt har relationerna praktikanterna emellan och till
redaktörerna varit väldigt goda och samarbeten har fungerat utmärkt.

6. Slutsatser och förslag på utveckling
Många värdefulla och unika tankar och frågeställningar har lyfts av praktikanterna
under projektets gång. Dessa har berört flera områden men i fokus har
trygghetsfrågor och skolfrågor stått. I analysdelen lyfts olika exempel på detta upp
på olika sätt och belyser problemområden i ungdomarnas liv.
Projektet har genomförts utan större svårigheter och i enlighet med planering och
de styrdokument som tagits fram under förberedelserna. Det är en absolut
nödvändighet att redaktörerna klarar av att spela flera roller och är flexibla i sitt
arbete för att arbetsplatsen ska fungera för praktikanterna. Det har också varit
värdefullt och nödvändigt att Andreas Mattsson och Ola Isaksson från Lunds
universitet medverkade under varsin introduktionsvecka.
Ung i Malmö 2018 har varit givande för de allra flesta av deltagarna. Arbetet har
inneburit att frågor om ungas liv, fritidssysselsättningar och syn på samhället har
diskuterats. Materialet tjänar därför som värdefullt underlag till politiker och
tjänstepersoner i Malmö stad inför framtida beslut och utredningar. De erfarenheter
som praktikanterna och redaktörerna samlat på sig, i kombination med
projektledarna från Malmö stad och Lunds universitet, kan användas i flera olika
sammanhang. På det sätt ser vi positivt på en vidareutveckling av Ung i Malmö för
att ytterligare lyfta ungdomars idéer och tankar om hur det är att vara ung i Malmö.

10 │ Malmö Stad │ Ung i Malmö

1

12 november, 2018

A n d r e a s Ma t t s s o n , p r o g r a m a n s va r i g
Journalistutbildningen
Institutionen för kommunikation och medier

Rapport: Dialog för en bättre fritid
Dialogforum 29 oktober 2018

Postadress Box 201, 221 00 Lund Besöksadress Helgonabacken 12 Telefon 040-222 45 33 Webb www.kom.lu.se | www.journalistik.lu.se

2

2

Bakgrund
Under 2017 och 2018 har Journalistutbildningen vid Lunds universitet i
samarbete med fritidsförvaltningen i Malmö stad genomfört projektet Ung
i Malmö. Projektet startades på grund av att tjänstepersoner i kommunen i
olika utvärderingar och i forskningsrapporten Ung livsstil konstaterade att
unga invånare inte deltar i särskilt stor utsträckning i de aktiviteter som
kommunen står bakom. Från Journalistutbildningens sida innebar Malmö
stads problemformulering en möjlighet att på ett innovativt sätt arbeta med
berättelser utifrån en specifik samhällsgrupps perspektiv.
Projektet har under två år finansierats av den statliga
sommarlovssatsningen som administreras av Socialstyrelsen. Inom Malmö
stad har detta samordnats mellan kultur- och fritidsförvaltningarna samt
gatukontoret. Sammanlagt 60 ungdomar i åldrarna 13-15 år har genom
projektet fått en grundläggande utbildning i journalistiskt arbete och
metod, däribland källkritik, skriv- och intervjuteknik samt digitala
perspektiv. Ungdomarna har anställts, fått lön och arbetat i tre
veckorsperioder. Deras arbetsuppgift har varit att med journalistiska
arbetsmetoder berätta vad det innebär att vara ung i Malmö. Arbetet har
letts av studenter från Journalistutbildningen vilka har fått handledning av
lärare från programmet som också deltagit i utbildningsdelen.
Under Ung i Malmö har samtliga praktikanter varit med och arrangerat
workshops vars syfte har varit att diskutera hur Malmö kan bli en bättre
stad för unga. Till dessa workshops har tjänstepersoner, politiker och unga
medarbetare från ”Unga ledare” samt civilsamhället bjudits in. Samtalen
har varit mycket kreativa och har också resulterat i flera konkreta förslag.
Modellen från dessa workshops låg till grund för det fortsatta samarbetet
kring arrangerandet av en workshop den 29 oktober 2018 där syftet var att
skapa en kreativ diskussion om Malmös fritidsutbud och ungdomars
fritidsvanor.

Genomförande
Workshopen leddes av Andreas Mattsson som varit projektledare för Ung i
Malmö-projektet från Lunds universitet. I rollen som programansvarig
lärare vid Journalistutbildningen har han tidigare genomfört dialogworkshops vid olika universitet i Sverige men också i andra länder såsom
Indien och Vietnam.
I samarbete med fritidsförvaltningen bjöds åtta ungdomar från Ung i
Malmö-projektet in. Därutöver bjöds politiker från kultur- och
fritidsnämnderna in samt några tjänstepersoner från kultur- respektive
fritidsförvaltningen. Syftet var att skapa en bra jämnvikt mellan ungdomar
och vuxna deltagare.
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Workshopen genomfördes i flera steg där deltagarna i tvärgrupper
diskuterade olika frågeställningar som workshopledaren presenterade en i
taget. Frågorna var:
•
•
•
•

Vilka är dina favoritplatser i Malmö?
Vad är betydelsefullt för att Malmö ska vara en bra stad?
Vad gör du på din fritid?
På vilka sätt kan kommunen göra så att din fritid blir bättre?

Den sista frågan kompletterades också med en diskussion kring vem, eller
vilka, aktörer, organisationer, nämnder som bär ansvaret för detta. På det
här sättet lotsade deltagarna varandra genom diskussioner till den sista
frågeställningen som innebar konkreta förslag på förändringar.
Varje frågeställning diskuterades mellan deltagarna i tvärgrupperna i cirka
15-20 minuter och presenterades med post-it-lappar på tre olika
whiteboards. Efter varje frågeställning grupperade workshopledaren
resultaten och ledde en diskussion i helgrupp kring dessa.
Workshoppen avslutades med sammanfattande reflektioner av Annika
Stark
(S)
från
fritidsnämnden,
Andreas
Mattsson
samt
ungdomsdeltagarna.

Resultat
Vilka är dina favoritplatser i Malmö?
Flera av deltagarna lyfte fram Ribban, Västra hamnen, Stadsbiblioteket
(och andra bibliotek), parker (Pildammsparken, Folkets park och
Slottsparken) samt ”Möllan”.
Diskussionen koncentrerades kring hur väderkänsliga och säsongsbetonade
flera av dessa platser är. Till exempel konstaterades att Ribban och
parkerna inte är lika attraktiva på vinterhalvåret. Därtill lyftes frågor om
känslan av otrygghet för kvinnor i parkmiljöerna samt i områden runt
Ribban.
Ungdomarna lyfte också fram vikten av att en ”attraktiv plats” ska innebära
möjlighet att umgås och ”hänga” med kompisar på ett avslappnat och icke
kostsamt sätt.

Vad är betydelsefullt för att Malmö ska vara en bra stad?
Här lyftes åter frågor om trygghet upp. Bland annat konstaterade
deltagarna betydelsen av fungerande belysning och att det känns mer tryggt
om en miljö har fler folk i rörelse. Några deltagare lyfte också upp att det är
viktigt att staden är ren och att nedskräpning också kan skapa
otrygghetskänslor.
Flera grupper diskuterade också kollektivtrafikens betydelse för att
ungdomar ska kunna röra sig inom stan. Flera av deltagarna berättade att
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de kommit försent till skolan på grund av kollektivtrafiken, vilket flera av
de vuxna också kände igen sig i. Därtill lyftes också frågor om
linjedragningar, bland annat verkar det vara ett generellt problem att de
flesta busslinjerna går in till ”centrum” medan det är tidsödande och svårt
att ta sig runt mellan olika stadsdelar. Ungdomarna lyfte också fram
betydelsen av att sommarkortet varit gratis under sommarlovet och att
man under höstlovet köpt det subventionerade lov-kortet.
En grupp lyfte också upp att Malmö kan skapa möjligheter för ungdomar
att jobba och därigenom bidra till att Malmö blir mer attraktivt för unga.
Inte bara genom själva jobbmöjligheten, utan också att unga ska ses som en
resurs för att skapa bättre fritidsaktiviteter och trygghet för andra unga.

Vad gör du på din fritid?
Den klarast dominerande fritidssysselsättningen var att umgås med familj
och vänner. Därtill lyftes frågor om idrotts- och träningsaktiviteter upp.
Flera av ungdomarna lyfte genusfrågor kring vad som räknas som
”killsport” respektive ”tjejsport” och deras strävan att medverka till att
dessa ”kategoriseringar” försvinner. Flera deltagare berättade också att de
ägnar mycket tid åt skolarbete och att en dominerande del av fritiden är att
göra läxor. Här diskuterades också viss problematik kring att göra läxor på
olika bibliotek då det upplevdes som att man tog platser från andra, samt
att andra biblioteksbesökare störs av att ungdomar diskuterar och pratar
med varandra.

På vilka sätt kan kommunen göra så att din fritid blir bättre?
Här presenterades flera konkreta förslag som nedan konkretiseras.
•

Fler ställen att ”hänga på” för ungdomar
Flera olika förslag dryftades kring mötesplatser och
”ungdomscaféer”. Gemensamt var att ungdomsdeltagarna önskade
att platser erbjuder inbjudande och billigare alternativ till de
kommersiella aktörer och fritidsgårdar som i dag finns.
Här kan Malmö stad till exempel möjliggöra för ungdomar att
träffas i caféliknande miljöer där ungdomar kan träffa andra
ungdomar från andra stadsdelar. Deltagarna konstaterade att det är
viktigt att mötesplatsen är belägen centralt och inte är förknippat
med ett specifikt område, för att möjliggöra möten över hela staden.
Man föreslog också specifika platser för olika åldersgrupper. Det
lyftes också fram att detta inte ska ses som en fritidsgård, utan
snarare som en kompletterande verksamhet där ungdomar inte
heller förväntas delta i aktiviteter som vuxna fritidsledare anordnar.
Det här är också en miljö som man till exempel kan utnyttja för
läxläsning.

•

Trygghetsskapande åtgärder
Frågor om trygghet respektive otrygghet lyftes återigen upp och
konkretiserades med förslag på åtgärder. Ungdomarna
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konstaterades att det krävs fler fältarbetare samt poliser som bär
uniform för att skapa känsla av trygghet. Dessutom lyftes
möjligheter fram att föreningslivet kan ta ett större ansvar inom
trygghetsområdet genom att till exempel skapa trygghetsskapande
aktiviteter eller bidra till nattvandringar. De trygghetsskapande
åtgärderna kan också integreras i ovanstående förslag om
mötesplatser då ungdomarna lyfte fram att bekantskap i sig skapar
en känsla av trygghet.
•

Idrott och motion
Flera av ungdomarna lyfte fram att de och många andra önskar att
träna på gym. Häri upplevs dock flera problem. De existerande
gymmen är för dyra, har för många män och domineras av vuxna
medlemmar. Flera ungdomar delade med sig av upplevelser från att
vuxna personer ”stirrar ut” ungdomar, ofta tjejer, som tränar på
gym och att det upplevs som otryggt att besöka många gym.
Konkret föreslogs att det ska finnas gym riktade mot ungdomar
under 18 år som kan erbjuda både träningspass och maskiner. Man
önskade också att ett sådant gym ska ligga centralt.
Deltagarna lyfte också upp svårigheterna att som tonåring bli
intresserad av en idrottsaktivitet och börja som nybörjare när man
är till exempel 15 år och inte 7 år. En deltagare konstaterade att man
vid 15-års ålder förväntas vara något av en expert på sin idrott.
Ett annat förslag var att flera idrottsföreningar tar mer plats och
vägleder unga i frågor som rör idrott, motion och hälsa samt
erbjuder aktiviteter som lockar också tonåringar och inte bara yngre
barn och deras föräldrar.

•

Fritidsgårdarna
Bör ha öppet i större utsträckning på kvällar och helger. Här
föreslogs också att fler ungdomar ges möjlighet att arbeta på
fritidsgårdarna.

•

Biblioteken
Flera deltagare diskuterade möjligheten till fler sittplatser på
biblioteken och att det saknas platser för ungdomar att kunna
diskutera med varandra utan att störa andra biblioteksbesökare.

•

Skolorna
Ungdomarna lyfte fram att skolan är en viktig plats för dem. Man
önskade överlag bättre, och framför allt jämnare, kvalitet på
undervisningen samt tryggare skolgång. Om något inträffar på
skolan, eller om någon elev mår dåligt, ska det vara lättare att få
hjälp än vad det är idag.

•

Lovaktiviteter
Deltagarna önskar fler olika sorters aktiviteter som till exempel
fotbolls-cuper, tv-spelsaktiviteter (LAN) samt gymaktiviteter för
ungdomar. En grupp lyfte också fram att lovaktiviteterna inte
behöver styras upp av vuxna, utan istället av ungdomar. Man

6

6
föreslog också större skillnad på sommar- respektive
vinteraktiviteter, då sommarens fokus på aktiviteter under
vinterhalvåret borde fokuseras mer på att ”hänga” och umgås under
mer avslappnade former.
•

Kommunikation och marknadsföring
Flera lyfte också upp svårigheten att få tag i information om vad
som arrangeras. Ingen av ungdomarna kände till Malmö Forever,
men kände till sajten Kul i Malmö. För en mer lyckad
kommunikationsinsats lyfte ungdomarna fram att det är viktigt att
lov- och fritidsaktiviteter kommuniceras i skolmiljön.

•

Arbetslivserfarenheter
Flera av ungdomarna konstaterade att de och deras vänner vill ha
erfarenheter av jobb och vill också ha bättre möjligheter att söka
jobb. Här lyftes till exempel fram möjligheter att ungdomar kan få
jobb som läxhjälpare för yngre barn och att kommunen kan göra
något för att det ska bli lättare för ungdomar att söka jobb hos
privata näringsidkare. Deltagarna ville också understryka att genom
jobb, kan ungdomarna själva vara med och bidra till en positiv
utveckling i staden.

Avslutande kommentarer
Frågor om trygghet respektive otrygghet har vid flera tillfällen lyfts fram
under Ung i Malmö-projektet och så även under workshopen. Många
ungdomar upplever att det finns mentala avstånd mellan olika delar av
staden som kan lösas med hjälp av bättre och billigare kollektivtrafik och
möjligheter till att träffas på gemensamma platser i centrala Malmö.
Konkreta förslag om ungdomscaféer som billigare och attraktivare
alternativ till de kommersiella aktörerna har tidigare också diskuterats
både under Ung i Malmö och denna workshop.
Ungdomarnas engagemang och intresse för samhällsfrågor utgår från
händelser i skolan, på fritiden men också i den nyhetsförmedling som sker
via etablerade medier samt sociala medier. Det är viktigt att på olika sätt
dra nytta av ungdomarnas engagemang för att skapa trygghet. Häri finns
potentialer att skapa varaktig förändring.
Just ungdomarnas engagemang avspeglar sig också i frågor som är mer
konkret kopplade till den övergripande frågan om ungdomars fritidsvanor
och önskemål kring fritidsutbudet i Malmö. Det är viktigt för flera av
ungdomsdeltagarna att förklara att de inte är passiva, utan önskar tvärtom
att ta en alltmer aktiv roll i utformandet av fritidsaktiviteter, däribland
genom att arbeta med att planera, utforma och genomföra dem. På det
sättet genereras också fler arbetstillfällen som kommer ungdomarna till
gagn.
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Undersökning Vinterspelen
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Vinterspelen har ägt rum på Stortorget i Malmö mellan 28 december - 6 januari 2018/2019.
Syftet med arrangemanget var att stimulera pojkars och flickors deltagande, främja integration, motverka
segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.
I ett uppvärmt tält på 700 kvadratmeter gick det att testa allt från klassiska brädspel till rollspel och ta del
av VR-upplevelser. Utanför tältet fanns det större fysiska spel att prova på.
Gullers Grupp har på uppdrag av Malmö stad genomfört en attitydundersökning på Vinterspelen för att
undersöka besökarnas upplevelse av arrangemanget.
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METOD

Enkätintervjuer på plats på Vinterspelen.

URVAL

Tillfällighetsurval bland besökare på Vinterspelen.

ANTAL SVARANDE

200 respondenter.

TIDPUNKTER

Fredag 28/12 - 2018 kl. 13-19
Torsdag 3/1 - 2019 kl. 13-19
Lördag 5/1 - 2019 kl. 13-19

UPPDRAGSGIVARE

Fredrik Broman, Malmö stad

UTFÖRARE

Mathilda Björk, Gullers Grupp

ÖVRIG INFORMATION

Utfallet presenteras i procent avrundat till heltal. Då antalet respondenter understiger 10 personer
presenteras inget resultat. Barn under 15 år har i sällskap med vårdnadshavare svarat på enkäten.
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Intervjuerna har genomförts av anlitad fältpersonal. Fältpersonalen har inför undersökningen fått en
orientering om Vinterspelen och uppdraget för att kunna ge korrekta svar på de frågor de kan få av
respondenterna när de är ute och intervjuar. Den praktiska rutinen för datainsamlingen har varit att
respondenterna tillfrågats om de vill delta i undersökningen. Om de givit sitt samtycke så har
fältpersonalen påbörjat intervjun och ställt frågor utifrån den på förhand framtagna enkäten.
Fältpersonalen har burit västar och namnbrickor med Malmö stads logotyp vid samtliga intervjutillfällen.

URVAL

Urvalsmodellen för undersökningen har varit tillfällighetsurval. Detta innebär att de personer som
befunnit sig på platsen för datainsamlingen har tillfrågats. Datainsamlingen har skett inom de
geografiskt avgränsade ytorna för arrangemanget. Tidpunkterna för datainsamlingen har varit från
öppning till stängning mellan 13:00-19:00 under tre olika dagar. Fältpersonalen har inför
undersökningen fått instruktioner om att sträva efter att få en relativt jämn fördelning mellan ålders- och
könssegmenten. Ingen aktiv kvotering har skett då den primära målgruppen för undersökningen är
besökare i stort (med fokus på åldrarna 6-45 år) samt att urvalet ska vara slumpmässigt.
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SAMMANFATTNING

• Störst andel respondenter väljer kollektivtrafiken som transportsätt till Vinterspelen.
• Störst andel respondenter har varit med sin förälder på Vinterspelen. En stor andel har även haft sällskap med sina vänner.
• Hälften av respondenterna (och därmed störst andel) har fått information om Vinterspelen via en kompis.
• Uppemot 90 procent av respondenterna ger Vinterspelen ett positivt helhetsbetyg.
• Majoriteten av respondenterna anser att Vinterspelen är till för alla.
• Majoriteten är även överens om att det finns lika mycket att göra för killar och tjejer på Vinterspelen.
• Majoriteten av respondenterna har under Vinterspelen testat på något nytt.
• Störst andel respondenter uppger att de inte gjorde något dagen innan deras besök på Vinterspelen.
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Kön

Ålder

3%

2%

13 %

Kommun

5%
26 %

15 %

11 %
49 %

49 %

16 %
30 %

Man
Annan könsidentitet

Kvinna
Vill ej svara

Bas: Samtliga (n = 200) Resultatet för kommun är baserat på öppna svar.

6-11 år
16-25 år
46-65 år
Vill ej svara

12-15 år
26-45 år
66+ år

80 %

Malmö
Annan kommun i Skåne
Svensk kommun utanför Skåne

0%
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19 %

5%

14 %
11 %

0%

10 %

9%
7%

10 %
7%

6%

5%

0%

4%

3%
1%

Limhamn Västra innerstaden
Bunkeflo

Bas: Samtliga (n = 200)

Husie

Centrum

Oxie

Kirseberg

Hyllie

Södra innerstaden

Fosie

Rosengård

Vet ej

Vill ej uppge
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RESULTAT // FÄRDSÄTT

47 %

37,5 %

Störst andel respondenter har åkt
kollektivt till Vinterspelen. En stor andel

24 %

25 %

respondenter har även åkt bil till
Vinterspelen, främst som passagerare.

15 %
12,5 %

10 %
4%

0%

1%
Kollektivtrafik

Till fots

Cykel

Bil, förare

Bil, passagerare

Hur tog du dig till Vinterspelen? (Huvudsakligt färdsätt) Bas: Samtliga (n = 200)

Annat
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RESULTAT // FÄRDSÄTT

42 %

Man

Kvinna

10 %

50 %

9%

45 %

6-11 år

17 %

25 %

2 % 14 %

6% 2%

57 %

12-15 år

6%

Kvinnor har i något högre utsträckning än

25 %

män åkt kollektivt till Vinterspelen.

47 %

10 %

Besökare i åldern 12-15 år har i större

5%

utsträckning än övriga åldersgrupper åkt

28 %

kollektivt. Bilen har i större utsträckning
50 %

16-25 år

22 %

41 %

26-45 år

14 %

15 %

9%

32 %

12 %

5%

än övriga färdmedel använts av
åldersgruppen 6-11 år (som
passagerare) och 46-65 år (som förare).

27 %

46-65 år
0%

Kollektivtrafik

4% 8%
25 %

Till fots

58 %
50 %
Cykel

Bil, förare 75 %

4%
Bil, passagerare 100 %

Hur tog du dig till Vinterspelen? (Huvudsakligt färdsätt) Bas: Man (n = 97) / Kvinna (n = 96) / 6-11 år (n = 53) / 12-15 år (n = 61) / 16-25 år (n = 33) / 26-45 år (n = 23) / 46-65 år (n = 26)
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RESULTAT // SÄLLSKAP

0,4

0,3

38 %

30 %

Störst andel respondenter har haft
sällskap med en förälder på Vinterspelen.
0,2

18 %

En stor andel respondenter har även varit

18 %

på Vinterspelen tillsammans med sina
vänner.
0,1

8%

1%
0

Med vänner

Med syskon

Med förälder

Vem kom du hit med? [Flervalsfråga] Bas: Samtliga (n = 200)

Med barn

Kom hit själv

Annan
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RESULTAT // SÄLLSKAP

Män har i högre utsträckning än kvinnor haft
34 %

Man

13 %

34 %

19 %

sällskap med sina vänner på Vinterspelen.

8%

Kvinnor har i högre utsträckning än män
Kvinna

6-11 år

23 %

6%

24 %

44 %

19 %

17 %

6%

besökt Vinterspelen med en förälder eller
syskon.

91 %

Besökare i åldersgruppen 6-11 år och 12-15
44 %

12-15 år

31 %

64 %

16-25 år

35 %

26-45 år

41 %

18 %

4%

39 %

3%

år har i högre utsträckning än övriga
åldersgrupper besökt Vinterspelen

3 % 15 %

tillsammans med en förälder. Besökare i åldern
16-25 år har i större utsträckning haft sällskap

22 %

med sina vänner. I åldersgruppen 46-65 år
46-65 år

4 %4 %
0%

Med vänner

81 %
30 %
Med syskon

15 %
60 %
Med
förälder

90 %
Med barn

återfinns störst andel respondenter som åkt till
Kom hit själv120 %

Vinterspelen med sina barn.

Vem kom du hit med? [Flervalsfråga] Bas: Man (n = 97) / Kvinna (n = 96) / 6-11 år (n = 53) / 12-15 år (n = 61) / 16-25 år (n = 33) / 26-45 år (n = 23) / 46-65 år (n = 26)
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RESULTAT // INFORMATION

0,6

Hälften av respondenterna uppger att de fått

50 %

information om arrangemanget genom en
kompis (exempelvis via sociala medier). En

0,45

stor andel respondenter har även blivit
uppmärksammade om Vinterspelen genom
Instagram (Malmö Forever). Ett fåtal procent

0,3

av respondenterna har antingen nåtts av

23 %
16 %

13 %

0,15

informationen på bioreklam eller buss/tåg.
14 %

10 %
4%
0

Buss/tåg

främst av information från annan
familjemedlem.

2%
Bioreklam

Annat informationssätt (14 procent) består

Facebook

Instagram

Aﬃsch

Läst i tidning

Hur fick du information om arrangemanget? [Flervalsfråga] Bas: Samtliga (n = 200)

Hört av
en kompis

Annat
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3%
2%
14 %

24 %

8%

16 %

46 %

Kvinnor har i högre utsträckning än män hört

17 %

talas om Vinterspelen av en kompis.
Kvinna

4%
1%
13 %

21 %

10 %

15 %

54 %

12 %

Besökare i åldern 6-11 år har i högre
6-11 år

4 %8 %

15 %

8 % 10 %

37 %

utsträckning än övriga åldersgrupper fått

39 %

information om arrangemanget på annat sätt,
12-15 år

5 %3 %
10 %

16-25 år

9%

26-45 år

9%

26 %

27 %

17 %

10 %

15 %

15 %

26 %

61 %

5%

vanligtvis genom sin förälder. Besökare i
åldern 16-25 år har i högre utsträckning nåtts

73 %

17 %

av informationen via en kompis. I

22 %

48 %

4%

åldersgruppen 46-65 år återfinns störst andel
respondenter som fått informationen via

46-65 år

4%
0%

31 %

Buss/tåg
Aﬃsch

23 %
Bioreklam 50 %
Läst i tidningen

15 %

31 %

Facebook
Hört av en kompis

23 %
100Instagram
%

4%

Facebook och från en tidning.
150 %

Annat

Hur fick du information om arrangemanget? [Flervalsfråga] Bas: Man (n = 97) / Kvinna (n = 96) / 6-11 år (n = 53) / 12-15 år (n = 61) / 16-25 år (n = 33) / 26-45 år (n = 23) / 46-65 år (n = 26)
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RESULTAT // HELHETSBETYG

0,6

55 %

En klar majoritet av respondenterna

0,45

uppger att Vinterspelen varit bra. Drygt

34 %

hälften av respondenterna tycker att

0,3

Vinterspelen varit ganska bra medan
drygt 30 procent tycker att det varit

0,15

0

11 %

Mycket bra

Ganska bra

1%

0%

Ganska dåligt

Mycket dåligt

Vilket är ditt helhetsbetyg av Vinterspelen? Bas: Samtliga (n = 200)

Vet ej

mycket bra.

20

1

2

3

4

5

RESULTAT // HELHETSBETYG

34 %

Man

Kvinna

56 %

37 %

10 %

50 %

1 %12 %

Det föreligger ingen större skillnad mellan
män och kvinnors uppfattning av

43 %

6-11 år

42 %

34 %

12-15 år

57 %

15 %

16-25 år

15 %

helhetsbetyget.

8%

70 %

Besökare i åldern 6-11 år samt 46-65 år
uppger i högre utsträckning än övriga

15 %

åldersgrupper att Vinterspelen är mycket
30 %

26-45 år

53 %

42 %

46-65 år
0%

Mycket bra

25 %
Ganska bra

17 %

54 %
50 % dåligt
Ganska

75 %dåligt
Mycket

bra.
4%

Vet ej 100 %

Vilket är ditt helhetsbetyg av Vinterspelen? Bas: Man (n = 97) / Kvinna (n = 96) / 6-11 år (n = 53) / 12-15 år (n = 61) / 16-25 år (n = 33) / 26-45 år (n = 23) / 46-65 år (n = 26)
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RESULTAT // GILLAR MEST MED VINTERSPELEN

1. SPEL OCH AKTIVITETER

Mer än hälften av respondenterna uppger att de mest gillar alla spel och aktiviteter som finns på Vinterspelen. Störst andel
svarar att de särskilt gillar PS4/FIFA. En stor andel svarar även att de gillar Nintendo mest. Fullständig rankning av spel och
aktiviteter visas på nästa sida. En del respondenter kunde dock inte ange någon särskilt favorit.

2. ROLIGT EVENEMANG FÖR BARN

En del respondenter svarar att Vinterspelen generellt är ett kul arrangemang, särskilt för barnen som får något att göra och
möjlighet att träffa nya vänner.

3. MYCKET FOLK OCH SOCIALT

Det finns även en del respondenter som särskilt uppskattar att det finns mycket människor på Vinterspelen samt att det är
en bra mötesplats för vänner och andra människor att träffas på.
Vad gillar du mest med Vinterspelen? Bas: Samtliga (n = 200)
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RESULTAT // GILLAR MEST MED VINTERSPELEN

E-SPORT & TV-SPEL

NINTENDO

Störst andel respondenter svarar att de

En stor andel respondenter svarar även att

gillar PS4 eller FIFA mest med Vinterspelen.

de gillar Nintendo mest.

BRÄDSPEL
Bland en del respondenter uppges även
brädspelen vara särskilt uppskattade på
Vinterspelen.

Vad gillar du mest med Vinterspelen? Bas: Samtliga (n = 200)

JUST DANCE
Lika populärt som brädspelen är även tvspelet Just Dance enligt respondenterna.
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RESULTAT // GILLAR MEST MED VINTERSPELEN

RYMDPILOT

WORKSHOP & FILMPROPS

Ett flertal respondenter tycker att

Lika stor andel respondenter som

rymdpiloten var en särskilt rolig aktivitet på

uppskattar rymdpiloten tycker det är särskilt

Vinterspelen.

roligt att skulptera, bygga masker och
sminkas.

ÖVRIGT
I mindre utsträckning än övriga spel och
aktiviteter nämns även flipperspel, VRspelet och 3D bland respondenterna.

Vad gillar du mest med Vinterspelen? Bas: Samtliga (n = 200)
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RESULTAT // SAKNAR MED VINTERSPELEN

”

”Någon matigare mat”
”Ordentligare lunch på plats”

”

”Kanske fler 3D så det inte blir kö”

Större delen av

”Princess-spel”

respondenterna uppgav att

”Kanske större utbud av flipperspel”

de inte saknade något med

”Kanske något matigare”

”Lite trångt”

Vinterspelen. Endast ett tiotal

”Mer ordentlig mat”

”Mycket folk på en liten yta - trångt”

personer nämnde förslag på

”Ordentligare mat”

”Kanske mer aktiviteter vid brädspelen”

Finns det något du saknar med Vinterspelen? Bas: Samtliga (n = 200)

”Mer värme”

åtgärder som de önskade se.

25

1

2

3

4

5

RESULTAT // TILLGÄNGLIGHET

23 %

Majoriteten av respondenterna anser att
Vinterspelen är till för alla. Nästan 25

1%

procent av respondenterna har svårt att
ta ställning i frågan.
77 %

Ja

Nej

Vet ej

Upplever du att Vinterspelen är till för alla? (Att vem som helst kan besöka och delta i Vinterspelen) Bas: Samtliga (n = 200)
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RESULTAT // TILLGÄNGLIGHET

80 %

Man

Kvinna

20 %

75 %

1%

56 %

6-11 år

Män upplever i något högre utsträckning
än kvinnor att Vinterspelen är till för alla.

24 %

Besökare i åldern 46-65 år upplever i

44 %

högre utsträckning än övriga
80 %

12-15 år

20 %

76 %

16-25 år

åldersgrupper att Vinterspelen är till för
alla. Bland övriga åldersgrupper återfinns

24 %

en större andel besökare som inte kan ta
91 %

26-45 år

9%

96 %

46-65 år
0%

25 %
Ja

50
%
Nej

4%
75 %
Vet ej

ställning i frågan, detta gäller särskilt
åldersgruppen 6-11 år.

100 %

Upplever du att Vinterspelen är till för alla? (Att vem som helst kan besöka och delta i Vinterspelen) Bas: Man (n = 97) / Kvinna (n = 96) / 6-11 år (n = 53) / 12-15 år (n = 61) / 16-25 år (n = 33) /
26-45 år (n = 23) / 46-65 år (n = 26)
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RESULTAT // AKTIVITETER FÖR KILLAR OCH TJEJER

Majoriteten av respondenterna anser att

26 %

det finns lika mycket att göra för killar
och tjejer på Vinterspelen. Drygt 25

1%

procent av respondenterna har svårt att
74 %

Ja

Nej

ta ställning i frågan.

Vet ej

Tycker du att det finns lika mycket att göra för killar och tjejer på Vinterspelen? Bas: Samtliga (n = 200)
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RESULTAT // AKTIVITETER FÖR KILLAR OCH TJEJER

Män och kvinnor instämmer i lika hög
Man

75 %

Kvinna

75 %

25 %

1%

55 %

6-11 år

grad att det finns lika mycket att göra för
killar och tjejer på Vinterspelen.

24 %

Besökare i åldern 46-65 år upplever i

45 %

högre utsträckning än övriga
79 %

12-15 år

21 %

70 %

16-25 år

åldersgrupper att det finns lika mycket att
göra för killar och tjejer. Bland övriga

30 %

åldersgrupper återfinns en större andel
83 %

26-45 år

17 %

96 %

46-65 år
0%

25 %
Ja

50
%
Nej

besökare som inte kan ta ställning i
4%

75 %
Vet ej

100 %

frågan, detta gäller särskilt åldersgruppen
6-11 år.

Tycker du att det finns lika mycket att göra för killar och tjejer på Vinterspelen? Bas: Man (n = 97) / Kvinna (n = 96) / 6-11 år (n = 53) / 12-15 år (n = 61) / 16-25 år (n = 33) / 26-45 år (n = 23) /
46-65 år (n = 26)
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RESULTAT // TESTAT NÅGOT NYTT

2%
25 %

Majoriteten av respondenterna har under
Vinterspelen testat något nytt. 25
procent av respondenterna har inte
testat något som de inte gjort tidigare.
74 %

Ja

Nej

Vet ej

Har du testat något här som du inte testat tidigare? Bas: Samtliga (n = 200)
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RESULTAT // TESTAT NÅGOT NYTT

67 %

Man

Kvinna

31 %

82 %

2%

17 %

1%

Kvinnor har i högre utsträckning än män
testat något på Vinterspelen som de inte
testat tidigare.

94 %

6-11 år

6%

Respondenter i åldern 6-11 år har i högre
86 %

12-15 år

12 %

53 %

16-25 år

41 %

2%

6%

utsträckning än övriga åldersgrupper
testat något nytt. I åldersgruppen 46-65
år återfinns störst andel respondenter

70 %

26-45 år

30 %

39 %

46-65 år
0%

25 %
Ja

som inte testat något som de inte testat
tidigare.

61 %
50
%
Nej

75 %
Vet ej

100 %

Har du testat något här som du inte testat tidigare? Bas: Man (n = 97) / Kvinna (n = 96) / 6-11 år (n = 53) / 12-15 år (n = 61) / 16-25 år (n = 33) / 26-45 år (n = 23) / 46-65 år (n = 26)
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RESULTAT // ANNAN AKTIVITET

0,3

Störst andel respondenter uppger att

25 %

24 %

de inte gjort något dagen innan deras

0,225

besök på Vinterspelen. Nästan lika

20 %

stor andel uppger att de jobbade.
Dagen innan besöket på Vinterspelen

0,15

12 %
9%

10 %

uppger även en stor andel
respondenter att de umgicks med
vänner. Bland övriga aktiviteter

0,075

nämndes bland annat biobesök,
2%
0

Förskolan

bakning, städning och träning.
Hemma

Var med
familjen

Var med vänner

Jobbade

Inget

Övrigt

Förutom att besöka Vinterspelen vill Malmö stad veta vad du annars gör på vinterlovet. Vad gjorde du igår? Bas: Samtliga (n = 200) Resultatet är baserat på öppna svar.
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1.

SAMMANFATTNING

Resultat
Ambitionen var att skapa en kreativ mötesplats främst för barn och unga 6-15 år på
Stortorget. Visionen var att skapa en cool mötesplats med digitala och analoga spel samt
workshops och andra händelser på temat. Den visuella inramningen var rymd, Sci-Fi,
futurism.
Vi uppskattade att vi måste kunna locka minst 2000 främst barn och unga / dag till
evenemanget. Konceptet visade sig vara helt rätt. Vi hade långt högre besökssiffror än
förväntat. Enligt den attitydundersökning som gjordes under arrangemanget tyckte
merparten av besökarna att det var ett mycket bra eller ganska bra evenemang. Många
pratade varmt om arrangemanget så att ryktet om Vinterspelet spreds och vi fick 50006000 besökare per dag. På nyår var det uppåt 8000 besökare. I attitydundersökning
framkom även att 74% tyckte att det fanns lika mycket att göra på Vinterspelen för både
tjejer och killar. Vinterspelen lockade den huvudsakliga målgruppen barn och unga men
hela familjen trivdes, vi mötte en fin mix av unga och gamla som spelade spel och var
kreativa tillsammans. Enligt Citysamverkans mätningar av flödet av människor på
Södergatan två år tillbaka, har besökarantalet ökat med 70 000 personer. Vi använde oss
av en arabisk Facebook-kanal, via Kulturförvaltningen, som gjorde en kort informationsfilm
om eventet. Filmen fick över 6000 likes och kommentarer, vilket är många i en grupp som
vi annars har svårt att nå.
Avvikelser
Vi kom igång alltför sent med projektet. Först på hösten direktupphandlades Nordsken för
att hjälpa oss med koncept och bokning. Parallellt satte vi igång med logistik och
kommunikation. När vi beslutat vilket tält det skulle bli direktupphandlades delar av
gestaltning och inredning. Snäva tidsramar gjorde att få tillfrågade företag hade tid att
offerera oss. För att få till stånd gestaltning på alla tänkta delar var vi tvungna att
komplettera med interna resurser vilket räddade tillställningen.
2.

BAKGRUND OCH UPPDRAGSGIVARE

Projektdirektiv
Stadens vinterarrangemang har ett flertal år legat i anslutning till julmarknaden på Gustav
Adolfs torg. 2018 expanderar Julmarknaden till hela Gustav Adolfs torg. Detta var en
förutsättning för att extern part ska kunna få ekonomi i nämnda marknad. Istället satsade
arrangemangsenheten på lovaktivitet för 6-15 åringar på Stortorget.
Projektets namn blev Vinterspelen och genomfördes av Arrangemangenheten, på
Stortorget. Flytten föranleder en uppskalning av omfattning. Projektet innefattade nu även
den Statliga lovsatsningen. Malmö stad har tillsammans med alla kommuner i Sverige
tilldelats pengar för att utöka lovverksamheten och skapa aktiviteter som ger stimulans och
personlig utveckling. Syftet med bidraget är att stimulera både pojkars och flickors
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deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan
barn med olika social bakgrund.
2.1. Konceptbeskrivning
Årets koncept benämns Vinterspelen. Ledorden är: aktivera, utmana, förena och
överraska.
Syftet är att skapa en mötesplats med kostnadsfria sociala aktiviteter och erbjuda givande
vinterledighet för skolbarn och ungdomar samtidigt som alla skall känna sig välkomna.
Ett statligt bidrag möjliggör för oss att på vinterlovet 2018-2019 skapa en bra
vinterlovssatsning för barn och unga i åldersspannet 6-15 år. Vi skall aktivera, utmana,
förena och överraska denna grupp. En mix av fysiska och sociala spelaktiviteter skall pågå
utomhus och i ett stort, uppvärmt, semitransparent eller transparent tält. Vi skall skapa en
stimulerande samvaro över klassiska och nyare spel samt mer fysiska utomhusspel. Låga
trösklar, kostnadsfria och varierade aktiviteter samt ett välkomnande värdskap skall
genomsyra arrangemanget så att alla kan och vill delta, även om den prioriterade
målgruppen är barn och unga i åldersspannet 6-15 år.
Innehållet ska uppfylla Malmö stads riktlinjer och värdegrund, där det speciellt är viktigt
med ett jämställt innehåll och att alla oavsett kön och social bakgrund känner sig
välkomna. Rätt mix av spel och aktiviteter samt ett proffsigt värdskap kommer att
säkerställa en välkomnande atmosfär som skall locka lika många tjejer som killar.
Plats
På Stortorget byggs en tältlösning på 700 kvadratmeter och ett attraktivt
arrangemangsområde i anslutning till tältet. Platsen är vald för att säkerställa tillgänglighet
och högt deltagande. Det är en neutral plats som alla kan relatera till och torget fungerar
storleksmässigt och logistiskt för det vi vill skapa. Det blir lätt för många att hitta till denna
mötesplats som kommer att utgöras av kostnadsfria aktiviteter och upplevelser på torget
och i uppvärmt tält.
Innehåll
Uppvärmt tält med brädspel, rollspel, tv-spel och VR-upplevelser. Alla spel är co-op-spel:
dvs att man måste vara minst 2 personer för att spela ett spel. Spelen som väljs skall ha
låga trösklar så att alla kan vara med.
I speltältet blir det mat och fikamöjligheter. Vi skall satsa på spel som förstärker tältet som
en social mötesplats med klassiska tv- och brädspel. Även praktiska inslag som tex
workshops för cosplay, bygga med Lego och Duplo, bygga figurer till rollspel etc.
Utomhusaktiviteter spelaktiviteter utomhus, utställningar och ljusinstallationer.
Barnens nyår firas den 31 december på Stortorget med pyssel aktiviteter och en scen fylld
med teater- och cirkusshower.
Kommunikation
För att nå åldersgruppen 6-15 år skall vi delvis arbeta med riktad kommunikation såsom
riktade utskick till skolor och fritidsgårdar samt utvalda föreningar i Malmö. Eftersom det är
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en målgrupp med stor digital vana bör även sociala medier vara en prioriterad del i detta
arbete. Kanaler som Facebook, Instagram och influencers använder vi för att ungdomar
ska få upp ögonen för arrangemanget och vilja besöka det. Information på området ska
vara lättillgänglig och det ska vara tydligt vem som är arrangemangets avsändare.
Säkerhet
En genomarbetad säkerhetsplan behandlar arrangemangets olika delar och delprocesser.
2.2. Effektmål
Lika många tjejer som killar deltar i arrangemanget och blir fortsatt del av spelkulturen i
Malmö.
Fler barn och ungdomar i Malmö finner på längre sikt en eller flera plattformar för att
fortsätta spela i olika socialt sammanhang.
Alla besökare känner sig inkluderade och välkomna och kommer att efterfråga att
arrangemanget återkommer och utvecklas.
Malmöbor och tillresande får ett överraskande alternativ till stadens övriga vinter- och jul
arrangemang.
Samarbetspartners och spelaktörer kommer att efterfråga och vilja bidra till en fortsättning.
2.3. Projektmål
Etablera en attraktiv tältdel med plats att spela analoga och digitala spel, delta i skapande
aktiviteter, vara del av en social samvaro.
Etablera utomhusaktiviteter som passar in i temat.
I anslutning till tältet skall det finnas trevligt ”häng” med mat- och fikamöjligheter.
Aktiviteter och innehåll med låga trösklar.
Ett område med snygga gestaltningslösningar och ljussättningar direkt kopplat till ett
lättillgängligt och aktivt innehåll.
En visuellt attraktiv placering som är lockande att komma till men som inte stör andra
verksamheter på torget.
En områdesutformning som skapar en gynnsam helhet för besökare och respektive
arrangör.
Ett innehåll och en kreativ och varm atmosfär som lockar lika många tjejer som killar.
Ett värdskap som får alla att känna sig välkomna.
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Ett innehåll som gör att arrangemanget känns välkomnande även för de medborgare som
inte ingår i den speciella målgruppen barn och unga i ålderskategorin 6-15 år.
Ett innehåll som riktar sig till alla men med tydligt fokus på målgruppen barn och unga
(utifrån rådande KF-mål).
En mötesplats för alla - oavsett ålder, kön, språk, etnicitet, religion, ekonomi, kulturell
förkunskap, sexuell läggning m.m.
3.

PROJEKTETS FÖRLOPP

Logistik och säkerhet
Etableringen på Stortorget planerades så att delar och objekt kunde användas till fler av
Vinterns arrangemang på Stortorget. Detta gällde t.ex. openside-container, kupoltält och
sophanteringsutrustning.
Säkerhetsplan enligt mall togs fram för arrangemangen.
Vinterspelen, Stortorget:
Etablering: (10/12) 14/12-27/12
Genomförande: 28/12-6/1
Avetablering: 6/1-11/1
Parallellt med genomförandet av För vårt Malmö påbörjades etableringen av Vinterspelen.
Bygget av huvudtältet med tillhörande teknik och gestaltning var mest omfattande och
påbörjades tidigt. Huvudtältet hade en yta på totalt 700 kvm där 500 kvm utgjorde
aktörsytor och 200 kvm användes till café/brädspel och entréyta. Tältet hade 5 st.
dörrpartier varav 3 st. användes som in- och utgångar för besökare. Övriga två användes
som nödutgångar samt av personal. Kupoltältet och en 20 fots open side-container från
För vårt Malmö, ett arrangemang vi genomförde på samma plats tidigare under december
månad, stod kvar och användes som scen respektive aktivitetsyta under Vinterspelen.
Området kompletterades med förvarings- och teknikcontainrar för arrangör och aktörer,
extra toaletter för besökare utöver torgets befintliga toalettbyggnad samt utrustning för
sophantering utöver vad som redan fanns på plats från För vårt Malmö. Två större
gestaltningsobjekt i form av rymdskepp byggdes på torgets norra respektive södra del och
utgjorde portaler till arrangemangsområdet. Ström till huvudtältet togs från större befintlig
central på torgets nordvästra del och drogs via kulvert och luftledning. Mindre befintliga
centraler på torget användes till arrangemangets övriga delar. På området fanns även eget
tält från aktör samt aktivitetsytor.
I huvudtältet fanns säkerhetsutrustning i form av brandsläckare, brandfiltar, första hjälpenväskor, hjärtstartare, inbrottslarm, brandlarm, nödutrymningsskyltar och nödbelysning.
Området hade bevakning nattetid samt över helgdagar. 2-6 st ordningsvakter fanns på
plats under genomförandet beroende på aktiviteter.
Barnens Nyår, Stortorget:
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Etablering: 30/12
Genomförande: 31/12
Avetablering: 1/1
Scen etablerades på samma plats som vid Luciakonserten, vilken vi arrangerade tidigare i
december. På kupoltältet monterades sidoväggar samt värmare och detta användes till
pysselaktiviteter. Området kompletterades med eldkorgar samt ett 5x5 m-tält för
korvgrillning. Parkeringen på torgets västra del stängdes inför arrangemanget och utgjorde
avfyrningsplats med säkerhetsavstånd för fyrverkeri. Säkerhetsutrustning och
ordningsvakter fanns på plats under genomförandet.
Förevent
Tanken med föreventen var att locka barn och ungdomar från Malmös ytterområden, där
flest av de barn och ungdomar som lever i socioekonomiskt utsatta förhållanden, vilka de
statliga lovpengarna är riktade till, bor. Vi valde att göra event i Holma, Rosengård och
Nydala. Vi samarbetade med HUR och Hela Malmö som känner till platserna som hjälpte
oss att hitta mötesplatser och att sprida informationen om föreventet och Vinterspelen ute
på skolor, fritidsgårdar och mötesplatserna. Sverok programmerade innehållet med
influencers och spelet Fortnite på plats.
Detta var ett bra sätt att nå ut till målgruppen och att få dem intresserade av
arrangemanget. Vi fick även möjlighet att testa konceptet med att samla en grupp att spela
ett gemensamt spel, vilket var huvudaktiviteten på Vinterspelen.
Kommunikationsplan
En kommunikationsplan togs fram i september-oktober tillsammans med en av FGKs
kommunikatörer. Vi flaggade internt efter behovet av en ev. ersättare för FGKs interna
informatör pga. en förestående föräldraledighet som var svår att sätta datum på. Vi fick
mycket riktigt byta informatör någon månad innan genomförande. Denne satte sig in i
projektet och fullföljde arbetet med att verkställa kommunikationsplanen. Parallellt med
detta äskade vi förstärkning gällande kommunikation via sociala medier så till detta togs
Lilla vardag, som tidigare har hjälpt till med sociala medier under Malmöfestivalen, in. Lilla
vardag skötte således kommunikationen på hemsidan Malmö forever, Facebook och
Instagram. Se separat fil för att ta del av hela kommunikationsplanen.
Bokningsprocess
Uppdraget att boka innehåll direktupphandlades i mitten på oktober. Avtal skrevs med
Nordsken som hade kunskap och ett stort nätverk inom spel. Under processen lärde vi oss
att det hade varit fördelaktigt med en hårdare styrning från vår sida. Nordsken som
utomstående aktör hade behövt en större förståelse för hur vi arbetar inom Malmö stad.
GDPR
Flera aktiviteter som vi hade ambitionen att boka behövde genomlysas ur GDPRsynpunkt. Vi fick god hjälp av FGKs jurist och en konsult som denne tog in. Vi var tvungna
att stryka en filmaktivitet helt eftersom det var alltför många risker med den. Aktiviteten
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Rymdfilm styrde vi upp hanteringen av personuppgifter på. Vi styrde också upp hur Sverok
TV skulle jobba när de streamade under arrangemanget.
Visuellt koncept och gestaltning
Det visuella konceptet var rymd, Sci-Fi och futurism, vilket genomsyrade såväl visuellt
koncept som inredning och gestaltning i speltältet och ute på torget. Vår logistiker ritade
upp två trosskonstruktioner i vilka direktupphandlade Decodarlings byggde stora
rymdskepp som på långt håll drog blickarna till sig. Decodarlings hade även uppdraget att
skapa rymdskeppslika entréer in till speltältet.
Brädspelskaféets inredning direktupphandlades och byggdes upp av Kosmonaut.
4.

PLANERAT/VERKLIGT UTFALL

4.1. Tider
Tidplanen:
V 39 El upphandling ut
V 40 Tältupphandling och gestaltning och inrednings upphandlingar ut
V41 Konceptframtagning
V 41 Området planerat
V 41 Grafisk profil
V 42 Miljöljus och nätverk
V 44 Övrig logistik, säkerhetsplan, 25% av innehållsbokningarna vara klara
V 47 75% av innehållsbokningarna vara klara
V 50 100% av innehållsbokningarna vara klara.
V 51 Grundetablering klar och gestaltning klar
V 52 Inflyttning aktörer och genomförande 28/12-6/1
V1-2 7/1-9/1
V3 Projekt avslutas
Den tidplan vi upprättade följdes i den mån det gick. Från och med november
intensifierades arbetet i hög grad delvis pga. att bokningsarbetet slukade oväntat mycket
resurser. Detta tvingade fram ett agilt arbetssätt för att ro hem projektet. Det faktum att
Vinterspelen var ett helt nytt projekt och tidsmässigt låg i jullovet gjorde det svårt för folk
att ställa upp. En del bearbetning för att övertyga potentiella medaktörer krävdes. Projektet
kom också igång sent vilket bidrog till en tuff arbetsbörda på senhösten.
4.2. Kostnader/intäkter
Kostnader:
Logistik, tält, el
Säkerhet
© Dokumentmall Gatukontoret
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Marknadsföring
Förevent
Gestalting, teknik
Innehållsbokare
Innehåll
Värdskap
Övriga Arrangemang:
Reserv
Tot:
Intäkter
kommunstyrelsen
Ungdomsstyrelsen
Extra säkerhetskostnder
Tot:

0,6
0,2
1,2
0,45
1,2
0,2
0,3
0,15
6,9 milj kr

2,3
4,0
0,6
6,9 milj kr

Den ursprungliga budgeten hölls. Vi fick utökad säkeretsbudget på grund av byggnation av
väghinder som beslutades måste finnas på plats.
4.3. Resursutnyttjande
Planerade resurser:
Interna resurser på Arrangemangsenheten:
2 Projektledare
1 Logistiker
2 Projektassistenter
Interna resurser på FGK:
1 Kommunikatör
1 Säkerhetssamordnare
Externt:
Innehållsbokare Nordsken
Utfall:
Utfallet stämde väl överens med vad vi hade planerat. Att projektet startade sent bidrog
dock till vissa svårigheter. Även att genomförande-perioden var under jullovet kräver en
bättre framförhållning.
Korta ledtider för Nordsken bidrog till att bokningar kom in sent som i sin tur bidrog
hård anspänning för arbetsgruppen att gå igenom bokningarna. Därför behövde ta in extra
hjälpt internt på arrangemangsenheten.
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Vi fick gå igenom vissa aktiviteter grundligt för att säkerställa att de kunde
genomföras på ett säkert sätt ur GDPR-askpekt. Till detta fick vi ta hjälp av våra
stadsjurister.
Upphandlingen av gestaltning var svår att genomföra då vi fick få svar och de svar vi
fick var dåligt genomarbetade. Det krävs längre processer med kanske någon from av
skissarvode för lyckas få in bättre svar. Vi fick ta in interna resurser på
arrangemangsenheten för att skissa på kompletterade gestaltningar samt använda
resurser som redan var upphandlade i projektet för att bygga och tillverka gestaltningarna.
Mediatec och FYC var med i den kreativa processen och hjälpte till att bygga allting på
plats.
5.

ERFARENHETER

5.1. Projektorganisation
Vinterspelen leddes av två projektledare. Till sin hjälp hade de en logistiksamordnare och
två projektassistenter från arrangemangsenheten. Dessutom fanns en resurs från
kommunikationsavdelningen att tillgå, likaså en juridisk resurs från FGK.
Som ett led av att gestaltningsupphandlingen som lades ut inte genererade tillräckligt
tillfredställande svar fick vi själva på enheten bli kreativa och med stor hjälp av kollegor
inom arrangemangsenheten kunde vi själva gestalta arrangemangsytan invändigt.
Detta var lärorikt och bra för gemenskapen på enheten.
I övrigt jobbade vi med ett antal leverantörer, såväl upphandlade som RAM-avtalade (se
nedan).
5.2. Metoder, tekniker och processer
Vi har jobbat agilt. Det har rått ett demokratiskt klimat vad gäller processledningen där
samtliga i projektgruppen har kommit till tals. Veckovisa projektgruppsmöten gjorde att vi
gemensamt kunde följa processen i planeringsarbetet. Under dessa möten belystes och
fördelades nuvarande och kommande arbetsuppgifter.
5.3. Hjälpmedel
Trello – projektplaneringsverktyg som underlättade transparensen i arbetet mellan extern
bokare som befann sig på annan ort och projektgruppen.
Google Drive – Fildelningsplattform som gjorde att vi kunde dela filer med extern part.
Skype – Kommunikationsverktyg för flerpartssamtal som gjorde att vi smidigt kunde ha
möten med de externa parterna i stor grupp.
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5.4. Administrativa rutiner
Inom projektgruppen har vi haft ett arbetsdokument som vi ständigt hållit uppdaterat med
listor över exempelvis arbetsuppgifter, milstolpar och dagordning inför kommande
veckomöte.
Vid varje veckovist projektgruppsmöte har mötesanteckningar förts och i efterhand
skickats ut till hela gruppen. Dessa anteckningar har fungerat som underlag för att kunna
följa arbetet samt dela upp arbetsuppgifter.
Kring de frågor som dök upp om GDPR gällande vissa aktiviteter hade vi stor hjälp av den
stadsjurist som fanns att tillgå. Tillsammans med denne kunde vi arbeta fram såväl
underlag till avtal som arbetsrutiner att följa under arrangemangets genomförande.
5.5. Leverantörer
Innehåll – Nordsken
Nordsken upphandlades som externa bokare med spetskompetens och kontaktnät inom
spel- och filmvärlden. Genom veckovisa möten samt gemensamma arbetsdokument var
syftet att hålla koll på arbetet med innehållsbokningarna samt förmedla information om vårt
arbete med utformning av arrangemangsområde. Nordskens engagemang och kunskap
om spelbranschen var positivt för projektet. Våra olika arbetssätt gjorde dock att det tog tid
för Nordsken att sätta sig in i kommunal verksamhet.
Streamingtjänst – Sverok
Med sin nystartade streamingkanal Sverok-TV på streamingsidan Twitch kunde vi
förmedla en bild av arrangemanget till intresserade personer som inte kunde vara med
fysiskt på plats. Samarbetet hade en lång uppstart kantat av olika missförstånd men när
väl arrangemanget och streamingen genomfördes fungerade samarbetet bra. Även efteråt
har kommunikationen fungerat bra, vilket bådar gott för framtida samarbete. Statistik som
vi har från sändningarna kan bidra till att det blir mer intressant för aktörer att vara med på
kommande arrangemang.
Mediatec – Teknik
På grund av problem med gestaltning fick vi lägga till tjänster från leverantören.
En bra leverantör som snabbt satte sig in i våra problem med att lösa gestaltningen
invändigt.
Lambertsson – tält och övrig logistik
En leverantör som vi har jobbat länge med och som är väl insatt i vårt arbetssätt.
Decodarlings – Gestaltning utomhus
Vi beställde två rymdskepp på 7-8meter höga trosskonstruktioner och utsmyckning av tre
tältentréer enligt gestaltningstemat. Byggtekniskt hade inte leverantören sett alla
svårigheter med den avancerade byggnationer, därför gick det åt mer tid än
överenskommet. Detta berodde på den korta ledtiden.
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Kosmonaut
Samarbetet har fungerat väl överlag. Den skiss de skickade på caféinredningen var
tillfredställande med tanke på den korta tidsaspekten. Materialet och sammansättningen
av möblerna uppnådde dock inte den kvalitet vi hade önskat.
Kafé Agnes
Trevlig personal och bra utbud. Vi har dock fått indikationer på att de låga priserna sänkte
besökarnas förväntningar på kvalitet, vilket gjorde att de blev positivt överraskade när de
smakade.
Scandic hotell Stortorget
Samarbetet fungerade bra, personalen var väldigt tillmötesgående. När vi behövde ett
extra rum på nyårsafton var det inga problem att lägga till ett konferensrum. Vi har jobbat
tillsammans med dem tidigare, har alltid fungerat bra.
5.6. Kommunikation inom arbetsgruppen
Kommunikationen och avstämningarna med Nordsken har vi använt Trello som
projektverktyg.
Trello har gett oss en bra översikt vad som är på gång och status på bokning av innehållet.
Vi har också haft avstämning varje vecka där vi har gått igenom frågeställningar och status
och svårigheter. Vi har också gjort tydliga anteckningar om någon inte skulle vilja följa upp
som inte vad med på mötet eller om man var tvungen av andra anledningar gå tillbaka till
anteckningarna. Allt sparas på gemensam server.
Övriga leverantörer har vi haft avstämningar med vid viktiga deadlines under projektets
gång. Vid möten eller telefonavstämningar har vi försökt att i största möjliga mån fört
anteckningar vid viktiga beslut för att ha något att falla tillbaka på.
5.7. Kommunikation utåt
Kommunikationen utåt har hållit sig inom det temat som var satt för arrangemanget – spel
med rymden, UFO, sci-fi och futurism som visuell inramning. Inom projektet har det
uppdagats hinder på vägen gällande de interna rutinerna. Det hade gynnat projektet att
göra en omvärldsanalys och anpassa kommunikationsplanen till den tilltänka målgruppen
och att synas i kanalerna de använder, anpassat efter deras beteendemönster.
Att skapa ett företagskonto på tex. Facebook hade underlättat vid betalning av annonser.
6.

PUBLIKUNDERSÖKNING

Se bifogad fil.
7.

ÖVRIGA KOMMENTARER

Att jobba med spel är inkluderande i alla åldersgrupper.
© Dokumentmall Gatukontoret

13

Arrangemangsenheten

0709-34 21 66

2019-01-28

0

13 (13)

Vinterspelen

Bokningar kräver lång framförhållning pga. att många vill vara lediga men i övrigt en bra
period att lägga denna typ av arrangemang för att skapa en mötesplats.
Mindre aktörer borde ha varit med i 2-3 dagar, dels för att de själva ska orka hela perioden
och för att kunna erbjuda besökarna ett varierat innehåll för att locka dem att återkomma
till arrangemanget.

Underskrift av Projektledare

Namn
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1
AKTIVITETSLISTA FEBRUARILOV 2018

Antal flickor som
deltog i aktiviteten

Antal deltagare med
annan könsidentitet
som deltog i
aktiviteten

Antal pojkar som
deltog i aktiviteten

Antal deltagare där
uppgift om kön saknas
som deltog i
aktiviteten

Organisation / Verksamhet

Namn på aktivitet

Lindgården med ReTuren

SF Filmstaden Storgatan

0

5

0

0

Lindgården med ReTuren

Matlagning på lindgården

0

5

0

0

Ung Fritid Västra Hamnen

Vallåsen

11

13

0

0

Malmö stad

Skidutflykt Vallåsen

4

3

0

0

Lindgården med ReTuren

Hyllie badet

0

5

0

0

Lindgården med ReTuren

Jump trampolin

0

8

0

0

Rörsjöns fritidsgård

Sherlocked

4

3

0

0

Lindgården med ReTuren

laserdome

0

10

0

0

Lindgården med ReTuren

Familjefest

20

20

0

0

Lindgården med ReTuren

Familjefest

0

0

0

0

Lindgården med ReTuren

personalkostnader

0

0

0

0

malmö stadsarkiv

Serier från arkivet

18

13

0

0

Ungdomshuset

Utflykt till Bokskogen

8

7

0

0

Malmö Konstmuseum

Vilken färg har vintern?
Färgblandarworkshop på sportlovet

32

28

0

0

Sektion 2C, Mötesplats Tegel

Den blå planet

5

7

0

0

Sektion 2C, Bricks

Jump

4

7

0

0

Malmö Konsthall

Trassla och linda

25

48

0

0

Malmö Konsthall

Trassla och linda

166

70

1

0

Stenkula Fritidsgård

Bounce

6

6

0

0

Stenkula Fritidsgård

Busfabriken

7

6

0

0

Malmö Konsthall

Gör som Judith

64

34

0

0

Nydala fritidsgård /

Tårtbakning i Nydalastugan

16

11

0

0

Oxie Fritidsgård

En aktivitetsdag i Oxie

7

15

0

0

Spelens hus

Lilla Spellovet

118

312

0

0

1
AKTIVITETSLISTA VÅRLOV 2018

Organisation /
Verksamhet

Namn på aktivitet

Antal flickor som
deltog i aktiviteten

Antal deltagare med
annan könsidentitet
som deltog i
aktiviteten

Antal pojkar som
deltog i aktiviteten

Antal deltagare där
uppgift om kön saknas
som deltog i
aktiviteten

Quiz med Isabell och
Bellevuegårdsbiblioteket Jonas

14

5

0

0

återSKAPA / Föreningen Käpphästar - ett
Stapelbädden
annorlunda ridläger

20

0

0

0

Allaktivitetshuset
Lindängen

Påskpyssel & Lek

25

30

0

0

Allaktivitetshuset
Lindängen

Fångarna på
Allaktivitetshuset

50

30

0

0

Lindgården med
ReTuren

Jump trampolin

2

3

0

0

Lindgården med
ReTuren

Skapande verksamhet

4

5

0

0

Malmö Museer

Lär dig mer om djur,
höns och får.

160

160

0

0

Arena 305 Musik &
Kulturhus

Musikvideoworkshop

4

4

1

0

Oxiebiblioteket

Skrivarkurs med Anette
Eggert

8

2

0

0

Allaktivitetshuset

Utflykt till Vallåsen

16

24

0

0

1
AKTIVITETSLISTA SOMMARLOV 2018

Organisation /
Verksamhet

Namn på aktivitet

Antal
flickor
som
deltog i
Antal pojkar
aktivitete som deltog i
n
aktiviteten

Antal
deltagare
med annan
könsidentite
t som deltog
i aktiviteten

Antal
deltagare
där uppgift
om kön
saknas
som deltog
i aktiviteten

Käpphästar - ett
återSKAPA/Föreningen annorlunda
Stapelbädden
käpphästläger

23

3

0

0

Arena 305

MusiCamp305

40

8

0

0

Drömmarnas hus

Bästa sommaren- 3
olika sorters workshopar

648

432

0

0

Teater 23

Pappa är ute och cyklar

50

50

0

42

Meteor International

Positive Power

30

20

0

0

Sommarscen Malmö

Les Moutons (Fåren)

500

500

0

0

Sommarscen Malmö

Suuz's special guest:
NOR

124

83

0

0

Sommarscen Malmö

Coco

130

130

0

0

Sommarscen Malmö

Jumanji

170

170

0

0

Sommarscen Malmö

Malmö Top Chart

195

130

0

0

Lindängenbiblioteket

Sommarlovsaktiviteter
(pyssel, högläsning,
film, tv-spel, brädspel)

66

36

0

0

Lindgården med
ReTuren

Nationalsdagsfirande i
Lindängsparken

0

1

0

300

Sommarscen

Urban Dans: Sofia
Södergård + Inxi &
Sasha + De La Vibe

110

110

0

0

Lindgården med
ReTuren

Skolan börjar fest

0

1

0

1200

Oxiebiblioteket

Sommarlovsteater

25

20

0

0

Oxiebiblioteket

Skrivarkurs

28

23

0

0

Oxiebiblioteket

Sommarboksfest

20

15

0

0

Oxiebiblioteket

Serietecknarskola

16

20

0

0

Oxiebiblioteket

Sommarlovsbio

55

46

0

0

Kirsebergsbiblioteket

Ormvisning av Malmö
Reptilcenter

35

37

0

0

Oxiebiblioteket Salong

Sommarverkstad

13

8

0

0

Stiftelsen Malmö
Sommargårdar

Tonårskollo i Ottarp

208

234

0

0

Stiftelsen Malmö
Sommargårdar

Dagkollo i Höllviken

75

43

0

0

Kirsebergsbiblioteket

Trollkarlen Danini

40

32

0

0

Kirsebergsbiblioteket

Teater med Sagofen
Isadora

15

17

0

0

Kirsebergsbiblioteket

Workshop med
Återskapa

5

5

0

0

Idrott Utan Gränser

Kostnadsfria
sommarlovsaktiviteter
med Idrott Utan Gränser

1 361

1521

0

0

Kulturskolan

Sommarkulturskola

120

112

0

0

2
Allaktivitetshusen

Personalkostnader 2018

1

2

0

0

Allaktivitetshusen

Bayramfesten

500

450

0

0

Allaktivitetshusen

Vårt Hermodsdal

600

550

0

0

Kriscentrum Boende

Utflykter i Skåne

41

37

0

0

Västanväg 121-123,
barnboende

Lådcykel

0

2

0

0

1600

1400

0

0

46

31

0

0

1761

1218

0

0

Malmö stadsbibliotek, i
samarbete med Folkets
park/Hermodsdals
allaktivitetshus/Mosippa
n
jourboende/Lyktan/Mal
möfestivalen/Urban
Biblioteksbussen på
beach
sommarturné
Limhamnsbiblioteket

Nasse hittar en stol, Min
bästis Isa

BUFF Filmfestival

Sommarlovsbio

Rosengårdsbiblioteket

Kultur- och
fritidsaktiviteter på
Rosengårdsbiblioteket

528

311

0

0

Malmö Stadsteater

Prova på teater

137

93

0

0

United Sisters

US + NWG's
Wakeboardcamp 2018

103

1

0

0

Folkets Park

Sommarlovsfotboll

3660

5490

0

0

Folkets Park

Sommarlovsbasket

657

803

0

0

Malmö Konsthall

Konstonsdag för fritids

104

92

0

0

Malmö Konsthall

Konstonsdag för alla

287

176

0

0

Skånes konstförening

Konstkollot Lerig
sommar med Det
postapokalyptiska
hantverkskollektivet

20

10

0

0

MuralCentralen

Konstsommarlov på
Östra Sorgenfri

240

80

0

0

Garaget

Skapande verkstad med
Najim

299

157

0

0

Teater JaLaDa

Flerspråkig kulturskola

85

92

0

0

Malmö Konsthall

Konstkollo
Johannesskolan

16

12

0

0

Malmö Konsthall

Konstkollo Mötesplats
Tegel

6

4

0

0

Lindgården med
ReTuren

familje utflykt

0

1

0

98

Lindgården med
ReTuren

personalkostnader

500

750

0

0

Cykelfrämjandet

Cykelteknikbana för
barn

1403

1499

0

0

Malmö Museer,
Pedagogenheten

Vattenvetarna

302

361

0

2

Föreningen
Stapelbädden

Cykelkökets
Sommarturné

380

716

1

0

Stiftelsen Botildenborg

Odla i sommar

40

20

0

0

Malmö Museer

Äventyr i Bokskogen

56

92

0

0

3
Marint Kunskapscenter
i Malmö

Vem badar jag med?

204

160

0

2350

Rosengårdsfestivalen
2018

Rosengårdsfestivalen
2018

500

500

0

0

Allaktivitetshusen

Gårdsfester i
Hermodsdal och
Lindängen

496

499

0

0

5100

8000

21

13125

7

13

0

0

86

78

0

0

1450

2202

0

0

Container vid Urban
Fritidsgårdsavdelningen Beach
Malmö Museer

Arduino Summercamp

Malmö stadsarkiv

Cirkusskolan

Sommarsimskola för
Malmö stad Hylliebadet nybörjare
Malmö stadsarkiv

Vårt Malmö

43

37

0

0

Malmö stadsarkiv

Serier från arkivet

33

28

0

0

Malmö stadsarkiv

Historisk dans

91

86

0

0

arena 305

Sommarworkshops

12

10

2

0

Malmö stadsarkiv

Historieätarna

35

32

0

0

Biblioteken i Malmö,
Malmö Stad

Sommarboken

799

348

0

2

Koloniverksamheten
Finnhult/Vomb

16 aktiviter 8 på var
kollo

160

312

0

0

Malmö Konstmusuem

Hej Framtiden!
Skulptera framtiden!

87

87

0

0

100

100

0

0

HURSamhällsentreprenören Talanghörnan

1
Aktivitetslista Höstlov 2018

Organisation /
Verksamhet

Namn på aktivitet

Masten 2/biblioteken i
Malmö

Pop up Lab

Limhamnsbiblioteket
Kirsebergsbiblioteket
Föreningen
Stapelbädden

Återbruksläger

Antal deltagare med
Antal pojkar som annan könsidentitet
deltog i
som deltog i
aktiviteten
aktiviteten

Antal flickor
som deltog i
aktiviteten

Antal deltagare där
uppgift om kön saknas
som deltog i
aktiviteten

3

1

0

0

Träffa Beppe Singer

53

37

0

Författarbesök läslov

20

15 -

5

6

0

0

Bellevuegårdsbiblioteket
(ett av biblioteken i den Läslovet: Författarbesök
gemensamma ansökan) Elias Våhlund

34

35

0

0

Bellevuegårdsbiblioteket Spökrunda med Isabell
(egen ansökan)
och Jonas

25

25

0

0

0
-

Oxiebiblioteket

Författarbesök med
Elias Våhlund

30

24

0

0

återSKAPA

Läskigt skaparläger

11

14

0

0

Rosengårdsbiblioteket

Läslov: Författarbesök
Elias Våhlund

20

18

0

0

Stiftelsen Fryshuset/
Barn till ensamma
mammor

Alla barn har rätt till ett
aktivt höstlov

51

28

0

0

Biblioteken i Malmö /
Lindängenbiblioteket

Läslovet: författarbesök
Elias Våhlund

18

12

0

0

Malmö stadsarkiv

Verkstad med Pop Up
Lab

Allaktivitetshusen

Fotbollsturnering

Allaktivitetshusen

20

10

0

0

300

500

0

0

Naturläger

20

1

0

0

Allaktivitetshusen

Halloweenfest

47

55

0

0

Kirsebergs fritids och
kulturhus

odlingsworkshop

6

3

0

0

kirsebergs fritids och
kulturhus

Rimstad Rockers

27

18

0

0

2
kirsebergs fritids och
kulturhus

barnfilm

16

28

0

0

kirsebergs fritids och
kulturhus

Träning

3

1

0

0

Malmö stadsbibliotek

Läslovet

47

15

0

0

Stadsbiblioteket Enhet
Barn&Unga

Läslovet

129

114

0

0

Malmö Konsthall

Läslov: Skapa med
Malmö Konsthall

179

65

0

0

Malmö Konsthall

Höstlovsverkstad för
fritids på Malmö
Konsthall

36

31

0

0

Malmö Konsthall

Höstlovsverkstad för alla
på Malmö Konsthall

133

65

0

0

Folkets Park/ Fgk

Halloweenexperiment i
Parken

750

750

0

0

Drömmarnas hus

Skuggornas förbannelse
– ett spökmysterium om
vänskap

90

90

0

0

Fritidsförvaltningen
Föreningsavdelningen

Unga Ledare - Höstlovet
2018

320

280

0

0

MuralCentralen

Konsthöstlov

75

50

0

0

Allaktivitetshuset
Apelgård

Haloweenfest

90

70

0

0

Malmö Museer

Fårigt, ulligt, tovigt Tova i Torup

24

23

0

0

Malmö Museer

Tvål - ett rent kulturarv!

401

368

0

0

Garaget. Biblioteken i
Malmö.

Pop Up Lab

15

10

0

0

Kulturskolan

Höstlovskulturskola

55

45

1

0

Kriscentrum Boende

Utflykt

5

3

0

0
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Barn till Hav och Skog 2018
En sammanfattande rapport

Projektledare: Ali Wail, Joanna Guardado-Lundqvist, Jonna Apelmo

Rädda Barnen distrikt Malmö
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Ett stort tack till:
Vi vill börja den här rapporten med att tillägna ett stort tack till alla som har backat upp
Barn till Hav och Skog, både inför men också under sommaren 2018. Er insats har varit
av stor betydelse för projektet under verksamhetsåret. Stort tack till er:
Alla aktivitetsledare
Aktivitetshuset i Holma
Apelgårdsskolan
Babylon livs, Rosengård
Best Food, Holma
Bjarne Rasmussen, busschaufför för Södra innerstaden
Bujan Januzi, fotograf/videograf & redaktör
Camilla Küster, biträdande regionchef på Rädda Barnen region Syd
Citadellbadet, Landskrona
ED bussresor AB
Eddie Dervisevic, busschaufför för Holma/Kroksbäck
Elin Turesson, Bästa Sommaren
Gunilla Mensahadji, Mosippan
Holmaskolan
Johannesskolan
Karlsrobadet, Eslöv
Kroksbäcksskolan
Kryddgårdsskolan
Ladan Dehnad, Mosippan
Lorensborgsskolan
Lågedammsbadet, Hörby
Malmö Stad, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Ung i Sommar
Malmö Stad, Fritidsförvaltningen
Mix Food, Rosengård
MKB Holma
MKB Kroksbäck
Mosippan
Romeleåsens Dressincykling
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Rosengårdsskolan
Rädda Barnens lokalförening i Malmö
Räddningstjänsten Malmö
Röda korset Malmö
Siamak, busschaufför för Rosengård
Sofielundsskolan
Sofie Olovsson, Projektledare Rädda Barnen Region Syd
Sorgenfriskolan
Stenkulaskolan
Suzanna Holmberg, Case Manager Rädda Barnen Region Syd
Tegelhuset, Rosengård
Tosselilla Sommarland
Underverket
Värner Rydénskolan
Våra ungdomskommunikatörer
Zabeh Karimi, Barnens resekompis
Özen allfrukt
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Vad är Barn till Hav och Skog?
Projektet Barn till Hav och Skog (BHS) startades år 1990 i Rosengård och har idag
expanderat till ytterligare två stadsdelar i Malmö: Södra Innerstaden och Holma/Kroksbäck. Varje sommar arbetar en ledargrupp med att ta med barnen i området på olika
utflykter för att göra sommaren extra minnesrik. Vårt projekt ger barnen frihet att vara
just barn, att få ett roligt sommarlov där de kan upptäcka naturen samt leka och busa
med vänner och engagerade vuxna. Tack vare våra sommarutflykter får de chans att
lämna stadsmiljön och upptäcka allt roligt som Sommarskåne har att erbjuda. Utflykterna äger rum varje måndag, onsdag och fredag från mitten av juni till början av augusti. Undantaget är i Rosengård då de har en utflykt extra på tisdagar på grund av ett
högt antal deltagande barn. Hos oss på BHS är ledartätheten viktig och vi arbetar därför
1 projektledare och 5 aktivitetsledare i varje stadsdel och tar max med 25 barn per utflykt. Vårt mål är att
arbeta för barns lika
rättigheter

med

ut-

gångspunkt i Barnkonventionen och vårt fokus är att kunna utveckla goda relationer
med varje barn samt se
till att alla barn känner
sig sedda och hörda.

Projektets syfte
Alla barn har olika förutsättningar och Rädda Barnen arbetar hårt för att synliggöra och
motverka de orättvisor som barn utsätts för. I slutet av 2015 utgavs Rädda Barnens
senaste barnfattigdomsrapport som visade att barnfattigdomen i Malmö är den högsta i
landet och att det råder stora skillnader mellan olika stadsdelar. Vår ambition är att
erbjuda barn en meningsfull fritid med många äventyr även utanför staden. Vi vill erbjuda en plats där de kan leka och umgås på lika villkor bortom sociala och ekonomiska
begränsningar. Enligt artikel 31 i Barnkonventionen har alla barn rätt till lek, vila och
fritid. Det kan finnas ett flertal anledningar till att alla barn inte har samma möjligheter,
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bland annat ekonomiska förutsättningar. Då barn har begränsade påverkansmöjligheter
är det särskilt viktigt att samhället bidrar för att skapa lika förutsättningar för just dem.
BHS erbjuder därför kostnadsfria utflykter till olika platser runt om i Skåne med utgångspunkt i socioekonomiskt utsatta områden i Malmö. Vi gör ingen skillnad på barnen och även barn utanför stadsdelarna är välkomna. Vi erbjuder barn en meningsfull
fritid genom spännande och lärorika utflykter. Det kan vara allt från upptäcktsfärd i
skogen, till att paddla kanot i en sjö eller titta och prata om olika djur vi hittar. Vi ledare
värdesätter också diskussioner kring andra saker barnen kan komma att tänka på och
tar upp. Det kan vara allt från det mest vardagliga till hur barnen själva mår.
För att ge barnen bästa möjliga förutsättningar väljer vi ut kvalificerade aktivitetsledare
med tidigare erfarenhet av arbete med barn. Målet är att kunna ge barnen goda förebilder och möjligheten att umgås med trygga vuxna. Vi väljer att ha en hög ledartäthet för
att alla barn ska få den uppmärksamhet de behöver och samtidigt främja en trygg och
positiv miljö där alla känner sig inkluderade. Vi gör ingen skillnad på barn! Då BHS
funnits sedan 1990 har barnen vant sig vid att projektet återkommer varje år och i dagsläget försöker vi, i den mån det går, också att eftersträva en kontinuitet bland ledarna
för att bibehålla en trygg och bra miljö för barnen.

Vilka är barnen?
Rädda Barnens barnfattigdomsrapport
visar att i socioekonomiskt utsatta familjer påverkas barnen negativt och löper
större risk för sämre resultat i skolan och
socialt utanförskap. Det uppstår en stor
orättvisa bland barn där familjens förutsättningar begränsar deras deltagande.
BHS är ett svar på detta då vi ger alla
barn en möjlighet att vara med. Här spelar det ingen roll hur familjens ekonomiska möjligheter ser ut vilket vi menar borde vara en självklarhet. I BHS får barnen
vara barn på lika villkor, bortom sociala och ekonomiska förutsättningar. Sociala relationer och nätverk ökar barnens psykiska välbefinnande samt underlättar för föräldrar
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som vill men inte kan erbjuda barnen den här sortens upplevelser. Vi riktar oss till barn
som ska börja i årskurs 1 och barn som ska börja i årskurs 7 samt åldersspannet däremellan. Det innebär att vi ser till vilken årskurs barnet går i istället för att fokusera
avgränsningen vid ålder. Därmed görs det ingen skillnad på om barnet gått om en klass
eller inte, man ska ändå ha möjlighet att åka med sina klasskompisar om barnet så önskar.

Hur når vi ut till barnen?
För att nå ut till barnen riktar vi oss främst till
skolorna i de områden vi är verksamma i. Inför
sommaren besöker projektledaren tillsammans
med aktivitetsledarna klasserna för att informera om sommarens utflykter och dela ut medgivandeblanketter. Det är därför av väldigt stor
betydelse för BHS att skolorna är samarbetsvilliga och det har de ofta varit. Skolbesöken är
även viktiga då vi får chans att träffa barnen innan utflykterna sätter igång vilket ger dem en
chans att få ett ansikte på oss och därmed känna sig lite säkrare inför sommaren. Vi
placerar även ut medgivandeblanketterna på strategiska platser i området för att sprida
informationen, exempelvis på fritidsgårdar, bibliotek eller hos andra aktörer i området.
I år hade vi tyvärr inte möjlighet att delta i områdesfestivaler som vi gjort föregående
år men tanken är att genomföra det inför sommaren 2019. På festivalerna har vi projektledare samt några aktivitetsledare delat ut medgivandeblanketter och pratat direkt
med föräldrarna. Tidigare år har vi ju enbart delat ut blanketter till barnen men vi ser
det som betydelsefullt att nå ut direkt till föräldrarna om vårt projekt och vad det innebär. Även föräldrarna har på så sätt kunnat få ett ansikte och relation till oss redan innan
utflykterna börjar.
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Vem arbetar med oss?
Vid rekrytering av nya aktivitetsledare letar vi alltid efter engagerade ledare som brinner för att arbeta med barn och
barns rättigheter. Vi vill att sammansättningen i ledargruppen
ska erbjuda en mängd olika kompetenser och personligheter
för att kunna komplettera varandra och matcha barnens varierande åldrar, intressen, personligheter, humör etc. I år har vi
rekryterat ett antal unga ledare från området, vissa har själva
åkt med på Barn till Hav och Skogs utflykter som barn. Förhoppningen är att relationerna som byggs upp över sommaren kommer bestå på ett
annat sätt när bra och trygga förebilder rör sig i samma område som barnen gör även
under de delar av året när projektet inte är igång.
I år startade rekryteringsprocessen första veckan i februari. Målet var att anställa 11
nya aktivitetsledare och vårt primära sätt att sprida information om tjänsterna var via
affischering runtom i Malmö och Lund. Förutom fysisk affischering använde vi oss av
nätverk och kontakter inom organisationen samt av sociala media.
En viktig faktor i vår rekrytering är att aktivitetsledarna ska vilja och kunna jobba med
oss flera år i rad. Många måste dock prioritera andra jobb eftersom det är svårt att få
ihop det ekonomiskt med ett så pass utspritt deltidsarbete. Det här har startat diskussioner inom projektledargruppen om fler arbetstimmar för att göra tjänsten som aktivitetsledare intressant för fler personer. Ett ökat antal arbetstimmar i form av fler utflykter/vecka hade också varit bra för att i viss mån försöka möta det konstant ökande antalet barn som vill följa med på utflykterna. Frågan måste dock diskuteras vidare utifrån
arbetsbörda för projektledarna och vilken energi ledarna kan bibehålla med fler utflykter.
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Kompetensutveckling av aktivitetsledare
I tjänsten som aktivitetsledare inom Barn till Hav och Skog ingår 3 utbildningsdagar
innan utflykterna startar samt ett så kallat mittmöte i juli när hälften av utflykterna är
genomförda. Under utbildningsdagarna får nya och gamla aktivitetsledare möjlighet
att dela erfarenheter och kunskap samt tillsammans delta i ett antal föreläsningar och
workshops med för projektet relevanta teman. Det finns även tid för ledargruppen i
varje stadsdel att hitta ett gemensamt förhållningssätt till olika situationer och dilemman som kan uppstå under utflykterna.
De föreläsningar vi hade under årets utbildningsdagar var 1) introduktion till Barn till
Hav och Skog med projektansvarig Helena Hansson, 2) att möta barn (inklusive Tryggare tillsammans) med Suzanna Holmberg, 3) genus och rättigheter med Sofie Olovsson och 4) hjärt- och lungräddning (HLR) med en utbildare från Röda Korset.
Våra utbildningsdagar är
kända för att vara väldigt
intensiva med mycket information på kort tid. I år
hamnade alla föreläsningspass utom HLR på samma
dag. Detta berodde delvis på att vi skulle haft ytterligare ett pass, Att samtala med
barn, under andra dagen, men att det passet oturligt nog behövde ställas in. Planen var
att vi istället skulle få material att utgå från och i viss mån kunna ha passet ändå. Det
blev tyvärr aldrig av och vi fick därför med kort varsel planera underlag till diskussioner utifrån våra samlade erfarenheter i projektledargruppen.
Jämfört med tidigare år hade vi i år alltså betydligt färre föreläsningsmoment. I stället
gavs möjlighet att lägga större fokus på diskussion. Vi hade fokus på generella värderingar och lät gruppen ta tid på sig att reflektera och problematisera kring olika potentiella scenarion eller värdeord som exempel vad en kränkning är eller hur det är okej
att skämta med ett barn. Genom dessa diskussioner lades en grund för att senare inom
stadsdelsteamen enas om gemensamma förhållningssätt gentemot barnen. Om ledarna
är överens från början är det mycket lättare att påminna varandra internt och jobba
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upp en trygghet i barngruppen.
I vanlig ordning hölls också ett så kallat “mittmöte”. Det sker efter halva projekttiden
för att utbyta information mellan stadsdelarna och för att ge varje stadsdel en chans att
prata ihop sig om hur arbetet funkar samt ha mer tid till specifika större frågor eller
utvecklingsområden. Även denna dag bestod av flera värdefulla diskussioner. Förbättringsområde gällande denna dag är att vi projektledare måste sätta datum tidigt och
vara tydliga med att dagen är lika obligatorisk som utbildningsdagarna i juni så att
alla aktivitetsledare faktiskt är med.
Sammanfattningsvis innehöll utbildningsdagarna intressanta och givande föreläsningar
trots långa dagar. Nästa år borde lyssna-pass i högre grad blandas med prata-pass. Vi
behöver också kommunicera tydligare med våra föreläsare i förväg. I år gick vi miste
om värdefull information till följd av att föreläsare ställde in eller byttes ut utan vår
vetskap. Vi har också diskuterat möjligheten att förlänga utbildningsdagarna och ha en
del av utbildningen i vatten eftersom vi badar i princip varje utflykt i projektet och
många barn vill att vi ska hjälpa dem att lära sig simma. Det är därför högst relevant att
aktivitetsledarna har utbildning i både livräddning i vatten och att kunna lära ut enkel
simteknik på ett pedagogiskt sätt.

Hur kan en utflyktsdag se ut?
Varje utflyktsdag börjar med ett morgonmöte med alla aktivitetsledare och projektledaren. Utifrån dagens väder bestämmer vi
ett utflyktsmål och pratar igenom dagens utmaningar samt fördelar ansvar kring sysslorna. Anledningen till att planeringen sker
så pass tätt inpå utflykten är att våra utflykter i hög grad är väderberoende och att vi
därför måste vara flexibla i vår planering.
För att kunna vara utomhus oberoende av
väder krävs att barnen har tillräckligt med
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kläder på sig/med sig eller att projektet köper in regnponchos eller liknande för barnen att låna.
Varje stadsdel har en förhyrd buss med plats för 25 barn/utflyktsdag. Ofta är det fler
än 25 barn på uppsamlingsplatsen, vilket skapat behov av ett turordningssystem för att
alla barn ska få åka med ungefär lika många gånger som möjligt under sommaren. Vi
använder oss av en närvarolista för att se hur många utflykter varje barn följt med på
där den som följt med minst antal gånger har förtur. Vi har även ett system med en så
kallad reservlista. Den används på olika sätt i de olika stadsdelarna, men innebär i
korthet att vissa barn på förhand får en garanterad plats till nästkommande utflykt.
Bussen åker klockan 10.00 och det är först när vi kört ut ur Malmö som vi berättar för
barnen vart vi är på väg. Att vi inte berättar det tidigare är i försök att uppmuntra barnen att upptäcka nya platser tillsammans med oss. Vissa utflyktsmål är mer populära
än andra och vissa ställen har ett rykte om sig att vara tråkiga även om de allra flesta
har riktigt roligt när vi väl är där. Under bussresan har vi också tid att prata med barnen ordentligt, stämma av läget, äta frukt och gå igenom våra gemensamma regler.
När vi kommit hem till Malmö igen samlas ledarna till ett eftermiddagsmöte för att
sammanfatta dagen. På dessa möten får vi
dela med oss av tankar och iakttagelser
från dagen, ventilera eventuella konflikter
eller jubla över alla fantastiska barn vi får
träffa. Att ha dessa kontinuerliga möten är
viktigt både för barnens trygghet och säkerhet under utflykterna och för ledargruppens samarbetsförmåga och utveckling.

Extra utflyktsdagar i Rosengård
Under 27 år har barn till Hav och Skog jobbat hårt för att involvera barn som till viss
del lever under svåra förutsättningar. Syftet är att bygga på barnens självkänsla och för
att låta barndomens livliga känsla leva längre. Varje år tar man med sig lärdomar till
kommande år för att programmet ska leva vidare med en starkare grund.
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Med tanke på hur många barn som velat
delta de senaste åren bestämde ledningen
att införa en extra veckodag till stadsdelen Rosengård. Anledningen till att just
Rosengård fick den möjligheten berodde
på att söktrycket har varit högre där än i
övriga stadsdelar. Med fler dagar runt hörnet blev det enklare för barnen att skapa ett
starkare band med ledarna. Det starka bandet kunde skapas för att de fick möjligheten
att spendera mer tid tillsammans vilket i sin tur gjorde att utflykterna blev allt roligare.
Med all den extra tiden fick vi även möjligheten att utforska mer av Skåne som består
av ett vackert landskap fylld med roliga och spännande aktiviteter. Varje utflykt blev
som ett äventyr i barnens sinne. Kommande år hade det varit fördelaktigt att utveckla
verksamheten och lägga till ytterligare en dag till även dem andra stadsdelarna.

Intern samverkan
Ett av de tidigaste samverkansinitiativen handlade om hur vi skulle marknadsföra projektet och kommunicera utåt till allmänheten att ansökningen för tjänsten som aktivitetsledarna hade öppnat. Med hjälp av Bujan Januzi, fotograf/videograf & redaktör,
filmades och redigerades tre videoklipp som vi spred på Rädda Barnens sociala medier. I filmklippen berättade vi att vi rekryterade aktivitetsledare, vem vi sökte, viktiga
datum och vad jobbet innebär. Nästa steg var att öka tillgängligheten för sökande genom att tillåta kandidater att skicka in videoklipp där de beskriver sig själva istället
för ett traditionellt personligt brev. På så sätt kompletterade vi vårt traditionella sätt
att sprida information samt öppnade upp möjligheten för ett roligare och mer kreativt
sätt att söka till projektet.
Vi har väldigt bra kontakt med kompetenta medarbetare inom Rädda Barnen som vi
tog hjälp av för att bygga upp föreläsningarna kring våra utbildningsdagar. Många av
dem hade vi samarbetat med redan tidigare år och de som inte kunde vara med det här
året hänvisade oss vidare till andra relevanta föreläsare. En fördel med att utnyttja intern
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kompetens är att det är lättare att ha förberedande möten tillsammans med föreläsarna
och att anpassa föreläsningen efter BHS specifika verksamhet.

Extern samverkan
Tidigare år har BHS blivit sponsrade av IKEA med allt från nödvändiga tillbehör till
matlagningen till filtar att sitta på när vi äter och väskor att packa alla grejer i under
utflykterna. Dessvärre ville IKEA inte fortsätta med samarbetet i år och vi misstänker
att anledningen kan vara att vi hörde av oss så tätt inpå sommaren. Nästa år borde vi
istället höra av oss i god tid. Helst innan IKEA lägger sin budget gällande olika projekt de vill stötta.
Under våren har vi också varit i kontakt med Rädda Barnens samverkansprojekt Bästa
sommaren som verkar lokalt i Rosengård. Projekt av den här typen, som jobbar med att
samordna olika aktörer i området och informera vilka aktiviteter som erbjuds till folk i
området, är mycket uppskattat från vårt håll. Det ger oss möjlighet att nå ut till fler barn,
men erbjuder samtidigt insyn i andra aktiviteter och sysselsättningar i området till de barn
som blir kvar hemma till följd av våra begränsade antal platser. Förhoppningsvis är detta
projekt återkommande och det skulle vara
fantastiskt om liknande projekt startade även
i anslutning till de andra stadsdelarna vi är
verksamma inom.
Det här året har vi uppmärksammat att vi fått olika sorters rabatter på utflyktsplatser i
de olika stadsdelarna. Därför har vi kontaktat de utflyktsplatser som tar en inträdesavgift, berättat om vårt projekt och förberett dem på att vi är 3 bussar från olika stadsdelar
som besöker dem under sommaren och vi därför behöver få samma rabatter/villkor. För
det mesta har det fungerat bra förutom vid några enstaka tillfällen mitt i sommaren. En
lärdom inför nästa år är att förhandla rabatterna innan utflyktsstart för att underlätta
samarbetet både för oss och för medarbetarna på plats.
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Nytt för i år är även vårt samarbete med ett nytt bussbolag vid namn EDs bussresor.
Eddie, som äger företaget samt arbetar som busschaufför i stadsdelen Holma/Kroksbäck, har sett till att vi har haft samma busschaufförer under hela sommaren. Det har
varit en enorm trygghet jämfört med tidigare år då det har varit ständiga problem med
byte av chaufför under sommarens gång. Alla chaufförer har varit väldigt trevliga och
varit med och hjälpt oss att skapa en trygg och bra miljö för barnen. Utöver att köra oss
till våra utflyktsmål har busschaufförerna varit aktiva och engagerade och hjälpt till
med allt från grillning till lek i vattnet. En toppen sommar mycket tack vare dem!

Utflykterna i stadsdelarna
Sommaren i Holma/Kroksbäck
Ännu en underbar sommar är förbi med BHS och den här sommaren var jag exalterad
över att utveckla min roll som projektledare. Fokus har legat i att förbättra saker sedan
föregående år samt att få den nya gruppen aktivitetsledare att komma in i sina roller.
Här nedanför kommer jag gå in lite mer på hur det har gått och diskutera de utmaningar
vi har fått ta oss an i sommar.
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Samarbete
Det här året har jag fortsatt lägga fokus på samarbete med andra verksamma aktörer i
området för att på så sätt lättare kunna organisera oss så barnen får ut så mycket som
möjligt av sin sommar. Det här året har vi tyvärr inte kunnat medverka på sommarfesten
i Holma som annars har varit en väldigt bra plattform för oss att få kontakt direkt med
barnen och deras föräldrar samt med områdets andra
aktörer. Föregående år har det varit väldigt gynnsamt
och vi har träffat en hel del barn som bor i området
men som går på skolor utanför området och därför
aldrig varit med oss förut.
Nytt för i år är att vi även gått ut och informerat i Lorensborgsskolan då vi insett att en hel del barn som
varit med oss tidigare faktiskt varit från Lorensborg.
Det innebär att vi nu går ut till tre skolor: Holmaskolan, Kroksbäcksskolan och Lorensborgsskolan.
Utöver det har vi haft nära kontakt med MKB Kroksbäck men nytt för i år är även
kontakt med MKB Holma. Det har kommit till vår kännedom att det är många familjer
i området som fortfarande inte riktigt har koll på att vi är verksamma under sommarlovet och hur dem får kontakt med oss. Vi har därför med MKB:s hjälp kunnat sprida
informationen om vårt projekt hem till familjerna i MKB:s månadsbrev samt sätta upp
information om oss i trapphusen runt omkring i området.

Lokal och mat
Vi samarbetar även med Best Food i Holma som varit oss lojala i flera år nu. Där handlar vi all mat till våra utflykter med 10% rabatt. Vi är väldigt tacksamma att samarbetet
med dem har bestått då det blir smidigt för oss då de har ett stort utbud av livsmedel
och ligger nära vår lokal.
Inför nästa år vill jag även få kontakt med Kroksbäcks fritidsgård Flamman för att informera om våra utflykter, särskilt med tanke på att fritidsgården för den yngre åldersgruppen har stängt under sommaren och informationen om vårt projekt har haft sämre
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spridning i Kroksbäck. Vi har haft viss kontakt det här året men tiden inför sommaren
har inte räckt till och vi hade svårt att bestämma en tid för möte. Inför nästa år vill jag
därför även få kontakt och starta ett samarbete med dem.
Under flera år har vi samarbetat med Aktivitetshuset på Holma när det gäller lokaler.
Vi får låna ett rum i deras nyrenoverade och centralt belägna lokal på Holma Torg. Det
hjälper oss mycket i vårt arbete under sommaren och personalen på Aktivitetshuset är
alltid snälla och hjälpsamma.
Jag ser fram emot nästa år då jag vet att det finns en hel del ytterligare samarbetsmöjligheter som jag ännu inte hunnit utforska, samt fortsatt och utvecklat samarbete med
de aktörer vi arbetar med idag.

Busschaufför
Vi gjorde ett bra val av bussbolag och i vår stadsdel hade
vi Eddie som busschaufför och han passade direkt in i
gänget. Det var väldigt kul att ha med honom och kommunikationen sinsemellan kändes lätt och obehindrad.
Eddie var alltid öppen för vad vi hade att säga om vad vi
tyckte behövdes eller inte behövde göras under utflyktsdagen. Det har varit en stor trygghet för både barnen och
mig som projektledare att ha med honom och jag hoppas
på fortsatt samarbete!

Deltagande barn
I år hade vi 190 unika barn som deltog i projektet, vilket är en ökning sen förra året.
Det här året har vi som nämnts varit ute i ytterligare en skola vilket säkert har bidragit
till ökningen. Utöver ökningen per unika barn har vi även haft ett avsevärt högre tryck
återkommande barn och har inför varje utflyktsdag haft runt 50 barn på uppsamlingsplatsen. Det har inneburit viss utmaning för oss då barnen får vänta längre på att följa
med samt följa med färre gånger per sommar än de vanligtvis är vana vid.
Vi har försökt förklara för barnen och de flesta är väldigt förstående även om de tycker
det är väldigt tråkigt. I framtiden hade det varit roligt att utöka projektet till ytterligare
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en dag i veckan eftersom trycket uppenbarligen är tillräckligt högt och det även hade
gjort arbetet mer attraktivt för aktivitetsledarna.

Arbetsgruppen
Många av förra årets aktivitetsledare avslutade sina studier förra sommaren och vi fick
därför anställa många nya aktivitetsledare till Holma/Kroksbäck det här året. Det var
alltså 1 aktivitetsledare kvar sen förra året och resterande 4 var nya. Eftersom det är
mitt andra år som projektledare kände jag mig spänd inför förändringen och mitt fokus
under rekryteringen var persondynamik. Vi letade efter personer som kunde komplettera varandra såväl personlighetsmässigt som erfarenhetsmässigt och resultatet blev
väldigt bra!
Årets ledargrupp var en ödmjuk och engagerad grupp
som snabbt kom in i sina arbetsuppgifter. Vi samarbetade bra och vi blev snabbt en väldigt tajt grupp
som under en kort tid till och med blev väldigt bra
vänner. De nya ledarna accepterades snabbt av barnen och det var positivt att få in nya personer med
nya erfarenheter vi kunde ta del av och som kunde se
projektet med nya ögon. Vi var noggranna med att gå
igenom platserna innan avfärd för att alla skulle ha
koll på eventuella risker eller möjligheter till att genomföra aktiviteter. Det fungerade
bra och alla ledare tog sitt ansvar och vid eventuell missämja kunde vi alltid kompromissa med fokus på barnens bästa under eftermiddagsmötet.
Under mitten av sommaren hade jag utvecklingssamtal med alla aktivitetsledare för att
se hur de tyckte att det hade gått fram tills dess och vad vi skulle tänka på resterande
delen av sommaren. Det största problemet var att de nya ledarna hade svårt att hitta sätt
att säga ifrån till barnen och jag tror det är ett väldigt vanligt problem att ha under första
sommaren. Man har ännu inte lyckats bygga starka relationer med barnen och ledarna
själva är fortfarande inte helt säkra i sina roller. Efter utvecklingssamtalen och vissa
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anpassningar från min sida lyckades alla ledare i slutändan hitta sin roll i gruppen ordentligt och tillsägningarna blev mer jämfört fördelade inom gruppen så det inte alltid
är samma ledare som behövde säga till.
Ledargruppen har skött sig superbra den här sommaren. De kom snabbt in i sina nya
arbetsuppgifter och tog sitt ansvar. Förhoppningsvis är de flesta ledarna kvar nästa sommar och jag ser då fram emot att utvecklas ytterligare tillsammans!

Uppskrivning & reservlista
Uppskrivningen är ett moment i arbetet som många
ledare tycker är lite extra svårt, särskilt som ny aktivitetsledare. Det är ofta väldigt stressigt med en hel
del barn och föräldrar som drar i en. Den här sommaren har vi därför återigen varit noggranna med att gå
igenom hur uppskrivningen bör gå till och hur de
som inte håller i själva listan ska kunna hjälpa till och
styra upp uppsamlingen. Det har gått förvånansvärt
bra och vi roterade ofta mellan alla i ledargruppen så
alla skulle vänja sig vid det. I slutet av sommaren
kände de flesta ledare sig mer självsäkra med listan i handen vilket var vårt mål.
Vi gick tydligt igenom hur vi ville att det skulle gå till och hjälpte till att påminna
varandra att vara konsekventa trots att det ibland kan kännas tjatigt. De som inte hade
hand om uppskrivningen försökte bli klara så snabbt som möjligt med övriga uppgifter
så alla ledare kunde vara ute och hjälpa till.
Nytt för det här året har varit att både föräldrar och ledare i arbetsgruppen diskuterat
upplägget av reservlistan. I Holma/Kroksbäck skriver vi nämligen alltid upp 10 barn
till reservlistan till kommande utflykt men med tanke på det stora antalet barn som kom
till uppsamlingsplatsen det här året diskuterades det om det skulle vara mer rättvist att
korta ner reservlistan till 5 barn istället. Vi valde att inte ändra något mitt i sommaren
utan kommer diskutera det inför nästa sommar istället.
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Föräldrar
Holma/Kroksbäck har tidigare år haft vissa problem med föräldrar i området. Många
av föräldrarna har inte riktigt förstått hur vårt uppskrivningssystem fungerar och väl på
plats med alla barn och andra föräldrar har det lätt blivit missförstånd. Föräldrarna insisterar ofta på att prata med de ledare som skriver upp och det har ibland blivit svårt
för oss att komma iväg i tid.
Föregående år försökte vi ha ett föräldramöte för att få möjlighet att informera föräldrarna men det var tyvärr väldigt få föräldrar som kom. Istället har vi det här året skickat
med en lapp hem, med information om projektet och hur vi går tillväga under utflyktsdagarna, tillsammans med medgivandeblanketterna. Det här året har vi också varit bestämda med att de som skriver upp tydligt säger nej till diskussion med föräldrar och
hänvisar dem till andra ledare. De ledare som är på plats men inte sköter uppskrivningen
har också varit bättre på att fånga upp föräldrar med frågor och önskemål och därmed
förhindrat en försening av uppskrivning och avfärd. Om det ändå uppstod en situation
med föräldrarna, diskuterade vi det i efterhand på eftermiddagsmötet och kom fram till
en gemensam lösning. Vi har i stort haft en lugnare sommar med föräldrarna i år. Att
vi haft ett rullande schema för uppskrivningen bland ledarna har också medfört att våra
nya ledare kunnat bygga en relation till föräldrarna vilket också är viktigt. Precis som
tidigare år fick vi en hel del presenter och handskrivna lappar av barn och föräldrar i området. Det
är alltid roligt att se att vårt arbete är uppskattat.
Sammanfattningsvis har vi sett att förstärkta rutiner
också har förbättrat samarbetet med föräldrarna.
Till nästa är tanken att fortsätta arbeta relationsbyggande och nå ut till föräldrarna via sommarfestivaler och informationslappar så alla från start har förståelse för hur det fungerar inför utflykterna.

Utflyktsmål
Den här sommaren har vi varit bättre på att variera utflyktsmålen vilket det fina vädret
också har underlättat. Jag kände mig också säkrare i min roll som projektledare och
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vågade därför åka till platser vi inte besökt tidigare. Överlag tyckte jag vi hade en bra
variation av utflyktsmål med allt från skogsäventyr till att kanotpaddling. Eftersom det
var en ny ledargrupp gick vi igenom risker och möjligheter under varje morgonmöte.
Om något särskilt inträffade under dagen pratade vi också om det på eftermiddagsmötet. Det kändes extra viktigt att vi var väl förberedda inför utflykterna då majoriteten av
ledarna själva aldrig besökt utflyktsmålen förut. Utflykterna fungerade jättebra och barnen var superglada oavsett vart vi åkte. Det har varit tydligt att det inte handlar om var
vi åker utan hur vi ledare förhåller oss till utflyktsmålet som påverkar huruvida det blir
en bra eller mindre bra utflykt.
I år har vi även fått reda på att det finns möjlighet att samarbeta med aktörerna i de
skogsområden vi besöker. Exempelvis kan man planera in att träffa någon som visar
barnen hur man gör upp små eldar eller lär sig mer om djur- och växtlivet som finns i
området. En jätterolig möjlighet för ledare och barn att utveckla intresset för skogen
vilket jag ser fram emot att testa nästa år!

Avslutande tankar
Sammanfattningsvis tycker jag det har varit en väldigt rolig och lärorik sommar. Det
finns inget bättre än att komma till Holma/Kroksbäck och mötas av massa glada spralliga barn och jag tror att vi vuxna lär oss minst lika mycket av dem som de gör av oss.
Det finns en del saker att fundera på och utveckla
tills nästa år men överlag är jag jättestolt över ledargruppens arbete och jag är väldigt tacksam av att ha
fått möjligheten att arbeta som projektledare. Jag ser
goda möjligheter att starta nya samarbeten med aktörer i området samt utveckla såväl gamla som nya
samarbeten. Jag tror att det finns stor möjlighet för
utveckling av projektet och ser fram emot att få vara
en del av det!

Sommaren i Rosengård
Att Barn till Hav och Skog cementerat sin roll som ett av de mest attraktiva och populära
sommarprojekten bland Rosengårds barn är ett faktum som vi kan vara väldigt stolta
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över. En etablerad närvaro av projektet i området sedan snart 30 år tillbaka har utan
tvekan bidragit till att stadsdelen Rosengård upplever högst söktryck i antalet unika
barn som söker sig till projektet i jämförelse med andra stadsdelar, och möjligtvis även
andra verksamheterna i området. I sommar mötte ledargruppen i Rosengård cirka 250
unika barn – det högsta söktrycket jag upplevt under mina tre år som aktiv inom projektet. Trots att spridningen i antalet deltagande barn varierade mellan ca 3–8 utflykter
per barn upplevde jag att fler barn var på uppsamlingsplatsen inför varje utflykt jämfört
med tidigare somrar. Inte nog med att antalet unika barn som sökte sig till vårt projekt
i Rosengård ökade med 20 barn jämfört föregående år så var det inte ovanligt att vi
möttes av 35–55 glada barn på uppsamlingsplatsen varje morgon. Att fler unika barn
kunnat delta i år jämfört med tidigare, beror på att BHS Rosengård har fått möjlighet
att utöka utflyktsdagarna med en dag/vecka för att bemöta det höga söktrycket.
Som ett av Sveriges mest socioekonomiskt utsatta områden så råder det inget tvivel om att det finns
ett tydligt behov för en meningsfull
fritid bland barnen i Rosengård.
Under sommarlovet bidrar Barn till
Hav och Skog Rosengård till att
jämna ut de olika förutsättningar och livsvillkor barnen i området upplever i sin vardag.
Detta genom att skapa en trygg miljö där barn tillgodoses rättigheten att få vara just
barn och mötas på lika villkor, om än bara för några timmar. Projektet är en viktig
pusselbit i ett pågående socialt arbete som rör frågor kring samhällsförändring, social
hållbarhet, jämställdhet, lokalt ägandeskap och inflytande.

Så mycket nytt! (Aktivitetsledarna)
Efter två år som aktivitetsledare i stadsdelen Södra innerstaden fick jag möjligheten att
ta över rollen som projektledare i Rosengård efter Ahmet Gazic, som har varit aktiv i
stadsdelen i fyra år. Med tanke på vilket utmärkt arbete som han lämnade efter sig var
det ett stort ansvar att följa i hans fotsteg. Av fem aktivitetsledarna från tidigare sommar, var det endast en som jobbade kvar vilket resulterade i princip var en helt ny ar-
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betsgrupp. Allteftersom lärde vi känna varandras egenskaper, styrkor och tillkortakommanden. Vi bildade en stark grupp där vi kompletterade varandra. En vänskap utvecklades och känslan av samhörighet medförde att vi efter bara någon vecka synkroniserade arbetet. Alla fick turas om med de olika arbetsuppgifterna såsom, uppskrivning,
aktiv tid med barnen, matinköp, matlagning, städning m.m.
Varje ledare hade sitt eget sätt att bygga en relation
till barnen. Det faller sig naturligt att ledarna får
olika kontakt med barnen. Det var några barn som
kom nära en specifik ledare och vise versa men utgångspunkten är alltid att alla barn inkluderas och
behandlas lika. Det har varit en härlig och vänskaplig stämning mellan alla barn och vuxna under tiden
tillsammans i BHS.

Samma lokal men mycket fräschare
Det var en hel del nytt för Barn till Hav och Skog Rosengård detta år. Allt ifrån en helt
ny aktivitetsgrupp till en totalt nyrenoverad lokal. Lokalen som ligger på Von Rosens
väg 68 har varit samlingspunkt för BHS gruppen och flera andra föreningar i området
under flera år. Med åren har lokalen blivit allt mer sliten då den använts flitigt. Marianne Ydremo, ordförande för Rädda Barnens lokalförening i Rosengård har gjort ett
fantastiskt jobb med att ordna ett samarbete med MKB och IKEA för att finansiera
kostnaderna för renoveringen. Alla parter var ense om att lokalen är en tillgång för
boenden i området och att en uppfräschning förstärker ägandeskapet. Förutom renoveringen, stod MKB & IKEA även för möbler, leksaker, arbetsmaterial samt köksutrustning. Inte nog med att BHS fick ett helt nytt arbetsrum, fick vi även äran att inviga
lokalen!
Geografisk sett är lokalen väl placerad för BHS del med närhet till barnens upphämtningsplats, livsmedelsbutiker mm. Därmed kunde ledargruppen jobba effektivt och få
ut det mesta av morgonmötena och tiden efter utflykterna.
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Ännu fler barn & kösystem
Då det var min första sommar som
projektledare i stadsdelen Rosengård, blev jag förvånad över hur
många barn som kom till varje utflyktstillfälle jämfört med Södra innerstaden. Till en början var det var
en utmaning att hantera så många
barn. Det var också kämpigt att få
föräldrarna att förstå hur kösystemet fungerar då långt ifrån alla barn har möjlighet att
följa med på varje utflykt. Trots att vi förklarade hur det gick till så försökte vissa föräldrar tjata till sig en plats till sina barn samt barnens vänner/släktingar. Barnen däremot
var medvetna om hur kösystemet fungerar och gav oss sällan något besvär. Jag tog på
mig rollen och ansvaret att skriva utflyktslistan de första dagarna för att ge aktivitetsledarna inblick i hur systemet fungerar samt hur de hanterar envisa föräldrar. Det gäller
att vara bestämd, lugn och ödmjuk samtidigt. För fyra av fem aktivitetsledare var jobbet
nytt vilket gjorde att uppskrivningen var till en början var obekväm. Efter ett par veckor
blev det enklare för dem med.

Avslutande tankar
Generellt är vi mycket nöjda med sommarens utflykter. Vi mötte utmaningar på vägen
som vi kunde tackla med hjälp av ett bra samarbete, tålamod och vänskap. Att sommaren blev så lyckad tackar vi också flera samarbetsparter för. Exempelvis fick vi låna
lokalen Rosen 68 utan kostnad. Vi fick rabatterade priser på matinköp till utflykterna
samt nedsatt inträde till inomhusbad, Tosselilla mm. Vi tog med oss lärdomar av detta
år som vi får ha i åtanke till kommande säsong, för att försöka förbättra och utvecklaprojektet ytterligare.

Sommaren i Södra innerstaden
Vilken sommar vi fick! Det varma vädret ville aldrig ge sig, vattnet blev snabbt varmt
och vi badade nästan varenda utflykt hela sommaren. Så många barn som utmanat sina
rädslor i vattnet: vågat doppa hela huvudet, lärt sig flyta, hoppat från trampolinen eller
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till och med lärt sig simma. Vid flera utflykter har vi kombinerat bad med andra aktiviteter som dressincykling eller ett besök från räddningstjänsten. På grund av värmen har
ändå behovet funnits av i alla fall ett kort dopp i en närliggande sjö. Vilken revansch
det blev på förra sommaren som tog slut innan den ens hann börja!

Ny projektledare, nya kollegor
En av förändringarna i Södra innerstaden i år är att den tidigare projektledaren Fanny
slutat. Mitt första år som projektledare visade sig vara stundtals knepigt eftersom
mycket av de tidigare projektledarnas arbetsuppgifter gått på rutin och inte alltid varit
tydligt dokumenterade. Lyckligtvis var Fanny alltid tillgänglig på telefon, under vårens
förberedelser, vilket underlättat vid många tillfällen. Dock har detta medfört att jag
kontinuerligt funderat på hur saker ska dokumenteras och sorteras för att göra det tydligt för kommande projektledare vad som behöver göras och när. Förhoppningsvis är
detta något jag kommer kunna avsätta mer tid till under hösten.
Ledargruppens sammansättning har i år bestått av två gamla kollegor och tre nya, vilket
betyder att halva ledargruppen kände till projektets struktur, rutiner och majoriteten av
barnen redan från start. Som alltid är det väldigt fördelaktigt, både för utflyktsrutinerna
och för tryggheten i barngruppen. Våra nya ledare lärde sig snabbt och blev varmt välkomnade av barnen. Dessutom har vi under eftermiddagsmötena haft givande diskussioner kring olika pedagogiska metoder eller utvecklingsområden, vilket är önskvärt för
kunskapsutjämning och sammanhållning i gruppen.
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Nya lokaler
Strax innan projektet skulle dra igång fick vi besked om att Sofielunds Folkets hus inte
längre hade möjlighet att samarbeta med oss kring förvaring av projektets saker. Lyckligtvis hittade vi en ny lokal, Underverket, som ligger bara några hundra meter längre
bort och erbjöd oss både förvaring och möteslokal till en mycket förmånlig hyra. I kombination med nya ledare och projektledare fick vi kanske en lite längre startsträcka gällande ansvarsfördelning och struktur än vad jag önskat, men efter bara ett par veckor
började det så sakta rulla på.
Den nya lokalen har i sig fungerat mycket bra, med de små nackdelarna att där saknas
tvättmaskin och frys. Inför nästa sommar skulle det vara bra att i ett tidigt skede ta
kontakt med Garaget och försöka lösa både förvaring och möteslokal där istället. På det
sättet kan vi undvika att pengar som kan gå direkt till barnen går till att betala lokalhyra.

Ledarsamtal
Precis som förra sommaren har jag som projektledare haft ett ledarsamtal med varje aktivitetsledare.
Detta är ett bra sätt att lära känna sina medarbetare
på och ge alla en chans att ta upp saker som kan
kännas svåra att lyfta i grupp. Det arbetssätt vi jobbar utifrån, med två möten varje utflyktsdag, förutsätter att alla ledare är engagerade och att gruppen
har en bra och tillåtande dynamik, vilket inte är saker som uppstår av sig självt. En positiv och god stämning där alla är vänner kan också
leda till att det blir svårare att lyfta kritik eller orättvisor av rädsla för att sprida dålig
stämning.
Ledarsamtalen har i sommar i princip ersatt de skriftliga utvärderingar vi haft tidigare
år. Fördelen med de skriftliga var att de var anonyma, något som ändå inte riktigt uppfylldes eftersom vi är så pass få medarbetare i varje stadsdel. Med muntliga samtal
upplever jag att mer blir sagt och även på ett mer utförligt sätt. Till skillnad från förra
sommaren la vi dessutom samtalen i mitten av sommaren så alla fått en bild av vad
arbetet innebär och hur gruppen fungerar, men också så att det fanns tid att fortsätta
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utvecklas innan sommaren var slut. Ledarsamtalen medför en del extra arbetstimmar
för projektledaren, men jag tycker helt klart att det är värt det.

Tryggare tillsammans
Vi har under året haft pågående samtal
om förebyggande arbete utifrån Rädda
Barnens policy Tryggare tillsammans.
Det handlar om hur vi jobbar för att barnen ska känna sig trygga och sedda på
våra utflykter. Med engagerade aktivitetsledare är det många som tänker till
och kommer med förslag på små men
viktiga ändringar. Det kan handla om så små saker såsom att vi började bussresan med
att presentera alla ledare vid namn i samband med att vi upplyste om regler och dagens
utflyktsmål. Ett exempel på en mindre ändring i en rutin som skapar en mer inkluderande och välkomnande stämning, framförallt för de nyaste barnen.

Antalet deltagande barn ökar
För att få följa med på våra utflykter ska varje barn lämna in en blankett där förälder
eller vårdnadshavare godkänner barnets deltagande. Detta ger oss även ett underlag till
att få en statistisk överblick över de deltagande barnen. I Södra innerstaden växer antalet deltagande barn varje sommar. I år träffade vi totalt 155 unika barn, drygt 20 barn
fler än förra året. I år var även första året vi inte kunde garantera barnen plats på antingen dagens eller nästkommande utflykt. Vi fick helt enkelt säga att de barn som redan
åkt med ett antal utflykter fick avstå i väntan på att alla barn fått åka lika många gånger.
Detta resulterade i att vissa barn kom till uppsamlingsplatsen upp till 4–5 utflyktsdagar
i rad utan att få plats på bussen. Barnen tog det rätt bra, generellt har barn ett tydligt
rättvisetänkande och vi kunde ju förklara varför det blev som det blev. Jag tycker dock,
precis som en del föräldrar påpekade, att det finns brister i denna situation på ett mer
övergripande plan. Personligen är jag tveksam till ett tillvägagångssätt som förutsätter
att barn gång på gång ska dyka upp på uppsamlingsplatsen för att sedan få nej till att
delta då Barn till Hav och Skog är ett projekt som sätter barnens bästa främst. Detta
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medför också en utmaning under skolbesöken på våren då vi ofta får specifika frågor
kring vad som händer om inte alla barn får plats. Tanken med skolbesöken är ju att nå
ut till fler barn samtidigt som vi inte har kapacitet att bemöta ett ökat antal deltagande
barn. Som jag ser har vår kapacitet blivit mer ansträngd i år. Det var ett annat läge
tidigare somrar då samtliga barn fick en garanterad utflyktsplats– om inte samma dag
så i alla fall nästkommande.

Kösystemet
Till följd av det ökade antalet deltagande barn fick
vi ändra vårt system för uppskrivning. De barn som
inte fick plats på dagens utflykt skrivs vanligtvis
upp på utflyktslistan till nästkommande dag, en s.k.
reservplats. Då reservlistan också blev full, samtidigt som helt nya deltagare dök upp på efterföljande utflyktsdag beslöt vi oss för att begränsa antalet reservplatser till 15 st. På det sättet hade vi alltid tio platser att fylla samma morgon, utifrån principen att de som var helt nya eller hade åkt med
minst antal utflykter hade företräde.
Det nya systemet medförde förvirring bland både föräldrar och barn, framförallt för
dem som varit med i många år tidigare. Efter några missförstånd och besvikna miner
verkade de flesta ändå förstå att vi gör vårt bästa att skapa ett rättvist system utifrån den
rådande situationen.
Generellt är uppskrivningen någonting som inom ledargruppen lätt framstår som stressande eller till och med skrämmande. Det är jobbigt att behöva säga nej till barn och
det är svårt att helt förstå och följa de olika turordningsreglerna vi har. Dessutom vill
eller får vissa barn bara åka med tillsammans med andra, vilket gör att namnen på listan
stryks och byts ut och uppskrivningen lätt drar ut på tiden. Detta är också en anledning
till att på sikt försöka hitta ett alternativt sätt att anmäla sig till utflykterna, eller välja
ett smidigare sätt för uppskrivning. Något som inte är helt lätt att lösa.
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Barngruppens sammansättning
Könsfördelningen mellan de deltagande barnen är väldigt jämn, vilket
tyder på att BHS utifrån barnens perspektiv riktar sig till alla barn. I
Södra innerstaden har vi istället haft
svårare att vara strikta med våra åldersgränser. Oftast handlar det om
äldre barn som varit med i projektet
länge som fortfarande vill följa med.
Många har dessutom småsyskon som
fortfarande är i rätt åldersspann.
Vissa barn ljuger om sin ålder för att få åka med en sommar till, vilket gör det svårt att
säga nej. I år har vi ledare pratat med de barn som är äldre än projektets målgrupp och
sagt att de kan komma att behöva avstå sin plats till förmån för yngre deltagare om
söktrycket blir för högt. Detta hände exempelvis på sommarens sista utflykt där vi
omöjligt kunde ta med alla barn på uppsamlingsplatsen. De som var för gamla fick då
avstå och eftersom vi redan pratat med dem om detta verkade alla ha förståelse för
reglerna.
Generellt upplever jag att det både är lättare och säkrare att ta med ”för gamla” barn än
för unga då de äldre kan fungera som förebilder för de yngre och klarar sig bättre på
egen hand. I år träffade vi, till följd av ett missförstånd, även en del förskoleklasser
under våra skolbesök. Åldersspridningen kan försvåra tryggheten och säkerheten under
utflykterna, särskilt när vi badar, och de som riskerar att ta skada är ofta de yngsta
deltagarna. Till nästa år tycker jag därför att det är viktigt att se till att alla de yngsta
barnen slutat åk 1.
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Avslutande tankar
Sammanfattningsvis har det varit ett lärorikt och spännande projektår. En av de bästa
sakerna med att jobba som projektledare för BHS är möjligheten att få vara med i projektets alla steg. Allt från rekrytering, planering av utbildningsdagarna och annat förberedande arbete till resultatet i de faktiska utflykterna och det kontinuerliga utvecklingsarbetet med aktivitetsledargruppen. Jag är mycket nöjd med vår sommar och hoppas att alla kommer tillbaka nästa år, både barnen och ledarna.
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Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter.
Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer
- i Sverige och i världen.

Stöd oss gärna i vårt arbete
Bankgiro 900–1249

Rädda Barnen distrikt Malmö
Ledebursgatan 5 211 55 Malmö Telefon 040 97 83 05
df.malmo@medlem.rb.se
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Bästa Sommaren 2018
- Rapport

2

Disposition
Lovsatsningen har beviljat Kraftsamling Herrgården bidrag till samordning och utvärdering av Bästa
Sommaren. Bästa sommaren som initiativ, skapat inom den större kunskapsallians som fått namnet
Kraftsamling Herrgården, samlade under planerings- och genomförandearbetet tillsammans totalt 32
olika arrangörer som genomförde 240 aktiviteter. För att fånga en rik och bred bild av de lärdomar
och effekter som denna samverkans-satsning inneburit kommer vi inom ramarna för denna
återrapport att:
1) Beskriva processen ”bästa sommaren”. Alltså hur förloppet sett ut från det att idén kommer
upp, tas tillvara, konkretiseras genom stormöten och planeringsmöten för att sedan resultera
i konkreta aktiviteter gentemot barn och föräldrar i Herrgården/Rosengård. Detta synliggör
det många gånger svårbeskrivliga, men absolut nödvändiga, arbete som
samordningsfunktionen står för.
2) Återkoppla hur dessa aktiviteter fallit ut hos målgruppen. Då det är första gången som
”Bästa sommaren” genomförs har medvetet inga specifika resultat eller effektmål tagits fram
på förhand, vilket skulle möjliggjort för- och eftermätning. Istället har utvärderingen följt en
mer induktiv ansats där projektledaren försökt att fånga upp röster från medverkande
Malmöbor i Herrgården. Dessa historier har sedan fått utgöra en bas för ett reflekterande
och lärande som beskrivs i mer essäliknade form. Detta kompletteras med rena faktainslag
kring aktiviteter, deltagare, genomslag på sociala medier samt länkar till ihopklippta
videomaterial från sommarens aktiviteter.
3) Lärdomar av bästa sommaren. I nästa avsnitt har sedan de olika intressenterna:
projektledare, samordnaren, de anställda guiderna, medverkande organisationer och
samordningsgruppen fått reflektera kring vad i processen och dess utfalls som blivit bra
respektive mindre bra. Vilka svårigheter har man mött. Vad finns för förbättringsförslag inför
en eventuell ”Bästa Sommaren 2019”.

Denna Rapport är sammanställd av Elin Turesson, Samordnare Kraftsamling
Herrgården och Sabina Dethorey, Kraftsamling Herrgårdens
Samordningsfunktion. 2018-09-24
Foton i rapporten är, där inget annat anges, tagna av Bästa Sommarens guider
och projektledare. Illustrationer: Elin Turesson © Kraftsamling Herrgården 2018
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Bakgrund och förutsättningar
Sedan 2013 har Malmö Stad, Rädda Barnen och IM verkat för en fördjupad samverkan för att stödja
den lokala utvecklingen i området Herrgården i Malmö. Resultatet är Kraftsamling Herrgården, en
samverkansprocess där offentlig, privat och ideell sektor är representerade liksom akademin.
Samverkan har från början skett under en lös nätverksstruktur utan en formell juridisk enhet. Målet
med samverkan har varit att använda befintliga resurser, tillfälliga liksom långsiktiga på ett mer
koordinerat sätt och på så sätt stärka varandras arbete och undvika konkurrens. Ett långsiktigt fokus
(minst 10 år) har gjort att viktiga processer så som relationsbyggande mellan aktörer och förankring
av Kraftsamlingens idé och arbetssätt har fått mycket tid och fokus. Rörligheten och flexibiliteten i
den fria formen har varit avgörande för att innovativa idéer som Bästa Sommaren kunnat väckas.
Mer om Kraftsamlingens historia och idé finns att läsa på vår hemsida:
www.kraftsamlingherrgarden.weebly.com
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En idé väcks
År 2016 satte Drömmarnas hus upp föreställningen Den röda tråden på gräsmattan bakom
Rosengårdsskolan/nära inpå Vänskapsparken. I samband med föreställningen arrangerades
aktiviteter där flera aktörer deltog. Bland annat hade polisen byggt en ”modbana”. Det stod snabbt
klart att det fanns många barn i Vänskapsparken och som hade ett stort behov av såväl vuxna som
aktiviteter. Det var köer till aktiviteterna och arrangemanget var mycket uppskattat, som en folkfest.
När vi avslutade föreställningen och aktiviteterna var det många barn som hade velat fortsätta. Vi var
tvungna att ha semester men det kändes inte bra att lämna alla barnen.

Foton: Drömmarnas Hus

Under hösten 2017 då planeringen av nästa stora utomhusuppsättning görs pratar Lotta från
Drömmarnas hus med Maria från Rosengårdsbiblioteket om känslorna som väcktes 2016. Maria
vittnade också om att många barn trängs på biblioteket under sommaren eftersom de inte har
någonting att göra och inte kan ta sig längre bort på egen hand. Ur dessa två erfarenheter växte idén
om Bästa Sommaren. Tänk om alla i Kraftsamling Herrgården 2018 slog sig ihop för att skapa den
Bästa Sommaren någonsin för alla barn i Herrgården?

Medskapande planering
Flera i Kraftsamlingen visade intresse för
idén och många bekräftade att de sett
samma behov av något att göra för
barnen i Herrgården. För att bjuda in fler
att utveckla idén bjöd Kraftsamlingen in
till ett stormöte där 50 personer deltog
från en palett av aktörer. På mötet
utvecklades idén vidare, behov och
värde kartlades och ett sommarschema
började fyllas på.
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Under våren hölls ett flertal avstämningar med intresserade aktörer. Anteckningar från dessa finns
här. Under avstämningarna diskuterades olika praktiska och samordnande teman som säkerhet,
risker, tillstånd, fotografering och kommunikation. Antalet deltagare varierade på de olika mötena
enligt följande:





Stormöte 9/2 – ca 50 personer
Stormöte nr 2, 27/2 – 15 personer
Avstämning 2/5 – 15 personer
Avstämning 11/6 – 5 personer

Parallellt med de här avstämningarna byggdes en hemsida som innehöll det uppdaterade schemat
och fler aktörer och aktiviteter anslöt längs vägen. Inbjudan var öppen utifrån ett antal principer och
under premissen att varje aktör själv ansvarar för genomförande och finansiering av sin aktivitet.
Varje bidrag, litet som stort, var välkommet vilket gjorde att trösklarna för mindre aktörer att ansluta
blev låga. Samtidigt föll mycket av de praktiska och koordinerande förberedelserna på
Kraftsamlingens samordnare.
Tanken bakom att bjuda in alla som vill i planeringsprocessen har varit att ta tillvara den mångfald av
aktörer och kompetenser som Kraftsamlingen utgörs av. Vi är ett nätverk där ständigt lärande och
utveckling finns i centrum. Tillsammans har vi erfarenhet av att jobba i området, goda kontakter,
lokal förankring, ekonomiska resurser, administrativa resurser, drivkraft och motivation nog att
arrangera en 8 veckor lång sommarsatsning. Ingen enskild aktör hade klarat av samma sak på egen
hand. Antagligen inte alla aktörer var för sig heller. Det är detta som är kraften i Kraftsamlingen, att
hitta synergieffekterna som gör att helheten blir större än delarna.

Projekt/Samordning
Parallellt med den löpande medskapande planeringen har ett projektledande och samordnande
arbete pågått. Mötesupplägg, inbjudningar, strategi för kommunikation och marknadsföring,
hemsida och sociala medier, praktisk koordinering av de aktiviteter som planeras och införande av
dessa i ett gemensamt sommarprogram. Listan på praktiska förberedelser kan göras lång. Under
sommaren anställdes en projektledare på halvtid samt fem lokalt förankrade ungdomar som guider.
Guidernas uppgift var att prata med barn och familjer och berätta om allt roligt som var på gång. De
dokumenterade även Bästa Sommaren via ett Instagramkonto, arrangerade Rosengårds största
vattenkrig och ställde upp som hjälpledare på olika aktiviteter.
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Konkreta resultat
Bästa Sommaren i siffror
Syftet med samordningen har inte varit att mäta exakta siffror kring deltagande i olika aktörers
aktiviteter. Här kommer ändå några siffror för att ge en känsla för genomslaget.










Totalt antal arrangörer: 32 st
Totalt antal aktiviteter: 240 st
Följarutveckling på Instagram: 0  73 (juni – augusti)
Följarutveckling på Facebook: 61  91 (maj – augusti)
Vattenkriget som Bästa Sommarens guider arrangerade tillsammans med Folkets hus,
Somaliska Freds och Youngways: ca 150 barn
Biblioteksbussen: 21-32 barn/tillfälle
Drömmarnas hus verksamhet (5 föreställningar och 16 Workshops): 1080 barn
Odla i Sommar med Botildenborg och Victoria Park: mellan 10-40 barn/tillfälle
Vävstugan arrangerad av Yalla Sofielund, Staden Malmös Hemslöjdsförening och Vi Vävare i
Skåne: ca 10-15 deltagare/dag

Mediabevakning
Under sommaren hälsade Sydsvenskan och TV4 på i vänskapsparken. Inslaget från TV4 finns här:
https://www.tv4play.se/program/nyheterna/10562722. Artikeln från Sydsvenskan finns här:
https://www.sydsvenskan.se/2018-07-30/basta-sommaren-ar-hemma-pa-garden.

Foton och filmer
En mängd foton och sammanfattande filmer finns från Bästa Sommaren. De finns publicerade på
Kraftsamling Herrgårdens Facebook, på Instagram och på hemsidan.
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Röster från Malmöborna – via vår projektledare Sofia

Tidigt i morse när jag precis hunnit sätta ut gatuprataren med veckans schema såg jag en kvinna stå
och läsa på den. Jag gick fram till henne och hon frågade vad som skulle hända idag. Hon hade lite
svårt med svenskan och det var därför lättare att jag förklarade för henne. Hon berättade att hon
hade två barn där hemma som inte hade så mycket att göra nu på sommaren. De sov mest. Hon sa
att det var kaos. Utefter åldern på hennes barn rekommenderade jag framför allt drakverkstaden.
Hon upprepade tiden högt några gånger innan hon tackade så mycket och gick hemåt. Senare på
dagen ser jag henne sitta i gräset och jag går fram till henne. Hon skiner upp och tackar så mycket för
tipset om aktiviteten. Hon pekar på en kille som står med rullator hos drömmarnas hus och skapar
sin egen drake, och säger att det är hennes son. Hon har även en liten tjej med sig. De har vart där
sen workshopen började och kvinnan är så glad och tacksam.
Ett samtal med en somalisk kvinna som hade suttit utomhus och lärt sig kumihimo ihop med en
kvinna från ”Vi vävare i Skåne”. Hon berättar att hon tycker Yalla Sofielund är jättebra. Hon är där
fem dagar i veckan och dagarna är uppdelade med båda svenska-undervisning och vävning. Hon
tycker det är bra att kunna få båda. Jag frågar om det har vart bra att ha vävstugan på Varda. Det
tycker hon. ”Det har vart skönt att kunna sitta ute! Vi har haft bord ute i skuggan varje dag och det
har vart jätteskönt! På Yalla Sofielund sitter vi i en källare och det kan bli väldigt varmt. Tyvärr har jag
vart lite sjuk så jag har inte kunnat vara med varje dag men de dagar jag har vart här har det vart bra.
En dag hade jag med mig mitt 7-åriga barnbarn som också tyckte det var roligt!”
Jag frågar om hon hade velat att det fanns fortsatt möjlighet att väva på Varda, antingen i höst eller
igen nästa sommar. Det hade hon. ”Vi är ibland runt på olika ställen även om Yalla Sofielund är
huvudkontoret, och det är bra se olika. Och kul att jag kunde ta med mitt barnbarn!”
När jag tänker tillbaka på Bästa Sommaren vill jag göra en reflektion kring alla möten liknande detta
med kvinnan från Yalla Sofielund. Att tid har funnits för att sitta ner och prata. Att det funnits så
många aktiviteter som passat olika målgrupper, kvinnor, män, små och stora. Hur alla hjälpts åt för
att det ska bli så bra som möjligt för alla. Till exempel finns det några killar som de senaste veckorna
vart på Varda nästan varje dag. Jag har aldrig sett deras föräldrar. Abdi (en av guiderna) sa att han
sett den enas pappa vid ett tillfälle. Killarna är mellan ca 4-10 år. De tar hand om varandra men
bråkar också mycket. Vet inte riktigt hur de ska bete sig för att få uppmärksamhet. Det är framför allt
en kille som har svårt att uttrycka sig utan att bli fysisk. Abdi har lagt mycket tid på att ta bort honom
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från de andra killarna, sitta ner och prata. Jag pratade med kvinnorna på vävstugan första veckan och
de hade också noterat att det fanns vissa oroligheter i nämnd grupp killar. Det kändes viktigt att alla
vuxna på plats var medvetna om killarna så att vi tillsammans kunde jobba för att hålla fortsatt god
stämning och också fortsätta vara en trygg plats för alla, även för dem. För även om de bråkat har jag
känt att vi nog är en viktig plats för dem. En plats där de vet vad som händer, vet att det finns saker
att göra, människor att träffa, människor som ser dem. Någon sorts trygghet.
Precis som pratstunden med den somaliska kvinnan så har pratstunder med dessa killar känts som
viktiga delar av Bästa Sommaren. Stora aktiviteter som dragit mycket folk är såklart också en viktig
del som många barn kommer minnas länge. Men att sitta ner under lugna förhållanden, väva en
grytlapp och samtidigt ge denna kille (Hamsa, han som inte sällan utagerat) full uppmärksamhet kring
något han vill berätta, känns minst lika viktigt.
En fredag satt Abdi återigen ute i skuggan länge och pratade med Hamsa. Det var ytterligare ett par
killar där och två små tjejer som också vart hos oss nästan varje dag de senaste veckorna. Vid ett
tillfälle när jag kommer ut från Varda ser jag en kille köra på cykeln nerför en av de stora kullarna.
Han kommer i hög hastighet och jag kan inte på något sätt stoppa honom. Han svänger ner förbi
bordet där de sitter och pysslar och kör tillslut in i en av balkarna precis vid ingången. Han blir mycket
rädd och ledsen, och tar sig för ryggen. Under tiden jag försöker prata med honom kommer Hamsa
fram. Han säger till sin kompis (som han så ofta bråkar med) att andas lugnt. Han andas själv i lugn
takt för att kompisen ska göra samma sak. Han är så duktig och får kompisen att i alla fall för en
stund andas lugnare och tänka på något annat än händelsen och sin smärta. Hamsa säger att de kan
gå hem till hans mamma. Hon kan hjälpa honom. Kompisen tycker detta låter bra och vi berömmer
Hamsa för hans hjälp. Innan de går kollar jag så att han kan följa mitt finger och liknande då jag var
rädd att han slått i huvudet. Det verkar vara okej, och han kan även gå utan problem även om det gör
ont. Detta var såklart både en negativ och positiv händelse. Det kunde verkligen gått illa, men att se
hur Hamsa ställde upp för sin kompis när det verkligen gällde vägde upp allt. Han som ofta inte alls
vet hur han ska bete sig samlade sig direkt när han såg att det var allvar och agerade så bra. Som en
riktig kompis.
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Några andra jag vill passa på att skriva lite kort om är Celine och Jasmina. Två systrar på 6 och ca 3 år
som varit hos oss nästan varje dag sen vävstugan började. Även på de onsdagar då vävstugan vart
stängd och då det vart workshops med Teater JaLaDa och HLR (som de egentligen var för små för).
Tjejerna bor på Ramels väg och har balkong utåt Vänskapsparken där deras föräldrar ibland sitter. Jag
har dock aldrig sett föräldrarna hos oss, bara pratat lite med dem via balkongen. Det är svårt att veta
vad tjejerna hade gjort om vi inte var där. De kanske hade vart ute i parken ändå, eller så hade de
vart hemma eller kanske vart iväg på annat. Hur som helst känns det som att de haft det väldigt roligt
hos oss. Det har alltid funnits både barn och vuxna att leka med och nya saker att lära sig. De har som
sagt vart med på både vävstugan och workshops med Teater JaLaDa, och även öppna förskolan och
mycket spontanlek. Vissa dagar har de bara gått hem för att äta och sen kommit tillbaka. Jag tänker
att det finns olika sätt att reflektera kring att dessa tjejer varit hos oss så mycket, och kring det
faktum att de är så pass små och ändå alltid kommer utan sina föräldrar. I detta fall har det dock
fungerat hur bra som helst. De har ibland krävt lite mer utifrån sin låga ålder, men samtidigt har de
vart två otroligt härliga yrväder som spridit mycket glädje och energi till Varda!
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Önskemål från barn som deltagit i Bästa Sommaren
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Utvärdering - Vad vi lärt oss av Bästa Sommaren?
Ett viktigt syfte med detta projekt var att lära oss mer om samverkan och om Kraftsamlingens modell
för organisering. Efter att projektet avslutats har olika grupper fått reflektera tillsammans över hur
Bästa Sommaren blev och hur samverkan mellan aktörerna fungerat. Vilka för- och nackdelar fanns
det egentligen med att jobba på detta sätt? Resultatet presenteras i tabellen nedan. De olika
grupperna reflekterar på lite olika nivåer och med olika perspektiv. Deras tankar har därför
separerats nedan.
Funkat bra
Guider/
deltagare

Aktiviteter som lockat många:
 Musik och höga ljud
 När det ser ut att hända mycket
 Cykelaktiviteten
 Dansen med Tjejer i Förening – spred bra energi
 Drömmarnas hus har synts och varit konsekventa – något att hänvisa till
 Vattenkriget
 Synliga aktiviteter
Positiva effekter:
Tacksamma och glada föräldrar

Arrangörer av
aktiviteter

Framgångsrika arbetssätt som guide
 Marknadsföra via föreningar och samarbeta med andra föreningar
 Bygga och använda kontaktnätet kontinuerligt
 Utan samarbete så fungerar ingenting. Vi gjorde ett bra arbete på Varda, bra
samarbete både mellan oss tre på Bästa Sommaren men också vävstugan och andra
aktivitetsledare.
 Vävstugan och HLR var det bästa!
 Abdi berättar om hur mycket beröm han fått från olika människor om hur bra han
är med barnen. Han har träffat så mycket nya människor som hejar på honom på
stan. Det har gjort honom glad.
Att jobba tillsammans i samverkan har möjliggjort:
Resurs-Effektivitet:
 Kunnat marknadsföra oss tillsammans
 Funnits fler vuxna på plats, dela på arbetet på plats.  Skapat trygghet för såväl
barn som deras föräldrar.
 Gemensam ”happening” drar mer folk generellt till området än någon enskild
aktivitet.
 Fler aktiviteter skapar också något för alla  mångfald.
Flexibilitet/kreativitet/enkelhet
 När många varit på plats har spontanaktiviteter kunnat uppstå, vilket blivit jättebra.
Nya idéer/aktörer
 De barn/vuxna som kom för primärt en aktivitet blev nyfikna på nya intressen.
 Organisationerna fick på det viset kontakt med nya målgrupper  lärorikt (för båda
parter)
 Bästa sommaren som initiativ lockade dit nya aktörer utifrån  alla vill vara där det
finns folk.
 Nya konstellationer av aktörer skapade nya kontakter och nya idéförslag på
samverkan.
Framförallt: Barnen har haft det kul!
 Föräldrar kommit och beskrivit sin tacksamhet
 Barn kommit och efterfrågat mera aktiviteter, blivit glada när vi varit på plats
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Samordning/
Projektledning

Det har varit många fördelar med den gemensamma samordningen och den medskapande
processen under våren. Olika organisationer har ställt upp och bidragit med det de kan.
Exempel på det är Ibn Rushd som stått för översättning av hemsidan och Tjejer i Förening
som sökte gemensamt polistillstånd för alla som skulle vara i Vänskapsparken under
sommaren.
En annan fördel är att det har varit många som kunnat sprida ordet. Ett antal organisationer
som vanligtvis inte är aktiva i området hörde av sig och ville komma till Vänskapsparken med
sin aktivitet eftersom vi var där. Vävstugan, HLR utbildning och Teater JaLaDa är exempel på
det.
Vi har under olika avstämningar kunnat hjälpas åt att lösa problem och dela erfarenheter
med varandra redan innan sommaren började. Våra guider har kunnat samarbeta med Kul i
Malmös unga ledare vilket gjorde det enklare att locka barn till våra aktiviteter.

Guider/
deltagare

Arrangörer av
aktiviteter

Funkat mindre bra
Svårt att nå alla barn
 Tysta aktiviteter på mulna dagar
 Det bor många barn i Rosengård. Många av de vi ville skulle komma har inte
kommit. Därför nådde vi inte 100 %.
 Det var inte så många föräldrar som var ute.
Vädret
 Värmen har påverkat enormt mycket. Folk går inte ut i en park om det är för varmt.
De kommer ut senare på kvällen.
 Många människor på Rosengårdsbadet!! Alla ville ha vatten. Om vi skulle haft det
hade det kommit fler hit också
Incidenter
 När ett barn tog en sax när de bråkade (när vävstugan var där).
 Ett barn hade sagt ”tack apa” till Abdi. Han hade då tänkt på Mohammeds ord från
första helgen, att inte lyssna på allt som barn säger. (Jag var inte på plats och visste
inte att det hade hänt förrän han berättade det idag. Han sa att Hannah och de
andra på vävstugan hade stöttat honom och sagt till barnet att det var fel).
Formatet med schemalagda workshops passade inte alla aktiviteter:
 För hög tröskel för att kunna lära sig (ex väva)
 Väderberoende: Varma dagar har inte folk gått till parken. Mulna dagar har
lågmälda aktiviteter inte lockat besökare.
I samverkan men ändå inte
 Vissa som varit utspridda på området har inte känt ”samverkan” känslan – blivit
som egna små öar.
 Vissa gånger mer sam-existerande än att samverka. Behöver ta tillvara på fler
synergier.
Marknadsföring:
 Behövs bredare marknadsföring för mer spridning.
Incidenter:
 Kul på hjul valde att avsluta på grund av en grupp ungdomar som blev destruktiva
 Annan incident med ungdom på Varda.  Ledde dock till att uppmärksamma en
ungdom i behov av hjälp.

Samordning/
Projektledning

Det blev under våren tydligt att de resurser som fanns (en samordnare på halvtid) inte riktigt
räckte till för att lösa allt praktiskt. Detta ledde i sin tur till att många saker gjordes i sista
minuten eller helt enkelt prioriterades bort. Till exempel fick marknadsföringen stryka på
foten. För att denna typ av projekt ska bli hållbart för alla inblandade krävs mer än en person
som koordinerar och bättre framförhållning kring resurser och praktiska förutsättningar.
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Guider/
deltagare

Förbättringsförslag
Aktiviteter som kan locka fler barn
 Skaffa något stort uppblåsningsbart/hoppborg
 Studsmattor i marken
 En stark högtalare
 Mer närvaro av polisen i uniform – barnen frågar efter det
 Bubble ball – samarbete med Urban Beach/Big Five andra events
 Bollar, frisbees, hopprep - lånecentrum här. Samarbeta med Fritidsförvaltningen
 Grillningar
 ”Sprattelgubbe” i luften
 Pooler på varma dagar
 Kombinera aktiviteter med fart och lugna mer skapande aktiviteter
 Mer fokus på att väcka parken.
 Visa fotboll i parken
 Friskis och Svettis
 Utomhusyoga
 Knytkalas med mat från olika kulturer! Det kostar ingenting att vara med! Filtar,
högtalare, danser från olika kulturer. Alla lagar så mycket mat de vill och tar med till
kalaset och sen får alla smaka från alla.
Kontinuerlig/återkommande aktivitet
 ALLTID ha något som händer PÅ Varda/i Vänskapsparken! Likt drömmarnas hus,
vävstugan, HLR, öppna förskolan, teater JaLaDa. Saker som syns och hörs!
 Mer leksaker på Varda för barn som ofta kommer hit, även när det inte finns
aktiviteter. Playstation? Fråga barnen vad de skulle vilja ha här. Inomhusaktiviteter.
 Om det är något som händer varje dag skulle barnen komma automatiskt. De vet
vilka som finns där, vad som händer och återkommer.
Sätt att nå ut till fler
 Marknadsföra mot förskolor
 Marknadsföra i skolor
 Mer resurser för marknadsföring
 Idag är sociala medier den största plattformen för marknadsföring men att prata
med människor är också viktigt. Föräldrarna kanske har telefon men inte alltid
barnen.
 Flygblad för marknadsföring! Vilka vi är, vad vi gör, vad som erbjuds etc. För att
kunna ge till biblioteket, föräldrar m.fl.
 För att få fler följare till sociala medier: gör en tävling! ”Ta en selfie! Tagga
@kraftsamlingherrgarden och hashtagga #bästasommaren2018!” Pris för mest
kreativa bild? Eller vem som fått den delad flest gånger?
Öka guidernas flexibilitet
 Guiderna hade fått jobba på plats och sprida info muntligt. Haft coola saker igång
under tiden. Om Guiderna hade varit 100 % och haft budget för aktiviteter.
 Guiderna får mer frihet att planera aktiviteter och samarbeta mer med Folkets hus
m.m.
 Längre arbetstid, 3h är lite för kort att jobba för att hinna planera något.
 Fler aktiviteter, egna aktiviteter. Kanske utflykt till skogen. Om vi inte har så mycket
budget kan barnen ta med matsäck men vi står för transport.
 Guiderna borde jobba heltid.
 Ha fler kontor på olika platser i Rosengård så att vi i Bästa Sommaren också kunde
vara på olika platser.
 Mer egna grejer tillgängligt på ”kontoret” som högtalare etc.
 Kan guiderna få extra data till sina telefoner eftersom de använder dessa mycket i
arbetet?
Övrigt
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Arrangörer av
aktiviteter





Samordning/
Projektledning

Barn som kommer hit varje dag, bra att träffa deras föräldrar. Viktigt att föräldrarna
ser vad vi gör. Kanske bjuda in föräldrarna och göra någon aktivitet tillsammans
med barnen också?
Enkelhet & flexibilitet blev många gånger bäst: (Grilla, spontant vattenkrig) 
skapade delaktighet bland de som fanns på plats när ramarna var lagom lösa.
Rätt personal A och O
Ledare behöver få utbildning i uppgiften.
Den geografiska platsen spelar roll för hur många som dyker upp:
Alla har inte läst marknadsföring. Behövs musik eller höga ljud för att locka barn
dit spontant.

Inför en Bästa Sommaren 2019 tänker vi att en projektledare bör anställas tidigare under
våren och jobba hela sommaren. Även guiderna bör anställas något tidigare för att hinna
förbereda sig bättre.
Satsa mer på marknadsföring och relationsbyggande lokalt. Skapa förutsättningar för ännu
mindre föreningar att vara en del av Bästa Sommaren.
Förbered för bättre krishantering vid incidenter av olika slag
Skapa ännu fler synergieffekter mellan aktörer och aktiviteter

Guider/
deltagare

Idéer för framtiden
Erbjuda utbildningar på Varda
 Föräldrautbildningar
 Utbildningar barn och föräldrar ihop! Inte alltid dela upp dem.
 Varje vecka hade vi matlagning där vi bodde i kombination med olika kurser.
Pratade samhällsfrågor, vad som kan göras bättre, vad de ser för problematik etc.
Någon antecknar. Träningslägenheter med personal. Avsluta kvällen med film.
Läxhjälp.
 Hjälpa nyanlända.
 Ha lokalen öppen för utlåning till andra föreningar etc.
 Kurser att skriva CV,
 arbetsförmedlingen, möten, samtal, inspirationskvällar, workshops, bjuda in talare…
för att nå olika målgrupper, barn, ungdomar, vuxna, blandat, olika kulturer, kolla
fotboll med storskärm (både för gemenskap och för att undvika alkohol),
Det behövs fler mötesplatser för tjejer i Rosengård

Arrangörer av
aktiviteter

Prata med områdesvärden Abdi, många tips.
 Aktiviteter för vuxna och barn gör det lättare att dra folk.
 Överlag finns det en fråga som rör balansgången mellan många aktiviteter
tillsammans under kort tid vs att sprida ut aktiviteterna över en hel sommar
Fördel med många aktiviteter samtidigt
 Drar folk, mångfald, något för alla, deltagarna provar på aktiviteter de inte gjort
annars, aktörer når nya målgrupper etc.
 Potentiella synergieffekter mellan aktörerna, nya möten mellan aktörer, möjlighet
att locka aktörer utifrån, drar positiv publicitet (tidning kommer dit m.m)
Fördel att sprida ut aktiviteter
 Möjlighet att erbjuda barnen i området något att göra under hela sommaren.
 Kontinuerligt ha fler vuxna ute i området.
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Samordning/
Projektledning







Att ha en kontinuerlig verksamhet i Herrgården efter liknande koncept som Bästa
Sommaren.
Skala upp samma typ av satsning till fler områden i Malmö
Byta erfarenheter med andra stadsdelar
Koppla arbetsmarknad och möjlighet att anställa fler under sommaren
Samarbeta närmare med lokala företag i Rosengård.

Diskussion– Blev det den Bästa Sommaren?
Här görs ett försök att sammanfatta utfallet av Bästa Sommaren på olika nivåer och ur olika
perspektiv.

Vinster för Malmöborna
Det händer något spännande när man går tillsammans. När det blir en tillräckligt stor kritisk massa så
vill också andra aktörer hänga på, media vill vara där, folk i området börjar undra vad som står på och
dyker upp. En mångfald av aktiviteter gör också att det är lättare att hitta något för alla. Vissa
aktiviteter har haft karaktären av ett event/happening. I kontrast till detta har sommaren också varit
fylld av aktiviteter som fokuserar på skapande och spontanitet, där plats har funnits för långa och
djupa samtal. Kontinuiteten i att aktiviteter återkom och att det periodvis hände något varje dag på
Varda eller i vänskapsparken möjliggjorde en daglig mötesplats för en liten grupp barn och vuxna.
Guiderna har bidragit med trygghet och en välkomnande stämning som tillsammans med
mångfalden av aktörer skapat en varm och inkluderande atmosfär. Vad vi kan vara säkra på är att
många barn har fått åtminstone en bra upplevelse och några barn och vuxna har fått en djupare
känsla av tillhörighet, nya kunskaper och en trygg plats att vara på under sommarlovet. Att verkligen
komma till en ömsesidighet mellan aktörer och Malmöbor är tid, engagemang och lyssnande viktigt.
Bästa Sommaren har vissa veckor kunnat skapa ett sådant forum för en grupp människor, exempelvis
under den vävstuga som arrangerades av Yalla Sofielund, Vi vävare i Skåne och Staden Malmös
Hemslöjdsförening. Andra tider under sommaren har värdet mer legat i aktiviteter som lockat många
barn, som bidrar till en känsla av att det händer saker där människor bor.

Vinster för Guiderna
Det är värt att uppehålla sig en stund vid den möjlighet som Bästa Sommaren och Lovsatsningen
skapat för fem unga människor. Genom sina anställningar fick Diellza, Saba, Mohammed, Abdi och
Qadar möjlighet att utvecklas som entreprenörer, kommunikatörer, ledare och inte minst som
människor. Deras arbete har varit ovärderligt för Bästa Sommaren och samtidigt är kanske ett av de
största värdena vi skapat i sommar fem människor med stärkt självförtroende, bra referenser, ett
större kontaktnät och ökade möjligheter att klara sig bra i framtiden. Alla guiderna vittnar om att de
lärt sig mycket, om att ta ansvar, om att jobba med barn och om att möta människor. Mohammed
har fått pröva sina vingar som entreprenör och ledare när han tog ledartröjan i organiserandet av det
stora vattenkriget. Saba har lagt grunden till den Instagram-kommunikation som kom att prägla
guidernas arbete under sommaren. Diellza har visat prov på sin kompetens i relationsbyggande och
en stor förmåga till ansvar, ledarskap och nätverkande. Abdi har utmärkt sig för sin värme, sitt
engagemang och sin förmåga att få alla barn att känna sig sedda. Qadar har växt i sin förmåga att ta
ansvar, att möta barn och varit en glädjespridare av rang.

Samverkan – synergieffekter och ökad komplexitet
Bästa Sommaren lyckades samla 32 olika aktörer som under 8 veckor genomförde 240 aktiviteter.
Det är ingen liten bedrift sett till resurser och tidsbegränsning. Ett tydligt mönster i skapandet av
sommarschemat var att ju fler aktörer som anslöt sig, desto fler ville vara med. Anledningen till det är
antagligen att det blir lägre trösklar för de enskilda organisationerna att hänga på, det är redan
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aktiviteter igång som lockar folk och som man kan ansluta sig till. Aktörer kan hjälpas åt att lösa
praktiska saker som polistillstånd, städning av parken, beredskap för incidenter och marknadsföring.
Gemensamma avstämningar har gett möjligheter för aktörer att samarbeta kring aktiviteter samt
utbyta viktig kunskap om att verka i just detta område av staden.
Det har också funnits svårigheter i arbetet. Ju fler som är inblandade desto lättare är det att gömma
sig i mängden och glida med. För att samverkan ska bli effektiv krävs att majoriteten av aktörerna
sätter det gemensamma syftet före sin egen organisations intressen. Det krävs aktivt deltagande på
samordningsmöten och ett ansvarstagande kring att tillgodogöra sig information. Det är inte bara
effektivitetsvinster med att jobba ihop utan att det också kan ta mycket mer tid, bli svårare och mer
komplext än när man går in och river av den aktivitet man är van att göra. Många är inte vana vid att
samverka på detta sätt. Det krävs en initial investering i form av tid och resurser för att sedan,
förhoppningsvis, kunna skörda frukterna av en välfungerande samverkan. Dessa svårigheter ledde
även under Bästa Sommaren till att vissa av aktörerna kände sig mer med än andra. Flera vittnar om
att de mest gjorde sin grej utan att märka av de andra så mycket. Detta gällde framförallt de aktörer
som genomförde aktiviteter på egen hand i sina egna lokaler. De aktörer som redan tidigt aktivt
sökte konkret samverkan med varandra fick en bättre upplevelse av samverkan under sommaren.

Resurseffektivitet eller resursbrist?
Under utvärderingen med aktörerna lyftes resurseffektivitet upp som en vinst och framgång med
Bästa Sommaren. Det finns också bra exempel på när många bidrog med lite för att skapa något som
blev större än vad en aktör mäktat med på egen hand. Det tydligaste exemplet är nog det vattenkrig
som guiderna tillsammans med föreningen Youngways och Rosengård folkets hus drog ihop på fyra
dagar i juli. De fick stöd av Somaliska Freds, Områdesvärdarna, Kul i Malmös unga ledare, FC
Rosengård, Tegelhuset, Grannar, vänner och bekanta i närområdet. Tillsammans fyllde de över 400
vattenballonger och ordnade grillning där alla de ca 150 deltagande barnen fick mat efter att de var
klara med att blöta ner varandra. Andra exempel på resurseffektivitet som Bästa sommaren innebar,
var en lösningsfokuserad atmosfär där aktörer lånade saker av varandra, hjälptes åt och bidrog till
varandras aktiviteter. Det fanns också viktiga vinster i att vara många vuxna i parken samtidigt.
I exemplet med vattenkriget ovan finns flera viktiga mervärden utöver resurseffektivitet. En tydlig
framgångsfaktor här är att Bästa sommaren hade guider anställda. Guiderna var visserligen anställda
av en enskild aktör – Rädda Barnen – men för att arbeta med hela samverkansprocessen Bästa
Sommaren. Därmed hade de en plattform och utgångspunkt som mellanrumsaktörer och
ihoptussare. Kanske var detta en av faktorerna som gjorde att de kunde agera snabbt.
Organisatoriska framgångsfaktorer är också en arbetsbeskrivning och ett ledarskap som både
möjliggör och uppmuntrar till initiativ och en stor grad av flexibilitet. Ytterligare en organisatorisk
reflektion är också det faktum att guiderna var så pass unga att de ännu inte skaffat sig särskilt
många erfarenheter av organisationers begränsningar vad gäller att kunna agera snabbt. Det är
annars vanligt att organisationer har längre framförhållning, både när de utför egna aktiviteter eller
gör något i samarbete med någon. Exemplet gestaltar ännu en framgångsfaktor: betydelsen av att
kunna agera utifrån en specifik situation och ett specifikt sammanhang. Utifrån situationen – som i
det här fallet var ihållande varmt och soligt väder kom de tillsammans med andra aktörer fram till
idén att arra ett stort vattenkrig. Genom sina respektive stora nätverk kunde de snabbt mobilisera
tillräckligt många personresurser och praktiska resurser för att genomföra aktiviteten. Eftersom flera
av de medverkande aktörerna redan var införstådda med arbetssättet i Bästa sommaren, hade de ett
förhållningssätt som gjorde att de nappade på att genomföra något snabbt och i möjligaste mån
underlätta genomförandet. Att vara flera personer och aktörer som genomför ett stort arrangemang
med så kort framförhållning tenderar i sin tur att skapa en känsla av kollektiv glädjekraft och stolthet
och en anda av ”action”. Genom det konkreta görandet skaffar man sig en möjlighetserfarenhet –
man visar sig själv och andra att en spontan, kreativ och ganska ovanlig idé går att genomföra och att
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det går att göra i stor skala. Ett viktigt mervärde i samarbetet kring den här aktiviteten är att olika
aktörers resurser och kompetenser kunde samutnyttjas. Olikheten hos de medverkande aktörerna
innebar dessutom tillgång till många olika slags resurser och kompetenser som i sin tur underlättade
planeringen och genomförandet. Det finns även en erfarenhet som många av aktörerna delar:
vanan vid att genomföra lokala arrangemang både utomhus och inomhus, och att möta Malmöbor
dagligen. Både olikheter och likheter i kompetenser och resurser visar sig alltså vara viktiga.
Ytterligare ett mervärde här är att enskilda Malmöbor medverkade i genomförandet av
arrangemanget. Det blev ett samskapande från början till slut.
Denna ljusa bild står i kontrast till den upplevda resursbristen hos samordnaren under våren. Inget av
den praktiska strukturen kring kommunikation, hemsida, marknadsföring och koordinering fanns på
plats. Allt behövde skapas från grunden vilket blev nära nog övermäktigt för en person på halvtid
som dessutom egentligen hade andra arbetsuppgifter. Det är såklart värt att diskutera om det är mer
resurser som behövs eller en annan form för samordning. Kanske hade även denna del av projektet
dragit nytta av mer aktiv samverkan från fler aktörer. Det går att komma långt när alla bidrar med
lite. Samtidigt kräver ju detta arbetssätt ökade resurser i form av tid för möten och koordinering som
kanske försvårar för mindre civilsamhällesaktörer att delta i arbetet. Guidernas och projektledarens
vilja att öka sin arbetstid och sitt engagemang är ett tecken på ett driv och en vilja som det är värt att
ta tillvara på.
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Slutsats - framgångsfaktorer och mervärden med att vara flera
Bästa sommaren har inneburit ett antal mervärden – för Malmöbor, medverkande aktörer, de som
arbetat med projektet och för det fortsatta arbetet med Kraftsamling Herrgården. Som ett led i både
uppföljning av Bästa sommaren och planering av nästa års samarbete, kommer vi tillsammans med
medverkande aktörer att identifiera mervärden, vad de inneburit och vad de kan innebära på längre
sikt. Detta är ett sätt att förstärka det gemensamma lärandet och kapacitetsbygga inför framtida
arbete och fortsatt samverkan Här följer en sammanfattning av några tydliga mervärden och
framgångsfaktorer för Bästa sommaren i sin helhet.

Framgångsfaktorer



















Samordnare som överblickar helheten
Mellanrumsarbetare som verkar mellan aktörerna, tillsammans med dem och med ett
helhetsperspektiv
Lokal förankring via anställda ungdomar och lokala aktörer
Aktörer och anställda hade var och en för sig och ännu mer tillsammans tillgång till stora
nätverk av Malmöbor och samarbetspartners
Mångfald och bredd på aktiviteter avseende intressen, ålder, arrangör
Många aktiviteter på samma plats – kontinuitet
Aktiviteter nära och på välkända platser
Längden på Bästa sommaren – att Bästa sommaren pågick hela sommaren ökade
möjligheterna för fler barn att vara med
Stora publika arrangemang som ”laddar” parken och genom sina genomföranden bekräftar
att det är en plats för aktiviteter och fritid
Mycket utrymme åt lågmälda aktiviteter som bygger på barnens aktiva medverkan – att
själva skapa
Tidigare erfarenheter från flera av aktörerna av att arra aktiviteter i Vänskapsparken och
närliggande ställen
Tidig involvering av samarbetspartners och intresserade aktörer
Medskapande planering ökar möjligheterna för aktörer att hitta synergieffekter och
samarbetsmöjligheter
Redan etablerad samverkansplattform står för samordning – detta förenklar planeringen och
eftersom kontakter och nätverk redan finns behöver inte allt byggas upp från början
Erfarenhet och vana hos samverkansplattformen att arbeta medskapande underlättar
arbetet
Processen uppbyggd för att möjliggöra ett lärande – när det är inbyggt i systemet blir det
lättare att få det med sig hela vägen
Inställningen hos medverkande aktörer – att dela på befintliga resurser och att hjälpas åt för
att underlätta det som ska genomföras
Låga trösklar underlättade för aktörer att medverka

Mervärden med Bästa sommaren för Malmöbor i Herrgården





Lättare att hitta aktiviteter tack vare viss kontinuitet i tid och rum samt guider som spred
muntlig information
Aktiviteter i välbekanta offentliga rum signalerar att den nära miljön är inbjudande, rolig och
att här kan det positivt oväntade hända
Kontinuitet i personal möjliggör relationsbyggande- barnen möter vuxna att spegla sig i och
interagera med
Antalet vuxna barnen möter att spegla sig i och interagera med gör det möjligt för barnen att
testa olika sätt att bygga samspel och att bli speglade på olika sätt
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När välkända personer och lokala aktörer arrangerar aktiviteter ger det en känsla av
tillhörighet
Nya aktörer och nya aktiviteter ger känslan av att barnets tillgång till Malmö/omvärlden
växer
Möjligheter att prova på helt nya aktiviteter och kanske skaffa sig nya intressen
Skaffa sig erfarenheter som leder till ett ökat lärande om sig själv, samspel med andra och
om fritidsaktiviteter

Mervärden med Bästa sommaren för aktörer













En positiv erfarenhet av att genomföra ett långt arrangemang tillsammans vilket innebär att
man har skaffat sig en ökad beredskap för liknande sammanhang framöver
Fler kontakter och större nätverk
Ökad kännedom om att arbeta lokalt
Mer kontakt med Malmöbor
Tillgång till sammanhang där Malmöbor finns
Tillgång till sammanhang där många aktörer finns
Tillgång till kompetensutveckling
Ett gemensamt lärande under samplanering och genomförande
Ett ökat ansvarstagande för den gemensamma helheten och erfarenheter av andra aktörers
ökade ansvarstagande för den gemensamma helheten
Gemensamt kapacitetsbyggande
Lättare att genomföra något när det finns samordning och möjligheter att samarbeta och
dela på befintliga resurser
Gemensam kommunikationsplattform ökade tydligheten och sparade resurser

Slutligen är det viktigt att poängtera att Bästa Sommaren inte bara var ett mål i sig, utan lika mycket
en start för att få samman aktörer som annars inte jobbar ihop, dela erfarenheter med varandra,
bygga relationer och reflektera tillsammans. Dessa relationer har redan visat sig öppna nya
möjligheter för Kraftsamlingens arbete under hösten och kanske även längre fram. Det fanns en
tydlig vilja bland flera aktörer, bland guiderna och projektledaren att genomföra en ännu bättre
sommarsatsning 2019. Det om något är väl ett bra betyg?
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INLEDNING

1.1. Bakgrund - Barn och ungas levnadsvillkor
Det offentligas ansvar är att se till barnets bästa, det vill säga att barn och unga respekteras och ges möjlighet till
utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande (prop. 2009/ 10:232 Strategi för att stärka barnets
rättigheter). Enligt socialtjänstlagen ska samhällets socialtjänst främja människors ekonomiska och sociala
trygghet, jämlikhet, levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Under 2016 var det i Sverige cirka
140 000 barn som någon gång under året mottagit ekonomiskt bistånd och 50 000 barn levde i familjer med
långvarigt ekonomiskt bistånd. Barn och ungas tid utanför skola och arbete spelar en viktig roll för ungas
delaktighet, vägar till etablering och sociala tillit. Ungas möjlighet till inflytande, tillgång till mötesplatser och
deltagande i demokratin är centrala utgångspunkter.
Den tematiska analysen i Fokus 14 – om ungas fritid och organisering (MUCF, 2014) visar på stora skillnader
beträffande hur mycket fritid unga har och hur aktiva de är. Studien visar även skillnader sett till olika
bostadsområden. I socioekonomiskt utsatta områden är det vanligare att unga besöker fritidsgårdar, ungdomens
hus och bibliotek, medan ungdomar i andra områden i större utsträckning är med i aktiviteter som
föreningsidrott, musik- och kulturskolor. Om olika fritidsaktiviteter läggs samman är fritidsaktiviteten lägre i
socioekonomiskt utsatta områden jämfört med andra områden1.

1.2. Uppdraget
Sveriges regering beslutade i januari 2016 att ett statligt sommarlovsstöd (administrerades av Myndigheten
förungdoms- och civilsamhällesfrågor) skulle delas ut till kommuner i syfte att utveckla och genomföra
kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6-15 år. Under förutsättning av riksdagens
godkännande ska 200 miljoner under åren 2016-2019 avsättas för ändamålet. Syftet med stödet är att alla barn
ska få möjlighet till aktiviteter under sommarlovet oavsett familjens ekonomiska situation. Aktiviteterna ska syfta
till att stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn
med olika social bakgrund.
I december 2017 beslutade regeringen att Socialstyrelsen tar över uppdraget att fördela medlen kopplat till
avgiftsfria sommarlovsaktiviteter från MUCF. Det beslutades även om ett nytt statligt bidrag om 250 Mkr för
avgiftsfri lovverksamhet som kan utnyttjas övriga lov åren 2018-2020.

Närmare om uppdraget
De statliga bidragen ska göra det möjligt för barn i åldersgruppen 6–15 år att delta i avgiftsfria aktiviteter under
skolloven. För att möjliggöra möten över sociala gränser ska ingen särskild behovsprövning göras för de enskilda
barnen. Alla barn ska behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande.
Syftet med de statliga bidragen är att:
Stödja kommunerna att utveckla och genomföra aktiviteter som ger stimulans och personlig
utveckling under loven.
Utöka kommunernas egna satsningar på lovaktiviteter.
Stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa
nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

Se, Uppdrag angående administration, fördelning av medel och uppföljning av satsning på bidrag till sommarlovsaktiviteter
(S2017/07418/FST) och Uppdrag angående administration, fördelning av medel och uppföljning av satsning på bidrag till lovaktiviteter
(S2017/07415/FST).
1
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Lovaktiviteterna kan ses som ett komplement till de fritidsaktiviteter som kommunen tillhandahåller inom
fritidshem och öppen fritidsverksamhet. Kommunen kan, i enlighet med vad som gäller för övrig verksamhet,
fritt välja hur lovaktiviteterna ska bedrivas. Dessa kan bedrivas i egen eller annan regi. Socialstyrelsen ska ange
de villkor som ska vara uppfyllda för att få ta del av medlen 2.

1.3. Malmö stads mål och uppdrag
Malmö har en ung befolkning, nästan en femtedel av malmöborna är under 18 år3. Vart tredje barn i Malmö
växer upp i fattigdom under delar av, eller hela sin barndom4. Genom årliga välfärdsredovisningar har det
konstaterats att malmöborna mår allt bättre men att skillnader mellan olika grupper ökar, något
malmökommissionens slutrapport utvecklar5. Barn och unga, såväl nationellt som i Malmö, deltar mindre i det
offentliga fritidsutbudet, är mindre fysiskt aktiva och mår sämre 6. Vad barn och unga i Malmö gör på sin fritid är
kopplat till deras livssituationer där socioekonomisk bakgrund, utländsk bakgrund bland flickor/tjejer, kön och
ålder spelar en avgörande roll. Framförallt är tjejer, barn och unga med svag socioekonomisk bakgrund och barn
och unga med utländsk bakgrund mindre aktiva på sin fritid7. Därtill är barn och unga med en intellektuell
funktionsnedsättning en utsatt grupp8.
Lovsatsningen ska bidra till att förbättra unga malmöbors livssituation. Med avstamp i befintliga samarbeten och
satsningar, kommunövergripande utmaningar samt utifrån regeringsuppdraget ser kommunen ett behov av att
prioritera följande målgrupper:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Unga 12-15 år
Barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden, särskilt tjejer
Tjejer med utländsk bakgrund
Barn och unga med funktionsvariation
Idrottsaktiviteter eller liknande aktiviteter riktade mot tjejer
Kulturaktiviteter eller liknande aktiviteter riktade mot killar

Uppdrag angående administration, fördelning av medel och uppföljning av satsning på bidrag till sommarlovsaktiviteter (S2017/07418/FST)
och Uppdrag angående administration, fördelning av medel och uppföljning av satsning på bidrag till lovaktiviteter (S2017/07415/FST). Av
den redovisning som Socialstyrelsen ska lämna årligen ska det framgå vilka aktiviteter som genomförts och hur aktiviteterna,
och i den mån det är möjligt, hur resultatet förhåller sig till ändamål. Det ska även framgå hur mycket medel som rekvirerats
och använts av varje kommun samt hur mycket kommunen anslagit av egna medel för lovaktiviteter det år statsbidraget
avser. Vidare ska fördelningen mellan flickor och pojkar som deltagit i lovaktiviteterna framgå
3 Stadskontoret, Malmö stad
4 Rädda Barnen Barnfattigdom i Malmö (https://www.raddabarnen.se/Documents/vad-vi-gor/Barnfattigdom/barnfattigdomi-malmo-tillagg-till-arsrapport-2015.pdf).
5 Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö Malmös väg mot en hållbar framtid, Hälsa, välfärd och rättvisa
(https://malmo.se/download/18.3108a6ec1445513e589b90/1491298327791/malmo%CC%88kommissionen_slutrapport_
2014.pdf).
6 Malmö stad, Ung livsstil och Stockholm universitet Ung livsstil Malmö
(http://malmo.se/download/18.4cc94c3815be8cd0d0b3636a/1499955476494/ung_livsstil_rapport_webb.pdf),
Folkhälsorapport Barn och unga i Skåne (https://utveckling.skane.se/siteassets/publikationer_dokument/folkhalsorapportbarn-och-unga-i-skane-2016.pdf) och Malmö stad, Hållbarhetsrapport 2017 Tema: Barn och ungas hälsa
(https://malmo.se/Kommun--politik/Politiker-och-beslut/Protokoll-och-handlingar.html#ded8716df49637c547dc2ef7fc14976-ee2f1a23c4891089310-87d95c5f75c71094535).
7 Ung livsstil Malmö.
8 Ung livsstil.
2
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Genom kommunfullmäktiges budget är det tydligt att staden gemensamt ska arbeta för hela Malmö. De fem
målområdena nedan stakar gemensamt ut projektets inriktning i förhållande till stadens utmaningar tillsammans
med implementeringen av Agenda 2030 på lokal nivå9.
Målområde 1: En ung global och modern stad - 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.
Målområde 3: En stad för barn och unga - Malmös barn och unga ska få det stöd och den utbildning de behöver
för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla potential.
Målområde 5: En jämlik stad - Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska bemötas med respekt och ges
förutsättningar för en meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag och i samhället.
Målområde 6: En trygg stad - I Malmö ska alla känna sig trygga och vara säkra såväl i hemmet som i stadens
offentliga rum.
Målområde 7: En aktiv och kreativ stad - I Malmö ska alla kunna utvecklas och stärkas med hjälp av ett
meningsfullt fritids- och kulturliv10.

1.4. Tillbakablick 2016-2017
2016 beviljades Malmö stad, utifrån en fördelningsnyckel, 14 900 607 kr som stöd till sommarlovsaktiviteter
2016. Fritidsförvaltningen, i samverkan med kulturförvaltningen, fick uppdraget att samordna och marknadsföra
aktiviteterna som en kommungemensam satsning och stadskontoret gavs i uppdrag att återredovisa
satsningen11.

Utdrag ur återredovisningen 2016
Under sommaren 2016 har det kunnat genomföras ett stort antal aktiviteter och ett brett och varierat utbud,
trots att tiden för planering av aktiviteterna var knapp. Det finns dock mycket som kan förbättras och
effektiviseras. Det är viktigt att förvaltningarna i samverkan analyserar var och när aktiviteterna genomförts
2016 så att man år 2017 får bättre spridning av insatserna i ålder, inriktning och geografi på ett bättre sätt och
att både stora och små upplevelser möjliggörs för alla barn. Det finns behov av en tydligare projektstruktur inför
sommaren 2017 och en förvaltning bör få i ansvar att samordna satsningen12.
Med hänvisning till 2016 års återredovisning beslutade kommunstyrelsen i oktober 2016:
att ge fritidsnämnden i uppdrag att 2017 rekvirera och fördela det statliga stödet till berörda förvaltningar samt
planera, samordna, följa upp och återredovisa satsningen under förutsättning att riksdagen beviljar medel för
ändamålet 201713.

Utdrag ur återredovisningen 2017
Aktiviteterna har under 2016 och 2017 nått över 90 000 besökare 14, där pojkar och flickor kunnat ta del av
aktiviteterna på lika villkor. Samtliga aktiviteter har varit kostnadsfria och ingen särskild behovsprövning har
gjorts.

Med fokus på mål 5. jämställdhet, mål 10. minskad ojämlikhet och mål 17. genomförande och globalt partnerskap.
Malmö stad, Budget 2018 Med plan för 2019-2023
(https://komin.malmo.se/download/18.539411ec1606cc5cdeb59664/1513768808098/Budget+2018+final.pdf).
Målområde 7 är även utgångspunkt för Malmös kulturstrategi (barn och unga är en prioriterad målgrupp), Malmö stad,
Kulturstrategi 2014 – 2020 (http://malmo.se/kulturstrategi).
11 Se, Återredovisning av statliga stimulansmedel till sommarlovsaktiviteter 2016 (STK-2016-1030).
12 Återredovisning av statliga stimulansmedel till sommarlovsaktiviteter 2016 (STK-2016-1030).
13 Protokoll vid sammanträde den 24 oktober 2016 med Malmö kommunstyrelses arbetsutskott.
14 Baseras på antal deltagartillfällen, är ej unika besökare.
9
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Det stora resurstillskottet för verksamheter som riktas till satsningens målgrupp innebär såväl utmaningar som
möjligheter, inte bara för den enskilda verksamheten, men även för stadens organisation. Erfarenheter, metoder
och arbetssätt från 2016 och 2017, visar på möjligheter för staden att utveckla ett attraktivt utbud av aktiviteter
och verksamheter där barnens behov blir tillgodosedda. Utöver utbudet innebär satsningen en möjlighet att
prova nya samverkansformer som kan bidra till fortsatt utveckling av stadens verksamheter. Genom satsningen
har fler barn och ungdomar i målgruppen nåtts genom att man har haft möjlighet att rikta aktiviteter till
geografiska områden där behoven är större 15.
Inför kommande år beslutade kommunstyrelsen i december 2017:
att ge fritidsnämnden i samarbete med grundskolenämnden i uppdrag att årligen rekvirera och fördela det
statliga stödet för lovaktiviteter till berörda förvaltningar samt planera, samordna, följa upp och återredovisa
satsningen under förutsättning att riksdagen beviljar medel för ändamålet de kommande åren16.

1.5. Finansiering 2018
Varje kommun får rekvirera medel upp till det belopp som framräknats med stöd av fördelningsnyckeln baserad
på statistik över antal barn i hushåll med ekonomiskt bistånd.
Statsbidrag till avgiftsfria sommarlovsaktiviteter Malmö
Statsbidrag till avgiftsfria lovaktiviteter (ej sommarlovet) Malmö

15 452 60617
19 325 44018

1.6. Beställare
Utifrån kommunstyrelsen beslut (STK-2017-1385) är fritidsnämnden i samverkan med grundskolenämnden
beställare av projektet.

1.7. Aktörer
Nedan presenteras en övergripande bild av olika aktörer som påverkas eller kommer att påverka lovsatsningen.
Vid behov kommer dessa specificeras i olika delar av projektet.
Aktörer
Barn 6-15 år (målgrupp stadsbidraget)

Vårdnadshavare för barn i ålder 6 – 15 år

Barn och unga i Malmö

Unga vuxna

Civilsamhället
organisationer, fria kulturaktörer,
registrerade föreningar samt föreningar
som ej är registrerade

Hur påverkas aktörerna?
Fler stimulerande lovaktiviteter
Ökad delaktighet
Ökad möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid
Föräldraengagemang
Trygghet i att kunna erbjuda aktiviteter till sina barn
Trygghet i att aktiviteterna är avgiftsfria
Fler stimulerande lovaktiviteter
Ökad delaktighet
Ökad möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid
Möjlighet till anställning under loven
Möjlighet att lära känna staden
Arbetslivserfarenhet
Utvecklar lovaktiviteter samt expanderar sin verksamhet
Ökad kunskap om målgruppen
Ökat samarbete med kommunen

Återredovisning av statliga stimulansmedel till sommarlovsaktiviteter 2017 (FRI-2016-3069).
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2017-12-06 (STK-2017-1385)
17 Uppdrag angående administration, fördelning av medel och uppföljning av satsning på bidrag till sommarlovsaktiviteter
(S2017/07418/FST).
18 Uppdrag angående administration, fördelning av medel och uppföljning av satsning på bidrag till lovaktiviteter (S2017/07415/FST).
15
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Myndigheter
exempelvis polis och räddningstjänsten
Malmö stad

Telefon

Ökad dialog med olika aktörer och målgrupper
Trygghetsskapande insatser
Ökad möjlighet till samverkan
Utvecklar lovaktiviteter
Trygghetsskapande insatser
Tillsätta personella resurser
Samordna och kommunicera
Möjlighet till ökad dialog med målgruppen
Ökad kunskap om målgruppen
Långsiktig kommungemensam samverkan

LOVSATSNING 2018

2.1. Projektorganisation
Med utgångspunkt i uppdrag och mål avses att skapa en långsiktig kommunövergripande arbetsmetod.
Avgörande för projektorganisation 2018 är nära samverkan mellan kulturförvaltningen, gatukontoret och
fritidsförvaltningen. Under året undersöks möjligheten till utveckling av projektet genom exempelvis
programstyrning. Grundskoleförvaltningen för regelbunden dialog med representanter från styrgruppen och
projektledningen, dock ingår de inte i styrgruppen under året. Fritidsförvaltningen ansvarar för
återrapporteringen till socialstyrelsen. Det är av särskild vikt att inkludera barn och ungas röster och delaktighet.
Därmed krävs det att rätt kompetens är representerad i projektorganisationen, utöver experter från Malmö
stads aktuella förvaltningar är särskild representation från civilsamhället betydelsefull.

Styrgrupp
Styrgruppens uppdrag är att:
Besluta om projektstrukturen.
Tillsättning av projektledare.
Styrnings- samt uppföljningsansvar av lovsatsningen utifrån regeringens kriterier till fritidsnämnden,
grundskolenämnden samt Socialstyrelsen.
Ansvar för ekonomiska ramar, fördelning av resurser samt säkerställa projektets leveranser.
Besluta om godkännande av projektplan och kommunikationsplan.
Skapa en långsiktig hållbar struktur för att nå samt aktivera barn och unga.
Styrgruppens representanter:
▪ Johan Hermansson, fritidsdirektör – projektägare
▪ Pernilla Conde Hellman, kulturdirektör
▪ Thomas Lundquist, biträdande förvaltningschef gatukontoret
▪ Malin Eggertz Forsmark, avdelningschef fritidsförvaltningen
▪ Hanna Sjöberg, avdelningschef kulturförvaltningen
▪ Anna-Carin Mårtensson, avdelningschef kulturförvaltningen
▪ Martin Lundin, avdelningschef gatukontoret
▪ Karolina Bergmark, planeringssekreterare fritidsförvaltningen

Projektledning
Projektledningens uppdrag är att:
Leda, planera, kommunicera och följa upp lovsatsningen som en kommungemensam satsning.
Ha budgetansvar och bereda beslutsunderlag till styrgruppen.
Samordna lovsatsningen utifrån projektplanens inriktning och fördela ansvar.
Skapa förutsättningar för barn- och ungas inflytande.
Uppmärksamma och ta tillvara på de behov och lärdomar som uppkommer under projekttiden.
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För att säkerställa att samverkan genomsyrar hela projektet är projektledningen placerad på ett gemensamt
projektkontor under stor del av projekttiden. Avstämningsmöten med projektledningen sker på veckobasis. De
tre projektledarna har tillsammans ett övergripande ansvar för projektets helhet och ansvarar för att samordna
alla delar av projektet ur ett långsiktigt perspektiv samt att för 2018 ta fram en handlingsplan med en tydlig
ansvarsfördelning. Därtill har fritidsförvaltningen ansvar för att bereda ekonomi- och verksamhetsuppföljningen
till styrgruppen.
Projektledningens representanter:
▪ Susanne Falck, fritidsförvaltningen – projektledare, sammankallande
▪ Monika Stanikowska Rumon, kulturförvaltningen – projektledare
▪ Pella Ström, gatukontoret – projektledare
▪ Aleks Kursis, kulturförvaltningen – kommunikatör

Kommunikation
Då projektet ska möjliggöra en långsiktig kommunövergripande arbetsmetod samt öka målgruppens delaktighet
och projektets spridning läggs särskilt fokus på kommunikation. Därför inrättas en särskild
kommunikationschefsgrupp som rapporterar till styrgruppen. Gruppen ska i sin tur utse en arbetsgrupp med
kommunikatörer från förvaltningarna.
Kommunikationschefsgruppen
▪ Dick Fredholm, kommunikationschef kulturförvaltningen – sammankallande
▪ Per Evenäs, kommunikationschef fritidsförvaltningen
▪ Annika Abrahamson, kommunikationschef gatukontoret
▪ Aleks Kursis, kulturförvaltningen – föredragande

2.2. Inriktning av projektet
Utvärderingen av 2017 års sommarlovssatsning visade på ett behov av ökad samverkan. 2018 planeras ett antal
större evenemang där flera aktörer samverkar, vilket bidrar till ökad attraktionskraft och bättre genomslag.
Projektledningen har därför utökats till att även innefatta gatukontorets arrangemangsenhet. Syftet med detta
är att främst möjliggöra produktion av större aktiviteter med kapacitet att ta emot fler barn och unga samt skapa
ytor för samverkan mellan kommunen och civilsamhälle. Fem större festivaler där det går att prova på flera olika
aktiviteter kommer att arrangeras på fem olika platser under sommaren. Genom produktionen av större
festivaler där intressenter både från kommun och civilsamhälle bjuds in för att bidra med innehåll möjliggörs
upplevelser och möten för barn och unga från olika delar av Malmö.
För att stärka det lokala engagemanget kommer det fortsatt finnas möjlighet att söka bidrag för aktiviteter och
evenemang som syftar till att stärka de boendes känsla för sitt närområde.
För att öka möjlighet till styrning, kvalitetssäkring och spridning finns ett ansökningsförfarande inför samtliga lov.
Bidrag för kommunala mötesplatser – Kan sökas av fritidsgårdar, områdesbibliotek samt allaktivitetshus.
Samtliga mötesplatser möter målgruppen dagligen och har en god insyn i deras behov och önskemål.
Mötesplatserna har även upparbetade metoder för delaktighet vilket säkerställer att barnets perspektiv
tillvaratas i planeringen.
Bidrag för kulturförvaltningens större institutioner – Stadens kulturinstitutioner har lång erfarenhet av att skapa
aktiviteter för lovverksamheter. Aktiviteterna är oftast publika och sträcker sig över längre tid. Dessa aktiviteter
tenderar att kräva mer resurser.
Bidrag för föreningar – Som ett komplement till fritidsförvaltningens ordinarie lovbidrag kan föreningar söka
medel från sommarlovssatsningen för aktiviteter som är en utveckling av ordinarie verksamhet. Resurserna riktar
sig till föreningar vars verksamhet helt eller delvis inte täcks av ordinarie lovbidrag.
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Bidrag för det fria kulturlivet – Aktörer från det fria kulturlivet i Malmö som vill skapa aktiviteter utöver sin
ordinarie verksamhet kan söka medel för att genomföra sommarlovsaktiviteter. Syftet är att erbjuda barn och
unga i Malmö ett brett kulturutbud utöver kommunala kulturverksamheter.
Bidrag kopplade till de större festivalerna – Resurser avsätts för aktiviteter med koppling till de större
arrangemangen. Dessa kan användas både till att flytta ut delar av ordinarie verksamhet för att ingå i
arrangemangen eller för att prova nya koncept i anslutning till dem. Syftet är att motivera såväl kommunala
verksamheter samt civilsamhället att samverka kring satsningarna. Genom att skapa förutsättningar att utveckla
verksamheter samt prova nya metoder och arbetssätt skapas förutsättningar för fortsatt samverkan.
Transporter – Föreslås att utökas ytterligare för att möjliggöra större mobilitet i staden för ännu fler inom
målgruppen. Fokus är att skapa förutsättningar för transporter för barn och unga från hela staden till de större
festivalerna.

2.3. Årsstruktur
Avgiftsfria lovaktiviteter

Förarbete

Omvärldsbevakning

Identifiera behov

Startfas

Projektplan

Genomförande

Vårlovet
Avstämning med
intressenter

Etablera samarbete

Ansökningsförfande

Avslutningsfasen

Analys

Utvärdera

Rapport

Överlämna
resultatet

Februarilovet

Samarbetspartners

Lärdomar från 2016
& 2017

Efterarbete

Nämndsärende

Sommarlovet

Förankra
Höstlovet

Vinterlovet

2.4. Utvärdering
Projektet ämnar att utöver egen utvärdering och uppföljning utvärdera effekterna av insatserna exempelvis
genom Malmö universitet. Arbetet med utvärderingens fokus, metod och riktlinjer är påbörjad. Detta stycke
kommer att uppdateras efter hand.

10

Projektplan
Författare

Avd

Projekt
Lovsatsning 2018

3.

Telefon

Datum

Version

Sida

2018-03-07

1.0

10 (14)

Noteringar

MÅL OCH LEVERANSER
Lovsatsningen ska skapa nya kontaktytor mellan barn och unga med olika social bakgrund samt möjliggöra för
nya kunskaper bland unga malmöbor. Malmö ska erbjuda ett ökat utbud av attraktiva arrangemang med flera
medverkande aktörer. Ambitionen är att erbjuda nya upplevelser som kan genera intresse, möjlighet och
kunskap för unga malmöbor att fortsätta utvecklas genom fritidsaktiviteter. Lovsatsningen ska möjliggöra för
ökad mobilitet bland stadens barn och unga samt möjliggöra fler ungdomsanställningar.
Aktiviteterna ska vara utspridda över skolloven samt geografisk i staden. Antalet deltagande barn och unga
under sommarlovet ska öka i jämförelse med sommarlovet 2017. En kommunövergripande arbetsstruktur samt
kommunikationsplan för 2018 ska tas fram. Därmed ska samverkan inom kommunen och med externa aktörer
öka.
Lovsatsningen ska bidra till måluppfyllelse inom kommunfullmäktiges målområde 1. En ung global och modern
stad, 3. En stad för barn, 5. En jämlik stad, 6. En trygg stad och unga och 7. En aktiv och kreativ stad.
Lovsatsningen ska nå ut till och aktivera följande prioriterade målgrupper i större utsträckning:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Unga 11-15 år
Barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden, särskilt tjejer
Tjejer med utländsk bakgrund
Barn och unga med funktionsvariation
Idrottsaktiviteter eller liknande aktiviteter riktade mot tjejer
Kulturaktiviteter eller liknande aktiviteter riktade mot killar

3.1. Projektmål 2018
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Alla barn i de ovan prioriterade målgrupperna ska ha deltagit i lovaktiviteter minst en gång per lov (följs
upp genom intervjuer).
Totalt ska minst 100 000 deltagartillfällen inrapporteras under loven (barn 6-15 år), jämnt fördelat
mellan könen
Minst 160 olika aktiviteter ska erbjudas över hela staden under loven.
Öka antal tjejer 11-15 år som deltagit i idrottsaktiviteter (följs upp via deltagartillfällen i lovaktiviteter).
Öka antal killar 11-15 år som deltagit i kulturaktiviteter (följs upp via deltagartillfällen i lovaktiviteter).
Ökad mobilitet i staden bland barn 11-15 år (följs upp genom bussresor, besöksstatistik, intervjuer).
Fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen och gatukontoret kommunicerar gemensamt de lovaktiviteter
som erbjuds Malmös barn och unga.

3.2. Effektmål
2020 har lovsatsningen resulterat i att:
▪
▪
▪
▪
▪

Malmös barn och unga upplever att utbudet av aktiviteter, arrangemang och verksamheter under
skolloven är tillgängligt och tryggt i hela staden (basår 2018).
Malmös barn och unga upplever att det är lätt för flickor och pojkar att delta i lovaktiviteter (basår
2018).
Malmös barn och unga har ökat inflytande över och större möjlighet att påverka utbud, kvalitet och
genomförande av lovaktiviteter (basår 2018).
Fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen och gatukontoret har förvaltningsgemensamma åtaganden för
barn och ungas fritid, med utgångspunkt i Agenda 2030.
Genom ett samordnat kommunikationsarbete har fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen och
gatukontoret, stärkt kommunikationen med och kunskapen om målgruppen.
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3.3. Utveckling 2018–2020
Arbetet med sommarlovssatsningen 2016 och 2017 har visat på positiva synergieffekter då förvaltningar
samarbetat under nya former. Detta kommer under 2018 att utvecklas ytterligare och redan nu kan vissa
behov identifieras. Inför 2019 bör det finnas gemensamma förvaltningsåtagande för att inkludera arbete i
ordinarie mål och styrningsprocess samt därmed skapa möjlighet för ökad måluppfyllelse genom
kommunövergripande insatser. I samband med planeringen av lovsatsningen 2018 ska en hållbar strategi hur
kommunen framöver bör utveckla lovsatsningen med fokus på barn och unga tas fram som inkluderad ökad
samverkan med socialtjänsten. I centrum står barn och ungas behov, önskemål och förutsättningar samt
kommunens fritidsutbud och kommunikationsinsatser. Därmed finns det även ett behov av en
kommunövergripande kommunikationsstrategi kopplat till fritidsaktiviteter för barn och unga, utvecklingen
ska ske i samråd med Malmö stads nya varumärkesarbete (vid beslut om implementering av ny grafisk profil).
Den långsiktiga ambitionen är att förändra villkoren för barn och unga genom en aktiv och meningsfull fritid i
Malmö där alla ges likvärdiga förutsättningar oavsett bakgrund.

3.4. Leveranser och överlämning
Leverans
Beskrivning
Rapport
En rapport som redogör för projektet.
Uppföljning/utvärdering Utvärdering av projektet med fokus på verksamhetsutbud i förhållande
till målgruppen, kommunikationen till målgruppen samt samverkan
mellan förvaltningarna.
•
•

4.

Rapport till fritidsnämnden, grundskolenämnden, kulturnämnden och tekniska nämnden
Rapport till Socialstyrelsen

TIDPLAN

4.1. Tidplan med milstolpar och beslutspunkter sommarlovsaktiviteter
När
Vad
Ansvarig
26 feb-16 mars
19 mars-12 april
13 april
16 juni-15 aug
29 aug
28 feb 2019

Ansökningsförfarande sommarlov
Bedömningsprocess sommarlov
Beslut från styrgrupp gällande sommarlov
Aktivitetsperiod sommarlov
Återrapportering aktiviteter till projektgrupp
Slutrapport till Socialstyrelsen

4.2. Tidplan med milstolpar och beslutspunkter lovaktiviteter
När
Vad
Jan-feb
19 feb-23 feb
11 mars
Feb-mars
26 mars-29 mars
15 april
20 aug
3 sep-16 sep
1 oktober

Beslut löpande februarilov
Aktivitetsperiod februarilov
Återrapportering aktiviteter till projektgrupp februarilov
Beslut löpande vårlov
Aktivitetsperiod vårlov
Återrapportering aktiviteter till projektgrupp vårlov
Information till verksamheter höstlov
Ansökningsförfarande höstlov
Beslut från styrgrupp höstlov

Kategori

Projektledningen
Projektledningen
Styrgruppen
Verksamheter
Verksamheter
Projektledningen

Ansökan

Ansvarig

Kategori

Projektledningen
Verksamheter
Verksamheter
Projektledningen
Verksamheter
Verksamheter
Projektledningen
Projektledningen
Styrgruppen

Beslut
Genomförande
Uppföljning
Beslut
Genomförande
Uppföljning
Information
Ansökan
Beslut

Beslut
Genomförande
Uppföljning
Slutrapport
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Aktivitetsperiod höstlov
Återrapportering aktiviteter till projektgrupp höstlov
Information vinterlov
Ansökningsförfarande vinterlov
Beslut från styrgrupp vinterlov
Aktivitetsperiod vinterlov
Återrapportering aktiviteter till projektgrupp vinterlov
Slutrapport till Socialstyrelsen

Verksamheter
Verksamheter
Projektledningen
Projektledningen
Styrgruppen
Verksamheter
Verksamheter
Projektledningen

Genomförande
Uppföljning
Information
Ansökan
Beslut
Genomförande
Uppföljning
Slutrapport

EKONOMI
Samverkan mellan olika aktörer, såväl kommunala som civilsamhället, är centralt för lovsatsningen. Nedan
presenteras budgeten där majoriteten av kostnadsslagen inkluderar flertalet sektorer. För mer detaljerad
information se kapitel 2.2.

5.1. Budget sommarlovsaktiviteter
Kostnadsslag

Kommentar

Budget

Utfall

Festivaler produktion

4 500 000

Sommargårdar

1 300 000

Urban beach

1 250 000

Bidrag kopplat till festivaler

1 250 000

Lokala satsningar

1 000 000

Unga ledare

1 000 000

Barn till hav och skog- RB

500 000

Mötesplatser

500 000

Kulturförvaltningens intuitioner

500 000

Simskola

450 000

Fria kulturlivet

450 000

Föreningar

400 000

Grundskoleförvaltningen /Idrott utan gränser

450 000

Övrigt

1 902 606

Summa

15 452 606

Intäkter statligt bidrag

15 452 606

Balans
Utfall totalt

0

15 452 606
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5.2. Budget lovaktiviteter
Kostnadsslag

Kommentar

Budget

Utfall

Projektledning, administration och overhead

4 400 000

Kommunikation

1 000 000

Transport

1 000 000

Februarilov

500 000

Vårlov

800 000

Höstlov

4 500 000

Vinterlov

7 000 000

Övrigt

125 440

Summa

19 325 440

Intäkter statligt bidrag

19 325 440

Balans

19 325 440

0

Utfall totalt

6.

RUTINER OCH SÄKERHET

6.1. Olyckor och säkerhetsansvar
En kris- och beredskapsplan ska tas fram av projektledningen med stöd av trygghet- och säkerhetsenheten.

6.2. Ändringsregler
Mindre ändring av projektplanen sker i överenskommelse med projektledningen. Större ändringar, som avser
upphandlingar eller förändring av projektmål eller effektmål och liknande genomförs enbart efter beslut av
styrgruppen. Styrgruppen har kvartalsvisa möten men kan kallas in, eller ta beslut per capsulam vid behov.

6.3. Rutiner för inköp/upphandling
Mindre inköp förankras med projektledningen medan större inköp och upphandlingar skall förankras med
styrgruppen.

6.4. Dataskyddsförordningen
Malmö stads arbete med dataskyddsförordningen (GDPR) kommer bevakas och inkluderas i de delar av projektet
som berörs. GDPR innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25
maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).
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6.5. Riskanalys
Risk

Riskbeskrivning - inklusive förtydligande

R.1

Olyckor

R.2

Personbunden organisation

R.3

Otydligt – projekt, beslut och kommunikation

R.4

Malmö stads ”stuprörsorganisationer”

Risk

Sannolikhet Konsekvens Riskvärde
hög

Åtgärd

R.3

Gemensam plan för trygghet och säkerhet (inklusive riskanalys) med tydlig
ansvarsfördelning.
Tydlig och kontinuerlig dokumentation av arbete ingår för samtliga.
Bildandet av projektgrupp som är kopplad till projektledningen.
Gemensamt kontor för projektledningen.
Kontinuerligt arbete med internkommunikationen.
Upprättandet av en tydlig projektplan för att ge en grund till det gemensamma
arbetet.
Intern och extern kommunikation via exempelvis komin.malmo.se samt malmo.se.
Tydlig ansvarsfördelning samt beslutsgång, särskild plan för hantering av ekonomi.

R.4

Projektet förankras i Malmö stads förvaltningar genom styrgruppen som en
kommungemensam satsning.

R.1

R.2

Ansvarig
Projektledningen

Styrgruppen och
projektledningen

Styrgruppen och
projektledningen

Styrgruppen

Lovsatsningen – sommar 2018

A5
Massutskick till skolor och utdelat runtom i stan
A3-affischer till arrangörer
50x70, A3 och A4
Utdelat och uppsat runtom i stan och via fastighetsbolag
Hur och Hela Malmö anlitades särskilt för affischering
och spridning av ordet i Rosengård och Lindängen
Stolptavlor: v. 24-31
Eurosize/fullsize: v. 25 & 28
Infospot: v. 25–31
Infartsskylt: v. 25–31
Veckans tips – Skånetrafiken
Film 20 sek Skånetrafiken:
Alla stadsbussar
27, 28, 29, 30 juni
1, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 19 juli
Led-skärmar 10 sek
10 juni – 10 aug
Södra förstadsgatan, Nobeltorget, Triangeln, Hyllie
Film 10 sek Rosengård centrum
v. 23 – 32
Barn i Malmö
Toppbanner v. 23 – 32
Annons helsida 148 x 210 mm
Annons 3-spalt 128 x 55 mm
Aktivitetstips på hemsidan & Facebook
1 exlusivt FB-inlägg

DIS v. 24 - 32
MKB – Välkommen ut i sommar
Affisch över sommaraktiviteter
Evenemang på hemsida
Vattenflaskor

Malmö stads FB:
6 inlägg
Kul i Malmö FB:
20 inlägg
Malmö Forever FB:
23 inlägg

1

Pressmeddelanden:
11 juni
4 juli
12 juli
18 juli
25 juli
2 aug
Medialt:
http://malmo.lokaltidningen.se/nyheter/2018-06-14/-M
alm%C3%B6-%C3%A4r-Sveriges-b%C3%A4sta-sommarlovsstad-2354324.html
https://www.sydsvenskan.se/2018-07-06/turnerande-sommarfestival-lockar-barn-fran-hela-malmo
http://www.skd.se/2018/07/06/festival-for-att-ha-kulpa-sommarlovet/

FB-event: Big Five Festival
Sponsrat
Ovanstående som arrangörer

https://24malmo.se/projektledaren-tillsammans-skapar-vi-varldens-roligaste-sommarlov_5f47e3f5

Barn i Malmö FB:
6 inlägg

https://24malmo.se/har-hittar-du-sommarlovsfesten-big-five-i-helgen_5f47e3f5

Malmö Forever Instagram:
17 inlägg

http://www.skd.se/2018/08/03/final-for-big-five-festival/

#bigfivefestival
163 inlägg
Jobba i Malmö stad-Instagram:
9 inlägg innehållandes BFF

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=7001767
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=7002285
+ media för Hamza som sommarvärd för VM i folkan

Stolptavlor
vecka 23-26: Malmö Forever & Kul i Malmö
vecka 27-31: Big Five Festival

Äntligen

Infospot & infartsskyltar
vecka 24-31: Malmö Forever & Kul i Malmö

Äntligen

SOMMAR!

SOMMAR!

kulimalmo.se

kulimalmo.se

Massor av kul att göra på sommarlovet!

Massor av kul att göra på sommarlovet!

T
GALE !
STOR

Gör vad du vill.

Kl. 12.00 –19.00
6 – 8 juli Enskifteshagen | 13 –15 juli Lindängens IP | 20 – 22 juli Mellanhedsparken
27– 29 juli Kullarna Holma Kroksbäck | 3 – 5 augusti Mölleplatsen
Allt är gratis. Alla är välkomna.

Gratis aktiviteter hela sommaren
malmoforever.se

www.kulimalmo.se

2

A5 (Kul i Malmö & Malmö Forever specifikt till skolor v. 23)

Äntligen

Äntligen

Prova allt från hinderbana, teater och schack
till wakeboard, yoga och mycket mer.

Prova på allt från trolleri, skateboard och dans
till rullskridskor, pyssel och tennis.

kulimalmo.se

kulimalmo.se

A3 till arrangörer
50 x 70 på stan & i utvalda bostadsområden

3

SOMMAR! SOMMAR!

T
GALE !
STOR

T
GALE !
STOR

Gör något.

Kl. 12.00 –19.00
6 – 8 juli Enskifteshagen | 13 –15 juli Lindängens IP | 20 – 22 juli Mellanhedsparken
27– 29 juli Kullarna Holma Kroksbäck | 3 – 5 augusti Mölleplatsen

Allt är gratis. Alla är välkomna.

Gratis aktiviteter hela sommaren.
www.malmoforever.se

Allt är gratis. Alla är välkomna.

www.malmoforever.se

Kl. 12.00 –19.00
6 – 8 juli Enskifteshagen | 13 –15 juli Lindängens IP | 20 – 22 juli Mellanhedsparken
27– 29 juli Kullarna Holma Kroksbäck | 3 – 5 augusti Mölleplatsen

Allt är gratis. Alla är välkomna.

www.malmoforever.se

Eurosize & fullsize
vecka 25: Malmö Forever & Kul i Malmö
vecka 28: Big Five Festival

Trekantsskylt vid stadion (6 x 3,14 m) Vecka 23 – 32
DIS v. 24 – 32

Äntligen

SOMMAR!
Äntligen

Äntligen

Massor av kul att göra hela sommarlovet.

Massor av kul att göra hela sommarlovet.

kulimalmo.se

kulimalmo.se

SOMMAR! SOMMAR!

kulimalmo.se
T
GALE !
STOR

T
GALE !
STOR

Gör vad du vill.

GRATIS AKTIVITETER HELA SOMMAREN!
Kl. 12.00 –19.00
6 – 8 juli Enskifteshagen | 13 –15 juli Lindängens IP | 20 – 22 juli Mellanhedsparken
27– 29 juli Kullarna Holma Kroksbäck | 3 – 5 augusti Mölleplatsen
Allt är gratis. Alla är välkomna.

Gratis aktiviteter hela sommaren
malmoforever.se

www.malmoforever.se

FREDAG - SÖNDAG. FEM OLIKA PLATSER.

Malmö Forever

Alltid kl. 12-19.

12 JUNI – 12 AUG 2018

6 JULI – 5 AUG 2018

malmoforever.se

malmoforever.se

4

Barn i Malmö

5

Tidningsannons sommarbilaga:148 x 210 mm

LED-skärmar
4 stora skärmar i stan, 10 juni – 10 aug

Äntligen

SOMMAR!
Massor av kul att göra hela sommarlovet!

kulimalmo.se
Tidningsannons sommarbilaga: 128 x 55 mm

Äntligen

SOMMAR!
kulimalmo.se

Toppbanner hemsida: v. 23 – 32

Reklamfilm i alla stadsbussar
13 tillfällen, 27 juni – 19 juli

kulimalmo.se 12 jun - 9 aug
Jämförelse 1 juni–13 augusti 2017:
18 576 aktiva användare
114 749 sidvisningar

6

malmoforever.se 12 jun - 9 aug

7

Kul i Malmö
852 nya gillare av sidan

20 inlägg
11 sponsrade – 19 200 :-

13 juni – 12 aug 2017
855 nya gillare av sidan

8

9

48 000

Videostatistik

Malmö Forever 9 jun – 12 aug
1255 gillare av sidan

23 inlägg
11 sponsrade – 21 400 :-

Sida sponsrad
1600 :-

10

11

42 000

Videostatistik

12

Malmö stad

6 inlägg
3 sponsrade – 6500 :-

13

Evenemang sponsrat
3400 :-

Mest lästa PM i Malmö stad:

14

Minus:
Låg besöksstatistik på malmoforever.se
Färre likes/följa M-Forever Facebook från mitten av sommaren
Plus:
Mycket god besöksstatistik på kulimalmo.se
Stabil ökning av följare/gillare på Kul i Malmös Facebook
Malmö stads Facebook gav stort intresse för Big Five Festival
Pressmeddelanden! Samt mer medial uppmärksamhet.

15

1

Verksamhet
Namn på aktivitet
Kriscentrum Boende Utflykt till Tropikariet
Vinterlov med Freestyle
Freestyle Phanatix
Phanatix
Föreningen
Stapebädden
Återbruksläger
MuralCentralen
Konstvinterlov
Ung lär Ung Ung lär ung Graffitiworkshop
Graffitiworkshop
Malmö
Konstmuseum
Olika Världar!
Hylliebadet
Julsimskola
Skånes
konstförening
Sevedsplaneten
Arena305 Musik
och Kulturhus
Dokumentärfilmsworkshop
Barnens scen
Vinterkul
Barn till ensamma
Öppet jullov för barn och
mammor
mammor
Allaktivitetshuset
Skridskoåkning på
Lindängen
Kockum Fritid
Malmö Konsthall
Lovverkstad
Malmö
stadsbibliotek,
Stadsbibliotekets
Enhet Barn och
vinterlovsprogram för barn
Unga
och unga

Antal
flickor
som
Antal pojkar
deltog i
som deltog i
aktiviteten aktiviteten
3
5

Antal deltagare
med annan
könsidentitet
som deltog i
aktiviteten
0

Antal
deltagare där
uppgift om kön
saknas som
deltog i
aktiviteten
0

70

70

0

0

0
90

1
70

0
2

0
0

200

200

0

0

0
360

0
456

0
0

125
0

12

7

0

0

25
232

15
140

5
0

0
0

87

67

0

0

12
119

1
58

0
0

0
0

70

30

0

0
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1. Sammanfattning
Under 2018 arrangerades för tredje året i rad en stor satsning på sommarlovsaktiviteter i Malmö genom det
statliga stödet med avgiftsfria aktiviteter för barn och unga. Inför 2018 utökades det statliga stödet att även
inkludera bidrag för övriga skollov. Fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen och fastighets- och gatukontoret har
gemensamt ansvarat för projektledning och genomförande. Satsningen finansierades med statliga medel från
Socialstyrelsen, och Malmö stad rekvirerade 15 452 606 kr som stöd till avgiftsfria sommarlovsaktiviteter och 19
325 440 kr som stöd till övriga lov (ej sommarlov).
Utvärderingen av 2017 års sommarlovssatsning visade på ett behov av ökad samverkan mellan olika aktörer för
att inte konkurrera om målgruppen. Det fanns en mångfald av aktiviteter i staden men besöksantalet per aktivitet
minskade från föregående år när utbudet ökade i stor utsträckning. Malmö stads inriktning har under 2018 varit
att samordna aktiviteter och uppmuntra till samarbeten, både med externa samt interna aktörer. Centralt för
lovsatsningen har varit att utveckla olika former av ungdomsdialoger och ungdomsinflytande samt skapa
möjlighet för ungdomsanställningar, ett exempel till detta är satsning Unga ledare, där 98 ungdomar (44 killar och
54 tjejer) mellan 16 och 25 år rekryterats via föreningslivet och genomgått en ledarskapsutbildning och sedan
arbetat med att lotsa barn mellan olika aktiviteter under loven.
En annan inriktning för att öka samverkan var att skapa ett nytt ansökningsförfarande för både civilsamhället
och kommunens verksamheter. Medel fanns att söka såväl till att utöka den egna ordinarie lovverksamheten som
till nya aktiviteter och innehåll på de nya Big Five-festivalerna. På grund av begränsad planeringstid var
ansökningsförfarandet till fullo först igång inför sommarlovet. Satsningen har möjliggjort ökad tillgång till
busstransport, samt nya samarbeten och aktiviteter på fler platser än tidigare. Detta i kombination med utökad
ordinarie lovverksamhet har bidragit till att fler barn och ungdomar har deltagit i lovverksamhet.
Lovsatsningen har bidragit till ökad kunskap och ökad samverkan inom Malmö stad samt mellan kommunen och
externa aktörer och bidragit till ökad kunskap om barn och ungas förutsättningar och vardag. Detta har inneburit
att Malmö stads arbete för och med Malmös unga har förstärkts under året. Inom lovsatsningen 2018 skapades
284 340 deltagartillfällen för unga malmöbor (6–15 år) vilket är en markant ökning jämfört med tidigare år.

2. Bakgrund
Regeringen beslutade i januari 2016 att ett statligt sommarlovsstöd skulle betalas ut till kommuner som satsar på
att utveckla och genomföra kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn i åldrarna 6–15 år. Bidraget fördelas till
kommunerna enligt en fördelningsnyckel som baseras på antalet barn som lever i familjer med försörjningsstöd.
Syftet med stödet är att alla barn ska få möjlighet till aktiviteter under sommarlovet oavsett familjens ekonomiska
situation.
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Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) fick i uppdrag att administrera, fördela medel och
följa upp satsningen. Under förutsättning att riksdagen godkänner satsningen ska 200 miljoner under åren
2016−2019 avsättas för ändamålet.
I december 2017 beslutade regeringen att Socialstyrelsen skulle ta över uppdraget att fördela det statliga
sommarlovsstödet. Samtidigt beslutades om ett nytt statligt bidrag om 250 miljoner kronor för kostnadsfri
lovverksamhet under övriga skollov.
De statliga bidragen ska göra det möjligt för barn i åldersgruppen 6–15 år att delta i avgiftsfria aktiviteter under
skolloven. För att möjliggöra möten över sociala gränser ska ingen särskild behovsprövning göras för de enskilda
barnen. Alla barn ska behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande.
Syftet med de statliga bidragen är att:
• Stödja kommunerna att utveckla och genomföra aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling
under loven.
• Utöka kommunernas egna satsningar på lovaktiviteter.
• Stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya
kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.
Lovaktiviteterna kan ses som ett komplement till de fritidsaktiviteter som kommunen tillhandahåller inom
fritidshem och öppen fritidsverksamhet. Kommunen kan, i enlighet med vad som gäller för övrig verksamhet,
fritt välja hur lovaktiviteterna ska bedrivas, i egen eller annan regi. Socialstyrelsen ska ange de villkor som ska
vara uppfyllda för att få ta del av medlen1.
2018 beviljades Malmös stad, utifrån fördelningsnyckeln, 15 462 724 kr som stöd till avgiftsfria
sommarlovsaktiviteter och 19 384 758 kr som stöd till övriga lov. Utifrån beslut i kommunstyrelsen i Malmö stad
i december 2017 är fritidsnämnden i samverkan med grundskolenämnden projektägare för lovsatsningen2.

1

Uppdrag angående administration, fördelning av medel och uppföljning av satsning på bidrag till sommarlovsaktiviteter (S2017/07418/FST)
och Uppdrag angående administration, fördelning av medel och uppföljning av satsning på bidrag till lovaktiviteter (S2017/07415/FST). Av
den redovisning som Socialstyrelsen ska lämna årligen ska det framgå vilka aktiviteter som genomförts och hur aktiviteterna,
och i den mån det är möjligt, hur resultatet förhåller sig till ändamålet. Det ska även framgå hur mycket medel som
rekvirerats och använts av varje kommun samt hur mycket kommunen anslagit av egna medel för lovaktiviteter det år
statsbidraget avser. Vidare ska fördelningen mellan flickor och pojkar som deltagit i lovaktiviteterna framgå.
2 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2017-12-06 (STK-2017-1385)
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Rekommendationer från 2017

I återrapportering från sommarlovssatsningen 20173 presenterades flertalet förslag för förändring och utveckling
för att i högre grad nå resultat inom ramen för regeringens målsättningar med satsningen. Förslagen presenteras
nedan:
•

•

•

•

•

•
•

•

3
4

Bättre framförhållning i planering: Planeringen inför sommaren 2017 kunde påbörjas något tidigare än
föregående år, för att öka måluppfyllelsen 2018 krävs en bättre framförhållning. Planeringen inför
sommaren 2018 ska påbörjas när återrapporteringen för sommaren 2017 slutförts.
Barnets perspektiv i satsningen: Barn och unga behöver i ännu större utsträckning involveras i planering och
utformning av aktiviteterna för att ta reda på vilka satsningar flickor och pojkar själva vill ha och för att
aktiviteterna ska utgå från de behov flickor och pojkar i Malmö har. Dialog med målgruppen samt
befintlig kunskap och forskning ska inkluderas i planeringsprocessen.
Samverkan kring aktiviteter: Samverkan mellan arrangörer kan förstärkas i satsningen inför nästa år, främst
genom att införa ett ansökningsförfarande för arrangörer samt genom att förstärka projektgruppen med
medverkan av gatukontoret. Med dessa förändringar går det att tidigare i processen identifiera
samverkansmöjligheter samt på ett mer hållbart sätt styra satsningen för att nå bästa möjliga resultat och
därmed öka måluppfyllelsen.
Samverkan med civilsamhället: Inför 2018 bör civilsamhället och föreningslivet involveras tidigt i processen
för att staden i ännu högre grad ska kunna dra nytta av den kraft som de utgör i sammanhanget. Med
hjälp av ett ansökningsförfarande och en tydlig prioritering för geografiska områden, målgrupper och
aktivitetsutbud möjliggörs en utvecklad och breddad verksamhet för att nå fler barn och ungdomar.
Målsättningen är även en ökad samverkan mellan civilsamhället och de kommunala verksamheterna.
Nå ut till barn som lever i ekonomisk utsatthet: Inför sommaren 2018 kan fler kommunikationskanaler
utvecklas för att nå målgruppen. Samarbetet med och informationsflödet mellan Individ- och
familjeomsorgen, fritidsgårdar, föreningsliv och skola kan förbättras och den uppsökande verksamheten
kan utökas. Genom att arrangera större aktiviteter i områden där många ekonomiskt utsatta familjer bor
ökar barnens och ungdomarnas möjlighet att delta i aktiviteterna.
Kommunikation: Kommunikationen av sommarlovssatsningen ska utvecklas inför 2018. Informationen
ska vara lättillgänglig, på olika språk samt spridas via olika kommunikationskanaler.
Förändring i projektstruktur: Under 2017 har arbetet organiserats med hjälp av en styrgrupp och en
projektgrupp. Projektgruppen har bestått av representanter från samtliga medverkande förvaltningar.
Efter Malmö stads omorganisation 1 maj 2017 organiseras de flest medverkande verksamheterna under
fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen samt gatukontoret (nuvarande fastighets- och gatukontoret).
Därmed föreslås det att dessa tre förvaltningar utgör projektgruppen samt att de verksamheter som
medverkar inom sommarsatsningen 2018 har närmsta chef som ansvarig.
Uppföljning: En utvecklad uppföljning och återrapportering för sommaren 2018 är önskvärd4.

Se, Återredovisning av statliga stimulansmedel till sommarlovsaktiviteter 2017 (FRI-2016-3069).
Se Återredovisning av statliga stimulansmedel till sommarlovsaktiviteter 2017 (FRI-2016-3069)
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Rekommendationerna från uppföljningen 2017 har tagits tillvara i projektplanen för lovsatsningen (se bilaga –
Projektplan lovsatsningen 2018) samt i det kontinuerliga arbetet under året.

2.2.

Definitioner

I rapporten finns ett antal återkommande begrepp, dessa förtydligas nedan:
•
•
•

Lovsatsningen innefattar ett statligt bidrag för sommarlovet och ett för övriga skollov.
Urban Beach är en satsning på Ribersborgsstranden med syfte att skapa möten mellan människor genom
stora arrangemang varvat med olika mindre fritidsaktiviteter, avkoppling och rekreation. Satsningen
genomfördes 2018 av fastighets- och gatukontoret för andra sommaren i rad.
Kul i Malmö är en kommunikationsplattform där aktiviteter kommuniceras samlat till målgruppen barn
och unga (6–11år).
Malmö Forever är en kommunikationsplattform där aktiviteter kommuniceras samlat till målgruppen barn
och unga (12–15 år).

3. Organisation och planering
I följande kapitel presenteras organisationsstrukturen för lovsatsningen, projektets förlopp samt de större
förändringar som genomförts efter sommarlovssatsningen 2017.

3.1.

Organisation

Med utgångspunkt i tidigare års satsningar och förvaltningsövergripande samverkansprojekt inleddes arbetet med
dialog mellan direkt berörda förvaltningar (fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen, fastighets- och gatukontoret
och grundskoleförvaltningen). Grundskolförvaltningen valde att inte ingå i projektets styrgrupp utan deltog
genom kontinuerlig dialog med styrgruppen. Dialogen resulterade i en gemensam projektplan (se bilaga 12 –
Projektplan lovsatsningen 2018) med ambitionen att skapa en långsiktig kommunövergripande arbetsmetod i
syfte att förbättra förutsättningarna för unga malmöbor.
En avgörande framgångsfaktor för projektet har varit den nära samverkan mellan deltagande förvaltningar samt
det gemensamma ansvarstagandet för att driva projektet och nå dess mål. Projektet har organiserats utifrån
följande struktur:
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Bild 1. Organisationsstruktur

3.2.

Projektets förlopp

En projektplan togs fram i början av 2018 för att tydliggöra syfte, mål och ramar för lovsatsningen, samt en
handlingsplan med ansvarsområden för de tjänstepersoner som skulle arbeta med lovsatsningen. Under vinter
och vår hölls möten med aktörer, såväl kommunala som från civilsamhället, kring ansökningsförfaranden och
inriktning för lovsatsningen 2018 (se kapitel 3.3). Personal rekryterades till projektet under februari månad och i
mars genomfördes en gemensam workshop för medarbetare från alla tre förvaltningar som skulle arbeta med
lovsatsningen med syftet att skapa en gemensam grund för det framtida arbetet med fokus på kommunikation.
Under våren påbörjades även en dialog med Malmö Universitet för att säkra att effekterna av insatserna skulle
utvärderas. Detta resulterade i att ett avtal för följeforskning med universitetet skrevs under hösten. För att
utbyta erfarenheter med andra kommuner genomfördes ett studiebesök till lovsatsningens representanter i
Göteborgs stad. Slutligen, under november månad hölls en workshop med aktörer som beviljats medel och som
genomfört aktiviteter för att samla in erfarenheter och synpunkter som uppkommit under året.

3.3.

Förändringar från sommarlovssatsningen 2017

Utifrån ambitionen att skapa en långsiktig kommunövergripande arbetsmetod, ett utökat statsbidrag samt tidigare
erfarenheter har ett utvecklingsarbete skett under året som fokuserat på ett antal förändringar som presenteras
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nedan. Bärande för detta har varit ett ökat fokus på ungdomsanställningar samt ökad dialog med barn och unga
(se kapitel 4 och 5). För att öka styrning, kvalitetssäkring och spridning av aktiviteterna infördes ett särskilt
ansökningsförfarande för samtliga lov utifrån följande inriktningar:
Bidrag för kommunala mötesplatser – för fritidsgårdar, områdesbibliotek samt allaktivitetshus. Samtliga
mötesplatser möter målgruppen dagligen och har en god insyn i deras behov och önskemål. Mötesplatserna har
även upparbetade metoder för delaktighet vilket säkerställt att barnets perspektiv tillvaratagits i planeringen.
Bidrag för kulturförvaltningens större institutioner – för stadens kulturinstitutioner. Intuitionerna har lång
erfarenhet av att skapa aktiviteter för lovverksamheter. Aktiviteterna är oftast publika och sträcker sig över längre
tid. Dessa aktiviteter tenderar att kräva mer resurser.
Bidrag för föreningar – som ett komplement till fritidsförvaltningens ordinarie lovbidrag har föreningar kunnat
söka medel från lovsatsningen för aktiviteter som är en utveckling av ordinarie verksamhet. Resurserna har
riktats till föreningar vars verksamhet helt eller delvis inte täcks av ordinarie lovbidrag.
Bidrag för det fria kulturlivet – till aktörer från det fria kulturlivet i Malmö som skapat aktiviteter utöver sin
ordinarie verksamhet. Syftet var att erbjuda barn och unga i Malmö ett brett kulturutbud utöver kommunala
kulturverksamheter.
Bidrag kopplade till de större festivalerna –för aktiviteter med koppling till de större arrangemangen. Dessa
har använts både till att flytta ut delar av ordinarie verksamhet för att ingå i de större arrangemangen eller för att
skapa nya koncept i anslutning till dem. Syftet var att motivera såväl kommunala verksamheter som civilsamhället
att samverka kring satsningarna.
Transporter – utökades ytterligare (i jämförelse med 2017) för att möjliggöra större mobilitet i staden för att nå
ännu fler inom målgruppen.
Inriktningarna möjliggjorde satsningarna Big Five-festivalerna (se kapitel 4.4.1), Vinterspelen (se kapitel 4.6.1)
samt arbetet med ”kluster”, det vill säga att flera aktiviteter samlades på en gemensam plats.
För unga malmöbor är inte arrangören eller finansiären det viktiga, utan aktiviteternas innehåll står i centrum.
Detta har inneburit och kommer fortsatt kräva en medveten kommunikation och marknadsföringsstrategi för att
nå och interagera med barn och unga i hela Malmö. Styrgruppen beslutade därmed om en övergripande
kommunikationsstrategi med tillhörande kommunikationsinsatser för större satsningar. Därtill har
kommunikationsplattformen Kul i Malmö vidareutvecklats och till sommarlovet lanserades den nya
kommunikationsplattformen Malmö Forever.
Kul i Malmö är Malmö stads största kommunikationsplattform för att marknadsföra kostnadsfria aktiviteter till
barn och unga. Sommarlovssatsningarna 2016 och 2017 har haft Kul i Malmö som övergripande
kommunikationskanal. För att bättre nå de äldre ungdomarna (12–15 år) skapades under våren
kommunikationsplattformen Malmö Forever.
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4. Resultat
I följande kapitel presenterats resultatet för lovsatsningen. Inledningsvis presenteras totalt antal deltagartillfällen5
per lov. Sedan följer uppföljningen av projektmålen 2018 samt uppföljning per skollov. Slutligen presenteras
resultat av kommunikationsinsatserna under året.
Tabell 1. Antal deltagartillfällen per lov 2018
Lov

Tjejer

Killar

Februarilov
Påsklov
Sommarlov
Höstlov
Jullov

515
303
25 672
2 657
1 280

636
263
31 405
2 442
1 120

4.1.

Annan
könstillhörighet
1
1
24
1
-

Ej könsuppdelat

Totalt

167 119
769
50 132

1 152
567
224 220
5 869
52 532

Uppföljning projektmål 2018

Nedan presenteras måluppfyllelsen kopplat till samtliga projektmål för 2018 som definierats i projektplanen för
satsningen.
Alla barn i de prioriterade målgrupperna6 ska ha deltagit i lovaktiviteter minst en gång per lov (följs upp
genom intervjuer).
Projektmålet har inte varit mätbart. Under 2018 har följeforskning påbörjats i samarbete med Malmö universitet
för att kunna utveckla projektmålen och återrapporteringen samt bidra till uppföljningen.
Totalt ska minst 100 000 deltagartillfällen inrapporteras under loven (barn 6–15 år), jämnt fördelat
mellan könen.
284 340 deltagartillfällen har rapporterats in under loven varav 218 020 ej är könsuppdelade. Av de
könsuppdelade deltagartillfällena är 46 procent tjejer, 54 procent killar och 0,04 procent annan könstillhörighet.
Det är framförallt arrangemangen Big Five-festivalerna och Vinterspelen som bidragit till de deltagartillfällen
som ej är könsuppdelade, detta på grund av att det under dessa arrangemang inte varit möjligt att föra
könsuppdelad statistik.
Utöver inrapporterade deltagartillfällen tillkommer Urban Beach, som med stöd av lovsatsningen kunnat
genomföras två veckor längre än först planerat. För Urban Beach finns ingen statistik tillgänglig.

5

Deltagartillfällen är ej unika besökare, en deltagare kan delta i flera olika aktiviteter.
Följande målgrupper är prioriterade: unga 11–15 år, barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden, särskilt tjejer, tjejer
med utländsk bakgrund, barn och unga med funktionsnedsättning, idrottsaktiviteter eller liknande aktiviteter riktade mot
tjejer och kulturaktiviteter eller liknande aktiviteter riktade mot killar.
6
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Minst 160 olika aktiviteter ska erbjudas över hela staden under loven.
154 aktiviteter har genomförts av kommunens verksamheter, föreningar och fria kulturaktörer. Därutöver
tillkommer aktiviteterna på Big Five-festivalerna samt Vinterspelen. Även samverkanssatsningen på Herrgården,
Bästa sommaren, tillkommer. Där fanns totalt 240 aktiviteter som delvis finansierades av lovsatsningen och
genomfördes av 32 olika arrangörer.
Öka antal tjejer 11–15 år som deltagit i idrottsaktiviteter (följs upp via deltagartillfällen i lovaktiviteter).
Projektmålet har inte kunnat följas upp då 2018 utgör basår för projektmålet.
Öka antal killar 11–15 år som deltagit i kulturaktiviteter (följs upp via deltagartillfällen i lovaktiviteter).
Projektmålet har inte kunnat följas upp då 2018 utgör basår för projektmålet.
Ökad mobilitet i staden bland barn 11–15 år (följs upp genom bussresor, besöksstatistik, intervjuer).
Kostnadsfria busstransporter fanns för tredje sommaren i rad att tillgå och antalet bussresor har ökat varje
sommar. Under sommarlovet 2018 bokades 11 833 platser och 419 resor genomfördes (jämfört med
sommarlovet 2017 med 10 500 platser och 300 resor). Bokningarna visar att hälften av platserna har bokats av 52
av Malmös totalt 65 fritidshem. Därmed kan slutsatsen dras att barn från många olika delar av Malmö rört sig till
olika aktiviteter i staden.
Bussresor under övriga lov har genomförts första gången under 2018, där visar resultatet att 226 resor med totalt
8 400 bokade platser har genomförts.
I samband med Big Five-festivalerna genomförde en kommunikationsbyrå på uppdrag av Malmö stad en
undersökning i områdena Lindängen och Holma/Kroksbäck. Av 553 svarande uppgav 66 procent att de hade
rest till platsen från en annan del av Malmö eller tagit sig till Malmö från en annan kommun för att delta7.

7

Se bilaga 1 – Big Five
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Tabell 2. Antal barn och vuxna samt resor uppdelat per lov 2018
Lov

Barn

Vuxna Totalt

Februarilov8

-

-

Påsklov

1 907

312

Sommarlov
Höstlov
Jullov

Resor

2 071

60

2 219

56

11 833

419

2 782

418

3 200

86

779

131

910

24

20 233

645

TOTALT

Fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen och fastighets- och gatukontoret kommunicerar gemensamt
de lovaktiviteter som erbjuds Malmös barn och unga.
Gemensam kommunikation för lovsatsningen från fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen och fastighets- och
gatukontoret har genomförts. Kommunikationsinsatserna har framförallt utgått från Kul i Malmö samt Malmö
Forever. Antalet unika använder på Kul i Malmö har under året ökat markant i jämförelse med tidigare år. För mer
detaljerad information om kommunikationsinsatserna se kapitel 4.7.

4.2.

Februarilov

Under februarilovet beviljades 24 ansökningar. 14 av dessa var nya aktiviteter och 10 var en utveckling av tidigare
genomförda aktiviteter. Februarilovsaktiviteterna hade totalt 1 151 deltagartillfällen, 48 procent flickor, 55
procent pojkar samt 0,09 procent med annan könsidentitet. Exempel på aktiviteter som genomförde under
februarilovet är Lilla spellovet som arrangerades av föreningen Spelens hus9, Malmö stads fritidsgårdar
genomförde olika utflykter utifrån barn och ungdomars önskemål och Malmö Konsthall arrangerade en
sportlovsverkstad med skulpturworkshop. För fullständig förteckning över arrangerade aktiviteter, se bilaga 6 −
aktivitetslista februarilov.
Lovsatsningen har kompletterat ordinarie lovverksamhet under februarilovet, detta har inneburit ett ökat och
varierat aktivitetsutbud.

8
9

För februarilovet finns endast samlad statistik.
Spelens hus är föreningsdriven mötesplats med fokus på olika spel, både dataspel och fysiska spel.
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Påsklov

Under påsklovet beviljades 10 ansökningar. 5 av dessa var nya aktiviteter och 5 var en utveckling av tidigare
genomförda aktiviteter. Påsklovsaktiviteterna hade totalt 567 deltagartillfälle, 53 procent flickor och 46 procent
pojkar samt 0,18 procent med annan könsidentitet. Exempel på aktiviteter som genomfördes under påsklovet var
Oxiebibliotekets skrivarkurs och musikvideoworkshop på Arena 305. För fullständig förteckning över
arrangerade aktiviteter, se bilaga 7 − aktivitetslista vårlov.
Lovsatsningen har möjliggjort för aktiviteter under påsklovet. Kommunen har tidigare inte erbjudit ordinarie
kostnadsfria lovaktiviteter till unga malmöbor under lovet.

4.4.

Sommarlov

Av 71 inkomna ansökningar beviljades inför sommarlovet 60 ansökningar. 31 dessa var nya aktiviteter och 29 var
en utveckling av tidigare genomförda aktiviteter. Sommarlovsaktiviteterna hade 74 220 deltagartillfällen varav 35
procent tjejer, 42 procent killar, 0,03 procent med annan könsidentitet och 23 procent där könstillhörighet är
okänt. Därtill hade Big Five-festivalernas aktiviteter tillsammans ytterligare 150 000 deltagartillfällen. Detta är en
ökning i jämförelse med sommarlovet 2017 då fler än 52 000 deltog i sommarlovssatsningen. Under 2016 tog ca
43 000 besökare del av aktiviteterna under sommarlovet
För sommarlovet fanns en uttalad strategi att genomföra aktiviteter på fler platser än under sommaren 2017. Den
största enskilda satsningen under året var Big Five-festivalerna (se kapitel 4.4.1 för mer detaljerad information).
Andra exempel på aktiviteter är Kraftsamling herrgårdens sommarsatsning i Rosengård, Idrott Utan Gränser
som erbjöd målgruppen prova på inom flera idrotter, Cykelfrämjandets cykelskola, Malmö Kulturskolas
sommarkulturskola på Apelgårdsskolan i Rosengård och Videdalsskolan i Husie och Rädda Barnens projekt Barn
till hav och skog10. Därtill möjliggjorde lovsatsningen att Urban Beach kunde förlänga sin verksamhet under
sommarlovet med två veckor. För fullständig förteckning över arrangerade aktiviteter, se bilaga 8 − aktivitetslista
sommarlov.
Lovsatsningen har kompletterat ordinarie lovverksamhet under sommarlovet, detta har inneburit ett ökat och
varierat aktivitetsutbud.

10

En ledargrupp från Rädda barnen genomförde olika utflykter med barn från Rosengård, Holma/Kroksbäck och Södra
innerstaden. Totalt 190 unika barn deltog i utflykterna.
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Bild 2. Kartöversikt över geografisk spridning av aktiviteter under sommarlovet

4.4.1 Big Five
Big Five-festivalerna genomfördes för första gången sommaren 2018 och är en gratisfestival som genomförts vid
fem olika tillfällen à tre dagar på fem noggrant utvalda platser i Malmö. Vid sidan av att vara en av sommarens
mest minnesvärda upplevelser genomfördes festivalerna med två huvudsyften: att skapa mobilitet i staden samt
att öka tryggheten och skapa stolthet för det egna bostadsområdet. Platserna Enskifteshagen, Lindängens IP,
Mellanhedsparken, Kullarna i Holma/Kroksbäck och avslutningsvis Mölleplatsen valdes då dessa representerar
olika områden. På några av platserna har det aldrig tidigare genomförts större arrangemang medan andra platser
är välkända arrangemangsplatser. Samtliga är lättillgängliga för de som fördas med cykel och lokalbuss. För att
göra festivalerna mer tillgängliga kommunicerades vilka busslinjer som kunde ta besökare till platserna.
För att öka attraktiviteten samt skapa känslan att ”vilja följa med” bland besökarna skapades vissa återkommande
aktiviteter så som den uppblåsbara hinderbanan the Beast, men även olika aktiviteter planerades för varje festival.
Vid varje festival fanns en stor ny aktivitet för att locka besökare i olika åldrar.
Festivalinnehållet baserades på en blandning av återkommande, turnerande aktiviteter och aktiviteter med stark
lokal förankring på respektive plats i form av deltagande från föreningar, civilsamhälle, fritidsgårdar,
allaktivitetshus och fastighetsägare. Innehållet valdes med utgångspunkten att det skulle locka både tjejer och
killar samt inte kräva förkunskaper. För att öka samverkan mellan olika aktörer var det viktigt att det skulle vara
enkelt för aktörer att delta med eget innehåll. Platsen, organisationen, logistiken och säkerheten ordnades av
fastighets- och gatukontorets arrangemangsenhet. De lokala aktörerna ansvarade för sitt eget innehåll. Lokala
aktörer kunde välja att delta på en, flera eller samtliga platser.
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Upplägget var att det turnerande innehållet skulle skapa en välkommande och hemtrevlig känsla. Dessutom var
målet att locka besökare från andra stadsdelar och städer för att ge en positiv bild av annars ibland negativt
omskrivna områden11. Totalt 42 aktörer bidrog till att skapa innehållet. Dessutom fanns det personal från de
olika aktörerna, värdar från organisationen Hela Malmö12 och praktikanter som interagerade med besökarna för
att skapa en trygg, jämställd och tillgänglig festival.
Festivalen hade som mål att samtliga aktiviteter, både inom sport, kultur och annat, skulle ha en jämn
könsfördelning. Detta för att utmana alla deltagare att testa nya aktiviteter. Det enda undantaget från detta var
skönhetssalongen Nordic Glam Team, som lockade fler tjejer än killar. Totalt 150 000 deltagartillfällen
rapporterades under de fem festivalerna. Samtliga aktiviteter förutom skönhetssalongen hade jämn
könsfördelning i deltagarsiffror. 91 procent av besökarna som kom från området där Big Five-festivalen
anordnats svarade att de var stolta över att Big Five-festivalen anordnas i deras område13. 57 procent av
besökarna som inte kom ifrån området där Big Five-festivalen anordnades svarade att de har fått en bättre bild
av området.14.

4.5.

Höstlov

Av 27 ansökningar beviljades 22. 13 av dessa var nya aktiviteter och 9 var utveckling av tidigare genomförda
aktiviteter. Höstlovsaktiviteterna hade totalt 5 869 deltagartillfällen, varav 45 procent flickor, 42 procent pojkar,
0,02 procent med annan könsidentitet och 13 procent där uppgift om kön saknas. Exempel på aktiviteter under
höstlovet var odlingsworkshop på Kirsebergs fritids-och kulturhus, författarbesök samt skaparverkstäder som
arrangerades av och på biblioteken i Malmö samt utökat stöd till föreningars lovverksamheter. För fullständig
förteckning över arrangerade aktiviteter, se bilaga 9 − aktivitetslista höstlov.
Lovsatsningen har kompletterat ordinarie lovverksamhet under februarilovet, detta har inneburit ett ökat och
varierat aktivitetsutbud.

4.6.

Vinterlov

Inför vinterlovet beviljades 15 aktiviteter varav 7 var nya och 8 var en utveckling av tidigare genomförda
aktiviteter. Aktiviteterna hade totalt 2 532 deltagartillfällen, varav 51 procent flickor, 44 procent pojkar och 5
procent där uppgift om kön saknas. Exempel på aktiviteter under jullovet var workshops vid Folkets park där
unga graffitikonstnärer lärde yngre barn att måla graffiti, Freestyle Phanatix hade dansworkshops och en

11

Se bilaga, Rapport Big Five.
Organisationen Hela Malmö, driver Mötesplats Nydala och har brett kontaktnät bland ungdomar från områden med
socioekonomiska utmaningar.
13
Se bilaga Rapport Big Five.
14
Se bilaga Rapport Big Five.
12
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avslutande dansföreställning med ungdomar på Moderna museet samt kostnadsfri julsimskola på Hylliebadet.
För fullständig förteckning över arrangerade aktiviteter, se bilaga 14 − aktivitetslista vinterlov.

4.6.1 Vinterspelen
Under vinterlovet skapades en mötesplats på Stortorget för kostnadsfria sociala aktiviteter som syftade till att
erbjuda en givande vinterledighet för barn och unga där alla skulle känna sig välkomna. Målsättningen var att
aktivera, utmana, förena och överraska deltagarna. En mix av fysiska och sociala spelaktiviteter arrangerades både
utomhus och i ett stort, uppvärmt tält. En stimulerande miljö skapades runt klassiska och moderna spel. Låga
trösklar, kostnadsfria och varierade aktiviteter med digitala och analoga spel samt workshops med temat rymd,
Sci-Fi och futurism genomsyrade arrangemanget.
Vinterspelen blev ett välbesökt och uppskattat arrangemang, med ca 5 000–6 000 besök per dag, på nyårsafton
besökte närmare 8 000 personer arrangemanget. Enligt den attitydundersökning som gjordes under
arrangemanget tyckte merparten av besökarna att det var ett mycket bra eller ganska bra evenemang. I
attitydundersökning framkom även att 74 procent tyckte att det fanns lika mycket att göra på Vinterspelen för
både tjejer och killar. Arrangemanget lockade den huvudsakliga målgruppen barn och unga, men hela familjen
trivdes. Enligt Citysamverkans mätningar av flödet av människor på Södergatan ökade besökarantalet med 70
000 personer under vinterspelen.

4.7.

Kommunikationsinsatser

En gemensam och långsiktigt hållbar kommunikationsstrategi för unga malmöbor med berörda förvaltningar har
påbörjats under året. Inledningsvis har fokus varit att skapa en enkel och tydlig kommunikationskanal för
målgruppen, oavsett avsändare. Detta har resulterat i att kommunikationsplattformen Kul i Malmö utvecklats och
den nya kanalen Malmö Forever, för äldre barn och unga (12–15 år), skapats. Arbete med målgruppssegmentering
innebär att Malmö stad nu tydligare kan rikta sig mot olika åldersgrupper genom de olika kanalerna.
Stora kampanjer har genomförts inför loven där barn och unga styrts till kommunikationsplattformarna för att
utforska aktivitetsutbudet. Därtill anställdes två influencers för att öka kännedomen om lovaktiviteterna under
året.
Ett urval av särskilda kommunikationsinsatser samt statistik presenteras nedan.
Februarilov
Kampanj via Kul i Malmö - syntes i flera olika kanaler, såväl analoga som digitala. Störst tonvikt i
kommunikationen låg på affischering på stora reklampelare runt om i staden och reklamfilm på bussar.
Dessutom har föreningar försetts med skyltmaterial för att lyfta fram platserna för aktiviteterna. Aktivisterna
marknadsfördes även via Kul i Malmös sociala medier och Malmö stads centrala Facebooksida.
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Kul i Malmö hade 13 930 unika användare under lovet.
Påsklov
Ingen kampanj genomfördes på grund av för få lovspecifika aktiviteter.
Sommarlov
Kampanjer genomfördes för Kul i Malmö samt Malmö Forever.
Besöken på kulimalmo.se ökade rejält och under sommarlovet nåddes 30 177 unika användare, vilket kan
jämföras med föregående års sommarlov med 18 576 unika användare. Detta kan i sin tur jämföras med
sommarlovet 2016, dåvarande Kul i Malmö-appen, vilken hade 9 300 unika användare.
Malmoforever.se blev resultatet under sommarlovet 1 900 användare. I sammanhanget bör nämnas att färre
aktiviteter låg ute på malmoforever.se och att aktiviteter tillkom efter att hemsidan lanserats.
Storsatsningen Big Five-festivalerna marknadsfördes som ett eget varumärke och marknadsfördes huvudsakligen
via Facebook-event och via sponsrade Facebook-inlägg.
Jämfört med föregående sommar var ett mål för lovsatsningen att öka synligheten i media. Detta gjordes genom
att sex pressmeddelanden skickades ut under sommaren för att främst marknadsföra Big Five Festival, vilket
resulterade i att såväl Sydsvenskan, Skånska Dagbladet, malmo24.se och Sveriges Radio uppmärksammade
lovsatsningen.
Höstlov
Liknande kampanjer som under februarilovet genomfördes för Kul i Malmö samt Malmö Forever.
Jullov
Utöver ordinarie kommunikationsplattformarna genomfördes en kampanj om Vinterspelen på Aktarr15. Aktarr
har sett ett enormt intresse på sina sidor, responsen var mycket positiv. Det är många familjer som taggade
varandra och ställde frågor om mer information. De hade även mer än 100 personer som skrivit för att tacka om
att ha tipsat om detta event. Filmen nådde 37 183 personer i Malmö och hade över 6 000 interaktion (likes,
kommentarer och delningar).

5. Analys av resultatet
Vikten av att involvera barn och unga via dialogform och olika former av ungdomsanställningar (både för
enskilda aktiviteter och i utvärderingen av lovsatsningen) har inneburit att kunskapen om barn och ungas
förutsättningar ökat markant. Därtill har ungdomsanställningarna bidragit till att delaktiga ungdomar fått nya
15

Aktarr är en arabiskspråkig nyhetskanal.
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erfarenheter, skapat nya kontakter samt deltagit i en för dem tidigare främmande situation. Enbart inom Unga
ledare, Ung i Malmö, Urban Beach, Big Five och utvärderingsprojektet Researcher har över 250 ungdomar
anställts. Utöver dessa har exempelvis även Malmö fritidsgårdar och involverade föreningar haft
ungdomsanställningar.
Redan i planeringen av aktiviteter och i möten med aktörer har frågan om hur man stimulerar både pojkars och
flickors deltagande diskuteras. Aktörerna har både före och efter satsningen bjudits in till workshops där man
pratat om goda exempel och där aktörerna delat med sig av sina olika sätt att nå en jämn könsfördelning.
Exemplen har handlat om val av könsneutrala platser och könsneutral marknadsföring, ett innehåll som lockar
alla, väl insatta handledare med normkritiskt tänk, samt handledare av olika kön. Dessutom har aktörer utgått
från barn och ungdomars önskemål om aktivitet och uppmanats att ha ett uppmuntrande förhållningsätt.
Lovsatsningens satsning på gratis transporter i kombination med regeringens satsning på gratis kollektivtrafik för
delar av målgruppen under sommarlovet har inneburit att ökad mobilitet mellan olika delar i staden möjliggjorts
för målgruppen. Kontinuiteten som skaptas genom satsningen på gratis transporter har under året utvecklats
utifrån exempelvis fritidshems önskemål. Detta har bland annat inneburit att olika fritidshem har kunnat besöka
varandra. Utfallet blev mer givande än förväntat, många barn fick kompisar i nya delar av staden och
fritidspedagoger upprättade möjligheter för fortsatta samarbeta under kommande lov och studiedagar.
Nya kommunikationskanaler har skapats med utgångspunkt i ett behov, som framkommit under projektet, att
dela upp målgruppen från 6–11 år och 12–15 år. På så sätt har marknadsföringen kunnat anpassas till
målgruppernas behov. Inför planeringen av marknadsföringen har fokusgrupper med målgruppen fått ge
synpunkter på hur Malmö stad kan arbeta för att nå ännu fler i målgruppen.
Det ökade fokus på samverkan och ett gemensamt ansvarstagande, både internet och externt, har varit
avgörande för utvecklingen inom projektet under året. Detta kan exemplifieras med bland annat en gemensam
tydlig riktning genom projektplanen, dialog med civilsamhället, skapandet av ansökningsförfarandet samt en
kommungemensam kommunikationsstrategi. Ökad samverkan är inte oproblematiskt, vilket även gäller för
lovsatsningen. Att involvera fler organisationer och aktörer innebär självklart ett ökat antal önskemål, behov och
olika förutsättningar. Detta har framkommit i allt ifrån den interna samverkansstrukturen till möjligheter att
skapa samverkansformer mellan olika aktörer vid större arrangemang. I detta har två av de stora utmaningarna
varit att skapa gemensamma arbetssätt i kommunen samt involvera lokala föreningar i de större festivalerna.
Strukturer och relationer som arbetats fram mellan flertalet aktörer har underlättat projektet under året.
Exempelvis har de tidigare årens arbete underlättat för föreningar och det fria kulturlivet att under 2018 utveckla
den egna verksamheten i samverkan med andra. Därmed kan en positiv förflyttning konstateras då det är tredje
året i rad liknande satsningen genomförts.
Fortsatt finns ett behov av ökad dialog mellan projektledningen, organisationer och olika aktörer för att
möjliggöra ökat samarbete dels för att se vad, och om, olika förvaltningar och aktörer har för möjlighet att
komplettera utbudet för målgruppen och dels för att öka interaktionen med målgruppen ytterligare. Fram till maj
2017 organiserades Malmö stad i stadsområden där till exempel socialtjänsten fanns representerade. 2018
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behövdes mer uppsökande strategier för att nå till exempel skyddade boenden under
funktionsstödsförvaltningen. Detsamma gällde socialtjänsten kopplat till barn och unga i familjer med
försörjningsstöd. Det arbetet bör utvecklas ytterligare.
Likt tidigare år har de varit en utmaning att skapa en likvärdighet i samtlig uppföljning. På grund av detta är det
svårt att beskriva en övergripande bild eller visa på ett enhetligt resultat.
För den framtida utvecklingen av kommunens arbete med kostnadsfria aktiviteter med och för unga malmöbor
förväntas följeforskningen via Malmö universitet bidra med nya insikter och förslag.
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6. Budget
Nedan redovisas planerad budget samt utfall uppdelat på sommarlovet och övriga lov. Vissa av budgetposterna
skiljer sig åt vad gäller planerad kostnad samt verkligt utfall. Beslut om det statliga bidraget kom i början av året,
vilket inneburit att budgeten justerats löpande.
Erhållet statsbidrag sommarlovet 15 462 724 kr
Kostnader

Budget

Utfall

Festivaler produktion

4 500 000

4 500 000

Sommargårdar

1 300 000

1 132 860

Bidrag kopplat till festivaler

1 250 000

1 250 000

Lokala satsningar

1 000 000

412 212

Unga ledare

1 000 000

1 515 121

Barn till hav och skog - Rädda Barnen

500 000

500 000

Mötesplatser

500 000

725 611

Kulturförvaltningens institutioner

500 000

1 455 963

Simskola

450 000

338 358

Fria kulturlivet

450 000

941 006

Föreningar

400 000

299 118

Grundskoleförvaltningen /Idrott utan gränser

450 000

301 127

Urban Beach

1 250 000

1 250 000

Övriga aktörer /Övrigt

1 902 606

1 840 348

Resultat

15 462 606

16 461 724

Kostnad överförs till övriga lov
Överförs åter till socialstyrelsen

999 000
0

0
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Erhållet statsbidrag övriga lov 19 384 758 kr
Kostnader

Budget

Utfall

Projektledning, administration och overhead

4 400 000

4 400 000

Kommunikation

1 000 000

1 680 000

Transport

1 000 000

745 123

Februarilov

500 000

984 382

Vårlov

800 000

822 512

Höstlov

4 500 000

1 006 172

Vinterlov

7 000 000

4 506 060

125 440

2 110 369

Övrigt
Kostnad från sommarlovet
Resultat
Överförs åter till socialstyrelsen

999 000
19 325 440

17 253 618

0

2 070 822

7. Reflektioner och fortsatt utveckling
Lovsatsningen har inneburit att involverade förvaltningar beslutat att fortsätta arbeta tillsammans med och för
barn och unga i Malmö. Lovsatsningen föreslås bibehålla och utveckla de inriktningar som pekades ut för 2018,
med fokus på ökat samarbete i att skapa platser med flera aktiviteter samtidigt. Likaså föreslås att fortsätta arbete
för att skapa möjlighet för verksamhet på fler platser i staden. Vidare föreslås ett fortsatt arbete med att hitta nya
strategiskt utvalda platser där verksamheter annars har svårt att nå barn och unga. Ett förslag inför framtida
sommarlov är att skapa aktiviteter för den äldre målgruppen vid Scaniabadet, dit de redan söker sig i stor
omfattning.
Aktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning bör utvecklas. Undersökningen som genomfördes på
Big Five visade på att festivalen bör anpassas mer till denna målgrupp16. Samarbetet med boenden och föreningar
för barn och unga med funktionsnedsättning bör utvecklas för att säkerställa att målgruppen har möjlighet att
delta i ett varierat utbud av aktiviteter.
16

Se bilaga Rapport Big Five.
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Utmaningen att nå barn och unga i Malmö kvarstår. Kommunikationsplattformarna Kul i Malmö och Malmö
Forever utgör en bra bas, men nya vägar krävs för att nå de unga som satsningen idag ännu inte nått ut till. Därtill
har det i kommunikationsinsatserna funnits organisatoriska utmaningar. Kommunikationsarbetet ska fokusera på
marknadsföringen, inte arbetsfördelningen.
En prioritering är att fortsätta utveckla ungdomsdialogen. Under hösten 2018 påbörjades ett samarbete med
Malmö universitet, som genom följeforskning bland annat ska utbilda Malmö stads medarbetare i
intervjumetodik för fokusgruppsintervjuer. Även samarbetet med organisationer och föreningar som till exempel
Hela Malmö, Tjejer i förening, fritidsgårdar samt allaktivitetshusen bör vidareutvecklas då satsningen via dessa
aktörer kan nå barn och unga i områden med socioekonomiska utmaningar.
Arbetet med de statliga satsningarna för kostnadsfria aktiviteter för barn och unga har möjliggjort ett nytt
arbetssätt men framförallt ett förändrat och utvecklat aktivitetsutbud för unga malmöbor. Fortsätter inte arbete i
någon form kommer satsningarna lämna ett tomrum efter sig, ett tomrum som blir kännbart för många barn och
unga i Malmö.
Att fortsätta utveckla en långsiktig kommunövergripande arbetsmetod med och för unga malmöbor innebär att
flera aktörer gemensamt kan arbeta för att förändra villkoren för barn och unga genom en aktiv och meningsfull
fritid i Malmö, där alla ges likvärdiga förutsättningar oavsett bakgrund.
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Stadsbidrag till avgiftsfria lovaktiviteter/sommarlovsaktiviteter för barn 615 år, Socialstyrelsen

FRI-2018-479
Sammanfattning

Med hjälp av det statliga lovstödet har Malmö stad anordnat kostnadsfria lovaktiviteter för
barn och unga mellan 6–15 år under februarilovet, påsklovet, sommarlovet och jullovet 2018.
Totalt har 292 740 deltagartillfällen möjliggjorts av satsningen. Arbetet med den statliga
satsningen för kostnadsfria aktiviteter för barn och unga har möjliggjort ett nytt arbetssätt
men framförallt ett förändrat och utvecklat aktivitetsutbud för unga malmöbor.
Beslut

1.Fritidsnämnden godkänner rapporten Lovsatsningen 2018
2.Fritidsnämnden skickar rapporten till grundskolnämnden, kulturnämnden samt tekniska
nämnden för att beakta i det fortsatta arbetet med kostnadsfria aktiviteter.
3.Fritidsnämnden ger fritidsförvaltningen i uppdrag att fortsätta den
förvaltningsövergripande samverkan med fokus på kostnadsfria aktiviteter för och
med unga malmöbor.
Beslutsunderlag
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Del 1 - Uppföljning av personalpolitiska mål - Hälsa och arbetsmiljö

Inledning
Malmö stad är en av de största arbetsgivarna i Skåne med våra nästan 26 000 medarbetare inom cirka 400 olika
yrken. Varje dag ger Malmö stads medarbetare service inom olika områden till Malmöborna som skola, miljö,
äldreomsorg, barnomsorg, stadsplanering, trafik och kultur. Medarbetarnas kompetens, engagemang och ansvar är
viktiga förutsättningar för välfärdstjänster med hög kvalitet.
För att Malmö stad ska ge en god service till Malmöborna är kompetensen hos medarbetarna avgörande och det är
därför viktigt att säkerställa att medarbetarna har rätt kompetens både idag och på längre sikt. Sedan 2016 arbetar alla
förvaltningar i ett ledningssystem för kompetensförsörjning. Detta innebär att förvaltningarna årligen analyserar
verksamheternas behov och tillgång på kompetens, både kvalitativt och kvantitativt. Att kunna rekrytera och behålla
medarbetare är en förutsättning för att kunna utföra vårt uppdrag. Under 2018 utannonserades 7601 lediga jobb,
149 363 ansökningar skickades in, så rekrytering är stor del i våra chefers vardag. Men för att minska
rekryteringsbehovet så behöver vi arbeta mer med att behålla våra medarbetare. Under 2018 minskade
personalomsättningen, vilket visar på att verksamheternas aktiva arbete med att behålla medarbetare har gett gott
resultat
Malmö stads verksamheter arbetar för att erbjuda goda anställningsvillkor. Under flera år har därför arbetet med
att erbjuda heltidsanställningar och att minska antalet timavlönade medarbetare till förmån för tryggare
anställningsformer varit viktiga frågor. De senaste sex åren har andelen timavlönade minskat succesivt. Under
2018 avstannade den minskande trenden och andelen timavlönade ökade marginellt jämfört med 2017. Antalet
tillsvidareanställningar och heltidsanställningarna har ökat, vilket är positivt.
Arbetet med att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv i Malmö stad, med ett fokus på arbetsmiljöfrågor har
fortsatt under året. Under 2018 fortsatte sjukfrånvaron att minska för andra året i rad. Ett utvecklingsarbete har
genomförts för att öka kvalitén rehabiliteringsprocessen.
Medarbetarnas kompetens och förutsättningar är avgörande i arbetet med att fortsätta att ge Malmöborna en god
service. Det är därför viktigt att Malmö stad har attraktiva jobb och arbetsplatser med god arbetsmiljö för att kunna
rekrytera, behålla och utveckla medarbetare.
Liselott Nilsson, HR direktör
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Syfte
Personalredovisningens syfte är att redovisa en övergripande bild av
personalåret 2018 som kan fungera som ett verktyg för att identifiera styrkor
och utvecklingsbehov samt ligga till grund för kommande mål och satsningar.
Underlag och avgränsningar
Uppföljningen i personalredovisningen bygger i huvudsak på uppgifter från
Malmö stads HR-system och beslutstödssystemet Koll HR. Uppgifter om
annonsering av tjänster är hämtade från Malmö stads IT-stöd vid rekrytering
och vissa uppgifter har rapporterats direkt från förvaltningarna eller via
uppföljningsstödet Stratsys.
De nya nämnds- och förvaltningsorganisationer som infördes 1 maj 2017
(arbetsmarknads- och socialförvaltningen, gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen, funktionsstödsförvaltningen samt hälsa-, vård
och omsorgsförvaltningen) och 1 juli 2018 (fastighets- och gatukontoret)
medför att vissa jämförelser med tidigare år eller för ett helt år inte kan göras i
Personalredovisning 2018. Detta framkommer i respektive diagram/tabell när
jämförelsetal för tidigare år eller helår saknas.
Eftersom det inte sker någon stängning av HR-systemet, ändras uppgifter
kontinuerligt i takt med att kompletteringar och justeringar görs. Det får till
effekt att vissa uppgifter från tidigare år kan vara marginellt justerade jämfört
med tidigare års personalredovisningar.
Om inte annat framgår, bygger uppföljningen på uppgifter om
månadsavlönade tillsvidare- och tidsbegränsat anställda medarbetare i Malmö
stad. Uppgifter om timavlönade medarbetare behandlas framförallt under
avsnittet Arbetstid och tjänstgöringsgrad.
I enlighet med riktlinjer ska statistik som Malmö stad tar fram redovisas
könsuppdelad. Könsuppdelning av uppgifter framgår inte direkt i alla tabeller
och diagram i personalredovisningen, men de flesta områden följs upp
presenteras eller kommenteras ur ett könsperspektiv när detta är möjligt. I
redovisningen av Malmö stads förvaltningar är stadsrevisionen inte med då
förvaltningen har för få medarbetare (tolv anställda). För yrkeskategorierna,
vårdbiträde, undersköterska, stödsassistent LSS och sjuksköterska redovisas en
samlad uppgift för dag och nattpersonal.
Personalredovisningen är uppdelad i två delar, den första har fokus på
uppföljning och analys av Malmö stads personalpolitiska mål och den andra
innehåller uppföljning av andra övergripande personalområden.

Del 1 - Uppföljning av personalpolitiska mål - Hälsa och arbetsmiljö

Del 1 - Uppföljning av
persönalpölitiska mal
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Del 1 - Uppföljning av personalpolitiska mål - Hälsa och arbetsmiljö

Personalpolitiska mål 2018
Malmö stad ska vara en jämställd och diskrimineringsfri arbetsgivare där
tillsvidareanställning och heltid ska vara norm. Med hög kompetens, bra arbetsvillkor för
medarbetarna, och ett gott ledarskap som tas tillvara i en lärande organisation, skapar vi
kvalitet i Malmö stads verksamheter. Vi ska ha en nära samverkan med de fackliga
organisationerna. Det växande Malmö kräver långsiktiga strategier för kompetensförsörjning
och arbetsmiljö.
Ur Budget 2018, målområde nio.
Kommunfullmäktige har i budget för 2018 formulerat mål för Malmö stad. I
målområde nio En stad med bra arbetsvillkor återfinns målsättningar för
personalområdet och för Malmö stad som arbetsgivare. Utifrån
kommunfullmäktiges mål: Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och ska
med hög kompetens och kunskap möta Malmöborna, har nämnderna formulerat mål
som legat till grund för aktiviteter och satsningar.
Målet följs av en inriktningstext där särskilda frågor belyses och det är de,
tillsammans med de uppdrag som ges till kommunstyrelsen inom målområdet,
som är i fokus för uppföljning och analys i den första delen i Personalredovisning
2018.
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Hälsa och arbetsmiljö
Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ge förutsättningar för ett hållbart
arbetsliv med god arbetsmiljö, ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Det
handlar om allt från trygghet i arbetet till tydlighet i organisationens mål och
uppdrag. I detta ingår även medarbetarnas delaktighet och inflytande över sin
arbetssituation.
Inom ramen för målområde nio i budget 2018, anvisas att en god arbetsmiljö
är en förutsättning för att Malmö stad ska kunna rekrytera och behålla personal
till stadens verksamheter. Det anvisas vidare att det systematiska
arbetsmiljöarbetet ska fortsätta genom den gemensamma uppföljningsmodell
som infördes 2017 samt att utveckla den ytterligare med siktet inställt på att
kunna erbjuda ett hållbart arbetsliv och minskad sjukfrånvaro.
I detta avsnitt redovisas hur arbetet för ett hållbart arbetsliv i Malmö stad har
bedrivits under året.
Fortsatt arbete för ett hållbart arbetsliv
Stadskontoret har lett arbetet med utveckling av arbetsmiljöprocessen för att ge
nämnderna bra stöd och verktyg för att bedriva ett systematiskt
arbetsmiljöarbete (SAM) i syfte att skapa förutsättningar för ett hållbart
arbetsliv.
Riktlinjer och rutiner mot kränkande särbehandling och trakasserier/sexuella
trakasserier har reviderats och checklistor för utredande samtal och fördjupad
utredning till stöd för chefer har tagits fram. Arbetet genomfördes i syfte att
förbättra stödet för ett förebyggande arbete samt tydliggöra arbetsgången i
samband med utredning av kränkande särbehandling och trakasserier/sexuella
trakasserier. Inför förvaltningarnas implementering av det reviderade materialet
har det genomförts informationsträffar för HR-konsulter samt fackliga
representanter/skyddsombud i skyddskommittéer.
Den partsammansatta arbetsmiljöprocessgruppen har arbetat med att utveckla
verktyget Piltavlan som används för att undersöka den organisatoriska och
sociala arbetsmiljön. Arbetsmiljöprocessgruppen har även tagit fram stöd i det
systematiska arbetsmiljöarbetet som uppmärksammar risker i den digitala
arbetsmiljön. En översyn av kategoriseringen för tillbud i IT-stödet AGERA,
genomfördes i syfte att få en tydligare kategorisering som är anpassad utifrån
riskområdena i föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) samt
för att minska antal tillbud som felkategoriseras eller kategoriseras som Övrigt.
Den omarbetade tillbudskategoriseringen kommer att börja gälla i januari 2019.
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Översyn av rehabiliteringsprocessen
Under 2018 slutfördes översynen av Malmö stads gemensamma arbetssätt för
rehabilitering och i december fattade arbetsgivarutskottet beslut om ett förnyat
arbetssätt. I översynsarbetet identifierades, utöver ett behov av förnyat
arbetssätt avseende ordningen på rehabiliteringsåtgärder, även möjligheter till
utveckling inom ett antal områden. En planering av det fortsatta
utvecklingsarbetet har gjorts och i vissa delar påbörjats. Under februari-mars
2019 kommer implementering och utbildning i det nya arbetssättet
genomföras. Syftet med översynsarbetet har varit att i större utsträckning
uppnå målen i rehabiliteringsprocessen att ha en effektiv rehabiliteringsprocess
som bidrar till att minska sjukfrånvaron och sjuklönekostnaderna. Behovet av
ett förändrat arbetssätt inom rehabilitering kommer sig såväl av förändringar i
förekommande diagnoser, där psykiska diagnoser har ökat de senaste åren, som
förändrade förutsättningar avseende samarbete med andra aktörer som
Försäkringskassan och hälso- och sjukvården.
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron 2018 motsvarade 6,46 % vilket var en minskning med 0,10
procentenheter i förhållande till 2017. Under åren 2011 till 2016 ökade
sjukfrånvaron i Malmö stad, såväl som nationellt, men sedan 2017 har
sjukfrånvaron minskat. Kvinnors sjukfrånvaro 2018 var 7,12 %, en minskning
med 0,14 procentenheter och mäns sjukfrånvaro var 4,43 %, en ökning med
0,04 procentenheter i jämförelse med 2017.
Sjukfrånvaroutveckling Malmö stad, 2006-2018
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Sjukfrånvaron 2018 (6,46 %) motsvarade 23,6 kalenderdagar i genomsnitt per
medarbetare, vilket var en minskning med 0,4 kalenderdagar per medarbetare
jämfört med 2017. För kvinnor minskade antalet kalenderdagar med 0,5 medan
antalet kalenderdagar ökade med 0,1 dagar för män.
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Sjukskrivningsmönstret för kvinnor visar att den korta sjukfrånvaron (1–14
dagar) ökade något medan den långa (15–90 dagar respektive 91 dagar och
längre) minskade under 2018. För män var utvecklingen annorlunda där den
korta och medellånga sjukfrånvaron (1–14 dagar respektive 15–90 dagar) var
relativt oförändrad, medan den långa sjukfrånvaron (91 dagar och längre)
ökade något under 2018.
Sjukfrånvarovolym i intervall om antal dagar, 2017-2018
Totalt, 2018
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Diagrammet nedan visar att minskningen i den totala sjukfrånvaron för
kvinnor under 2018 återfinns i åldersgrupperna 40–49 år, 50–59 år och 60–69
år.
Kvinnors sjukfrånvaro uppdelad i intervall om antal dagar och ålder,
2017-2018
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Den totala sjukfrånvaron för män ökade mest i åldersgruppen 60–69 år medan
den har minskat mest i åldersgruppen 50–59 år.
Mäns sjukfrånvaro uppdelad i intervall om antal dagar och ålder,
2017-2018
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De tre förvaltningar som har högre sjukfrånvaro än den genomsnittliga
sjukfrånvaron i Malmö stad är hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen,
funktionsstödsförvaltningen samt förskoleförvaltningen. De tre förvaltningarna
omfattar tillsammans cirka hälften (48 %) av Malmö stads medarbetare. Åtta av
Malmö stads fjorton förvaltningar har en sjukfrånvaro under 5 %.
Förskoleförvaltningen, som har den högsta sjukfrånvaron, anger i den årliga
uppföljningen av arbetsmiljön att sjukfrånvaron ska analyseras djupare under
2019 för att kunna rikta insatser och följa utvecklingen. Förvaltningen har
också vidtagit flertalet insatser som syftar till att stärka organisationens förmåga
att arbeta såväl förebyggande med det systematiska arbetsmiljöarbetet som med
en effektiv och kvalitativ rehabiliteringsprocess.
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Sjukfrånvaro per förvaltning, 2017-2018
Stadskontoret
Fastighets- o gatukontoret
Stadsbyggnadskontoret
Miljöförvaltningen
Kulturförvaltningen
Gymnasie och vuxenutbildn
Fritidsförvaltningen
Grundskoleförvaltning
Arbmarknad och socialförv
Serviceförvaltningen
Funktionsstödsförvaltning
Hälsa vård och omsorgsförv
Förskoleförvaltning

2,11%
3,17%
3,66%
3,89%
3,95%
4,27%
4,53%
5,05%
5,33%
5,81%
7,50%
7,68%
8,69%
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Uppgifterna för fastighets- och gatukontoret avser juli-december 2018 och uppgifter för 2017 saknas med
anledning av den nya förvaltningsorganisationen som infördes 1 juli 2018. Uppgifterna för gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen, arbetsmarknad- och socialförvaltningen, funktionsstödsförvaltningen och hälsa-,
vård och omsorgsförvaltningen avser maj - december 2017 med anledning av de nya nämnd- och
förvaltningsorganisationer som infördes 1 maj 2017.

Bland de femton största yrkeskategorierna i Malmö stad är det sju
yrkeskategorier som har sjukfrånvaro över genomsnittet (6,46 %). Av dessa är
det fyra som hade en ökande sjukfrånvaro under 2018, för såväl män som
kvinnor. Dessa yrkeskategorier är förskollärare, vårdbiträde, sjuksköterska och
elevassistent. Den största ökningen av sjukfrånvaron var bland elevassistenter
som är kvinnor.
Kvinnor har högre sjukfrånvaro än män i samtliga av de femton största
yrkeskategorierna.
Sjukfrånvaro i de femton största yrkeskategorierna, 2017-2018
Förstelärare
Lärare årskurs 1-7
Lärare allmänna ämnen
Sektionschef
Socsekr myndighet BoU
Lärare årskurs 4-9
Assistent
Kock/Kokerska
Sjuksköterska
Vårdbiträde
Elevassistent
Undersköterska
Barnskötare
Förskollärare
Stödassistent LSS

2,06%

2,90%
3,80%
3,98%

2,00%
2,10%

3,05%

4,21%

2,74%

4,49%
4,37%
4,83%
6,59%

2,17%

5,76% 6,74%
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8,10%
4,99%
8,95%
9,40%

6,29%
7,54%
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7,43%

9,57%
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Sjukfrånvaro i de femton största yrkeskategorierna indelade i intervall
om dagar, 2017-2018
Förstelärare 2018
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Nedan redovisas yrkeskategorier med fler än 100 anställda och som hade en
högre sjukfrånvaro än genomsnittet (6,46%) under 2018 men som inte tillhör
någon av de femton största yrkesgrupperna.
Yrkeskategorier med högst sjukfrånvaro och fler än 100 anställda,
2017-2018
Socialpedagog
Behandlingsassistent
Omsorgspedagog
Fritidspedagog
Personlig assistent HÖK
Aktivitetsledare
Stödpedagog LSS
Restaurangbiträde
Köksbiträde

6,56%
6,93%
7,01%
8,78%
9,05%
9,22%
9,30%
10,08%
13,34%
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För yrkeskategorin restaurangbiträde finns det inget jämförelsetal för 2017 då den sedan september 2018
ersätter yrkeskategorin skolmåltidsbiträde på serviceförvaltningen
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Obligatorisk sjukfrånvaroredovisning
Det är reglerat i lag att årsredovisningen ska innehålla en obligatorisk
sjukfrånvaroredovisning utifrån särskilt anvisat beräkningsunderlag (inklusive
tidsbegränsat anställda som är timavlönade, frånvaro i form av
rehabiliteringsersättning och förebyggande sjukpenning samt exklusive
tjänstledighet). Av denna anledning skiljer sig nedanstående siffror från tidigare
redovisade uppgifter i avsnittet.
Sex av de sju nyckeltalen i den obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen visar på
en minskad eller oförändrad sjukfrånvaro 2018. För nyckeltalet avseende
sjukfrånvaron för män var det en ökning från 4,8 % till 4,9 %. Malmö stads
totala sjukfrånvarotid i den obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen 2018 (6,8
%) var lägre än Stockholms stads (7,0 %) och Göteborgs stads (8,6 %).
Obligatorisk sjukfrånvaroredovisning
Total sjukfrånvarotid i förhållande till sammanlagd ordinarie
arbetstid
varav tid med långtidssjukfrånvaro (över 60 dagar) i
förhållande till total sjukfrånvaro
Sjukfrånvarotid för kvinnor i förhållande till sammanlagd
ordinarie arbetstid för kvinnor
Sjukfrånvaro för män i förhållande till sammanlagd ordinarie
arbetstid för män
Sjukfrånvaro i åldersgruppen –29 år
i förhållande till gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 30–49 år i förhållande till
gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år –
i förhållande till gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid
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Sjuklönekostnader
De totala sjuklönekostnaderna för 2018 uppgick till 282,7 miljoner kronor
(269,6 miljoner kronor 2017). Kostnaderna för den korta sjukfrånvaron (dag
1–14) motsvarade 237,1 miljoner kronor, det vill säga 83,9 % av de totala
sjuklönekostnaderna.
Efter dag 14 i sjukfallet betalar arbetsgivaren inte sjuklön utan
Försäkringskassan betalar sjukpenning. Sedan 2016 har Försäkringskassan i
högre utsträckning än tidigare beslutat om att dra in sjukpenningen för
personer som ansökt om detta. Under 2018 fick 197 medarbetare1 i Malmö
stad indragen sjukpenning av Försäkringskassan utifrån bedömningen att det
fanns arbetsförmåga i förhållande till normalt förekommande arbeten på
arbetsmarknaden. Detta var en minskning jämfört med 2017. Fram till den 1
juni 2018 betalade arbetsgivaren under vissa förutsättningar sjuklön enligt
kollektivavtal i dessa situationer. Sedan den 1 juni 2018 har sjuklön enligt
kollektivavtal i dessa situationer ersatts av en försäkringsförmån genom AFAförsäkring.

1

Källa: Försäkringskassan

14 │ Malmö stad │ Personalredovisning 2018

Del 1 - Uppföljning av personalpolitiska mål - Hälsa och arbetsmiljö

Diagnoser
Nedan presenteras Försäkringskassans statistik över diagnoser i pågående
sjukfall för medarbetare i Malmö stad per årsskifte under perioden 2009–2018.
Statistiken baseras på antal sjukfall med utbetalning från Försäkringskassan
under en sammanhängande sjukperiod, normalt sjukpenning och
rehabiliteringspenning.
Under 2018 minskade antalet pågående sjukfall med psykisk diagnos. Det är
svårt att fastställa i vilken utsträckning nedgången beror på att
Försäkringskassan inte har beviljat sjukpenning och att antalet därmed minskar
eller i vilken utsträckning nedgången beror på färre sjukskrivna med psykisk
diagnos.
Pågående sjukfall per diagnos, december 2009-2018
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Även om antalet pågående sjukfall med psykisk diagnos minskat under 2018
står fortfarande de psykiska diagnoserna2 för närmare hälften av alla pågående
sjukfall.

Psykiska sjukdomar
Övriga
Muskel-Skelett
Tumörer
Skador-Förgiftningar
Uppgift saknas
Hjärta-Kärl

Totalt
50%
16%
19%
7%
4%
2%
3%

December 2016
Kvinnor
Män
51%
45%
16%
14%
20%
18%
6%
8%
4%
4%
2%
2%
2%
8%

Totalt
47%
19%
17%
5%
5%
5%
2%

December 2017
Kvinnor
Män
48%
44%
18%
21%
18%
11%
5%
5%
5%
7%
5%
6%
2%
5%

December 2018
Totalt
Kvinnor
Män
45%
46%
44%
20%
21%
15%
17%
17%
14%
6%
6%
7%
5%
4%
10%
4%
4%
5%
3%
2%
5%

Källa: Försäkringskassa

2

Klassifikationen av diagnoser görs enligt den svenska versionen av WHO:s internationella
klassifikation av sjukdomar, ICD-10. De psykiatriska diagnoserna innefattar koderna F00–F99.
De diagnoser som är vanligast förekommande är ångestsyndrom mm. och
förstämningssyndrom. Diagnosen anpassningsstörningar och stressreaktioner ökar mest. Källa:
”Socialförsäkringsrapport 2014:4” och ”Psykisk ohälsa, korta analyser 2016:2”.
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Uppföljning av arbetsmiljön
Sedan 2016 finns en gemensam modell för uppföljning av arbetsmiljön.
Uppföljningen ska säkerställa att nämnderna ges möjlighet att kontinuerligt få
uppföljning kring arbetsmiljön i förvaltningarna samt ge ett fördjupat underlag
för ställningstagande om nämnden uppnår kommunfullmäktiges målsättningar
inom arbetsmiljöområdet. Uppföljningen utgör också ett underlag för det
fortsatta arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen med möjligheter att göra
fördjupande analyser av arbetsmiljön.
Modellen för 2018 består av åtta indikatorer vilka bedömts vara relevanta i
bedömningen av arbetsmiljön i verksamheterna. Indikatorerna som använts är
sjukfrånvaro, chefstäthet, pensionsålder, personalomsättning, hållbart medarbetarengagemang
(HME), delade turer, arbetsskador och tillbud samt företagshälsovård. Vidare analys
behövs då det även finns andra faktorer än arbetsmiljöfaktorer som påverkar
utfallen. För indikatorerna delade turer, arbetsskador, tillbud samt företagshälsovård
har förvaltningarna rapporterat in uppgifter, för övriga har uppgifter hämtats
från HR-systemet. I uppföljningen som genomförts för 2018 saknas i likhet
med föregående år analys för flera av indikatorerna. Inför kommande
uppföljningar behöver modellen därför utvärderas för att ta reda på om syftet
med modellen uppnås och för att identifiera behov av ytterligare stöd i
analysarbetet.
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvarons nivå och utveckling har sin bakgrund i olika faktorer och
förklaras inte enbart genom kopplingar till arbetsmiljön. Avseende den del av
sjukfrånvaron som påverkas av arbetsmiljöfaktorer är ett gott arbetsmiljöarbete
betydelsefullt. Flertalet förvaltningar beskriver det förebyggande och
hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet, vilket även syns när förvaltningarna
beskriver samarbetet med företagshälsovården. Förvaltningarna ger exempel på
ökat fokus på tidiga insatser vid sjukskrivningar men också utbildningsinsatser
till chefer. Flera förvaltningar nämner insatser för att komma tillrätta med
korttidsfrånvaro. Att psykiska diagnoser har blivit en vanligare
sjukskrivningsorsak de senaste åren syns också i beskrivningen av åtgärderna.
Chefstäthet
Antalet medarbetare per chef speglat mot verksamhetens art och uppdrag kan
ge värdefull information om arbetsförhållanden och arbetsmiljö. Forskning
visar att organisationer med låg sjukfrånvaro bland annat kännetecknas av ett
närvarande ledarskap och det är därför viktigt att cheferna har rätt
förutsättningar att utöva ett sådant ledarskap. För att följa chefstäthetens
utveckling över tid och skillnader mellan förvaltningar hänvisas till avsnittet
Chef- och ledarskap.
Förvaltningarna beskriver ett arbete med att stärka det nära ledarskapet, dels
genom att minska antalet medarbetare per chef och dels genom att arbeta med
chefers förutsättningar på andra sätt, t ex genom stödfunktioner för chef.
Några förvaltningar har angett ett riktmärke för antal medarbetare per chef.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen, som har flest antal medarbetare per
chef, har under 2018 gjort en kartläggning av tidsåtgången för olika
arbetsmoment i sektionschefers uppdrag. Kartläggningen är en del av ett
underlag som tas fram för att ligga till grund för förslag om åtgärder som ska
förbättra och stärka förutsättningarna för första linjens chefer.
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Pensionsålder
Då det generellt saknas analys avseende denna indikator är antagandet att
bedömningar eller analyser av den faktiska pensionsåldern i relation till
arbetsmiljön är svåra att göra. Grundskoleförvaltningen uppger att seniora
medarbetare inom läraryrket är ett prioriterat område för
kompetensförsörjningsenheten. Förvaltningarna uppger i övrigt inga särskilda
insatser för att få äldre medarbetare att förlänga yrkeslivet utan beskriver att de
arbetar systematiskt för att arbetsförhållanden och arbetsvillkor generellt ska
främja ett hållbart arbetsliv.

Personalomsättning
Personalomsättning beskriver antal tillsvidareanställda som har avslutat sin
anställning i Malmö stad under året, oavsett anledning, i relation till medeltal
tillsvidareanställda i Malmö stad. Måttet i sig talar inte om anledningen till
varför en medarbetare har avslutat sin anställning men kan utgöra grund för
vidare analys och eventuellt kopplas till arbetsmiljöfaktorer. För att följa
personalomsättningens utveckling över tid och skillnader mellan förvaltningar
hänvisas till avsnittet Kompetensförsörjning. Flera förvaltningar beskriver
utmaningar med kompetensförsörjning och vikten av att vara en attraktiv
arbetsgivare. Några förvaltningar anger att de genomför avgångsenkäter eller
avgångsintervjuer för att få kunskap om varför medarbetare slutar sin
anställning som en del i arbetet med att analysera personalomsättningen.
HME – Hållbart medarbetarengagemang
HME ger en indikation på hur medarbetare upplever sin arbetssituation och
kan nedbrutet på arbetsplatsnivå och yrkeskategorier ge viktig information. På
kommun- och förvaltningsövergripande nivåer är det generellt små
förändringar när det gäller totalindex och delindexen Motivation, Ledarskap
respektive Styrning. Flertalet förvaltningar beskriver att resultatet följs upp och
hanteras verksamhetsnära, men att åtgärder kopplat till resultatet också
genomförs förvaltningsövergripande. Flera förvaltningar har satt målvärden för
vilket resultat som ska uppnås. I analysen har några förvaltningar jämfört olika
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yrkeskategoriers resultat. Några förvaltningar lyfter uppföljning och utvärdering av
mål som ingår i delindex Styrning som ett förbättringsområde. En redovisning
av resultatet av HME och dess delindex, ges i avsnittet Resultat Malmö stads
medarbetarenkät.
Delade turer
I enlighet med beslut fattat av kommunstyrelsen i mars 2016 följs måttet delade
turer årligen och redovisas i uppföljningen av arbetsmiljön. Arbetstidens
förläggning är en viktig faktor avseende hälsa i arbetslivet, vilket bland annat
tydliggörs i föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).
Beräkning av förekomst av delade turer i verksamheterna genomförs under en
angiven 12 veckorsperiod där varje medarbetares delade tur enligt
grundschema (för önskeschema gäller placeringsschema) under perioden anges
som en förekomst. PAN-anställda är undantagna från beräkningen.
För 2018 redovisade förvaltningarna en förekomst på 4143 delade turer varav
hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen hade 3844 och
funktionsstödsförvaltningen 280. Motsvarande siffra för 2017 var 4388 varav
hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen stod för 4032 och
funktionsstödsförvaltningen 333. Även serviceförvaltningen redovisar att de
har delade turer, dock i begränsad omfattning. Både
funktionsstödsförvaltningen och hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har
jämfört med 2017 minskat antalet delade turer. De beskriver att arbetet med att
minska de delade turerna är komplext med anledning av hur verksamheternas
behov ser ut men också i relation till medarbetarnas önskemål om att arbeta
färre helgpass.
Arbete med bemanningsplanering/bemanningsstrategi och stöd till cheferna
anges som genomförda åtgärder för att minska antalet delade turer. Parallellt
pågår arbetet med heltid som norm och ökad andel heltidsanställningar.
Arbetsskador och tillbud
Förekomsten av tillbud och arbetsskador samt vilka typer av avvikelser som är
mest förekommande ger ett underlag i arbetet med att förebygga ohälsa och
olycksfall. Möjlighet till analys försvåras då jämförelse på helårsbasis med
föregående år saknas för vissa förvaltningar på grund av
organisationsförändringar. Resultatet som förvaltningarna uppgett i
uppföljningen av arbetsmiljön ger ändå en bild av förekomsten av tillbud och
arbetsskador samt vilka typer av avvikelser som överväger. Antal anmälda
tillbud uppgår till totalt 7213 för staden. Övervägande del av dessa är
kategoriserade som Risk för skada av person och Övrigt. Flest antal anmälda
tillbud finns därefter i kategorin Risk för skada på grund av psykosociala orsaker
vilken omfattar flera riskområden till exempel omorganisering, hög
arbetsbelastning, konflikt, mobbing samt påfrestande klientkontakt vilket gör
kategorin svåranalyserad. I ett par förvaltningar dominerar tillbud i kategorin
Risk för skada av person vilka beskrivs ha uppstått eller haft samband med
funktionsnedsättning bland brukare och elever.
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Det totala antalet redovisade arbetsskadeanmälningar uppgår till 1594 varav
Arbetsolyckorna utgör 78%. Inga Dödsfall på grund av arbetsolycka eller arbetssjukdom
har rapporterats men därefter är det relativt jämnt fördelat mellan övriga
kategorier Allvarlig arbetsolycka, Allvarligt tillbud utan personskada, och
Arbetssjukdom.
Bland såväl tillbud som arbetsskador är våld och hotsituationer dominerande.
Flera förvaltningar beskriver att de har genomfört kunskapshöjande aktiviteter
omfattande såväl förebyggande arbetsmiljöåtgärder som hantering och
uppföljning av arbetsskador och tillbud. I samband med utbildning i
avvikelsesystemet Agera har vikten av att anmäla påtalats.
Flera förvaltningar har hänvisat till att systemet kommer att förbättra
möjligheterna att följa upp och analysera tillbud och arbetsskador. Det
kommer innebära bättre möjligheter att ge en samlad bild för hela
organisationen framöver.
Företagshälsovård
Företagshälsovården ska vara en oberoende expertresurs inom områdena
arbetsmiljö och rehabilitering. I uppdraget ingår också att särskilt arbeta för att
förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att
identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation,
produktivitet och hälsa.
Förvaltningarna anger att de har lagt ner mycket arbete på att etablera ett bra
samarbete med företagshälsovården. Några av de förvaltningar som kom till
under 2017 beskriver att de har kommit långt i att etablera välfungerande
samarbete med företagshälsovården. Samarbetet med företagshälsovården
beskrivs av flera förvaltningar ha blivit mer strategiskt med tydliga rutiner för
tidiga insatser och ökad användning av företagshälsovården i det förebyggande
arbetet.
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Årlig systemuppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete
Årlig uppföljning av systemet för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
genomförs kommungemensamt. Syftet med uppföljningen är att kartlägga hur
systemet fungerat under det senaste året, identifiera eventuella förbättringar
och att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften om
systematiskt arbetsmiljöarbete.
Uppföljningen genomförs i en process med dialog i samverkansgrupperna på
förvaltningarna och ska ingå som en del i den ordinarie
verksamhetsuppföljningen. Representanterna i samverkansgrupperna får
gemensamt ta ställning till påståenden i Arbetsmiljöverkets
självskattningsverktyg om SAM.
Förvaltningarna gör därefter en helhetsbedömning av resultatet utifrån följande
kategorisering:
Helt tillfredsställande – Uppföljningen har visat att det systematiska
arbetsmiljöarbetet bedrivs helt tillfredsställande utifrån föreskriften om SAM
(AFS 2001:11).
Tillfredsställande – Uppföljningen har visat att det systematiska
arbetsmiljöarbetet bedrivs tillfredsställande utifrån föreskriften om SAM (AFS
2001:11), men vissa områden kan förbättras.
Inte tillfredsställande – Uppföljningen har visat att det systematiska
arbetsmiljöarbetet inte bedrivs tillfredsställande utifrån föreskriften om SAM
(AFS 2001:1), behov av åtgärder finns.
Vid val av Tillfredsställande eller Inte tillfredsställande får förvaltningarna även
specificera inom vilka områden det funnits behov av förbättringar respektive
åtgärder.
2017

Förvaltning
Arbetsmarknads- och Socialförv
Fastighets- och gatukontoret
Fritidsförvaltningen
Funktionsstödsförvaltningen
Förskoleförvaltningen
Grundskoleförvaltningen
Gymnasie- och vuxenutbildnsf.
Hälsa-, Vård- och Omsorgsförv
Kulturförvaltningen
Miljöförvaltningen
Serviceförvaltningen
Stadsbyggnadskontoret
Stadskontoret

Helt
tillfredsställande

Tillfredsställande
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

2018
Inte
tillfredsställande

Helt
tillfredsställande

Tillfredsställande
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Inte
tillfredsställande

Samtliga förvaltningar har gjort helhetsbedömningen Tillfredsställande av sitt
resultat. Föregående år var det en förvaltning som angav Helt Tillfredsställande
medan resterande gjorde helhetsbedömningen Tillfredsställande. Då det
systematiska arbetsmiljöarbetet består av många olika delar finns det alltid
saker att förbättra. Genom att ha kontroll över vilka behov som finns och att
jobba med ständiga förbättringar bör resultatet Helt tillfredsställande ändå kunna
uppnås.
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Beträffande behov av förbättringar som angivits är Uppföljning av åtgärder ett
tydligt framträdande gemensamt förbättringsområde tätt följt av Arbetstagarnas
kunskaper med vissa variationer. Några förvaltningar angav behov av
förbättringar inom Åtgärder och handlingsplan (upprättande av handlingsplan samt
uppföljning av åtgärderna i handlingsplanen och dess resultat) och Undersökning
och riskbedömning (att arbetsförhållandena undersöks och riskbedöms
regelbundet). Det är färre behov än föregående år vilket tyder på att
förbättringar genomförts. Ett fåtal förvaltningar angav förbättringsbehov
avseende övriga områden som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet
Samverkan, Arbetsmiljöpolicy, Rutiner, Utreda, Uppgiftsfördelning och kunskaper samt
Uppföljning av SAM. Det är ingen förvaltning som sett behov av förbättringar
beträffande området Extern hjälp. Förklaringen får antas ligga i att
förvaltningarna anlitar företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp för
arbetsmiljöarbetet i den mån den egna kompetensen i verksamheten inte räcker
till.
Bedömningen av resultatet av den årliga systemuppföljningen är att:
• det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs tillfredsställande utifrån
föreskriften om SAM (AFS 2001:11)
• de behov av förbättringar som respektive förvaltning identifierat vid
den årliga uppföljningen har dokumenterats i handlingsplan och
redovisats i nämnd
• det finns ett generellt behov av förbättring när det gäller området
Uppföljning av åtgärder som handlar om att följa upp åtgärder som
genomförts för att se om de gett förväntat resultat
• när det gäller arbetsmiljöprocessen framgår inga generella behov av
förbättringar men enskilda förvaltningar har önskemål om förbättringar
avseende avvikelsehanteringssystemet Agera, upplägget för
genomförande av den årliga systemuppföljningen av SAM samt digitala
lösningar i arbetsmiljöarbetet och mall för skyddsrondsprotokoll.
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Sammanfattning
Riktlinjer och rutiner mot kränkande särbehandling och trakasserier/sexuella
trakasserier har reviderats och fördjupat stödmaterial för chefer har tagits fram.
Verktyget Piltavlan som används för att undersöka den organisatoriska och
sociala arbetsmiljön har vidareutvecklats. Stöd i det systematiska
arbetsmiljöarbetet som uppmärksammar risker i den digitala arbetsmiljön har
tagits fram. En översyn av kategoriseringen för tillbud har genomförts i syfte
att få en tydligare anpassning utifrån riskområdena i föreskriften om organisatorisk
och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)
Arbetsgivarutskottet har beslutat om ett förnyat kommungemensamt arbetssätt
för rehabilitering i december 2018 och ett utvecklingsarbete för rehabilitering
är påbörjat. Sjukfrånvaron har fortsatt minska under 2018 och motsvarade 6,46
%.
I den årliga uppföljningen av arbetsmiljön kan det konstateras att det i likhet
med föregående år saknas analys för flera av indikatorerna varför en
utvärdering är relevant. Den årlig systemuppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet har genomförts och visar att det systematiska
arbetsmiljöarbetet bedrivs tillfredsställande. Uppföljningen visar också att de
behov av förbättringar som respektive förvaltning identifierat har
dokumenterats i handlingsplan och redovisats i nämnd och att det finns ett
generellt behov av förbättring när det gäller området Uppföljning av åtgärder.
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Kompetensförsörjning
I budget för 2018 under målområde nio fastslås att kompetensförsörjning är
avgörande för att klara välfärden och Malmöbornas behov av stöd och service.
I detta avsnitt följs Malmö stads arbete med kompetensförsörjning under 2018
upp.
Ledningssystem för kompetensförsörjning
Malmö stad ska ge en god service till Malmöborna. Medarbetarnas kompetens
är verksamhetsavgörande och därför är det viktigt att tillgodose rätt kompetens
hos medarbetarna på både kort och lång sikt. Malmö stads definition av
kompetens följer ISO standarden: ”Kompetens är förmågan och viljan att
utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter”.
Malmö stad arbetar sedan 2016 i ett ledningssystem för kompetensförsörjning
vilket innebär att nämnderna årligen analyserar verksamheternas behov och
tillgång på kompetens, både kvalitativt och kvantitativt. Genom att jämföra
behovet av kompetens med tillgången på kompetens framkommer ett
kompetensgap. Därefter upprättar nämnderna kompetensmål, riskanalyser och
kompetensförsörjningsplaner för att åtgärda kompetensgapet. Syftet med
gapanalyserna är att skapa förutsättningar, incitament och kunskap för att
underlätta utvecklingsarbetet samt ge underlag till beslut och prioriteringar
både lokalt och centralt.
Malmö stads ledningssystem för kompetensförsörjning lägger grunden för ett
strukturerat, gemensamt, strategiskt och systematiskt
kompetensförsörjningsarbete. Under 2018 bedömde Malmö stads nämnder att
det fanns ett behov av att öka antalet medarbetare med 1836 på fem års sikt,
vilket är en minskning med 22 % jämfört med bedömningen 2016 (2016: 2358,
2017:1935).
Tabellen nedan visar en sammanställning över Malmö stads kvantitativa gap
för de femton största yrkeskategorierna. Gapen illustrerar prognostiserad
skillnad mellan behov och tillgång på kompetens på fem års sikt. De visar
verksamhetens behov av kompetens, men beskriver inte rekryteringsbehovet
och beaktar inte personalomsättningen. Några nämnder har också gjort en
övergripande kvalitativ bedömning av kompetensgapen, där det framgick att
flera av yrkeskategorierna behöver höja kompetensnivån.
Värdena i tabellen nedan avser antal heltidsarbetande medarbetare och är
avrundade till närmsta femtal.
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Kompetensgap - 15 största yrkeskategorier i Malmö stad
Assistent
Barnskötare*
Elevassistent
Förskollärare
Förstelärare
Kock/Kokerska
Lärare allmänna ämnen
Lärare årskurs 1–7
Lärare årskurs 4–9
Sektionschef
Sjuksköterska
Socsekr myndighet BoU
Stödassistent LSS
Undersköterska
Vårdbiträde

Kvantitativt gap (antal)
5 år
Inget gap redovisat
-80
-60
-700
Inget gap redovisat
-40
-240
-125
-80
-45
-105
-135
-15
-15
5

*Förskolenämndens uppgifter redovisas inte. Förskolenämnden har ett målvärde som innebär en ökning av andel
förskollärare till 45 % vilket medför en påverkan på kompetensfördelningen bland den pedagogiska personalen
däribland barnskötare. Barnskötarna kommer emellertid vara en bristgrupp inom förskolenämnden under
förutsättning att målvärdet på förskollärare inte uppnås. För vidare information se förskolenämndens gapanalys
2018.

I juni 2018 antog kommunstyrelsen en kompetensförsörjningsstrategi för
Malmö stad. Strategin syftar till att visa riktningen för det
kommungemensamma arbetet med kompetensförsörjning. Genom att agera i
enlighet med de tre handlingsvägarna i strategin tas möjligheterna inom
kompetensförsörjning tillvara.
Handlingsvägar i strategin;
vi ser varje medarbetare som en investering
vi utvecklar våra arbetssätt
vi satsar på innovativ samverkan
Kompetensförsörjningsplanerna för att åtgärda kompetensgapen utgår från
kompetensförsörjningsstrategin och innehåller aktiviteter inom områdena;
attrahera, rekrytera, introducera, utveckla/motivera/behålla och avsluta.
Personalframskrivning
Som stöd för prognoserna och analyserna har en modell för
personalframskrivning3 2018–2028 tagits fram. Personalframskrivningen är
baserad på statistiska antaganden kring kompetensbehov utifrån Malmös
befolkningsprognos och antagandet att alla nuvarande faktorer och
förutsättningar kvarstår. Syftet är att skapa en långsiktighet och en
kommunövergripande bild över Malmö stads kompetensutmaningar.
Personalframskrivningen innehåller 22 yrkesgrupper och omfattar cirka 16 000
medarbetare.

Stadskontoret har tillsammans med Price Waterhouse Coopers (PwC) tagit fram en modell
som stöd för det långsiktiga kompetensförsörjningsarbetet. Modellen möjliggör framtagandet
av en personalframskrivning.
3
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Befolkningsprognosen 2018 har justerats jämfört med 2017, från en
befolkningsökning på 15 % till 13 % fram till år 2028. I
personalframskrivningen medför detta en minskad volymökning av
medarbetare.
Personalomsättningen beräknas få ett stort genomslag för rekryteringsbehovet.
För de 22 yrkesgrupper som är med i framskrivningen beror cirka 75% av
rekryteringsbehovet på personalomsättning. Andra påverkansfaktorer är
uppskattade pensionsavgångar och volymökningar.
Rekryteringsbehov
2500

2386

2270
2137

2000
1500

1864

1770

1693

1000
500
0

216

2018

355

293

228

167

207

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Totalt rekryteringsbehov

Rekryteringsbehov till följd av personalomsättning

Rekryteringsbehov till följd av pensionsavgångar

Rekryteringsbehov till följd av volymökningar
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Malmö stads arbetsgivarvarumärke
Malmö stad arbetar på olika nivåer i organisationen med
arbetsgivarvarumärket, employer branding. Det vill säga insatser som avser att öka
Malmö stads attraktivitet som arbetsgivare på arbetsmarknaden för att
attrahera rätt kompetens samt behålla och engagera medarbetare. I
ledningssystemet för kompetensförsörjning, se avsnitt Ledningssystem för
kompetensförsörjning, identifierar varje förvaltning årligen aktiviteter inom
området attrahera för att åtgärda kompetensgapen.
Malmö stad har ett gemensamt arbetssätt för employer branding i sociala
medier som syftar till att ge en inblick i hur det är att jobba i Malmö stad. Både
för de som är nyfikna på hur det är men också för att bygga stoltheten för de
som redan arbetar i Malmö stad. Malmö stads Facebook-sida ”Jobba i Malmö
stad” kom 2018 upp i 17 503 följare och Malmö stads Linkedin-sida kom upp i
23 920 följare. Under 2018 har flera insatser gjorts för att höja kvalitén i de
sociala mediekanalerna. Bland annat har en webbinarieserie startats, en
återkommande utbildning i storytelling tillkommit och en Employer branding
gala har genomförts.
Unga och studenter är en viktig målgrupp för en långsiktig
kompetensförsörjning. Dessa målgrupper nås blanda annat genom
praktikverksamheterna Ung i sommar och Sommarpraktik i grundskolan. Praktiken
ger även en meningsfull sysselsättning under sommaren. Under 2018 tog
Malmö stad emot 824 ungdomar för sommarpraktik, 467 tjejer och 357 killar.
Malmö stad har ett studentmedarbetarprogram som ger studenter på
högskola/universitet möjlighet att parallellt med studierna arbeta med olika
uppdrag inom Malmö stads verksamheter. Under 2018 hade Malmö stad totalt
33 studentmedarbetare, 23 (69,7 %) av dem var kvinnor och 10 (30,3 %) var
män.
Malmö stad tar även emot studenter för arbetsplatsförlagt lärande och
verksamhetsförlagd utbildning inom ramen för deras utbildningar. Malmö stad
bereder bland annat plats till över 2100 studerande om året inom hälsa-, vårdoch omsorgsverksamheter och 500 studerande inom skola.
Personalrörlighet
Personalrörlighet handlar om personalförändringar uttryckt som en ström av
personal in i, inom och ut ur en organisation eller del av en organisation.
Personalrörlighet kan avse personalomsättning, omplacering, förflyttning,
vikariat, utökad verksamhet, pensionsavgångar, internrörlighet, avveckling och
personalförstärkning.
Rekryteringsläget
Under 2018 utannonserades 7601 tjänster jämfört med 8266 tjänster 2017. Det
innebär en minskning med 665 tjänster. Minskningen kan härledas till olika
faktorer och ser olika ut för olika yrkeskategorier. Bland annat har den
minskade personalomsättningen, omorganisationen och verksamhetens
anpassning efter tillgången på kompetens på arbetsmarknaden påverkat.
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Utannonserade tjänster, 2011-2018
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Under 2018 inkom totalt 149 363 ansökningar till Malmö stads utannonserade
tjänster. Cirka 23 % av rekryteringarna avbröts eller annonserades igen. Detta
beror till största del på att det var för få sökanden eller att ingen av de
sökanden uppfyllde kraven i kravprofilen till följd av kompetensbrist på
arbetsmarknaden. Andelen avbrutna och omannonserade tjänster har dock
minskat jämfört med 2017 då 28 % avbröts eller omannonserades.
Antal ansökningar till utannonserade tjänster, 2011-2018
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Rekryteringar fria från diskriminering
Malmö stads kompetensbaserade rekryteringsprocesser skapar förutsättningar
för en diskrimineringsfri rekrytering. Enligt diskrimineringslagen har
arbetsgivare ett ansvar att förebygga diskriminering och verka för lika
rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Detta arbete kallas
aktiva åtgärder, se avsnittet Aktiva åtgärder. Under 2018 har Malmö stads
rekryteringsprocesser granskats i enlighet med Malmö stads ramverk för aktiva
åtgärder. I granskningen har det inte identifierats några diskriminerande
strukturer. Rekryteringsprocesserna ger goda förutsättningar för att rekrytera
diskrimineringsfritt. Ett antal åtgärder har dock identifierats för att säkerställa
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att processerna i vissa delar ger tydligare stöd för diskrimineringsfria
rekryteringar.
Malmö stad använder sig av ett IT-system vid annonsering av tjänster som har
en annan indelning av yrken än vad HR-systemet har. Av Malmö stads femton
största yrken bedöms de som finns i nedanstående diagram möjliga att jämföra
med de indelningar som finns i IT-systemet för annonsering. I samtliga av
dessa yrken är andelen män lägre än antalet kvinnor.
Andel män av sökande till tjänster, 2017-2018
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Extern bemanning
I mars 2008 fastställde kommunstyrelsens arbetsgivarutskott riktlinjer för
anlitande av bemanningsföretag. Restriktivitet gäller vid anlitande av externa
bemanningsföretag och vid behov av vikarier ska förvaltningarna i första hand
anlita redan anställda vikarier med månadslön. Vid behov av vikarier för
sjuksköterskor ska i första hand kommunens egen resurs BUMS (BemanningUthyrning-Malmö-Sjuksköterskor) användas.
Den totala kostnaden för externa bemanningsföretag fortsatte att öka. Under
2018 uppgick kostnaderna till 54 miljoner kronor exklusive BUMS (2017: 31,2
miljoner kronor).
Sjuksköterskor utgjorde fortsatt en svårrekryterad grupp och stod för 91 % av
kostnaden för den externa bemanningen. Detta beror främst på rörligheten på
arbetsmarknaden och förvaltningarna bedömer att det inte har varit möjligt att
fylla de behov som finns i verksamheten med tillsvidareanställda
sjuksköterskor. Detta har medfört att externa bemanningsföretag har använts.
Kostnader för extern bemanning (Mkr), 2012-2018
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Personalomsättning
De uppgifter som finns i personalredovisningen om personalomsättning är
beräknade på följande sätt: antal tillsvidareanställda som har slutat i Malmö
stad under året, oavsett anledning, i relation till medeltal tillsvidareanställda i
Malmö stad. Det innebär att de som har gått i pension är medräknade, men de
som har bytt tjänst inom förvaltningen eller slutat vid en förvaltning och börjat
vid en annan förvaltning i Malmö stad, inte är medräknade.
Korrigering av personalomsättningen
Under 2018 upptäcktes en förändring i nyckeltalet för personalomsättning. En
felsökning visade att definitionen av medeltal anställda var felaktigt kodad i
Koll, verktyget för uppföljning och statistik, vilket i sin tur har genererat
felaktiga siffor för personalomsättningen. Felet rättades och statistiken för
personalomsättning korrigerades tillbaka från 2013. Personalomsättning för
Malmö stad år 2017 förändrades från 12,5 % till 11,7 % efter korrigeringen.
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Personalomsättningen 2018 för Malmö stad var 10,7% vilket var en
minskning med 1 procentenhet jämfört med 2017 (11,7 %).
Personalomsättningen för kvinnor var 10,7 % och för män 10,6 %.
Personalomsättning i Malmö stad, 1990-2018
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I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) är det möjligt att göra jämförelser
mellan kommuner bl.a. vad gäller andel avgångna tillsvidareanställda.4 Vid en
jämförelse med de andra storstäderna och vissa skånska kommuner ligger
Malmö stad lägre än majoriteten, se diagram nedan. Som framgår i diagrammet
ökar andelen avgångna tillsvidareanställda även i andra kommuner. Siffror för
2018 finns ej publicerade i Kolada vid tidpunkten för publicering av
personalredovisningen.
Andel avgångna tillsvidareanställda i ett urval av kommuner 2015-2017
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Beräkningen skiljer sig något från Malmö stads nyckeltal för personalomsättning och kan
därför inte jämföras med Malmö stads. I Kolada beräknas andel avgångna genom att antal
avgångna tillsvidareanställda månadsavlönade i årets novemberstatistik/totalt
tillsvidareanställda månadsavlönade i förra årets novemberstatistik*100
4
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Diagrammet nedan visar personalomsättningen per förvaltning 2017–2018.
Personalomsättningen för stadskontoret var relativt hög under 2017. Detta
berodde bland annat på att det i samband med omorganisationen 2017
upprättades en interimistisk avdelning på stadskontoret dit personer från övriga
förvaltningar placerades tillfälligt i avvaktan på ny placering. Samtidigt skedde
en förflyttning av uppdrag från stadskontoret till de nya förvaltningarna.
Personalomsättning per förvaltning, 2017-2018
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Uppgifterna för fastighets- och gatukontoret 2017 och 2018 saknas med anledning av den nya
förvaltningsorganisationen som infördes 1 juli 2018. Uppgifterna för gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen, arbetsmarknad- och socialförvaltningen, funktionsstödsförvaltningen och hälsa-,
vård och omsorgsförvaltningen 2017 saknas med anledning av de nya nämnd- och förvaltningsorganisationer
som infördes 1 maj 2017.

I elva av de femton största yrkesgrupperna i Malmö stad, minskade
personalomsättningen jämfört med 2017, i övriga fyra yrkesgrupper (lärare
allmänna ämnen, elevassistent, assistent och förstelärare) ökade
personalomsättningen.
Personalomsättning i de femton största yrkeskategorierna,
2017-2018
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I diagrammet nedan visas personalomsättningen bland kvinnor respektive män
i de femton största yrkeskategorierna under 2018. I samtliga av dessa yrken är
kvinnor i majoritet.
Personalomsättning i de femton största yrkeskategorierna,
könsuppdelat 2018
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Nedan redovisas de femton yrkeskategorier som oavsett storleken på gruppen
hade högst personalomsättning under 2018. Bland de yrkeskategorier med
högst omsättning är det fem yrkeskategorier (HR-konsulter, fritidspedagoger,
socialsekreterare myndighet och ekonomiskt bistånd, socialsekreterare stöd och
rådgivning och socialpedagog) som har haft en ökad personalomsättning
jämfört med föregående år, övriga har haft en minskning.
Några generella förklaringar till personalomsättningen inom ovanstående
yrkeskategorier är bland annat en fortsatt stor rörlighet på arbetsmarknaden,
karaktären på arbetet, arbetsbelastningen samt omorganisation och förändrat
arbetssätt.
Yrkeskategorier med högst personalomsättning 2018
Sjuksköterska
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Lärare årskurs 1–7
Förskolechef bitr.
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Under 2018 nyrekryterades 3 059 medarbetare till tillsvidareanställningar i
Malmö stad (2017: 3 129). Med nyrekrytering av tillsvidareanställda avses
medarbetare som är nya i Malmö stad eller som haft en tidsbegränsad
anställning inom Malmö stad innan tillsvidareanställningen. 2 414 medarbetare
avslutade sin tillsvidareanställning i Malmö stad under året (2017: 2 570
medarbetare). Nedanstående diagram visar antal nyrekryterade
tillsvidareanställda och de som avslutat sin tillsvidareanställning i de femton
största yrkeskategorierna.
Tillsvidareanställda som börjat och slutat i de
femton största yrkeskategorierna, 2018
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Nedanstående diagram visar att medarbetare i åldern 20–39 år nyanställs i
högre utsträckning än medarbetare i åldern 40–69 år.
Tillsvidareanställda som börjat och slutat, åldersindelat, 2018
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Pensionsavgångar
Under 2018 gick 442 medarbetare i ålderspension, vilket motsvarade 1,7 % av
de tillsvidareanställda medarbetarna. Av dessa var 337 kvinnor och 105 män.
Medelåldern för de som gick i pension i Malmö stad under året var 65,1 år, för
kvinnor var medelåldern 64,9 år och för män 65,6 år.
I de femton största yrkeskategorierna återfinns den högsta medelåldern för
medarbetare som gick i pension i yrkeskategorierna lärare årskurs 4–9, lärare
årskurs 1–7 och assistent samt kock/kokerska. I dessa yrkeskategorier är det
dock relativt få medarbetare som har gått i pension under 2018, vilket har stor
påverkan på medelåldern.
Medarbetare som gick i pension under 2018 från de femton största yrkeskategorierna
Antal
kvinnor
6
22
3
46
2
1
4
12
5
6
4
2
11
42
12

Assistent
Barnskötare
Elevassistent
Förskollärare
Förstelärare
Kock/Kokerska
Lärare allmänna ämnen
Lärare årskurs 1–7
Lärare årskurs 4–9
Sektionschef
Sjuksköterska
Socsekr myndighet BoU
Stödassistent LSS
Undersköterska
Vårdbiträde

Antal
män
1
1
1
5
1
3
7
3
3

5
5
2

Antal
totalt
7
23
4
51
2
2
7
19
8
9
4
2
16
47
14

Pensionsmedelålder
- kvinnor
65,3
63,8
64,7
64,5
64,0
64,0
64,0
65,8
68,2
64,5
64,5
65,5
64,2
64,5
65,3

Pensionsmedelålder
- män
67,0
64,0
65,0
65,8
67,0
66,7
65,9
66,0
65,7

65,4
66,4
65,5

Pensionsmedelålder
- totalt
65,6
63,8
64,8
64,6
64,0
65,5
65,1
65,8
67,4
64,9
64,5
65,5
64,6
64,7
65,4

*Beräkning av medelålder utgår från avgångskoden ”uppnådd pensionsålder” som är registrerad i PersonecP.

Det årliga antalet pensionsavgångar är svårprognostiserat då den enskilde
medarbetaren själv bestämmer sin pensionsavgång mellan 61–67 år. Med
utgångspunkt i den faktiska medelåldern för medarbetarna som gick i pension
under 2018, beräknas 5 170 tillsvidareanställda medarbetare (4 004 kvinnor och
1 166 män) att gå i pension inom den kommande tioårsperioden. Det
motsvarar 23 % av det totala antalet tillsvidareanställda medarbetare 2018.
Pensionsavgångar 2019-2030 baserat på pensionsavgång vid 65 år
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Omställning
Omställning av medarbetare kan komma i fråga som följd av förändring av
verksamheter på grund av exempelvis förändrat uppdrag eller förändrade
förutsättningar. I första hand sker omställningen genom förflyttning av
medarbetare, i andra hand kan uppsägning på grund av arbetsbrist bli aktuell.
En uppsägning föregås alltid av en omplaceringsutredning, varvid Malmö stad
har en omfattande omplaceringsskyldighet. Omställningsarbetet inom Malmö
stad sker huvudsakligen inom respektive förvaltning. I de fall omställning inte
kan göras inom förvaltningen, kan omställning utanför förvaltningen komma
att bli aktuellt. Som mest under 2018 var 29 medarbetare tillgängliga för ny
placering på annan förvaltning inom Malmö stad. I december 2018 var fem
medarbetare tillgängliga för ny placering på annan förvaltning inom Malmö
stad.
Sammanfattning
Malmö stad har fortsatt kvantitativa och kvalitativa kompetensgap men de
minskade under 2018. Trenden är också en minskad personalomsättning och
en minskning av antalet utannonserade tjänster. Dock ökade inhyrningen av
sjuksköterskor.
Malmö stad står precis som andra kommuner och övriga sektorer inför stora
kompetensutmaningar. Uppföljningen av Malmö stads
kompetensförsörjningsarbete de senaste tre åren visar att verksamheten
utvecklas och anpassas efter de förutsättningar som finns. Det finns ingen
snabb eller enkel lösning för att förändra ett kompetensgap eller
personalomsättningen. Det är oftast en kombination av aktiviteter och inre och
yttre omständigheter som tillsammans påverkar och arbetet kräver uthållighet,
anpassningsbarhet och långsiktighet.
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Arbetstid och tjänstgöringsgrad
I målområde nio i budget 2018 anges målsättningen att tillsvidareanställning
och heltid ska vara norm. I inriktningen framgår att arbetet med goda
anställningsvillkor fortsätter genom att skapa fler heltidstjänster och färre
timavlönade. Av inriktningen framgår även att det är ett särskilt fokus inom
vård och omsorg och funktionsstöd med att minska antalet timanställningar till
förmån för tryggare anställningsformer. Det framgår också att arbetet med
handlingsplanen som syftar till att öka andelen medarbetare som arbetar heltid
ska påbörjas. I detta avsnitt redovisas hur arbetet inom dessa områden har
bedrivits under 2018.
Arbetet med att öka andelen medarbetare som arbetar heltid
Kommunstyrelsen beslutade i januari 2018 om en handlingsplan med syfte att
öka andelen medarbetare som arbetar heltid. Handlingsplanen har som mål att
öka såväl heltidsanställningar som heltidsarbete5. Under 2016 inledde SKL
(Sveriges kommuner och landsting) och fackförbundet Kommunal ett femårigt
projekt som kallas Heltidsresan. Bakgrunden är att kommuner, landsting och
regioner står inför stora rekryteringsbehov. Behoven av välfärdstjänster ökar
samtidigt som många medarbetare kommer att gå i pension. Prognosen är att
den svenska välfärden kommer att behöva rekrytera en halv miljon nya
medarbetare till 2023 om inga förändringar görs i organisation, arbetssätt och
bemanning. Vid en ökad konkurrens på arbetsmarknaden inom olika
yrkeskategorier kan det uppstå en brist, både nationellt och i Malmö stad. Ett
sätt att motverka denna utveckling är att en större andel av medarbetarna i
Malmö stad arbetar heltid. Om fler arbetar heltid kan det även bidra till ökad
kontinuitet i verksamheten med positiva effekter på såväl kvalitet gentemot
Malmöbon, till yrkenas attraktivitet och till ökad jämställdhet.
Kommunstyrelsen beslutade att anmoda hälsa-, vård och omsorgsnämnden
och funktionsstödsnämnden att fastställa heltidsprojekt för respektive nämnd
samt att anmoda hälsa-, vård och omsorgsnämnden, funktionsstödsnämnden
och servicenämnden att fastställa årliga delmål för att öka andelen medarbetare
som arbetar heltid.
I handlingsplanen lyftes ett antal yrkesgrupper fram som hade lägre andel heltid
än genomsnittet i Malmö stad. Yrkesgrupperna redovisas i tabellen nedan.
Uppgifterna bygger på månadsavlönade medarbetare. Yrkeskategorier med
färre än 15 medarbetare redovisas inte.

Med heltidsarbetande avses heltidsanställda medarbetare som inte har haft en
sammanhängande frånvaro, på deltid eller heltid, 30 kalenderdagar i följd
5
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Andel heltid
Antal
Yrkesgrupp
Yrkeskategori
anställda
Undersköterska äldreomsorg Undersköterska
2472
Undersköterska natt
406
Vårdare gruppboende
Stödassistent LSS
792
Stödassistent natt LSS
229
Stödpedagog LSS
182
Vårdare
45
Stödpedagog natt LSS
29
Vårdbiträde äldreomsorg
Vårdbiträde dag
1077
Vårdbiträde natt
93
Elevassistent
Elevassistent
612
Lärare praktiska/
Lärare idrott
86
estetiska ämnen
Lärare musik
86
Lärare textilslöjd
56
Lärare trä-metallslöjd
55
Lärare bild
37
Lärare hemkunskap
27
Sjuksköterska
Sjuksköterska
296
Sjuksköterska natt
18
Måltidspersonal
Restaurangbiträde
176
Köksbiträde
120
Personlig Assistent
Personlig assistent HÖK
115
Ledsagare/avlösare
53
Lärare kulturskola
Musiklärare
75
Kulturpedagog
25
Kurator
Kurator
122
Skolsköterska
Skolsköterska
103
Biblioteksassistent
Biblioteksassistent
60

2018
70%
29%
56%
54%
65%
84%
55%
52%
27%
82%
95%
55%
79%
84%
84%
89%
86%
17%
35%
65%
31%
32%
59%
52%
85%
79%
68%

2017
67%
27%
56%
48%
60%
81%
55%
52%
27%
82%
94%
49%
83%
86%
82%
90%
85%
11%
66%
66%
34%
30%
58%
57%
85%
82%
75%

2016
66%
26%
60%
54%
74%
83%
70%
54%
22%
77%
93%
49%
80%
78%
84%
79%
81%
0%
61%
61%
35%
26%
55%
65%
83%
78%
71%

2015
66%
24%
40%
83%
100%
59%
52%
26%
73%
94%
48%
80%
80%
81%
85%
78%
14%
50%
50%
36%
43%
56%
57%
82%
71%
69%

Nedan redovisas åtgärder för de förvaltningar som har i uppdrag att fastställa
årliga delmål för att öka andelen medarbetare som arbetar heltid.
Hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen
Berörda yrkeskategorier i förvaltningen är undersköterska, vårdbiträde och sjuksköterska.
I februari 2018 antog hälsa-, vård och omsorgsnämnden projektdirektivet
Heltid som norm – en bemanningsstrategi. Utifrån projektplanen har förvaltningen
under 2018 arbetat med att starta upp pilotprojekt i fyra verksamheter inom
avdelningarna särskilt och ordinärt boende med fokus på yrkeskategorierna
undersköterska och vårdbiträde. Dessa kommer att utvärderas under 2019.
Förvaltningen har också arbetat med en översyn av befintliga
arbetstidsmodeller. Under 2018 har avdelningen ordinärt boende påbörjat ett
arbete med att starta upp interna resursgrupper. Det innebär en arbetsgrupp
som täcker upp vid frånvaro och arbetstoppar inom ett begränsat antal
hemtjänstgrupper. Effekterna av införandet har inneburit ökad kontinuitet,
ökad arbetsglädje, minskad användning av timavlönade medarbetare samt
ökade möjligheter till fler heltidsanställningar.
Funktionsstödsförvaltningen
Berörda yrkeskategorier i förvaltningen är stödassistenter och stödpedagoger (tidigare vårdare)
och personliga assistenter.
I mars 2018 antog funktionsstödsnämnden handlingsplanen Heltid som norm.
Utifrån satta delmål för 2018 har ett antal projekt påbörjats inom
förvaltningen.
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•
•
•

Workshops med verksamhetsföreträdare och ledningsgrupper kopplat
till bemanningsplanering och schemaläggning har genomförts.
Uppstart av bemanningsteam i syfte att minska övertid och
timavlönade och ge viss möjlighet till ökad sysselsättningsgrad.
Projekt som bygger på samordnad planering och samordnade resurser
på mer än en arbetsplats.

Serviceförvaltningen
Berörda yrkeskategorier i förvaltningen är restaurangbiträden.
Serviceförvaltningens avdelning skolrestauranger har under hösten 2018
implementerat en ny organisation utifrån ett tidigare påbörjat
förändringsarbete. En del i den nya organisationen har inneburit att
verksamheten utvärderat möjligheten att omfördela timmar som tidigare
organiserats i en poolsektion till att användas som resurstid i respektive
sektion. Detta har inneburit att 20 restaurangbiträden har erbjudits
heltidsanställning tillsvidare och att 50 restaurangbiträden har erbjudits
heltidsanställning under projektets varaktighet. Projektet utvärderas löpande
och har förlängts till våren 2019.
Kommunövergripande arbete
Den partsammansatta arbetsgrupp som bildades hösten 2016 med
representanter för Malmö stad och fackförbundet Kommunal har träffats
under året och följt arbetet på förvaltningarna. Gruppen kommer fortsatt att
följa arbetet under hela planperioden fram till maj 2021. Representanter från
gruppen, både från Malmö stad och Kommunal, har deltagit i två
partsgemensamma konferenser med fokus på organisation och bemanning
samt arbetstidsförläggning och arbetsmiljö. Syftet med konferenserna är att
inspirera och ge stöd i arbetet med att implementera en heltidsorganisation.
Även representanter från hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen och
funktionsstödsförvaltningen respektive projektgrupper har deltagit vid
konferenserna. Malmö stad deltar i ett nätverk med andra kommuner för ledare
av heltidsprojekt som anordnas av SKL. Syftet med nätverket är att tillföra
kunskap, ge erfarenhetsutbyte och idéutveckling som leder till användbara
strategier. Staden deltar också i ett nätverk med andra kommuner i Skåne.
Arbete med att ta fram ett kommungemensamt IT-system som ger stöd för ett
strukturerat och aktivt arbete med bemanning och schemaläggning pågår.
Heltidsarbetande
I december 2018 hade Malmö stad 22 048 heltidsanställda medarbetare, varav
76,9% var heltidsarbetande6 Med heltidsarbetande avses heltidsanställda
medarbetare som inte har haft en sammanhängande frånvaro, på deltid eller
heltid, 30 kalenderdagar i följd. Andelen heltidsarbetande medarbetare ökade
med 1,1 procentenheter jämfört med november 2017 (2016: 74,9%)7.

6
7

Definition Kolada.se Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)
Uppgifterna för 2016 och 2017 avser november.
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Heltidsanställda
I december 2018 hade Malmö stad 22 048 heltidsanställda medarbetare (85,5
%). Andelen heltidsanställda medarbetare ökade med 0,9 procentenheter
jämfört med 2017. I nedanstående diagram framgår fördelningen inom
respektive intervall avseende tjänstgöringsgrad. Siffrorna baseras på
månadsavlönade medarbetares grundanställning.
Tjänstgöringsgrad månadsavlönade medarbetare, 2018
2,0%

2,1%

10,4%

85,5%

Tjänstgöringsgrad 0 - 50%

Tjänstgöringsgrad 51 - 74%

Tjänstgöringsgrad 75 - 99%

Tjänstgöringsgrad 100%

Andel heltidsanställda kvinnor var 84,8%, vilket var en ökning motsvarande 1,2
procentenheter i förhållande till 2017. Andelen heltidsanställda män var 87,6%,
vilket var en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med 2017.
Tjänstgöringsgrad
månadsavlönade kvinnor, 2018
1,9%

2,2%

Tjänstgöringsgrad
månadsavlönade män, 2018
2,3%

2,0%

8,1%

11,1%

84,8%

87,6%

Tjänstgöringsgrad 0 - 50%

Tjänstgöringsgrad 0 - 50%

Tjänstgöringsgrad 51 - 74%

Tjänstgöringsgrad 51 - 74%

Tjänstgöringsgrad 75 - 99%

Tjänstgöringsgrad 75 - 99%

Tjänstgöringsgrad 100%

Tjänstgöringsgrad 100%
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De förvaltningarna med störst andel deltidsanställda medarbetare var
funktionsstödsförvaltningen och hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen.
Andel deltidsanställda per förvaltning 2017-2018
Stadskontoret
Fastighets- o gatukontoret
Stadsbyggnadskontoret
Miljöförvaltningen
Arbmarknad och socialförv
Förskoleförvaltning
Fritidsförvaltningen
Grundskoleförvaltning
Serviceförvaltningen
Gymnasie och vuxenutbildn
Kulturförvaltningen
Hälsa vård och omsorgsförv
Funktionsstödsförvaltning
0,0%

1,3%
1,4%
1,7%
2,1%
2,3%
5,7%
5,7%
8,0%
9,8%
13,0%
16,6%
31,2%
33,8%
5,0%

10,0%

15,0%

2017

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

2018

Uppgifter för fastighets- och gatukontoret 2017 saknas med anledning av den nya förvaltningsorganisationen
som infördes 1 juli 2018.

Andelen deltidsanställda kvinnor var större än andelen deltidsanställda män i
de flesta förvaltningarna med undantag av stadsbyggnadskontoret, hälsa-, vård
och omsorgsförvaltningen, fritidsförvaltningen och fastighets- och
gatukontoret. Skillnaden mellan andelen deltidsanställda kvinnor och män var
störst på serviceförvaltningen, där den uppgick till 14,7 procentenheter (2017:
20,7 procentenheter).
Andel deltidsanställda per förvaltning, könsuppdelat, 2018
Stadsbyggnadskontoret
Fastighets- o gatukontoret
Stadskontoret
Arbmarknad och socialförv
Miljöförvaltningen
Fritidsförvaltningen
Förskoleförvaltning
Grundskoleförvaltning
Gymnasie och vuxenutbildn
Kulturförvaltningen
Serviceförvaltningen
Hälsa vård och omsorgsförv
Funktionsstödsförvaltning
0,0%

1,3%
1,5%
2,3%
2,4%
5,1%
5,8%
8,2%
14,1%
17,2%
17,3%
30,8%
34,6%

5,0%

10,0%
Kvinna
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Skillnader i andel medarbetare med deltidsanställningar varierar mellan Malmö
stads yrkeskategorier. Högst andel medarbetare med deltidsanställning
återfinns i yrkeskategorierna undersköterska, stödsassistent LSS och
vårdbiträde.
Andel deltidsanställda i femton största yrkeskategorierna, 2017-2018
Förstelärare
Sektionschef
Socsekr myndighet BoU
Lärare årskurs 1-7
Förskollärare
Barnskötare
Lärare årskurs 4-9
Kock/Kokerska
Assistent
Lärare allmänna ämnen
Sjuksköterska
Elevassistent
Undersköterska
Stödassistent LSS
Vårdbiträde

0,3%
0,4%
1,0%
3,3%
4,4%
6,5%
6,8%
8,2%
9,5%
13,8%
17,5%
18,6%
35,6%
44,8%
49,6%

0%

5%

10%

15%
2017
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Riktlinjen för önskad tjänstgöringsgrad i Malmö stad
I maj 2007 antogs nuvarande kommungemensamma riktlinjer angående önskad
tjänstgöringsgrad. I riktlinjerna definieras ofrivilligt deltidsanställd som
tillsvidareanställd medarbetare med deltidsanställning, som önskar högre
tjänstgöringsgrad och är beredd att acceptera utökning av tjänstgöringsgrad på
annan arbetsplats inom förvaltningen, andra arbetstider och/eller andra
arbetsuppgifter inom ramen för anställningsavtalet. Enligt riktlinjerna är det en
ambition att tillgodose önskemålet inom sex månader efter medarbetarens
anmälan.
Under 2017 påbörjades ett arbete med att se över riktlinjen för önskad
tjänstgöringsgrad för att säkerställa att riktlinjen stödjer den lokala
handlingsplanen att öka andelen medarbetare som arbetar heltid på ett effektivt
sätt. Arbetet har resulterat i riktlinjen Anställning i Malmö stad som planeras för
beslut i arbetsgivarutskottet i februari 2019. Riktlinjen Anställning i Malmö stad
ersätter Riktlinjen för önskad tjänstgöringsgrad i Malmö stad, Riktlinjer timavlönade och
Ledighet för att prova annat arbete.
Ofrivilligt deltidsanställda
Den 31 december 2018 var det 99 medarbetare, 87 kvinnor och 12 män, som
varit ofrivilligt deltidsanställda mer än sex månader. Av dessa medarbetare
arbetade 69 inom skolrestauranger vid serviceförvaltningen.
Antal medarbetare som varit ofrivilligt deltidsanställda mer än sex
månader efter anmälan, 2007-2018
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Både antal kvinnor och män som varit ofrivilligt deltidsanställda ökade i
förhållande till 2017.
Antal medarbetare inom respektive förvaltning som varit ofrivilligt deltidsanställda mer
än sex månader efter anmälan
2017
Arbmarknad och socialförv
Fastighets- o gatukontoret
Fritidsförvaltningen
Funktionsstödsförvaltning
Förskoleförvaltning
Grundskoleförvaltning
Gymnasie och vuxenutbildning
Hälsa vård och omsorgsförv
Kulturförvaltningen
Miljöförvaltningen
Serviceförvaltningen
Stadsbyggnadskontoret
Stadskontoret
Totalt

2018

Kvinnor

Män

-

-

5
2
1

Kvinnor

Män

1
4
1

1

1
11
3

3

15
3

4
1

55

6

63

6

77

10

87

12

Uppgifter för fastighets- och gatukontoret 2017 saknas med anledning av den nya förvaltningsorganisationen
som infördes 1 juli 2018.

Förvaltningarna arbetar med flera åtgärder för att möjliggöra önskad
tjänstgöringsgrad. I Malmö stad finns lokala ramavtal för arbetstidsmodeller
som kan underlätta och medverka till att medarbetare ges möjlighet till önskad
tjänstgöringsgrad.
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Timavlönade timmar
Andelen timavlönade timmar har minskat succesivt sedan 2014 till 2018 även
om det skett en marginell ökning med 0,1 procentenheter 2018 jämfört med
2017. Andelen timavlönade timmar varierar under året, flest timavlönade
timmar är det i juli respektive december månad.
Andel timavlönade timmar av all närvaro, 2012-2018
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De förvaltningarna med högst andel timavlönade timmar av all närvaro var
funktionsstödsförvaltningen, hälsa- vård- och omsorgsförvaltningen, och
kulturförvaltningen. Andelen timavlönad av alla närvarotid ökade mest inom
funktionsstödsförvaltningen med 0,7 procentenheter och förskoleförvaltningen
med 0,6 procentenheter medan den minskade mest i fritidsförvaltningen med
1,3 procentenheter och serviceförvaltningen med 1,0 procentenheter jämfört
med 2017.
Andelen timavlönade av all närvaro per förvaltning, 2017-2018
Miljöförvaltningen
Stadskontoret
Stadsbyggnadskontoret
Serviceförvaltningen
Gymnasie och vuxenutbildn
Förskoleförvaltning
Grundskoleförvaltning
Arbmarknad och socialförv
Fastighets- o gatukontoret
Fritidsförvaltningen
Kulturförvaltningen
Hälsa vård och omsorgsförv
Funktionsstödsförvaltning

0,6%
0,7%
0,9%
1,3%
2,4%
3,2%
3,2%
3,3%
3,8%
4,3%
7,0%
8,3%
13,1%

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14%
2017

2018

Uppgifter för fastighets- och gatukontoret 2017 saknas med anledning av den nya förvaltningsorganisationen
som infördes 1 juli 2018. Uppgifterna för gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, arbetsmarknad- och
socialförvaltningen, funktionsstödsförvaltningen och hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen avser maj - december
2017 med anledning av de nya nämnd- och förvaltningsorganisationer som infördes 1 maj 2017. Därmed är
uppgifterna inte helt jämförbara med 2018.
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De yrkeskategorier som har högre andel timavlönade medarbetare av all
närvaro än genomsnittet (5,2 %) är vårdbiträden, stödassistenter LSS,
assistenter, barnskötare och sjuksköterskor. Andelen timavlönad tid av all
närvaro ökade mest inom yrkeskategorierna stödsassistent LSS med 0,9
procentenheter och barnskötare med 0,6 procentenheter jämfört med 2017.
Andelen timavlönade timmar av all närvaro i de femton största
yrkeskategorierna, 2017-2018
Förstelärare
Sektionschef
Kock/Kokerska
Förskollärare
Lärare allmänna ämnen
Socsekr myndighet BoU
Lärare årskurs 1-7
Undersköterska
Lärare årskurs 4-9
Elevassistent
Sjuksköterska
Barnskötare
Assistent
Stödsassistent LSS
Vårdbiträde

0,0%
0,1%
0,7%
1,2%
1,7%
1,8%
3,6%
3,8%
4,2%
4,5%
5,9%
6,3%
6,6%
8,7%
26,2%
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Kvinnor stod för huvuddelen av antalet unika medarbetare och andelen
timavlönade timmar. Vårdbiträde var den yrkeskategori som hade störst andel
timavlönade män och där stod män för drygt en tredjedel av den timavlönade
närvarotiden.

Vårdbiträde
Barnskötare
Undersköterska
Stödsassistent LSS
Lärare årskurs 1–7
Elevassistent
Lärare årskurs 4–9
Assistent
Förskollärare
Sjuksköterska
Lärare allmänna ämnen
Socsekr myndighet BoU
Kock/Kokerska
Sektionschef
Förstelärare

Antal unika timavlönade
medarbetare
Kvinnor
Män
1509
711
1093
278
454
90
332
116
287
121
240
142
178
152
121
85
83
10
70
9
59
56
32
6
12
1
6
1
1
0

Antal heltidsresurser
(40t/v) timavlönade
medarbetare 2018
Kvinnor
Män
194
110
104
27
60
13
41
18
14
7
11
7
7
9
9
6
10
1
12
2
2
2
4
0
1
0
1
0
0
0

Fördelning timavlönade
timmar
Kvinnor
Män
64%
36%
79%
21%
82%
18%
69%
31%
65%
35%
62%
38%
43%
57%
59%
41%
89%
11%
88%
12%
50%
50%
94%
6%
75%
25%
99%
1%
100%
0%

I tabellen ovan visas antal unika timavlönade medarbetare uppdelat per kön samt vad de arbetade timmarna motsvarade i heltidsresurser
omräknat med veckoarbetstidsmått 40 timmar/vecka. I kolumnerna till höger visas fördelningen mellan kvinnor och män av antalet
timavlönade timmar.
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Uppdrag budget 2018
I budget 2018 gavs hälsa-, vård och omsorgsnämnden och
funktionsstödsnämnden i uppdrag att arbeta med kontinuiteten gentemot
brukarna och minska antalet timvikarier till förmån för tryggare
anställningsformer.
Hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen har under 2018 arbetat med uppdraget
genom projektet Heltid som norm som bland annat syftar till att utveckla
bemanningsplaneringen i verksamheterna. Fyra verksamheter har gått in i
pilotprojekt inom ramen för projektet. Utvecklingen av
bemanningsplaneringen väntas på sikt leda till en minskning i antalet
timavlönade timmar.
Utöver projektet Heltid som norm har verksamhetsavdelningarna i hälsa-, vård
och omsorgsförvaltningen arbetat på flera sätt med att minska andelen
timavlönade. Nämnden satte ett målvärde att användningen av timavlönade
timmar skulle minska under året, men målvärdet har inte uppnåtts. En
förklaring till att målvärdet inte uppnåtts är att insatserna kring utveckling av
bemanningsplaneringen inte fått full effekt ännu. Förändringar inom flera
verksamheter har också gjort att behovet av timavlönade har ökat i vissa
sektioner inom särskilt boende, vilket påverkat den totala volymen av
timavlönade timmar.
Funktionsstödsnämndens målvärde för användningen av timavlönade timmar
2018 var 10 %, men målvärdet har inte uppnåtts. En förklaring är en
volymökning i organisationen motsvarande 2,7% som huvudsakligen beror på
nyetablering av verksamheter. Ökade insatser för brukare med riktade insatser
har också gjort att behovet av timavlönade har ökat.
Funktionsstödsförvaltningen har under året arbetat med uppdraget att minska
antalet timvikarier till förmån för tryggare anställningsformer genom olika
utvecklingsarbeten. Utvecklingsarbetet har skett inom områdena, rekrytering av
nya medarbetare, planering och organisering av kärnprocesser, styr- och
ledningsprocesser samt intern och extern samverkan. Ett antal projekt och
arbetsgrupper med fokus på heltid som norm inom förvaltningens
verksamheter har också startats.
Samtidigt som åtgärderna för att minska andelen timavlönade timmar inte gett
önskad effekt har andelen visstidsanställda minskat, andelen
tillsvidareanställningar och heltidsanställningar ökat samt den extra närvaron
(fyllnadstid och övertid) minskat. Mot bakgrund av detta och uppdraget
avseende kontinuitet för brukarna har ett mer strukturerat arbete med att ställa
om förvaltningen från en deltidsorganisation till en heltidsorganisation
påbörjats.

46 │ Malmö stad │ Personalredovisning 2018

Del 1 - Uppföljning av personalpolitiska mål - Arbetstid och tjänstgöringsgrad

Produktiv resurs och arbetstid
Vid en omräkning av antalet månadsavlönade medarbetare i december 2018
(25 797) till årsarbetare, fanns det 24 762 heltidsresurser. Det var en ökning
med 372 jämfört med december 2017. Av dessa var 2 596 tidsbegränsat
anställda, en minskning med 279.
Produktiv, eller använd resurs, visar hur mycket personalresurser omräknat till
årsarbetare som faktiskt har varit närvarande för att bedriva Malmö stads
verksamhet. I den produktiva resursen ingår månadsavlönade, timavlönade
samt extra närvaro i form av fyllnads- och övertid. All frånvaro inklusive
semester är avräknad. Den genomsnittliga totala närvaron under 2018 var
17 834 heltidsresurser, en ökning med 91 heltidsresurser (2017: 17 743).
Faktisk närvaro och frånvaro omräknat till heltid i Malmö stad, 2018
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Vid en jämförelse kan det konstateras att såväl övertid (2018: 58,4
heltidstjänster i snitt) som fyllnadstid (2018: 105,6 heltidstjänster i snitt) under
2018 ligger på ungefär samma nivå som under 2017.
Extra närvaro områknat till heltid per månad, 2017-2018
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Genomsnittlig närvaro omvandlad till heltid
Den genomsnittliga närvaron (produktiv resurs) omvandlad till heltid visar hur
många heltidsresurser tillsvidareanställda, visstidsanställda och timavlönade
utgjorde på respektive förvaltning.
Genomsnittlig närvaro omvandlat till heltid, 2018
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Förena förvärvsarbete och föräldraskap
Uttag av föräldraledighet
Under 2018 tog 17,4 % av kvinnorna ut föräldraledighet och 14,7 % av
männen. Både andelen kvinnor och män som tog ut föräldraledighet ökade i
jämförelse med 2017 (kvinnor 17,2 % och män 13,3%). Dessa uppgifter anger
inte omfattningen av uttaget, utan endast hur stor andel av medarbetarna som
vid något tillfälle under året var föräldralediga. Uppgifterna är relaterade till det
totala antalet månadsavlönade medarbetare, inte endast de som är föräldrar.
I diagrammet nedan visas omfattningen av uttag av föräldraledighet. Denna
inkluderar även partiell ledighet men inte tillfällig föräldraledighet/vård av barn
(se särskilt diagram i nästa avsnitt).
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Föräldraledighet, 2013-2018
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Kvinnors uttag av föräldraledighet minskade något från föregående år och
mäns ökade något. Omvandlat till dagar var kvinnor i genomsnitt
föräldralediga i 19,8 dagar och män i 8,4 dagar. Skillnaden mellan kvinnor och
mäns uttag av föräldraledighet minskade något under året och uppgick till 3,1
procentenheter (2017: 3,57 procentenheter).
Uttag av tillfällig föräldraledighet/vård av barn (VAB)
I diagrammet nedan visas omfattningen av uttag för tillfällig
föräldraledighet/vård av barn. Uttaget av tillfällig föräldraledighet/vård av barn
(VAB) ökade med 0,03 procentenheter jämfört med 2017. Kvinnors uttag
ökade med 0,03 procentenheter och mäns uttag ökade med 0,01
procentenheter i jämförelse med 2017. Kvinnors uttag var 0,18 procentenheter
större än mäns och skillnaden mellan kvinnor och mäns uttag av tillfällig
föräldraledighet/vård av barn ökade något jämfört med 2017 (2017: 0,16
procentenheter).
Tillfällig föräldraledighet (VAB), 2013-2018
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Sammanfattning
Andelen heltidsanställda medarbetare har ökat. För kvinnor har andelen ökat
medan männen ligger kvar på oförändrad nivå. Andelen heltidsarbetande
medarbetare har också ökat. Samtidigt ökade också antalet ofrivilligt
deltidsanställda medarbetare. På hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen,
funktionsstödsförvaltningen och serviceförvaltningen pågår olika projekt i syfte
att öka andelen medarbetare som arbetar heltid. Andelen heltidsanställda
varierar kraftigt mellan olika yrkeskategorier där framför allt kvinnodominerade
yrkeskategorier inom vård och omsorg, undersköterskor, vårdbiträden och
stödassistenter, har hög andel deltidsanställda medarbetare jämfört med
genomsnittet för Malmö stad. En stor utmaning i det fortsatta arbetet ligger i
att öka både andelen heltidsanställda och andelen heltidsarbetande framför allt
i dessa yrkeskategorier.
Andelen timavlönade timmar har minskat succesivt sedan 2014 till fram till
2017. Under det senaste året har det skett en marginell ökning. De
yrkeskategorier som har den högsta andelen timavlönade av all närvaro är
vårdbiträden och stödassistenter LSS. Dessa yrkeskategorier finns inom hälsa-,
vård och omsorgsförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen. Inom båda
dessa förvaltningar pågår flera projekt i syfte att minska andelen timavlönade
medarbetare till förmån för tryggare anställningsformer.
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Lönebildning
Lönestruktur
I enlighet med Malmö stads inriktning för lönebildning 2018 ska Malmö stad
vara en attraktiv arbetsgivare där lönestruktur och anställningsvillkor för
stadens yrken skapar goda förutsättningar att attrahera, rekrytera, utveckla och
behålla engagerade medarbetare med rätt kompetens. Lönebildningen ska bidra
till att verksamheterna når målen.
I lönebildningsarbetet för 2018 fortsatte arbetet med att synliggöra större
yrkeskategorier med ett särskilt löneökningsbehov som genererar en förändring
av Malmö stads lönestruktur. I november 2017 beslutade Kommunstyrelsens
arbetsgivarutskott om Malmö stads inriktning för lönebildning 2018. I inriktningen
fastslogs att förvaltningarna skulle verka för att utveckla lönestrukturen för
utvalda grupper enligt ”Målbild 2018” och i övrigt upprätthålla befintlig
lönestruktur tillsammans med förvaltningslokala behov av strukturella
förändringar.
Yrkeskategorier i Malmö stads ”Målbild 2018”
Aktivitetsledare
Barnskötare
Fritidspedagog
Förskolechef bitr.
Lärare allm. ämnen
Pedagog
Rektor bitr.
Sjuksköterska
Stödpedagog LSS

Arbetsmarknadssekreterare
Biståndshandläggare
Fysioterapeut/sjukgymnast
Förskollärare
Lärare 1–9
Personlig ass. (HÖK)
Sektionschef
Socialsekr mynd BoU
Undersköterska

Arbetsterapeut
Distriktssköterska
Förskolechef
Förste förskollärare
Omsorgspedagog
Rektor
SFI-lärare
Stödsassistent LSS

Ytterligare resultat och kommentarer kring lönebildning 2018 görs i rapporten:
”Resultat och kommentarer kring lönebildningsåret 2018 i Malmö stad”.
Löneöversyn
I lönesättningsarbetet finns gemensamma mål och utgångspunkter inom
Malmö stad. I samband med den årliga löneöversynen stödjs ett sammanhållet
arbetssätt genom löneöversynsprocessen. Den beskriver arbetet med årlig
löneöversyn, ansvarsfördelning samt olika faser som analys, förberedelse och
genomförande.
Med utgångspunkt i centrala löneavtal, Malmö stads lönepolitik, Malmö stads
budget, verksamhetsplaner samt Malmö stads lönebild inför löneöversyn,
gjordes analyser och överväganden. Detta skedde i enlighet med
löneöversynsprocessen på såväl förvaltningar som kommunövergripande nivå.
Gemensamt för alla verksamheter är att ge service med god kvalitet till
Malmöborna. I Malmö stads inriktning för lönebildning 2018 framgick bland
annat att lönebildningen utgår från kända och förankrade kriterier för ett gott
arbetsresultat kopplade till verksamhetens uppdrag och mål. Ur
kompetensförsörjningssynpunkt ska lönespridningen beaktas i såväl det
löpande lönesättningsarbetet som i löneöversyn.
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Grunden för löneutveckling är medarbetarens kompetens och sätt att utföra
arbetet i förhållande till ansvar och svårighetsgrad. Chefer ansvarar för att i
dialog med medarbetare på individuell nivå konkretisera verksamhetens
uppdrag och följa upp medarbetares resultat. En god lönespridning i stadens
yrken möjliggör en löneutveckling som stärker medarbetarnas motivation och
arbetsresultat vilket leder till ökad effektivitet, produktivitet och kvalitet i
verksamheten.
Utgångspunkten för genomförande av löneöversyn 2018 är kommunstyrelsens
inriktning för lönebildning 2018. För löneöversyn 2018 gav de centrala avtalen,
med ett undantag, att inga garanterade utfall fanns att uppnå för respektive
arbetstagarorganisation. Svenska Kommunalarbetareförbundet var den enda
arbetstagarorganisationen som hade ett definierat utrymme och med en
avtalsperiod från och med 1 maj 2018. Övriga arbetstagarorganisationers avtal
gällde från och med den 1 april 2018. Utbetalning av ny lön skedde i enlighet
med de centrala avtalen men för medarbetare inom avtalsområdena Lärarnas
Riksförbund och Lärarförbundet genomfördes utbetalningen av nya löner i
november och december. Detta då nya centrala avtal slöts sent under hösten
och löneöversynen därför inte kunde påbörjas i takt med de övriga.
Det genomsnittliga löneutfallet för medarbetare som omfattades av
löneöversyn 2018 blev 2,86 %. Utfallet blev 2,93 % för kvinnor och 2,64 % för
män.
Löneutveckling Malmö stad 2018
Medellönen för samtliga månadsanställda var 30 460 kronor den 31 december
2018. Det innebar en ökning med 1018 kronor eller 3,46 % jämfört med
föregående år. Kvinnors medellön ökade med 3,58 % (1049 kronor) till 30 321
kronor och mäns medellön ökade med 3,04 % (912 kronor) till 30 887 kronor.
Läs mer om Malmö stads lönestatistik i Bilaga - lönestatistik för Malmö stad 2018.
Jämställda löner
Lönekartläggning
I enlighet med diskrimineringslagen ska Malmö stad årligen utifrån beslutad
riktlinje genomföra en lönekartläggning i syfte att upptäcka, åtgärda och
förhindra osakliga skillnader i lön och anställningsvillkor mellan män och
kvinnor.
Malmö stad ska kartlägga och analysera:
• Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor
• Löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika arbete
• Löneskillnader mellan kvinnor och män som utför likvärdigt arbete
• Löneskillnader som finns mellan ett kvinnodominerat arbete och ett
arbete som inte är kvinnodominerat, om arbetet som inte är
kvinnodominerat har lägre krav men högre lön
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Lönekartläggning 2017
Lönekartläggning 2017 fastställdes i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott i
april 2018. Utifrån kartläggning och analys avseende löneskillnader mellan
kvinnor och män som utför lika arbete konstaterades osakliga löneskillnader
inom yrket kock/kokerska vid förskoleförvaltningen och inom yrket
anläggningsarbetare vid serviceförvaltningen. Åtgärder i form av
lönejusteringar genomfördes i samband med löneöversynen 2018. En
sammanfattande analys konstaterade att inga andra osakliga löneskillnader
fanns i Malmö stad.
Lönekartläggning 2018
Under hösten 2018 påbörjades arbetet med lönekartläggning 2018.
Lönekartläggningen kommer att sammanställas för att redovisas och fastställas
i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott under våren 2019.
Löneutveckling föräldralediga
Malmö stad följer en målindikator för skillnaden i löneutvecklingen mellan
föräldralediga och icke föräldralediga. I löneavtalen framgår att även
medarbetare som är frånvarande på grund av föräldraledighet ska
uppmärksammas. Detta förtydligas också i överläggningsprotokollen mellan
Malmö stad och arbetstagarorganisationerna – ”Inga andra principer för lönesättning
ska gälla för föräldralediga och föräldralediga ska inte få en ogynnsam löneutveckling på
grund av sin frånvaro jämfört med övriga medarbetare.”
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Diagrammet nedan visar tillsvidareanställdas löneutfall (i åldersintervallet 20–
45) i 2018 års löneöversyn. Jämförelse är gjord mellan medarbetare som varit i
tjänst och medarbetare som varit 100 % föräldralediga under längre tid än 90
dagar. Diagrammet visar sex av Malmö stads femton största yrkeskategorier för
vilka antalet föräldralediga överstiger 30 medarbetare. Yrkena som redovisas
förändras över tid varför en sammantagen jämförelse över flera år inte är
möjlig.
Löneutfall för föräldralediga och icke föräldralediga i löneöversyn
2018
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Vid en jämförelse mellan löneutvecklingen för föräldralediga medarbetare och
medarbetare som varit i tjänst under 2018 uppvisas små differenser.
Majoriteten av yrkena uppvisar en högre utfallsnivå för medarbetare som är
föräldralediga. Det framkommer inte några statistiska förklaringar till
skillnaderna genom till exempel medellöneutveckling i olika åldersintervall eller
relativ lönenivå i de olika grupperna inom yrkena. Den främsta
påverkansfaktorn kan antas vara tillämpningen av principerna för lönesättning
med individuell och differentierad lön.
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Aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen
Enligt diskrimineringslagen har arbetsgivare ett ansvar att förebygga
diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett
diskrimineringsgrund genom aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder innebär att
arbetsgivaren ska genomföra ett fortlöpande arbete i fyra steg undersöka,
analysera, åtgärda och följa upp/utvärdera.
Malmö stads ramverk för arbetet med aktiva åtgärder
Malmö stad tog under 2017 fram ett kommunövergripande ramverk för arbetet
med aktiva åtgärder som implementerades under 2018. Ramverket innebär att
alla ledningsgrupper årligen ska genomföra en workshop där verksamheten
analyseras utifrån de fyra stegen och de fem områdena. Granskningen och
eventuella åtgärder sammanställs i en handlingsplan som sedan tas upp i
samverkan med de fackliga organisationerna. Workshopen ska ta sikte på
attityder och normer i den egna verksamheten för att kunna identifiera
strukturella risker för diskriminering eller repressalier.
Alla styrdokument och riktlinjer ska vara fria från diskriminering och dessa ska
granskas vid förändring eller när nya dokument tas fram. Detta görs
kommunövergripande och per förvaltning.
Alla HR-processer ska vara fria från diskriminerade strukturer och dessa
granskades under 2018 och kommer fortsättningsvis granskas vid förändring.
Varje år följs arbetet med aktiva åtgärder upp kommunövergripande.
Förvaltningarna rapporterar in identifierade risker och åtgärder samt resultatet
efter granskningen av förvaltningsspecifika riktlinjer och styrdokument.
Kommunövergripande rapporteras resultatet från granskningen av
kommunövergripande styrdokument och riktlinjer samt granskningen av HRprocesserna.
Identifierade risker och åtgärder
Identifierade risker och åtgärder i förvaltningarna är klassificerade utifrån
arbetsförhållanden, bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor,
rekrytering och befordran, utbildning och övrig kompetensutveckling samt möjligheter att
förena arbete och föräldraskap.
Arbetsförhållanden
Området arbetsförhållande innefattar så väl fysisk- som psykosocial
arbetsmiljö. I den fysiska arbetsmiljön har förvaltningarna identifierat risker
kopplade till lokaler och funktionshinder, svårigheter att hitta på grund av
otydlig skyltning och kontorslandskap i relation till funktionshinder. I den
psykosociala arbetsmiljön handlar de identifierade riskerna om jargong,
bemötande och attityder, avsaknad av ett öppet klimat, okända normer,
frånvarande chefer, olika förutsättningar för medverkan vid viktiga möten.
Utöver detta lyfter även ett par förvaltningar bristande kunskap om det
förebyggande och främjande arbetet med aktiva åtgärder som en risk.
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Bestämmelser och praxis om lön och andra anställningsvillkor
Förvaltningarna har identifierat risker kopplat till lönesättning utifrån att
föräldralediga, sjukskrivna och medarbetare som har vård av barn kan påverkas
negativt i löneutvecklingen. Faktorer som kön och ålder tydliggörs också som
risker, där risken för att män får högre lön för att de underrepresenterade
framhålls. Vidare har en förvaltning identifierat att vissa verksamheter saknar
lokala lönekriterier medan en annan förvaltning identifierat en eventuell risk
för att värderingar omedvetet styr vid lönesättning. Det framkommer även att
vissa delar i lönekriterierna kan vara svåra att uppfylla för vissa medarbetare
utifrån diskrimineringsgrunderna.
Rekrytering och befordran
Inom området rekrytering och befordran har risker kopplat till
rekryteringsprocessen identifierats. Det handlar om risk för köns- och
åldersdiskriminering när chefen vill balansera en personalgrupp, att chefer inte
utgår från samma frågeställningar vid intervjuer, godtyckliga bedömningar av
svenska språket, normer och fördomar hos den som rekryterar, bristande
kunskaper i rekryteringsprocessen, obefogade krav på t.ex. språkkompetens
eller högskoleutbildning, olikvärdigt bemötande och olikvärdig referenstagning.
Utbildning och övrig kompetensutveckling
Förvaltningarna har identifierat risker för att äldre medarbetare kan gå miste
om utvecklingsmöjligheter med hänvisning till att de inte har så många år kvar i
arbetslivet. Det framförs vidare att de som ofta uttrycker att de vill gå på
utbildningar i större utsträckning får gå.
Möjligheter att förena arbeta och föräldraskap
Flera förvaltningar har identifierat en problematik med att föräldralediga kan
glömmas bort vid viktiga möten eller förmedling av information. Även vid
kompetensutveckling finns risk för att föräldralediga medarbetare inte finns
med i åtanke i samma utsträckning. Vidare lyfts att det kan vara svårt för
medarbetaren att känna att det finns möjlighet att gå ner i arbetstid och arbeta
deltid.
Planerade åtgärder finns till samtliga identifierade risker inom de fem
områdena varav en del är planerade att genomföras och en del är pågående.
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Granskning av kommunövergripande styrdokument och
riktlinjer samt förvaltningsspecifika styrdokument och riktlinjer
På kommunövergripande och förvaltningsnivå har samtliga styrdokument och
riktlinjer blivit granskade. Detta har lett till vissa språkliga förändringar, till
exempel har begreppet tjänsteman ändrats till tjänsteperson och han/hon till
hen eller arbetstagare.
Granskning av HR-processerna
Malmö stads nio HR-processer har granskats utifrån de sju
diskrimineringsgrunderna. Varje processgrupp har planerat och lagt upp
arbetet utifrån processens behov och förutsättningar. Inga diskriminerande
strukturer har identifierats men det har bland annat framkommit ett behov av
att förtydliga vikten av medarbetares möjlighet att medverka vid viktiga möten.
Vidare har det identifierats en risk för att valet av namn i e-learningfilmer kan
visa på en norm utifrån etnicitet och kön som i sin tur kan bidra till
exkludering.
Sammanfattning
Malmö stad tog under 2017 fram ett kommunövergripande ramverk för arbetet
med aktiva åtgärder som implementerades och genomfördes under 2018. Alla
ledningsgrupper på alla nivåer har genomfört workshops och ett antal risker
för eventuell diskriminering har identifierats. De flesta riskerna rapporteras
inom arbetsförhållanden och det framkommer att attityder och normer är en
återkommande risk för diskriminering inom både detta område men också
inom lönesättning och rekrytering.
Syftet med ramverket är att dialogen i workshoparna ska bidra till ökad
kunskap bland chefer inom diskrimineringsområdet.
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Personalfakta
Malmö stad är med 25 797 månadsavlönade medarbetare en av de största
arbetsgivarna i Skåne och antalet medarbetare har successivt ökat. Den 31
december 2017 hade Malmö stad 382 fler medarbetare jämfört med föregående
år. Det var en ökning med 1,5 % jämfört med 2017. Av de månadsavlönade
medarbetarna var 76 % (19 493) kvinnor och 24 % (6304) män.
Antal månadsavlönade medarbetare i Malmö stad, 2012-2018
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Utöver de månadsavlönade medarbetarna var antalet timavlönade medarbetare,
omräknat till heltid (40 tim./v), i genomsnitt 925 per månad. Det är en ökning
med 25 jämfört med 2017. Totalt var 7 516 unika medarbetare timavlönade i
Malmö stad under 2018 och andelen arbetade timmar av timavlönade
medarbetare i relation till antal arbetade timmar totalt var 5,2 %. Det innebär
en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med 2017. Läs mer under avsnittet
Arbetstid och tjänstgöringsgrad.
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Av Malmö stads fjorton förvaltningar hade sju fler än 1 000 medarbetare den
31 december 2018. Malmö stad genomförde en större omorganisation 2017
och fackförvaltningar bildades. Ytterligare omorganisering skedde 2018 när
fastighets- och gatukontoret bildade en ny förvaltning. Detta har medfört att
det nu finns fler större förvaltningar och både grundskoleförvaltningen och
hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har 5 000 eller fler medarbetare.
Antal månadsavlönade medarbetare per förvaltning, 2017-2018
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Uppgifter för fastighets- och gatukontoret 2017 saknas med anledning av den nya förvaltningsorganisationen
som infördes 1 juli 2018.

Anställningsformer
Av samtliga månadsavlönade var 22 882 (88,7 %) tillsvidareanställda och 2 915
(11,3 %) tidsbegränsat anställda. Uppgifter om timavlönade medarbetare
behandlas framförallt under avsnittet Arbetstid och tjänstgöringsgrad.
Antal medarbetare per anställningsform, 2012-2018
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Jämfört med föregående år har antalet tillsvidareanställda ökat med 2,7 % (610)
och antalet tidsbegränsat anställda minskat med 7,8 % (228). Andelen
tillsvidareanställda var högre bland kvinnor än män under 2018. Andelen
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kvinnor som hade en tillsvidareanställning ökade något till 89,8%
(2017:88,8%). För män ökande andelen tillsvidareanställda med 1,3
procentenhet till 85,4 % 2018 (2017: 84,1 %).
Diagrammet nedan visar andelen tillsvidareanställda per förvaltning. Andelen
tillsvidareanställda översteg 80 % på samtliga förvaltningar.
Andel tillsvidareanställda, 2017-2018
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Uppgifter för fastighets- och gatukontoret 2017 saknas med anledning av den nya förvaltningsorganisationen
som infördes 1 juli 2018.

Diagrammet nedan visar andel tillsvidareanställda i de femton största
yrkeskategorierna. Andelen tillsvidareanställda medarbetare översteg 80 % i
tolv av de femton största yrkeskategorierna.
Andel tillsvidareanställda i de femton största yrkeskategorierna,
2017-2018
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Yrkeskategorier
Den 31 december 2018 arbetade 64 % av medarbetarna inom någon av de
femton största yrkeskategorierna i Malmö stad:
Barnskötare
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Åtta av de största yrkeskategorierna har ökat medan sex har minskat och en är
oförändrad. Den största förändringen har skett inom yrkena förskollärare (-90),
undersköterska (-78) och barnskötare (-73).
Åldersstruktur
Medelåldern för Malmö stads medarbetare var 43,3 år, vilket var en marginell
ökning jämfört med föregående år då den var 43,2 år. Medelåldern för kvinnor
var 43,5 år (2017: 43,3) och för män 42,8 år (2017: 42,8).
Ålderstruktur, 2017-2018
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I jämförelse med 2017 har antalet medarbetare, oavsett kön, ökat i alla
åldersgrupper med undantag för 60–69 år. Den procentuella ökningen var
störst inom åldersgruppen 20–29 år med 13 %.
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Anställning efter 67 år
I samband med att kommunstyrelsens arbetsgivarutskott reviderade Riktlinjer
för anställning i Malmö stad efter 67 års ålder i juni 2016, beslutade utskottet att
antalet anställda i Malmö stad som är över 67 år ska följas upp inom ramen för
personalredovisningen. Enligt tidigare beslutsordning i Malmö stad ansvarade
arbetsgivarutskottet för beslut om anställning av medarbetare efter 67 års ålder.
Efter revideringen har ansvaret flyttats till nämnderna.
Den 31 december 2018 hade Malmö stad 80 medarbetare som var 67 år eller
äldre. Det var åtta fler än vid samma tidpunkt 2017 då det var 72 medarbetare
som var 67 år eller äldre (2016: 36 medarbetare).
Medarbetare med utländsk bakgrund
I Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad återfinns målet
att andelen medarbetare med utländsk bakgrund8 på alla nivåer ska motsvara
andelen av den totala befolkningen.
Diagrammet nedan visar ökningen av andelen medarbetare i Malmö stad med
utländsk bakgrund sedan 2008.9 Den totala ökningen är cirka 12,3
procentenheter och uppgick till 37,7 % den 31 december 2018. Det var en
ökning med 1,1 procentenheter jämfört med 2017.
Målet är inriktat på att skillnaden mellan andelen medarbetare med utländsk
bakgrund och andelen Malmöbor med utländsk bakgrund ska minska.
Skillnaden mellan andelen medarbetare med utländsk bakgrund och andelen
Malmöbor med utländsk bakgrund har minskat från 12,9 procentenheter 2008,
till 8,2 procentenheter 2018.
Andel medarbetare med utländsk bakgrund i relation till
Malmöborna, 2008-2018
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Enligt SCB har en person utländsk bakgrund då den är utrikes född, eller har två föräldrar
som är utrikes födda.
9
Målet har mellan 2008–2014 funnits som ett kommunfullmäktigemål inom ramen för Malmö
stads budget.
8
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Indikatorn som kopplas till målet i utvecklingsplanen är Antal förvaltningar som
redovisar en andel medarbetare med utländsk bakgrund på alla nivåer som närmar sig målet
att spegla befolkningen i Malmö. Av medarbetarna hade 38,2 % av kvinnorna
utländsk bakgrund (2017: 37,0 %) och 36,3 % av männen (2017: 35,0 %).
Närmast att spegla Malmöborna avseende utländsk bakgrund (45,9 %) av
förvaltningarna var serviceförvaltningen (41,7 %), förskoleförvaltningen (47,0
%) och hälsa-, vård, och omsorgsförvaltningen (50,5 %).
Andel medarbetare med utländsk bakgrund per förvaltning,
2017-2018
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Uppgifter för fastighets- och gatukontoret 2017 saknas med anledning av den nya förvaltningsorganisationen
som infördes 1 juli 2018.

Graden av att spegla Malmöborna vad gäller utländsk bakgrund skiljde sig åt i
de olika yrkeskategorierna i Malmö stad. Närmast att spegla Malmöborna vad
gäller utländsk bakgrund (45,9 %) av dessa yrkeskategorier var elevassistent
(48,3 %).
Andel medarbetare med utländsk bakgrund i de 15 största
yrkeskategorierna, 2017-2018
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Jämställdhet
Diagrammet nedan visar könsfördelningen i Malmö stad. Andelen män har
ökat med 0,3 procentenheter 2018 jämfört med föregående år (2017: 24,1 %).
Könsfördelning medarbetare i Malmö stad,
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På samtliga förvaltningar förutom fritidsförvaltningen och serviceförvaltningen
var män i minoritet bland medarbetarna. Andelen män har ökat på sju av
fjorton förvaltningar, på en förvaltning är andelen oförändrad och på fem
förvaltningar har andelen män minskat.
Könsfördelningen per förvaltning, 2017-2018
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Uppgifter för fastighets- och gatukontoret 2017 saknas med anledning av den nya förvaltningsorganisationen
som infördes 1 juli 2018.
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I samtliga av Malmö stads femton största yrkeskategorier är kvinnor i
majoritet. I åtta av de femton yrkeskategorier ökade andelen män i jämförelse
med föregående år, en yrkeskategori var oförändrad och i sex yrkeskategorier
minskade andelen män.
Könsfördelning i de femton största yrkeskategorierna, 2017-2018
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Den 31 december 2018 var 72,5 % av Malmö stads chefer kvinnor (2017: 72,1
%). Andelen kvinnor som var chefer ökade med 0,4 procentenheter i
jämförelse med föregående år.
Skillnaden i könsfördelningen mellan chefer och medarbetare över- eller
understiger tio procentenheter på sex av fjorton förvaltningar.
Andel chefer som är kvinnor i relation till andelen medarbetare som är
kvinnor, 2018
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2017 års JÄMIX-rapport från Nyckeltalsinstitutet som var klar i april 2018,
innehåller nyckeltal som är kopplade till jämställdhet. Malmö stads JÄMIXpoäng 2017 var 96 poäng vilket var en minskning jämfört med 2016 då Malmö
stad fick 119 poäng (maxpoäng är 180 poäng). Malmö stad låg under
medianvärdet för deltagande kommuner som var 97 poäng, och strax över
medianvärdet för samtliga deltagande organisationer som var 118 poäng.
JÄMIX-rapport för 2018 kommer att vara klar i april 2019.
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Personalkostnader
Personalkostnaderna ökade under 2018 med 673 Mkr jämfört med föregående
år och uppgick till 13 011 Mkr. Personalkostnaderna omfattar lön, sociala
avgifter och pensionskostnader.
Personalkostnader i Malmö stad (Mkr), 2012-2018
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Personalkostnadernas andel av Malmö stads totala kostnader har successivt
ökat och uppgick 2018 till 55,6% om kostnader för avskrivningar ingår i
beräkningen och till 58,3 % när dessa exkluderas.
Personalkostnaders andel av Malmö stads totala kostnader,
2012-2018
60%
59%
58%
57%
56%

57,0%
55,6%

55,6%

57,4%

57,8%

55,8%

55%
54%
53%
52%

58,3%

53,4%

53,3%

53,5%

2012

2013

2014

54,5%

54,8%

2015

2016

55,2%

55,6%

51%
50%
2017

2018

Personalkostnaders andel av Malmö stads kostnader (inkl. avskrivningar)
Personalkostnaders andel av Malmö stads kostnader (exkl. avskrivningar)

69 │ Malmö stad │ Personalredovisning 2018

Del 2 - Uppföljning av övergripande personalområden - Chef och ledarskap

Chef och ledarskap
Chefsförsörjning
Chefsförsörjning är att säkerställa rätt kompetens hos chefer i Malmö stad för
att klara uppdraget och nå verksamhetens mål. Det innebär att ta tillvara och
stimulera intresset för ledarskap, kvalitetssäkra chefsrekryteringen, introducera,
utveckla och motivera chefer för ett hållbart ledarskap. Under 2018
genomfördes ett antal kommunövergripande aktiviteter för att främja
chefsförsörjningen, bland annat utvecklingsprogram för Framtida ledare och Att
leda genom andra chefer, introduktionsprogram för nya chefer, mentorskap,
chefsgrupper, kurser i The Human Element samt ledarskapsdag. På
förvaltningarna genomfördes också ett antal aktiviteter med syfte att stimulera
intresset för ledarskap, introducera och utveckla chefer i sitt uppdrag.
Chefer i Malmö stad
Den 31 december 2018 hade Malmö stad totalt 1 403 chefer, 72,5% av dessa
var kvinnor. Antalet chefer ökade totalt med 76 jämfört med 2017 och andelen
chefer som var kvinnor ökade med 0,4 procentenheter. Läs mer under
Jämställdhet.
Den 31 december 2018 hade Malmö stad 1082 första linjens chefer (2017: 999)
och 310 mellanchefer (2017: 317) samt 11 förvaltningschefer. Med första
linjens chef avses chef för medarbetare och med mellanchef avses chef för
andra chefer.
Antal chefer per förvaltning, 2017-2018
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Förskoleförvaltning
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Uppgifter för fastighets- och gatukontoret 2017 saknas med anledning av den nya förvaltningsorganisationen
som infördes 1 juli 2018.
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Chefer med utländsk bakgrund
Den 31 december 2018 hade 17,7 % av Malmö stads chefer utländsk bakgrund
(2017: 17,1%). Under perioden 2008 till 2018 har andelen chefer med utländsk
bakgrund ökat från 10,5 % till 17,7%.
Chefer med utländsk bakgrund i relation till Malmöborna, 2008-2018
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45,9%
38,3%

35%
30%
25%
17,7%
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Malmöbor med utländsk bakgrund

Andelen chefer 2018 med utländsk bakgrund var 17,7 % bland både män
(2017: 18,3%) och kvinnor (2017: 16,6%).
Chefsomsättning
Med total chefsomsättning avses antalet chefer som avslutade sin anställning
som chef i Malmö stad (inklusive pensionsavgångar) men också de chefer som
är kvar i organisationen men inte i rollen som chef, i förhållande till medeltal
antal chefer i hela Malmö stad under 2018. Chefsomsättningen 2018 för
Malmö stad totalt var 12,0% (2017: 12,7%). För mellanchefer var omsättningen
totalt i Malmö stad 13,6% (2017:10,9%). För första linjens chefer var
omsättningen totalt i Malmö stad 11,4% (2017:13,2%).
Chefsomsättning, 2017-2018
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Chefsomsättningen för kvinnor var 11,9% (2017: 13,2%) och för män 12,2%
(2017: 11,4%).
För mellanchefer som är kvinnor var omsättningen 2018 12,0% (2017: 12,8%).
Det innebär en minskning med 0,8 procentenheter. Chefsomsättningen för
mellanchefer som är män var 16,6% 2018 (2017: 7,3%), vilket var en ökning
med 9,3 procentenheter.
Chefsomsättningen bland första linjens chefer som är män var 10,8% 2018
(2017: 13,1%). Det innebär en minskning med 2,3 procentenheter. För första
linjens chefer som är kvinnor var omsättningen 2018 11,7% (2017: 13,3%)
vilket är en minskning med 1,6 procentenheter.
Chefsomsättning könsuppdelad, 2018
18%

16,6%
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Sjukfrånvaro för chefer
Totala sjukfrånvaron för chefer under 2018 var 2,53% vilket var en ökning
med 0,14 procentenheter i förhållande till 2017. För kvinnor ökade
sjukfrånvaron från 2,57% till 2,77% och för män ökade sjukfrånvaron från
1,91% till 1,92%.
Sjukfrånvarovolym i intervall om antal dagar för chefer, 2017-2018
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Kvinnor 91dagar

Män 91- dagar

2018

Sjukfrånvaron bland kvinnor i intervallet över 91 dagar har ökat med 0,12
procentenheter men minskat i 15–90 dagar med 0,03 procentenheter.
Sjukfrånvaron bland män i intervallet 15–90 dagar har minskat med 0,03
procentenheter, men ökat med 0,01 procentenheter för intervallet över 91
dagar jämfört med 2017.
Sjukfrånvaron totalt bland mellanchefer var 1,76% vilket var en ökning med
0,37 procentenheter (2017: 1,39 %). För kvinnor som var mellanchefer ökade
sjukfrånvaron till 2,01% 2018 (2017: 1,71 %) och för män ökade sjukfrånvaron
till 1,28% 2018 (2017: 0,82 %) en ökning med 0,46 procentenheter.
Den totala sjukfrånvaron bland första linjens chefer ökade till 2,79 % 2018
(2017: 2,73 %), en ökning med 0,06 procentenheter. För kvinnor ökade
sjukfrånvaron till 2,99% 2018 (2017: 2,83%). Bland män minskade
sjukfrånvaron till 2,24% 2018 (2017: 2,44%).
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Chefstäthet
I centrala parters Avsiktsförklaring – Åtgärder för friskare arbetsplatser i kommuner och
landsting som beslutades i augusti 2016, framhålls att organisationer med låg
sjukfrånvaro kännetecknas av ett närvarande, tillitsfullt och engagerande
ledarskap som präglas av respekt för medarbetarens kompetens och perspektiv
samt förmåga att forma en god och hållbar arbetsmiljö. Vidare fastslås att
chefer i verksamheterna måste få rätt förutsättningar att utöva ett sådant
ledarskap och kunna ta det operativa ansvaret för arbetsmiljöarbetet i dess
helhet.
Under 2018 var den genomsnittliga chefstätheten i Malmö stad 19,2
medarbetare per chef (2017: 19,2). Se även avsnittet Arbetsmiljö och hälsa.
Chefstäthet - antal medarbetare per chef, 2017-2018
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Jämfört med 2017 minskade andelen chefer med 41 eller fler medarbetare till
5,0% (2017: 6%). Andelen chefer som hade 30–40 medarbetare minskade 2018
till 12% (2017: 13%).
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Den förvaltningen som hade högst andel chefer med 26 medarbetare eller fler,
var hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen. Inom hälsa-, vård och
omsorgsförvaltningen hade 54% av cheferna 26 medarbetare eller fler (2017:
54%). I förskoleförvaltningen hade 48% av cheferna 26 medarbetare eller fler
vilket var en ökning med 3 procentenheter jämfört med 2017 (2017: 45%).
Andelen chefer på grundskoleförvaltningen som hade 26 medarbetare eller fler,
minskade med 7 procentenheter under året från 44% 2017 till 37% 2018.
Chefstäthet per förvaltning, 2018
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Den genomsnittliga chefstätheten i Malmö stad var högre för chefer som är
män än för chefer som är kvinnor. Chefer som är kvinnor hade i genomsnitt
20,2 medarbetare (2017: 20,2) medan chefer som är män hade i genomsnitt
16,7 medarbetare (2017:16,7)
Chefstäthet könsuppdelat, 2018
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Resultat medarbetarenkät 2018
Malmö stads medarbetarenkät 2018 genomfördes i form av en webbenkät.
Medarbetarenkäten fokuserade på HME (Hållbart medarbetarengagemang)
och gav ett index som möjliggjorde jämförelse på nationell nivå samt ett sätt att
utvärdera organisationers och deras ledningars förmåga att skapa och
upprätthålla ett medarbetarengagemang. Totalt fick 24 143 medarbetare
möjlighet att svara på enkäten. Antal svar som inkom var 18 725 vilket gav en
svarsfrekvens på 78 %. Detta var en lägre svarsfrekvens än 2017 då den var 83
%.
Resultatet och analysen bestod av tre delindex, (motivation, ledarskap och
styrning) som tillsammans skapade ett totalindex (HME Total). Delindex
Motivation är det index som har tydligast bäring på medarbetarengagemangets
nivå och svaren kommer sannolikt till viss del att påverkas av innehållet i
respondentens arbete. Delindex Ledarskap tar sikte på att utvärdera de
närmaste chefernas förmåga att ge förutsättningar för ett starkt och hållbart
medarbetarengagemang i verksamheten. Delindex Styrning syftar till att
utvärdera om verksamhetsstyrningen är sådan att den ger förutsättningar för att
bidra till ett hållbart medarbetarengagemanget i verksamheten. Teoretiskt kan
resultaten på de olika områdena sträcka sig från 0 till 100. Malmö stads
totalindex för 2018 var 78 (2017: 79).
Resultat medarbetarenkät Malmö stad
HME totalt
Delindex - motivation
Delindex - ledarskap
Delindex - styrning

2016

2017

2018

78
79
77
80

79
79
78
80

78
78
77
78

Nedan redovisas HME totalt per förvaltning i Malmö stad.
HME Total per förvaltning, 2018
Stadsrevisionen
Miljöförvaltningen
Förskoleförvaltning
Gymnasie och vuxenutbildn
Stadsbyggnadskontoret
Funktionsstödsförvaltning
Arbmarknad och socialförv
Grundskoleförvaltning
Stadskontoret
Fritidsförvaltningen
Hälsa vård och omsorgsförv
Serviceförvaltningen
Kulturförvaltningen
Fastighets- o gatukontoret
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För 2017 var totalindex (HME Total) för Stockholm stad 80, för Göteborgs
stad 77 och för Sveriges kommuner i genomsnitt 80. Resultatet för 2018 fanns
inte publicerade i Kolada vid tidpunkten för publicering av
personalredovisningen.
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Bilaga – lönestatistik för Malmö stad 2018
Lönestatistik indelad efter befattningsbenämning och kön för månadsavlönade.
Vissa benämningar är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad.
Förekommande deltidslöner är uppräknade till heltid. Underlaget omfattar
benämningar med fler än tio medarbetare. Medel- och medianlön redovisas för
minst två medarbetare och percentiler för minst tio medarbetare.
Medianlön innebär att 50 % av medarbetarna i gruppen har lägre eller samma
lön som medianen.
10:e percentilen innebär att 10 % av medarbetarna i gruppen har lägre eller
samma lön som percentilen.
90:e percentilen innebär att 90 % av medarbetarna i gruppen har lägre eller
samma lön som percentilen.
Kv. lön i % av män innebär kvinnornas lön i procent av männens lön.
Kvinnligt dominerade yrken (mer än 60 %)
Manligt dominerade yrken (mer än 60 %)
Jämnt könsfördelade yrken

Benämning
Administrativ assistent

Administrativ chef

Administratör

Aktivitetsledare

Anläggningsarbetare

Arbetsförman

Arbetsledare

Arbetsmarknadssekr

Arbetsterapeut

Arkivarie

Arkivassistent

Assistent

Avdelningschef

Badvärd

Kön
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man

Antal
89
77
12
60
49
11
15
15
0
269
198
71
31
2
29
40
9
31
45
15
30
180
140
40
160
151
9
24
15
9
15
10
5
307
259
48
54
32
22
62
29
33

Medelålder
43,2
44,4
35,7
45,0
44,6
46,7
50,0
50,0

Medellön
27991
28182
26771
43477
43354
44036
27353
27353

41,3
42,7
37,3
43,5

25842
26011
25370
26981

43,9
46,9
45,4
47,4
49,8
49,7
49,8
44,2
43,9
45,3
40,2
40,2
40,6
45,2
44,5
46,3
47,9
49,8
44,0
46,4
46,7
44,6
52,8
52,9
52,6
29,8
27,6
31,7

27041
28774
28561
28835
31079
29800
31718
31540
31584
31384
31332
31371
30669
32113
32767
31022
25670
24915
27180
27044
27174
26341
61694
61558
61891
23718
23543
23871

Kv lön i
% av
män
105,3%

10:e
25500
25860
25000
39000
38900
40000
23000
23000

Median
27700
28000
26675
43000
42000
44000
28100
28100

90:e
31055
31275
28670
47500
47570
47500
30855
30855

-

23700
23782
23100
25800

25650
25850
24950
26800

28300
28369
28000
28000

99,0%

25780
25180

27000
28650

28100
32190

26000
27610
28220
27545
29000
29000
29000
28590
28600

28900
31200
30300
32150
31200
31175
31250
31175
31200

32100
34760
31760
35010
34050
34550
34000
34505
34550

105,6%

27460
30380

32400
32650

35595
35460

91,7%

23540
23220

24900
24625

27940
26820

103,2%

24500
24595
23850
53380
53285
54550
21520
21660
21580

26663
26850
25925
61150
61400
60900
23350
23300
24000

30000
30000
30266
68510
67740
69140
26400
25780
26280

98,5%

-

102,5%

94,0%

100,6%

102,3%

99,5%

98,6%

Barnskötare

Behandlingsassistent

Bibliotekarie

Biblioteksassistent

Bilförare

Bilmekaniker

Biståndshandläggare

Bygglovsarkitekt

Byggnadsinspektör

Controller

Distriktssköterska

Ekonom

Ekonomiassistent

Ekonomichef

Elevassistent

Elevkoordinator

Elmontör

Enhetschef

Exploateringsingenjör

Familjeterapeut

Fastighetsreparatör

Fritidsassistent

Fritidsledare

Fritidspedagog

Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man

3029
2684
345
152
91
61
150
119
31
62
41
21
21
0
20
10
1
9
151
138
13
15
11
4
13
1
12
72
50
22
65
62
3
111
76
35
26
22
4
10
5
5
624
342
282
34
22
12
19
0
19
259
168
91
19
11
8
14
12
2
26
0
26
89
49
40
110
35
75
303
202
101

39,2
39,9
34,1
38,3
36,5
41,0
45,6
46,4
42,5
47,6
48,5
45,9
47,7

23662
23692
23426
27309
27363
27228
31280
31475
30532
26696
26743
26604
26368

47,5
53,3

26372
27540

55,2
36,4
36,7
32,6
49,0
49,3
48,3
41,2

27544
30448
30530
29577
39493
39505
39463
38715

41,7
44,0
44,2
43,6
51,4
51,5
51,0
42,5
42,8
41,7
52,5
55,0
39,3
56,6
57,8
55,4
36,8
38,5
34,8
34,8
33,1
38,0
40,1

38679
41004
41229
40494
38061
38005
39237
36077
35808
36661
28260
28420
27375
61280
62060
60500
23830
23896
23750
31349
31016
31958
29850

40,1
48,8
49,0
48,5
37,6
36,4
39,3
48,9
49,0

29850
50683
51067
49974
39661
39791
39481
33957
34101

55,1

27731

55,1
37,3
36,4
38,5
38,0
38,2
37,9
43,5
44,8
41,0

27731
25677
25764
25570
26759
26724
26776
31794
32006
31377

101,1%

-

20850
20850
20668
25110
25200
25000
29050
29328
29000
23705
23750
23200
25500

23400
23400
23500
27000
27000
27040
31025
31150
30250
26950
27000
26150
26300

26950
27000
26200
30450
30800
29150
33610
33800
32200
30190
30100
30450
27300

-

25500
25730

26300
27500

27310
30090

27700
27735
27160
37080
37000

30000
30000
29700
38850
38850

33550
33903
31440
42880
43800

35380

39150

40870

35190
36665
36635
37320
35650
35650

39175
40425
40775
39588
38000
38000

40935
45625
45655
44800
40460
40360

31000
30600
32000
26400
27200

35000
35050
35000
28500
28500

42400
42200
42240
29975
30155

102,6%

55230

62350

65090

100,6%

21000
21201
21000
28000
28000
29000
28420

23700
23600
23775
30550
30000
32000
29800

26630
26678
26590
37730
36890
37400
31220

28420
45160
46000
44000
33500
34200

29800
50000
50000
49500
39700
39700

31220
56840
57430
56000
46100
45150

-

32228
32203

33383
33775

36702
36794

-

26400

27750

29000

26400
23580
23940
23500
23485
23460
23700
28800
28855
28440

27750
25500
25200
25500
27000
26800
27000
31600
31800
31500

29000
28040
28090
27840
29810
29290
29860
35000
35195
34320

100,5%

103,1%

100,5%

103,2%

100,1%

-

101,8%

96,9%

97,7%

103,8%

97,1%

-

102,2%

100,8%

100,8%

99,8%

102,0%

Fysioterapeut/Sjukgymnast

Färdtjänstm handikapptrp

Förrådsarbetare

Förskolechef

Förskolechef bitr

Förskollärare

Förste fritidspedagog

Förste förskollärare

Förstelärare

Förvaltare

GIS-ingenjör

Gruppterapeut

Hemvårdare

Hr-administratör

HR-chef

HR-konsult

HR-specialist

Idrottsplatsvaktmästare

Ingenjör

Ingenjör/Projektledare

IT-administratör

IT-pedagog

IT-samordnare

IT-sekreterare

Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man

117
84
33
34
6
28
20
5
15
51
48
3
129
125
4
1392
1309
83
27
21
6
115
109
6
381
301
80
71
30
41
14
6
8
22
14
8
28
27
1
102
95
7
12
10
2
156
135
21
19
16
3
95
14
81
82
19
63
16
0
16
14
9
5
42
18
24
15
5
10
29
9
20

41,0
39,9
43,8
48,6
46,5
49,0
52,7
54,2
52,2
53,9
54,0
52,0
47,1
47,2
44,3
44,5
44,7
41,2
46,4
46,6
45,8
44,9
45,3
37,7
46,0
46,0
46,1
41,3
36,0
45,2
40,7
37,5
43,1
38,0
37,6
38,8
49,1
49,4

31373
31128
31997
25576
24992
25702
25440
25123
25546
52061
52083
51700
39650
39652
39575
32102
32135
31572
39700
39743
39550
38589
38642
37644
44155
44158
44145
35413
34105
36370
34889
34700
35031
30012
30159
29755
25468
25365

46,1
46,9
36,4
48,0
48,3

97,3%

97,2%

28500
28500
28960
24915

31500
31250
32500
25425

34880
33670
35240
26570

98,3%

24950
23135

25475
25275

26615
27950

22490
50000
50000

25350
52000
51850

28160
54500
54650

100,2%

37580
37640

38900
38900

43100
42850

101,8%

28900
28950
28500
37460
37400

31600
31650
31000
39500
39500

35990
36000
35575
41440
41500

102,7%

36530
36610

38280
38350

40950
41020

100,0%

41000
41000
41014
30650
29950
32200
32440

44160
44200
44125
35100
34900
36600
35000

47000
46996
47410
39350
37610
40500
37400

101,4%

28501
28600

29625
29775

32144
32112

-

24004
23992

25143
25135

27328
27214

29283
29263
29550
58375
58230

99,0%

26210
26080

29075
29050

32490
32560

-

53120
52830

60000
60000

62430
62600

42,1
42,1
42,7
47,8
46,8
53,0
46,9
48,7
46,6
46,5
46,3
46,6
46,6

36640
36561
37152
44816
45331
42067
24602
25029
24528
40109
37232
40977
42675

98,4%

30600
30580
32000
41000
41750

36200
36200
36300
43400
43650

43100
43000
46300
49540
50950

-

22400
23090
22300
32517
31600
33090
39800

24200
24800
24200
40825
36000
41800
42300

27060
26670
27100
47255
44120
47210
45650

46,6
43,5
41,6
47,0
45,4
43,3
47,0
47,9
51,4
46,1
43,6
46,7
42,2

42675
28175
27883
28700
34293
33406
34958
35547
35550
35545
33934
33644
34065

97,2%

39800
26085

42300
28000

45650
30000

100,0%

30640
29660
31060
31280

34550
33650
35290
35000

38200
36720
38865
39410

98,8%

32770
30240

35250
32300

39235
38300

30810

32175

38050

100,7%

100,5%

93,8%

99,1%

107,8%

102,0%

90,9%

95,6%

IT-specialist

IT-tekniker

Jourbiträde

Kock/Kokerska

Kommunik/InforSekr/Informatör

Kontorsvaktmästare

Kulturpedagog

Kultursekreterare

Kurator

Köksbiträde

Landskapsarkitekt

Larmoperatör

Ledsagare/Avlösare

Lektor

Livsmedelsinspektör

Logoped

Lokalsamordnare

Lokalvårdare

Lärarassistent

Lärare allmänna ämnen

Lärare bild

Lärare gr-sen mat/no-ämn

Lärare hemkunskap

Lärare idrott

Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man

23
4
19
92
9
83
39
25
14
351
230
121
111
77
34
27
3
24
27
25
2
14
14
0
123
103
20
118
102
16
30
24
6
33
20
13
55
40
15
10
7
3
24
14
10
30
27
3
20
10
10
374
271
103
28
18
10
480
245
235
38
28
10
10
7
3
27
22
5
92
28
64

43,4
46,5
42,7
42,2
38,8
42,5
39,5
43,2
33,0
46,4
47,2
44,8
41,0
40,2
42,8
46,5
49,3
46,1
46,9
46,4

45602
42175
46324
28380
27808
28441
24453
25096
23305
26311
26145
26628
35480
35513
35406
24537
23683
24644
31241
31206

46,1
46,1

33996
33996

42,2
42,4
40,9
48,1
49,3
40,3
41,9
41,6
43,0
38,5
42,5
32,5
43,7
44,2
42,6
49,6
52,1
43,0
40,3
36,7
45,4
37,8
37,5
41,3
41,7
34,7
48,7
47,4
48,5
44,4
38,4
41,6
32,7
46,0
46,4
45,6
44,3
44,3
44,3
39,3
40,3
37,0
45,4
47,6
35,8
41,6
43,7
40,7

33651
33791
32918
22904
22929
22748
38588
37992
40975
25354
25697
24827
24179
24137
24278
45055
46076
42333
32633
31993
33530
34298
34382
33517
34429
32573
36285
22942
22971
22864
27379
27498
27164
36370
36571
36163
33654
34241
32010
30980
31114
30667
34037
35118
29280
33746
33510
33849

91,0%

39280

44950

52800

97,8%

40120
24000

46000
27550

53800
34480

24045
21956
22442
21682
24000
23900
24640
31000
31180
30790
22100

27580
24500
25240
23310
26100
25800
26800
35000
35500
34615
24800

34220
26624
26888
24577
28654
29000
28450
40000
39970
41211
26230

22300
27968
27512

24825
31500
31500

26350
33720
33780

-

32225
32225

33375
33375

36605
36605

102,7%

31030
31130
30927
21245
21358
21250
32500
31900

33400
33600
32700
22515
22532
22490
39375
38600

36665
36985
34643
25094
25382
24166
43520
42315

22970
23040
22985
21480
21429
22440
41000

24700
25125
23300
24230
24200
24255
44800

28880
28720
28830
26570
26555
26232
48000

28000
28000
29590
32000
32000

32800
32400
33550
34700
34700

36900
36000
38150
36500
36620

30621
29900
34800
21500
21455
21507
25028
25432
24960
32000
32075
32000
27000
29100
26990
26500

35150
31500
35975
22700
22800
22500
27000
27000
27000
36500
36975
36208
34850
35275
33150
31750

38470
36030
38470
24544
24568
24500
30478
30958
30082
40978
41033
40500
37300
38300
35280
34330

119,9%

28800
29080

35700
36150

38727
38955

99,0%

30000
29110
30120

33950
34000
33750

37290
37200
37580

107,7%

98,2%

100,3%

96,1%

-

100,8%

92,7%

103,5%

99,4%

108,8%

95,4%

102,6%

89,8%

100,5%

101,2%

101,1%

107,0%

101,5%

Lärare musik

Lärare textilslöjd

Lärare trä-metallslöjd

Lärare årskurs 1-7

Lärare årskurs 4-9

Lärare övriga ämnen

Miljöinspektör

Modersmålslärare

Museiassistent

Museiintendent

Museipedagog

Museitekniker

Musiklärare

Mätningsingenjör

Omsorgspedagog

Pedagog

Personlig assistent HÖK

Personligt ombud

Planarkitekt

Planeringsassistent

Projektkoordinator

Projektledare

Projektmedarbetare

Projektsekreterare

Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man

88
47
41
58
57
1
55
10
45
1047
857
190
663
416
247
12
8
4
54
30
24
267
180
87
18
9
9
19
14
5
14
8
6
15
1
14
79
37
42
11
2
9
124
86
38
43
26
17
115
94
21
13
8
5
41
23
18
19
19
0
17
14
3
131
81
50
12
10
2
19
15
4

43,9
44,1
43,6
49,1
49,4

34476
35077
33787
34458
34470

103,8%

28980
31382
27900
29680
29670

34500
34600
34000
35600
35625

39805
39900
39140
39020
39030

51,5
43,8
53,3
41,1
40,8
42,2
43,3
42,5
44,7
45,0
45,4
44,3
36,2
36,6
35,6
50,4
48,9
53,6
40,6
43,2
38,0
49,7
49,8
49,4
49,8
50,8
48,5
54,8

34716
32360
35240
33985
34121
33366
34414
34802
33758
34471
34513
34388
32430
32377
32496
28528
28554
28475
26034
26292
25777
33429
33671
32750
31989
32263
31625
27587

91,8%

28970
27910
29040
29280
30000
26950
29000
29200
28000
30550

35600
32250
36000
34100
34300
33825
34783
35000
34000
34480

39810
36810
40160
38500
38500
39030
39500
39700
39160
39957

28150
28790
28000
24570
24600
24580
24640

32150
32450
31450
28600
29000
28350
25450

37500
36730
37500
32400
32300
32640
27952

102,8%

30520
30700

33100
33400

37260
37660

102,0%

29775

31600

35105

-

24940

27700

30440

54,4
42,9
40,8
44,8
43,2

27886
32057
32510
31658
32914

25660
28840
29210
28805
31500

27750
31600
32000
30850
32700

30555
36220
36460
35910
34000

44,1
39,1
38,2
40,9
40,6
43,1
36,8
42,7
42,9
41,8
47,8
44,6
53,0
42,1
42,2
42,1
38,1
38,1

33228
29529
29320
30001
28993
29338
28465
24360
24393
24213
29169
28613
30057
40159
40004
40357
26586
26586

27800
27619
28028
24570
24825
24530
22860
22845
23110
28002

29000
28735
29500
28000
28375
27800
24250
24300
24125
28805

32000
31850
32460
33500
33500
33600
25960
26011
25650
29404

35050
35600
35000
23628
23628

40050
39900
40325
26450
26450

45200
43765
45380
30996
30996

41,7
41,4
43,3
43,2
43,7
42,4
26,8
26,1

31512
32486
26967
37634
37519
37820
24583
24000

120,5%

27840
28580

30000
31203

37800
38400

99,2%

32500
31000
32980
19000
19000

36700
36250
37775
19000
19000

43600
43500
44215
37800
38200

40,5
39,2
45,3

32314
32107
33093

97,0%

27500
28100

31900
31900

38200
36660

-

102,3%

103,1%

100,4%

99,6%

100,3%

102,0%

102,7%

-

97,7%

103,1%

100,7%

95,2%

99,1%

-

-

Psykolog

Receptionist

Redovisningsassistent

Rektor

Rektor bitr

Reparatör

Restaurangbiträde

Resurspedagog

Sekreterare(Utr,Plan,Utv)

Sektionschef

SFI-lärare

Sjuksköterska

Skoladministratör

Skolsekreterare

Skolsköterska

Skolvärd

Skötare

Skötselarbetare

Socialpedagog

Socialsekreterare förste

Socsekr myndigh ek bist

Socsekr myndigh famhem

Socsekr myndigh vuxna

Socsekr myndighet BoU

Socsekr samtal och behandl

Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man

64
48
16
28
26
2
10
9
1
99
66
33
157
108
49
10
0
10
179
164
15
13
5
8
541
415
126
576
421
155
158
129
29
314
277
37
84
80
4
34
31
3
103
102
1
21
7
14
20
14
6
88
15
73
148
115
33
58
54
4
286
239
47
54
44
10
147
129
18
310
289
21
107
87
20

41,4
40,1
45,3
48,3
47,1

39824
39810
39863
25721
25580

99,9%

36650
36470
37475
24115
24025

39300
39150
39650
25450
25350

43850
44000
42050
28450
28075

49,5
49,0

28085
28028

-

25495

28800

30000

51,7
51,2
52,7
47,4
48,1
45,9
53,4

56415
56540
56165
47386
47220
47753
26845

100,7%

51820
51750
52000
44000
44280
44000
23290

55700
55650
55700
46900
46650
47000
27850

63740
65300
60284
51120
50451
51950
29760

53,4
49,7
49,8
48,3
37,8
39,2
36,9
43,1
43,0
43,4
45,5
45,7
45,1
48,3
48,6
47,1
45,7
45,5
47,7
48,4
48,3
50,0
50,6
50,4
52,3
47,7
47,6

26845
23682
23708
23393
27251
27800
26908
36919
36758
37449
41250
41406
40826
34026
34329
32674
35908
35906
35926
28952
28980
28400
32044
32024
32250
37487
37493

23290
22000
22000
22260
24763

27850
23400
23400
23400
27200

29760
25520
25740
24680
30180

30676
30500
31000
37400
37600
37000
29961
31000
28000
31665
31760
31638
26630
26690

36300
36300
36150
41000
41200
40500
34032
34500
33500
36000
36000
36900
28925
28925

43735
43550
44000
45025
44800
45840
37260
37240
36570
39500
39220
40000
31370
31420

99,3%

28465
28450

31425
31100

35802
35910

-

35520
35510

37155
37228

39340
39345

50,0
50,3
49,9
48,2
47,5
49,7
48,9
46,2
49,5
41,6
41,7
41,2
38,6
38,4
41,8
33,2
33,0
34,0
43,9
44,1
43,1
37,0
37,3
35,0
35,9
35,9
36,2
45,8
45,5
47,0

24940
25850
24485
27247
27261
27214
24292
24403
24269
29774
29833
29566
37613
37629
37400
29643
29674
29487
35559
35566
35526
32583
32536
32919
33675
33759
32516
34850
34927
34519

105,6%

21500

25000

27200

100,2%

21500
24488
24755

24158
27103
27085

27080
29461
30289

22485
22960
22460
27000
27078
27019
33910
34150

24325
24400
24300
29575
29700
29200
37575
37575

25915
25870
25844
32656
32880
32124
41000
40910

27200
27200
27060
31200
31200
32490
29260
29280
29350
29800
29800
29600
32000
32180
31820

29100
29100
29000
35450
35450
35050
32000
32000
32750
33100
33200
31415
35000
35100
34565

32950
32900
33240
39780
39350
40054
36580
36260
37715
39000
39000
37100
37500
37440
37510

-

98,9%

-

101,3%

103,3%

98,2%

101,4%

105,1%

99,9%

102,0%

100,6%

100,9%

100,6%

100,6%

100,1%

98,8%

103,8%

101,2%

Socsekr stöd och rådgiv

Specialistsjuksköterska

Speciallärare

Specialpedagog

Stadsjurist

Strateg

Studie/ Yrkesvägledare

Stödassistent LSS

Stödpedagog LSS

Systemförvaltare

Tekniker

Teknisk assistent

Tillsynsperson

Trafikplanerare

Transportsamordnare

Undersköterska

Upphandlare

Utbildningschef

Utredare

Utvecklingspedagog

Utvecklingssamordnare

Vaktmästare

Vårdare

Vårdbiträde

Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man

148
136
12
19
18
1
75
63
12
262
247
15
23
14
9
37
14
23
86
71
15
1013
748
265
217
168
49
38
22
16
57
1
56
16
12
4
19
7
12
21
11
10
20
12
8
2864
2545
319
23
13
10
14
7
7
24
13
11
31
27
4
62
40
22
141
4
137
45
36
9
1165
827
338

36,6
36,6
36,7
48,5
49,0

31222
31215
31298
39138
39118

99,7%

28210
28350
28100
37274
37161

30800
30800
31000
39270
39260

35000
34943
35350
40760
40790

52,1
52,4
50,8
51,5
51,5
52,9
44,2
44,6
43,6
48,8
47,4
49,7
44,1
44,3
43,3
44,7
45,3
43,0
40,8
41,0
40,0
46,6
47,1
45,9
46,4

39870
39846
39993
38922
38907
39160
48728
48596
48933
50355
49236
51037
31951
32097
31241
25325
25401
25114
26292
26389
25958
38090
36803
39859
29899

99,6%

37060
37160
37090
35303
35318
35000
44260
44170

39800
39700
40000
39000
39000
39450
49000
49000

42840
42480
42960
42390
42420
41500
52940
52640

42000
42115
42160
28500
28580
27780
23000
23000
23000
24081
24180
23760
34235
33750
36350
26790

49100
46900
50000
31595
32000
30500
25200
25240
25000
26155
26300
25780
37300
35875
38200
29200

60140
63270
58720
36165
36190
34666
27862
28067
27472
28653
28807
28020
43860
39490
43900
34000

46,6
47,1
49,2
41,0
39,5
41,3
38,4
41,8
40,0
43,7
44,3
49,9
35,9
46,6
46,9
44,1
41,2
41,4
40,9
53,1
53,3
53,0
40,7
40,9
40,4
45,9
45,1
51,3
47,5
45,3
51,5
50,7
50,8
50,7
45,4
46,8
39,9
36,8
38,1
33,8

29966
28647
28554
28925
24438
24428
24445
42883
42500
43305
25585
25679
25444
25878
25934
25433
39961
41324
38190
66329
63086
69571
37617
35608
39991
36017
36035
35900
40785
39004
44025
26203
27833
26156
26369
26625
25343
22364
22489
22057

98,7%

26850
27400
27500

29225
28525
28075

34000
30000
29960

99,9%

23460

23700

26827

23320
36200
35000
38720
23520
24395

23700
40600
40600
41500
25525
25575

26592
50750
48500
50880
26810
26450

23200
23250
22947
34600
35260
34350
59220

25550
25600
25275
40000
41000
37000
66500

29005
29100
28269
45880
47880
42840
75290

30000
32030
30000
32500
33000

36400
35500
37600
35700
35700

47080
39460
53600
39600
39540

32410
32360
35560
23604

39500
37900
42450
26175

49070
46480
55450
28793

23594
23862
24040

26000
26120
26285

28875
28808
28970

20200
20295
19990

22065
22105
22000

24942
25131
24476

-

99,4%

99,3%

96,5%

102,7%

101,1%

101,7%

92,3%

-

98,1%

100,9%

102,0%

108,2%

90,7%

89,0%

100,4%

88,6%

106,4%

105,1%

102,0%

Värd

Yrkeslärare

Överförmyndarhandläggare

Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man
Totalt
Kvinna
Man

11
6
5
124
73
51
22
14
8

40,2
36,8
44,2
53,6
54,2
52,7
43,4
41,8
46,1

24762
24804
24712
37558
38147
36714
34857
34839
34888

100,4%

23650

25000

25450

103,9%

33200
34764
31500
33075
33225

37448
38000
36700
34850
34650

41810
42390
41400
36045
36035

99,9%
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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-04-03 kl. 13:00-14:30

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Rose-Marie Carlsson (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Märta Stenevi (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Elin Kramer (S) ersätter Andréas Schönström (S)
John Roslund (M) ersätter Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Eklöf (M)
Anton Sauer (C)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Kommunfullmäktiges ordförande)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Frida Trollmyr (S) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Eva Marie Tancred (Ärendekoordinator)
Bertil Siöström (Avdelningschef)
Liselott Nilsson (HR-direktör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Anna Westerling (Budgetchef)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Ola Nyberg (Finanschef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Pernilla Mesch
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Håkan Fäldt

…………………………………
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Ola Yndeheim (Enhetschef)
Utses att justera

Håkan Fäldt

Justeringen
Protokollet omfattar

§89

3

§

89

Personalredovisning 2018

STK-2019-148
Sammanfattning

Personalredovisningens syfte är att redovisa en övergripande bild av personalåret 2018 som
kan fungera som ett verktyg för att identifiera styrkor och utvecklingsbehov samt ligga till
grund för kommande mål och satsningar. Personalpolitiska mål inom hälsa och arbetsmiljö,
kompetensförsörjning, arbetstid och tjänstgöringsgrad, lönebildning och aktiva åtgärder följs
upp.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner Personalredovisning 2018 och översänder densamma
till kommunfullmäktige för information.
2. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att tillsammans med förvaltningarna
utveckla uppföljning och analys av arbetsmiljön och sjukfrånvaron.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt hälsa-, vård och omsorgsnämnden och
funktionsstödsnämnden att inkomma med redovisning för hur nämnden arbetar med
att minska behovet och användningen av extern bemanning av sjuksköterskor.
4. Kommunstyrelsen ger berörda nämnder i uppdrag att återkomma till
kommunstyrelsen med en åtgärdsplan för att minska personalomsättningen särskilt
avseende socialsekreterare.
Beslutsgång

Håkan Fäldt (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt
kommunstyrelsen och berörda nämnder att i samband med delårsrapporten återkomma till
kommunfullmäktige med en åtgärdsplan för att minska personalomsättningen, inte minst
bland socialsekreterare.
Charlotte Bossen (C) yrkar att kommunfullmäktige uppdrar åt hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen, funktionsstödsförvaltningen samt förskoleförvaltningen att inkomma
med en plan för hur nämnden ska arbeta med att minska sjukfrånvaron.
Håkan Fäldt (M) begär ajournering.
Mötet ajourneras kl. 13:40-14:15.
Efter ajournering föreslår ordförande följande ändringsyrkande.
1. Kommunstyrelsen godkänner Personalredovisning 2018 och översänder densamma
till kommunfullmäktige för information.
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2. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att tillsammans med förvaltningarna
utveckla uppföljning och analys av arbetsmiljön och sjukfrånvaron.
3. Kommunstyrelsen uppdrar hälsa-, vård och omsorgsnämnden och
funktionsstödsnämnden att inkomma med redovisning för hur nämnden arbetar med
att minska behovet och användningen av extern bemanning av sjuksköterskor.
4. Kommunstyrelsen ger berörda nämnder i uppdrag att återkomma till
kommunstyrelsen med en åtgärdsplan för att minska personalomsättningen särskilt
avseende socialsekreterare.
Samtliga ledamöter instämmer i Katrin Stjernfeldt Jammehs (S) ändringsyrkande.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar ytterligare en beslutspunkt: "5. Att kommunstyrelsen
uppmanar nämnderna att i budgetskrivelser skriva in vilka resurser de behöver för att minska
antalet personal/chef så att ingen chef har fler än 40 medarbetare, minska deltidsanställningar
kopplat till att man inte orkar arbeta mer än deltid, minska sjukfrånvaro samt minska antalet
delade turer."
Märta Stenevi (MP) yrkar bifall till Emma-Lina Johanssons (V) yrkande.
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och Håkan Fäldt (M) yrkar avslag på Emma-Lina Johanssons
(V) yrkande.
Ordförande ställer proposition på sitt eget och Håkan Fäldts (M) yrkande om avslag mot
Emma-Lina Johanssons (V) förslag till tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar att avslå Emma-Lina Johanssons (V) tilläggsyrkande.
Särskilda yttranden, reservationer

Märta Stenevi (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Emma-Lina Johanssons (V)
yrkande om tillägg av beslutspunkt 5.
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en skriftlig
reservation, bilaga 2.
Märta Stenevi (MP) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 3.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 4.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Beslutsunderlag





Förslag till beslut §190 KS AU 190326
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190325 Personalredovisning 2018
Personalredovisningen 2018
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Vänsterpartiet

Bilaga 2

Reservation
Kommunstyrelsen 2019-04-03: Ärende 8. Personalredovisning 2018

Vi i Vänsterpartiet tycker att det är bra att stadskontoret får i uppdrag att tillsammans med
förvaltningarna utveckla uppföljning och analys av arbetsmiljön och sjukfrånvaron, men vi
anser att det finns ett behov av mer konkreta åtgärder.
Vänsterpartiet yrkade därför på följande tillägg vid kommunstyrelsens sammanträde:
 att kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att i budgetskrivelser skriva in vilka
resurser de behöver för att minska antalet personal/chef så att ingen chef har fler än
40 medarbetare, minska deltidsanställningar kopplat till att man inte orkar arbeta
mer än deltid, minska sjukfrånvaro, minska antalet delade turer.
Då vårt yrkande föll reserverar vi oss mot beslutet.
Malmö 2019-04-03
Emma-Lina Johansson
Med instämmande
Anders Skans
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Bilaga 3

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2019-04-03
Personalredovisning 2018
Diarienr: STK-2019-148
Det är glädjande att både personalomsättning och sjukfrånvaron minskar, även
om Miljöpartiet fortsatt är oroad för den ansträngda läget på
förskoleförvaltningen, med brist på förskolelärare och hög sjukfrånvaro hos
befintliga personal.
Att andelen heltidsanställd ökar är positivt, och för Miljöpartiet är det centralt
att Malmö stad fortsätter att arbeta med att fler anställda ska få önskad
anställningsgrad. Men att det fortsatt finns ett ökat antal personer som är
oönskat deltidsanställda är bekymmersamt. En stor arbetsgivare som Malmö
stad borde kunna ta vara på anställdas kompetens och lust att arbeta mer.
Vi ser också att det är viktigt att staden arbetar med att öka mäns uttag av
föräldraledighethet. Från Miljöpartiets sida vill vi se att Malmö stad som
arbetsgivare tar ett större ansvar för att uppmuntra till ett jämt uttag av
föräldraledigheten och att frågan hålls levande på arbetsplatserna.
Det är bra att personalredovisningen synliggör att det finns mer att göra för att
jämställa löner oberoende av kön. Även om frågan om hur arbeten värderas
beroende på om de är kvinno- eller mansdominerad är på ett samhällsplan är
det väldigt viktigt att Malmö stad tar sitt ansvar för att utjämna
löneskillnaderna. Vi tror att arbetet med aktiva åtgärder kan vara en del för att
fortsatt identifiera problem och åtgärda dem.
Aktiva åtgärder ska också användas som ett verktyg för att bli en
diskrimineringsfri arbetsgivare. Att identifiera normer och strukturer på
arbetsplatserna är centralt för att Malmö stad ska komma vidare i arbetet. Det
är därför positivt att detta arbete har påbörjats och att bister har synliggjorts.
Det är bra att förvaltningarna har identifierat risker kopplat till rekrytering och
befodran såsom exempelvis normer och fördomar och obefogade krav på ex
språkkompetens eller högskoleutbildning. Åtgärdas detta kanske det kan vara
ett led i att höja andelen chefer med utländsk bakgrund, vilket idag ligger på
alldeles för låg nivå.

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Märta Stenevi, ledamot kommunstyrelsen
Med instämmande av
_____________________________
Måns Berger, ersättare kommunstyrelsen

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Bilaga 4

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-04-03
Ärende: STK-2019-148
Personalredovisning 2018
De totala sjuklönekostnaderna för 2018 uppgick till 282,7 miljoner kronor. Sjuklönekostnaderna har
ökat sedan 2017, då kostnaderna var 269,6 miljoner kr. Malmö stad har mycket att vinna på att
förbättra arbetsmiljön för stadens medarbetare, speciellt när det är traditionella kvinnoyrken där
sjukfrånvaron är hög, och det därmed finns ett jämställdhetsperspektiv när det gäller att motverka
sjukfrånvaron.
Det är även alarmerande att antalet sjukfall som beror på psykisk diagnos har ökat snabbt sedan
2011. Även om antalet pågående sjukfall med psykisk diagnos minskat under 2018 står fortfarande de
psykiska diagnoserna för närmare hälften av alla pågående sjukfall.
Kostnaderna för externa bemanningsföretag har ökat drastiskt sedan 2016, från 12,2 miljoner kr till 54
miljoner kr 2018. Kommunstyrelsen har även gett hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och
funktionsstödsnämnden i uppdrag att inkomma med redovisning för hur nämnden arbetar med att
minska behovet och användningen av extern bemanning av sjuksköterskor.
Sverigedemokraterna menar att det inte är ett sammanträffande att kostnaderna för externa
bemanningsföretag ökar strax efter migrationskrisen. Det är ett känt faktum att den kommunala
verksamheten i många kommuner inte var dimensionerade för att klara av befolkningsökningen som
skedde som en konsekvens av migrationskrisen.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

_____________________________
Rickard Åhman-Persson (SD)

____________________________
Anders Olin (SD)
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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-04-03 kl. 13:00-14:30

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Rose-Marie Carlsson (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Märta Stenevi (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Elin Kramer (S) ersätter Andréas Schönström (S)
John Roslund (M) ersätter Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Eklöf (M)
Anton Sauer (C)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Kommunfullmäktiges ordförande)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Frida Trollmyr (S) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Eva Marie Tancred (Ärendekoordinator)
Bertil Siöström (Avdelningschef)
Liselott Nilsson (HR-direktör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Anna Westerling (Budgetchef)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Ola Nyberg (Finanschef)

Underskrifter

Sekreterare

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

Pernilla Mesch
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Håkan Fäldt

…………………………………
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Ola Yndeheim (Enhetschef)
Utses att justera

Håkan Fäldt

Justeringen

2019-04-12

Protokollet omfattar

§90

3

§

90

Kompetensförsörjningsgap och handlingsplaner Malmö stad 2018

STK-2018-873
Sammanfattning

Sammanställningen omfattar Malmö stads kompetensgap, riskanalyser och handlingsplaner.
Sammanställningen visar både kvantitativa och kvalitativa kompetensgap inom flera
yrkeskategorier. Samtliga förvaltningar har analyserat kompetensbehov och medarbetarnas
kompetens och upprättat handlingsplaner där åtgärder för kompetensgap krävs.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner sammanställningen av Malmö stads nämnders
kompetensgap, riskanalys och planer 2018.
2. Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppgift att i dialog med Malmös universitet
undersöka förutsättningarna att tillskriva regeringen för att öka antalet platser på
sjuksköterskeutbildningen och på förskollärarutbildningen och att återrapportera om
detta till kommunstyrelsen.
Beslutsgång

Emma-Lina Johansson (V) yrkar ett tillägg av beslutspunkt: "2. Kommunstyrelsen ger
stadskontoret i uppgift att i dialog med Malmös universitet undersöka förutsättningarna att
tillskriva regeringen för att öka antalet platser på sjuksköterskeutbildningen och
på förskollärarutbildningen och att återrapportera om detta till kommunstyrelsen."
Efter överläggning instämmer samtliga ledamöter i Emma-Lina Johanssons (V) tillägg av
beslutspunkt.
Särskilda yttranden, reservationer

Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M), John Roslund (M) och Charlotte Bossen (C) avser
lämna in ett gemensamt särskilt yttrande, vid justering av protokoll har inget skriftligt
yttrande lämnats.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 5.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Beslutsunderlag






Förslag till beslut §193 KS AU 190326
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190325 Sammanställning av Malmö stads nämnders
kompetensgap, riskanalyser och planer 2018
Sammanställning av Malmö stads nämnders kompetensgap, riskanalyser och planer
2018
Tjänsteskrivelse från kulturförvaltningen
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Kartläggning av kompetensgap - serviceförvaltningen
Bilaga 2 - Kartläggning av kompetensgap - Miljönämnden
Kompetensförsörjningsplan 2018 Stadskontoret
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslut 181217 §107 med Särskilt yttrande (M),
(L), (SD) och (V)
Tekniska nämnden beslut 181212 §295
Kompetensförsörjningsplan 2019 - Stadsbyggnadsnämnden
Kompetensförsörjningsplan 2018 - fritidsassistenter - Fritidsnämnden
Tjänsteskrivelse grundskolförvaltningen
Rapport kompetensförsörjning 2018 Funktionsstödsförvaltningen
Kulturförvaltningens kompetensförsörjningsplan/analys 2018
Kompetensförsörjningsplan - serviceförvaltningen
Tjänsteskrivelse miljöförvaltningen
Tjänsteskrivelse fastighets- och gatukontoret
Tjänsteskrivelse fastighets- och gatukontoret
Rapport kompetensgap, kompetensmål och kompetensförsörjningsplan för hälsa-,
vård- och omsorgsförvaltningen år 2018
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 181219 §460 med Särskilt yttrande
(M+L) och (SD)
Tjänsteskrivelse fritidsförvaltningen
Bilaga 1 Kartläggning kompetensgap 2018 Funktionsstödsförvaltningen
Grundskolenämnden beslut 181212 § 179 med Särskilt yttrande (V)
Servicenämnden beslut 181128 §115
Kompetensförsörjningsplan Fastighets- och gatukontoret 2019
Bilaga 1 Kompetensförsörjningsplan - Miljönämnden
Kompetensförsörjningsplan Fastighets- och gatukontoret 2019
Bilaga 2, Kartläggning av kompetensgap - Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen
Kompetensförsörjningsplan 2019-2023 - Arbetsmarknads- och socialnämnden
Tjänsteskrivelse stadsbyggnadskontoret
Kompetensförsörjningsplan 2018 - badvärdar - fritidsnämnden
Funktionsstödsnämnden beslut 181219 §144 med Särskilt yttrande (V)
Bilaga 2 Kompetensförsörjningsplan 2019 Grundskoleförvaltningen
Tjänsteskrivelse servicenämnden
Kartläggning gap Fastighets- och gatukontoret
Miljönämnden beslut 181211
Kartläggning av kompetensgap - Fastighets- och gatukontoret
Bilaga 1, Kompetensförsörjningsplan 2018 för hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen
Tjänsteskrivelse - arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Stadsbyggnadsnämnden beslut 181219 §457
"Bilaga 2 Kompetensförsörjningsplan 2018 Funktionsstödsförvaltningen
Kompetensförsörjningsgap och handlingsplan - Upphandlingsenheten
Bilaga 1 Kartläggning av kompetensgap 2018 grundskolenämnden 181212
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Bilaga 5

6

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-04-03
Ärende: STK-2018-873
Kompetensförsörjningsgap och handlingsplaner Malmö stad 2018
Kompetensförsörjningen utgör en stor utmaning för Malmö stad och den kommunala välfärden. I
sammanställningen av Malmö stads nämnders kompetensgap, riskanalyser och planer 2018 hänvisas
det till en rapport från SKL där man just nämner att invandringen ökar befolkningen i arbetsför ålder
men utbildningsnivån hos flera invandrargrupper är låg.
Detta innebär att asylinvandring inte är någon lösning till den välfärdskris som Sverige står inför.
Tvärtom kommer asylinvandring förvärra välfärdskrisen då det blir fler människor som behöver ta del
av välfärdens begränsade resurser.
Det är viktigt att kompetensförsörjningsgapet fortsätter analyseras och att dessa analyser leder till en
seriös diskussion om hur vi kan minska kompetensförsörjningsgapet.
Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att bristen på kompetens inom kommunala verksamheter är en
möjlighet att investera i människor och se till att de börjar arbeta istället för att uppta bidrag.
Kommunala verksamheter som skriker efter kompetenta medarbetare är en möjlighet för Malmö att
minska arbetslösheten och göra sig av med bidragsstämpeln.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

_____________________________
Rickard Åhman-Persson (SD)

____________________________
Anders Olin (SD)
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Bakgrund och syfte
Kompetensförsörjning handlar om att skapa förutsättningar för verksamheten
att fungera och utvecklas. Malmö stads ledningssystem för
kompetensförsörjning lägger grunden för ett strukturerat, gemensamt och
systematiskt kompetensförsörjningsarbete. Det viktiga utvecklingsarbetet sker i
verksamheten mellan medarbetare och chef. Analysen och den administrativa
leveransen ska skapa förutsättningar, incitament och kunskap för att underlätta
utvecklingsarbetet, beslut och prioriteringar både lokalt och centralt.

Kompetensförsörjningsarbetet i ledningssystemet innebär att nämnderna
årligen analyserar verksamheternas behov och tillgång på kompetens i
verksamheten. Genom att jämföra behovet med tillgången på kompetens
framkommer ett kompetensgap. Kompetensgapet redovisas på 2–5 års sikt.
Analysen görs både kvantitativt, d.v.s. hur många inom en yrkesgrupp och
kvalitativt d.v.s. vilken nivå på kompetens.
Som stöd i arbetet tas en personalframskrivning årligen fram (läs mer på sidan
12). Framskrivning sträcker sig tio år fram och baseras på dagens nyckeltal
uppskrivna mot den årligen uppdaterade befolkningsprognosen. När
kompetensgapet är identifierat upprättas kompetensmål, riskanalyser och
kompetensförsörjningsplaner för att åtgärda kompetensgapet.
Kompetensförsörjningsplanerna utgår från Kompetensförsörjningsstrategin; vi
ser varje medarbetare som en investering, vi utvecklar våra arbetssätt, vi satsar på innovativ
samverkan och innehåller åtgärder inom områdena, attrahera, rekrytera,
introducera, utveckla/motivera och avveckla.
I denna rapport redovisas det samlade resultatet för Malmö stad, en
omvärldsspaning samt en sammanfattande analys. Syftet med
sammanställningen är att beskriva Malmö stads prognostiserade
kompetensgap, identifierade risker utifrån kompetensgap och förflyttningar
som gjorts samt vilka åtgärder nämnderna övergripande ska vidta. Den
gemensamma bilden över stadens utmaningar och planer ska underlätta och
stödja inför samarbete, prioriteringar, kommunikation och ger underlag till
beslut och samverkan.
Stadsrevisionen har under 2018 genomfört en granskning av Malmö stads
kompetensförsörjning i syfte att bedöma att kommunstyrelsens övergripande
roll inom kompetensförsörjningsarbetet bedrivs ändamålsenligt utifrån tilldelat
ansvar och kommunfullmäktiges mål.
Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningens syfte är att
kommunstyrelsens övergripande roll inom kompetensförsörjningsarbetet i
huvudsak bedrivs ändamålsenligt utifrån tilldelat ansvar och
kommunfullmäktiges mål. Stadsrevisionen bedömer att;
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•
•
•
•

Kommunstyrelsen initierar, stimulerar och stödjer såväl nämnder som
staden som helhet i syfte att utveckla kompetensförsörjningen.
Samverkan mellan HR-strategiska avdelningen och berörda nämnder är
tydlig och välfungerande. Det finns goda förutsättningar för ett
enhetligt och samordnat arbete.
Styrningen är tillräcklig och att det finns goda underlag för att bedöma
behovet av personal respektive kompetens.
Det finns förbättringsområden för kommunstyrelsens roll som
övergripande ansvarig för stadens kompetensförsörjningsarbete vad
gäller utökad analys och återkoppling kring de insatser som görs på
nämndsnivå.

Övergripande summering av
kompetensförsörjningsarbetet 2018
Kompetensgap
Kompetensgap är skillnaden mellan ett framtida kompetensbehov och befintlig
tillgång på kompetens numerärt och kvalitativt. Kompetensgapen är baserade
på verksamhetens bedömda behov av kompetens utifrån uppdrag, mål och
demografi, så gapen speglar Malmös utmaningar.
Kompetensgapen är endast baserade på behov av kompetensförändring i
verksamheten och inte hur många som behöver rekryteras för att fylla
kompetensgapen.
I årets sammanställning görs jämförelser med föregående år. Dessa jämförelser
bör betraktas med viss försiktighet då utgångspunkten för beräkning av den
tillgängliga kompetensen är rörlig.
Kompetensgapen år 2018 har minskat med 22 % jämfört med
kompetensgapen år 2016. Sammanfattningsvis är verksamhetens behov av
utökning på lång sikt, det vill säga fem år fram 1836 medarbetare att jämföra
med år 2017 då utökningen uppskattades till 1935 medarbetare och år 2016 då
utökningen uppskattades till 2358 medarbetare på lång sikt.
De förflyttningar Malmö stad har gjort de senaste tre åren visar att
verksamheten utvecklas och anpassas efter de förutsättningar som finns. Det
finns ingen snabb eller enkel lösning att förändra behovet eller tillgången på
kompetens utan arbetet kräver uthållighet och långsiktighet.
•

•
•

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, arbetsmarknads- och
socialnämnden, funktionsstödsnämnden, fritids- och kulturnämnderna
står för 31 % av kompetensgapet (2017 38%, 2016, 51%). Analysen
omfattar 9063 medarbetare. Totalt har gapet sjunkit med 160
medarbetare jämfört med föregående år.
Pedagogiska nämnderna står för 61 % av kompetensgapet (2017 53%,
2016, 45%). Analysen omfattar 8335 medarbetare. Totalt har gapet
ökat med 70 medarbetare jämfört med föregående år.
Verksamheterna inom de tekniska nämnderna står för 8 % av
kompetensgapet (2017 8%, 2016, 4%). Analysen omfattar 463
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medarbetare. Totalt är det kvantitativa gapet oförändrat jämfört med
föregående år.
Flera nämnder har under 2018 gjort kvalitativa kompetensanalyser och även
där finns det kompetensgap, dvs de tillgängliga kompetensnivåerna är inte i
balans med behovet av kompetensnivå. Sammanfattningsvis visar de kvalitativa
kompetensgapen ett underskott på 2860 medarbetare som har hög/mycket hög
kompetensnivå.
Kompetensförsörjningsplan
Kompetensförsörjningsplanerna för att åtgärda kompetensgapen ska utgå från
Kompetensförsörjningsstrategin;
• vi ser varje medarbetare som en investering
• vi utvecklar våra arbetssätt
• vi satsar på innovativ samverkan
dessa ska innehålla aktiviteter inom områdena; attrahera, rekrytera, introducera,
utveckla/motivera och avsluta.
Kompetensförsörjningsstrategin syftar till att visa riktningen för det
gemensamma arbetet med kompetensförsörjning. Genom att agera i enlighet
med dessa handlingsvägar ska kompetensgapen succesivt kunna minskas.
Att kunna härleda en aktivitets effekt för kompetensgapet är svårt. Det är
oftast en kombination av aktiviteter, och inre och yttre omständigheter som
tillsammans långsiktigt påverkar kompetensgapen. Att förändra ett
kompetensgap i grunden tar tid. Även om ett kompetensgap ökar så kan
aktiviteterna vara rätt för utan dem kunde kompetensgapet vara ännu större.
Det finns flera övergripande områden där Malmö stad gemensamt arbetar för
att påverka kompetensförsörjningen. Detta görs till exempel genom;
• Det systematiska arbetsmiljöarbetet som skapar förutsättningar för
attraktiva arbete och arbetsplatser i staden.
• Lönebildning där det sker prioriteringar med tydliga kopplingar till
bland annat kompetensutmaningarna.
• Samarbetet mellan HR-strategiska avdelningen och det digitala Malmö
som bland annat arbetar med att skapa förutsättningar för
verksamheten att förverkliga digitaliseringsstrategin.
• Målområde 9 där de arbetsgivarpolitiska målen analyseras och följs
upp.
• Malmöandan som främjar samarbeten som långsiktigt kan påverka
behovet av kompetens.
• Det gemensamma arbetssättet för employer branding i sociala medier
för att på ett transparant, tillgängligt och attraktivt sätt visa upp våra
verksamheter, yrken och lyfta våra ambassadörer. Stadskontoret
koordinerar och initierar även Malmö stads medverkan vid
övergripande mässor och arbetsmarknadsdagar.
• Sammanhållet arbete kring medel från TLO-KL för genomförande av
flera kompetenshöjande åtgärder.
• Ett pilotprojekt för att arbeta med kunskapsöverföring och lärande
medarbetarskap.
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•
•

Ledarskapsutvecklingsinsatser och en sammanhållen introduktion för
nya chefer som hålls samman via stadskontorets ledarcentrum.
Samarbeten med kommuner, landsting, privata aktörer, SKL,
arbetsförmedlingen, fackliga, ideella, högskolor och lärosäten.

En sammanfattning av nämndernas kompetensförsörjningsplaner visar att det
pågår en mängd aktiviteter i förvaltningarna som både direkt och indirekt och
på kort- och långsikt förväntas ha effekt på kompetensförsörjningen. Det är
bland annat fokus på;
• Kollegialt lärande, kompetensutveckling, kompetenshöjande insatser
och att skapa och tydliggöra karriärvägar för medarbetare.
• Att ha ett nära samarbete med lärosäten och utbildningsanordnare.
• Chefsutveckling, framtida ledare och att skapa förutsättningar för ett
bra ledarskap.
• Att analysera och tydliggöra roller, uppdrag och arbetsuppgifter för
både chefer och medarbetare. Organisera arbetsuppgifter, använda
”nya kompetenser” och digitala möjligheter för att skapa bra
förutsättningar och ge stöd i professionsuppdraget och därmed också
få en mer optimal resursanvändning.
• Introduktion, kvalitetssäkrade och smidiga rekryteringsflöden och att
arbeta aktivt med arbetsgivarmärket och attrahera medarbetare.
• Kartläggning, analys och åtgärder för att minska personalomsättning
och sjukfrånvaro samt öka andelen heltidsanställda.

De 10 största kvantitativa kompetensgapen fram till
2023
Yrkeskategori

Nämnd

Kompetensgap 2023
bedömt 2018

Förskollärare

FSKN o GRN

(-668 o -34)

Lärare gymnasie- och vuxenutbildning

GVN

-239

Socialsekreterare inom BoU

ASN

-133

Lärare åk 1–7

GRN

-125

Stödpedagog LSS

FSN

-123

Pedagog

FSKN

-114

Sjuksköterskor (inkl specialistssk)

HVON, FSN, GRN

(79,10,14)

Barnskötare*

GRN, GVN

(61,21)

Socialsekreterare eko bistånd

ASN

-79

Lärare åk 4–9

GRN

-77

-702

-103
-82

*förskolenämnden redovisar visserligen ett överskott på barnskötare på 469 men så länge
gapet på förskollärare kvarstår kommer barnskötarna vara en bristgrupp även inom
förskolenämnden.
Malmö stads tio största kvantitativa kompetensgap är tillsammans 1775
medarbetare och utgör 95% av det totala kvantitativa kompetensgapet. Gapen
finns inom förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasie- och
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vuxenutbildningsnämnden, hälsa- vård och omsorgsnämnden,
funktionsstödsnämnden samt inom arbetsmarknads- och socialnämnden.
Övriga större redovisade kvantitativa kompetensgapen är;
Kommunvägledare 60, Elevassistenter 60, Modersmålslärare 47,
Fritidspedagoger 45, Kockar 42, Ingenjörer 20, Arbetsterapeuter 17.
Större kvalitativa gap, det vill säga när kompetensnivåerna behöver höjas
mellan viss, god, hög och mycket hög visas inom yrkesgrupperna;
arbetsterapeuter, ingenjörer, modersmålslärare, planarkitekter, sektionschefer,
sjuksköterskor, socialpedagoger, socialsekreterare, stödassistenter LSS,
stödpedagoger LSS, undersköterskor, upphandlare, vårdbiträden.
Yrkeskategorier med ökade kompetensgap
jämfört med förra året eller yrkeskategorier som är nya på listan över stadens
tio största kompetensgap är;
• Förskollärare inom förskolenämnden. Endast kvantitativa gap finns
redovisade. Kompetensgapet har ökat med 91 förskollärare fram till år
2023. Från ett kompetensgap på 577 till ett gap på 668 medarbetare.
Tillgången på utbildade förskollärare har minskat med 231 och
samtidigt har behovet minskat med 144. För att klara det pedagogiska
uppdraget i skolformen finns ett målvärdet på 45% förskollärare och
därför redovisas ett statistiskt ”överskott” på barnskötare på 469.
Barnskötare är den yrkesgrupp som primärt balanserar bristen på
förskollärare och andelen barnskötare med barnskötarutbildning ökade
med 7% jämfört med år 2016 och förvaltningen sätter nya mål om att
höja kompetensnivåerna hos barnskötarna. För att klara målvärdet är
rekryteringsbehovet, dvs gap inklusive personalomsättning 1306
barnskötare och 1174 förskollärare fram till 2023. Förvaltningens
långsiktiga arbete med att öka barnskötarnas kompetensnivåer för att
upprätthålla kvaliteten i verksamheten, klara uppdraget och använda
både barnskötarnas och förskollärarnas kompetens rätt framstår som
hållbart.
• Sjuksköterskor inom hälsa-, vård och omsorgsnämnden,
funktionsstödsnämnden och grundskolan. Både kvantitativa och
kvalitativa kompetensgap redovisas. Det kvantitativa kompetensgapet
har ökat med 33 medarbetare fram till år 2023 jämfört med föregående
år. Från ett kompetensgap på 70 till ett gap på 103 medarbetare. I
sammanställningen finns både sjuksköterskor och
specialistsjuksköterskor och de finns redovisade i tre olika nämnder;
hälsa-, vård och omsorgsnämnden, funktionsstödsnämnden och
grundskolenämnden. Förra året redovisades inga kvalitativa
kompetensgap men årets kvalitativa gap visar att kompetensnivåerna
också behöver höjas. Förra året ingick inte yrkesgruppen
sjuksköterskor i funktionsstödsnämndens gapanalys och således
redovisades inget kompetensgap men i år ingår de och redovisar ett
kompetensgap på 10 sjuksköterskor fram till 2023. Hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen har minskat tillgången på sjuksköterskor med 36
och behovet med 27, kompetensgapet för sjuksköterskor fram till år
2023 är 79 sjuksköterskor. Grundskolan har ett ökat tillgången från 72
till 80 sjuksköterskor och behovet har ökat från 83 till 94
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sjuksköterskor, vilket ger ett ökat kompetensgap inom
grundskolenämnden från 11 till 14 medarbetare.
•

•

Lärare allmänna ämnen avser lärare inom både gymnasie- och
vuxenutbildning inom gymnasienämnden. Endast kvantitativa gap
finns redovisade. Kompetensgapet har ökat med 39 medarbetare. Från
ett kompetensgap på 200 till ett gap på 239 medarbetare. Det beror på
att behovet har ökat med 140 och tillgången har ökat med 101
medarbetare. Det ökade behovet beror på ett ökat elevantal.
Socialsekreterare BoU inom arbetsmarknads och socialnämnden
avser en sammanslagning av alla socialsekreterarkategorier inom
fokusområdet barn och unga. Både kvantitativa och kvalitativa
kompetensgap redovisas. Kompetensgapet har ökat med 28
medarbetare. Från ett kompetensgap på 105 till ett gap på 133
medarbetare. Det beror på att behovet ökat med 42 medarbetare och
samtidigt har tillgången ökat med 14. Det kvalitativa gapet kvarstår
trots att man höjt kompetensnivåerna hos den tillgänglig kompetens så
har behovet av mycket hög och hög kompetensnivå ökat i snabbare
takt.

Yrkesgrupper med minskade kompetensgap
jämfört med förra året även de som inte längre är på listan över stadens tio
största kompetensgap.
Undersköterskor inom Hälsa- vård och omsorgsnämnden har minskat
kompetensgapet med 427 medarbetare. Från ett kompetensgap på 442
till ett gap på 15 undersköterskor. Tillgången har visserligen minskat
med 100 medarbetare men behovet har minskat med 527 medarbetare.
Förvaltningen har ökat både tillgången och behovet av vårdbiträden
som har förändrat sitt kompetensgap från ett överskott på 369 till att
ha antalet vårdbiträden i balans. Det minskade behovet beror både på
en anpassning utifrån kompetensbrist, ökade kompetensnivåer hos
medarbetarna och att omorganisationen möjliggjort för
fackförvaltningen HVO att både göra samlade analyser och en effektiv
organisering av arbetet där kompetensen kan användas optimalt.
• Stödassistenter LSS inom Funktionsstödsnämnden. Både kvantitativa
gap och kvalitativa gap finns redovisade. Det kvantitativa
kompetensgapet har minskat med 137 medarbetare. Från ett
kompetensgap på 153 till ett gap på 16 stödassistenter. Tillgången har
visserligen minskat med 26 medarbetare men behovet har minskat med
163 medarbetare. De kvalitativa gapen har inte förflyttats nämnvärt
men det finns mål om att förflytta kompetensnivåerna inom samtliga
yrkesgrupper på både kort och lång sikt. Både tillgången och behovet
av stödassistenter och stödpedagoger har minskat jämfört med
föregående år. Det minskade behovet av stödassistenter jämfört med
förra året beror på en minskad utökning av verksamheten och det
minskade behovet av stödassistenter beror på önskemål om att höja
andelen stödpedagoger i förhållande till stödassistenter. Förvaltningen
har ökat tillgången på arbetsterapeuter, personliga assistenter och
sektionschefer.
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Riskanalyser
Samtliga nämnder har gjort riskanalyser över kompetensgapen. De allvarliga
riskerna har minskat jämfört med föregående år från att omfatta 2045
medarbetare inom 25 olika yrkesgrupper till att omfatta 1026 medarbetare
inom 16 olika yrkesgrupper.
En allvarlig risk innebär det att bedöms vara en allvarlig risk för verksamheten
och/eller arbetsmiljön om kompetensgapet inte fylls. Sannolikheten för att
kompetensgapet inte fylls är inte redovisat. För några yrkeskategorier råder det
större brist på än andra vilket gör att sannolikheten för riskerna varierar.
Förskolenämnden; Förskollärarnas kompetensgap bedöms utgöra en allvarlig
risk för både verksamhet och arbetsmiljö. Utmaningen är att behålla, attrahera
och rekrytera förskollärare. Konsekvensen av frånvaron av utbildad personal
innebär allvarlig risk för ökad arbetsbelastning och risk för barnens utbildning.
Grundskolenämnden; Kompetensgapet på lärare och fritidspedagoger
bedöms utgöra allvarlig risk för verksamheten. Tillräcklig kompetens saknas
med risk för att Malmös elever inte får undervisning av tillräcklig kvalitet.
Åtgärdsplan finns, gemensam introduktion för obehöriga lärare pågår samt
andra åtgärder för att öka behörighetsgraden.
Arbetsmarknads och socialnämnden; Kompetensgapet både kvantitativt
och kvalitativt för socialsekreterare, myndighet barn och ungas bedöms utgöra
en allvarlig risk för såväl verksamhet som arbetsmiljö. Bedömningen grundar
sig på att gruppen är stor, att kompetenskraven är höga samt att det också
finns kvalitativa kompetensgap. Om tillräcklig kompetens saknas finns risk att
socialtjänsten inte kan möte de behov som finns bland barn och unga.
Tekniska nämnden; Kompetensgapen både kvantitativt och kvalitativt på
exploateringsingenjörer, ingenjörer, landskapsarkitekter, trafikplanerare
bedöms utgöra en alvarlig risk för verksamheten. Utmaningarna är att behålla,
attrahera och rekrytera erfarna medarbetare med högre kompetensnivåer.
Konsekvensen av de kvantitativa och kvalitativa kompetensgapen är brister i
leverans enligt storstadspaketet, brister i upprätthållandet av trafiksituationen i
staden och planeringen för stadens expansion.
Stadsbyggnadsnämnden; Kompetensgap både kvantitativt och kvalitativt på
GIS-ingenjörer, lantmätare, mätningsingenjörer, planarkitekter,
systemförvaltare, tekniska assistenter och utredare bedöms utgöra en allvarlig
risk för verksamheten och/eller arbetsmiljön. Kompetensbehovet har varit
svårbedömt eftersom det påverkas av den digitala utvecklingen vars
utvecklingshastighet och konsekvenser är osäkert.
Kommunstyrelsen genom stadskontoret; Det kvalitativa kompetensgapet
på upphandlare bedöms utgöra en allvarlig risk för verksamheten. Med
konsekvenser i form av fler rättsliga påföljder med ekonomiska efterverkningar
och svårigheter med måluppfyllelsen inom hållbar utveckling.
När nämnden bedömer en risk som allvarlig för arbetsmiljön innebär det att
åtgärdsplaner enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet upprättas och
samverkas med de fackliga organisationerna. När en allvarlig risk för
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verksamheten föreligger är respektive nämnd ansvarig för att genomföra
lämpliga åtgärder.

Övriga nämnders sammanfattande
kompetensutmaningar
Miljönämnden redovisar ett kompetensgap på 5 miljöinspektörer. Det ökade
behovet av kompetens beror på att miljönämndens ansvarsområde ökar och
blir allt mer komplext generellt, framförallt inom trygghetstillsyn, bostadstillsyn
och förorenad mark.
Servicenämnden redovisar kompetensgap på 42 kockar och 60
kommunvägledare. Det ökade behovet på kockar beror på ökad befolkning
och det ökade behovet av kommunvägledare beror på förändrad verksamhet i
form av upprättandet av ett kontaktcenter.
Kulturnämnden redovisar inget kompetensgap men en riskgrupp är
musiklärare där konkurrensen om denna kompetensen ökar. Nämnden ser på
sikt att kompetensbehovet kommer förändras på grund av digitalisering,
verksamhetsförändring tex till följd av omlokaliseringen av myndigheten för
tillgängliga medier till Malmö och en rollutveckling för sektionschefer.
Fritidsnämnden redovisar inget kompetensgap men beskriver utmaningar att
rekrytera och behålla badvärdar och fritidsassistenter. Nämnden ser risker med
utmaningarna som att omsättningen påverkar befintlig personal, att det leder
till fler timvikarier och att kvalitet och service i verksamheten riskerar att
försämras. Konkurrensen om kompetensen har ökat, omorganisationen med
ändrade öppettider och ändrat uppdrag har påverkat personalomsättningen för
fritidsassistenter och utbildningsdimensioneringen upplevs som för låg för
båda yrkesgrupperna.

Chefsförsörjning
Sammanfattningsvis bedömer verksamheterna ett minskat kvantitativt
kompetensgap för chefer på sektionsnivå. Verksamheternas kompetensanalys
av chefer år 2018 omfattar 844 chefer. Verksamhetens ökade behov av chefer
fram till år 2023 är 83 medarbetare.
Det ökade behovet av sektionschefer inom hälsa-, vård- och omsorg (exklusive
sektionschefer inom bistånd) har minskat från en ökning av 21 chefer år 2017
till en ökning av 4 chefer år 2018. Totalt har tillgången minskat men behovet
har minskat mer. Grundskolenämnden har ökat både behovet och tillgången på
biträdande rektor och för rektor är det i princip oförändrat.
Funktionsstödsnämnden har ökat både tillgången och behovet av
sektionschefer. För förskolenämnden är både tillgången och behovet av
förskolechef och biträdande förskolechef i princip oförändrat. Inom
arbetsmarknads- och socialnämnden har både tillgången och behovet av
sektionschefer ökat.
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Nämnd

Yrkeskategori

Behov
2023

GVN

Rektor b2

32

Rektor bitr L
FSKN

Förskolechef C
Förskolechef bitr

GRN
HVON

134

1

0

28

-7

-8

0

57

0

-2

0

134

0

-12

0

Tillgång 2018

Rektor

80

71

-11

-19

Rektor bitr

147

131

-16

-18

-28

85

-2

-13

-24

61

0

-3

samma

9

0

0

-1

7

-4

-5

-7

125

-24

-13

-27

110

-15

-25

-9

844

-83

-109

-115

Sekchef ordbo
Sekchef bistånd
Sekchef hsl

FSN

57

Gap 2021
bedömt
2016

-9

Sekchef säbo

ASN

35

Gap 2022
bedömt
2017

26

Gap 2023
bedömt
2018
-6

Sekchef
Sekchef
TOT

87
61
9
11
149
125
927

Personalframskrivningen 2018
Malmö stad har sedan år 2016 en modell för att beräkna och simulera stadens
framtida personal- och rekryteringsbehov inom en rad olika yrkeskategorier
och verksamheter. Det är en ren framskrivning baserat på dagens nyckeltal
uppskrivna mot den årligen uppdaterade befolkningsprognosen. I
framskrivningen syns inte om det redan finns kompetensgap. Målet med
framskrivningen är att utgöra ett stöd i gapanalysarbetet där prognosen över
behovet av kompetens kopplas till fler parametrar än demografi.
Totalt är 22 yrkesgrupper (gruppen tekniska yrken räknas som en grupp men
där flera olika kategorier ingår) med i årets framskrivning som omfattar ca 16
100 medarbetare av totalt 26 000.
Malmö stad står inför en betydande befolkningsökning de kommande åren.
Befolkningsprognosen visar visserligen en minskning med föregående år från
en ökning med 15,2 % till en ökning med 13,3 %. Årets prognos innebär att
fram till år 2028 förväntas staden öka med 44 434 invånare jämfört med år
2018.
Befolkningsutvecklingen ser olika ut i åldersgrupperna vilket gör att den
påverkar verksamheterna olika mycket och personalframskrivningsmodellen tar
hänsyn till befolkningsutvecklingen i de åldersgrupper som nyttjar de olika
kommunala verksamheterna. När befolkningen ökar, ökar också efterfrågan på
kommunal service och det är tydligt att personalbehovet kommer öka de
kommande åren.
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Vid denna översiktliga analys av alla 22 yrkeskategorier tillsammans framgår att
personalbehovet utifrån den demografiska prognosen kommer öka med 1 702
personer fram till år 2028, vilket motsvarar cirka 11,7 %. Fram till år 2023 ökar
enligt framskrivningen personalbehovet med 6 % att jämföra med prognosen
över kompetensgapet på 7 %. Ökningen som kan ses i grafen är nästintill linjär
över perioden.

Rekryteringsbehov
Rekryteringsbehovet för de 22 yrkeskategorierna kommer att öka under
perioden, vilket främst beror på personalomsättning men även till följd av fler
pensionsavgångar. Rekryteringsbehovet till följd av volymskillnader ligger på
ungefär samma nivå under perioden, men varierar mellan yrkeskategorierna.

*Personalomsättning är ett genomsnitt över de senaste 4 åren och faktiska pensionsavgångar finns inte med
utan redovisas för sig. Visstidsanställda är medräknade i totala antal anställda men inte personalomsättningen,
där är endast tillsvidareanställda medräknade.

Nämndernas kompetensgap innefattar inte rekryteringsbehovet.
Personalomsättning, sjukfrånvaro, föräldraledigheter, tjänstledigheter och
deltid är parametrar som påverkar rekryteringsbehovet. Personalomsättningen
får enligt ovan graf ett stort genomslag för rekryteringsbehovet, och för de 22
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yrkesgrupper som är med i framskrivningen beror ca 75 % av
rekryteringsbehovet på personalomsättning (år 2017 utgjorde det 73 %).
Exempelvis så beräknas behovet av volymutökningen som
befolkningsökningen ger upphov till år 2028 kräva 167 nyrekryteringar medan
personalomsättningen år 2027 beräknas medföra ett behov av 1864
nyrekryteringar och pensionsavgångarna medföra ett behov av 355
nyrekryteringar.
Samma trend kan ses vid analys av enskilda yrkeskategorier. I tabellen nedan
visas andelen av rekryteringsbehovet som kan härledas till personalomsättning.
Andelen är uträknad som ett genomsnitt under perioden 2018-2028. Samtliga
yrkeskategorier har en andel överstigande minst 48 % (år 2017 39 %). Det
finns dock en stor variation mellan yrkeskategorierna samt viss skillnad mellan
samma yrkeskategori i olika förvaltningar. Bland socialsekreterare utgör
rekryteringsbehovet till följd av personalomsättning 88 % av det totala
rekryteringsbehovet, medan motsvarande siffra för gymnasielärarna är 59 %.
Andel av rekryteringsbehovet som kan härledas till personalomsättning.
Arbetsterapeut ( Äldreomsorg )
84%
Barnskötare ( Förskola )
80%
Barnskötare ( Grundskola )
72%
Behandlingsassistent
90%
Biståndsbedömare
77%
Biståndsbedömare ( Äldreomsorg )
86%
Elevassistenter ( Grundskola )
66%
Elevassistenter ( Gymnasieskola )
53%
Elevhälsa ( Gymnasieskola )
59%
Elevhälsa *( Grundskola )
63%
Fritidspedagoger ( Grundskola )
78%
Förskolechefer ( Förskola )
70%
Förskollärare ( Förskola )
84%
Förskollärare ( Grundskola )
88%
Grundskollärare ( Grundskola )
79%
Gymnasielärare ( Gymnasieskola )
59%
Rektorer ( Gymnasieskola )
48%
Sektionschef ( Ordinärt boende )
84%
Sektionschef(Funktionsstöd)
82%
Sektionschef(Social tjänst)
81%
Sjukgymnast ( Äldreomsorg )
87%
Sjuksköterska ( SÄBO )
89%
Skolledare( Grundskola )
65%
Socialsekreterare ( Socialtjänst )
88%
Stödassistenter
79%
Stödpedagoger
88%
Tekniska yrken ( Teknik )
53%
Undersköterskor ( Ordinärt boende )
76%
Undersköterskor ( SÄBO )
77%
Vårdbiträden ( Ordinärt boende )
77%
Vårdbiträden ( SÄBO )
76%
*Andelen kan bero på både personalomsättningen och på volymkänsligheten – dvs hur mycket behovet av en
yrkesgrupp påverkas av demografi.
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Omvärld
Malmö stads kompetensgap är inte unikt för en kommun och utmaningarna
ska sättas i en nationell kontext för att möjliggöra långsiktiga och strategiska
arbetssätt, dialoger och agerande. I föregående års sammanställningar var fokus
att tydliggöra det nationella läget kring utbildningsdimensionering och antal
studenter inom de yrkesutbildningar där nämnderna har kompetensgap.
Föregående år konstaterades att utbildningsdimensionering var för lågt för att
kunna fylla behoven nationellt.
SKL skriver i rapporten ”Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden” från år
2018 att välfärden står inför en stor kompetensutmaning när antalet barn och
äldre ökar betydligt mer än de i arbetsför ålder. Konkurrensen på
arbetsmarknaden tilltar därmed och en utveckling av arbetssätt och
organisering så att behovet av kompetens minskar/förändras är nödvändig.
Om ingen förändring sker kommer mer än hälften av alla i arbetsför ålder
behöva arbeta inom välfärden inom tio år, att jämföra med ca en fjärdedel idag.
Generellt utifrån demografi behöver antalet anställda öka med 16 % och inom
äldreomsorgen och funktionsstöd 24 % och inom gymnasieskola 26 %. En
sådan stor ökning kommer dessutom att vara svår att finansiera. Utöver de
ökade behoven tillkommer ersättningsrekryteringar för de som går i pension
eller väljer att lämna yrket. Invandringen ökar befolkningen i arbetsför ålder
men utbildningsnivån hos flera invandrargrupper är låg.
Universitetskanslersämbetet skriver i en rapport från november 2018 att
antalet förstagångssökande till högskolestudier minskade med 2% jämfört med
föregående år och av de sökande var 59 % kvinnor och 41% män. Antalet
behöriga förstahandssökande till lärarutbildningar minskade med 5% och till
sjuksköterskeprogrammet minskade det med 10 %. Dock ökade antalet
sökande till specialistsjuksköterskeutbildningen med 7 %. Allt fler väljer således
att inte studera vidare efter gymnasiet och det fortsätter att vara fler kvinnor än
män som påbörjar högskolestudier, en skillnad som också ökar med stigande
ålder, dvs att vid ju högre ålder som studierna inleds ökar andelen kvinnor. I en
rapport från UKÄ från september 2018 står att allt lägre andel unga påbörjar
högskolestudier direkt efter gymnasieskolan dock är den nationella skillnaden
stor. I Malmö har 55,6 % (66 % i snitt nationellt) grundläggande behörighet
från gymnasiet och 71,5 % (61 % i snitt nationellt) av de med grundläggande
behörighet påbörjar högskolestudier. Vid en nationell jämförelse har Malmö en
relativt låg andel behöriga från gymnasiet men relativt sett en hög andel av de
med behörighet påbörjar högskolestudier. Andelen av ungdomarna som
påbörjat högskoleutbildning varierar stort både mellan län och kommuner.
Högst andel på länsnivå för både 19- och 24-åringar hade förra året
Stockholms län, Uppsala län och Skåne län.
Försök görs på regeringsnivå för att öka antalet studenter till vissa utbildningar.
Till exempel fick svenska lärosäten år 2015 i uppdrag av regeringen att stegvis
öka antalet platser på sjuksköterskeutbildningarna. Men i takt med att antalet
elever har ökat har en större andel svårt att nå kunskapsmålen under de första
terminerna, och fler hoppar av. Antalet examinerade sjuksköterskor kommer
inte att öka trots att antalet platser på utbildningsprogrammen har blivit fler.
Satsningen har snarare lett till att kvaliteten på utbildningarna har sjunkit, säger
företrädare för svenska lärosäten.
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Sammanfattande analys
Malmö stads arbetssätt i kompetensförsörjningsfrågan bygger på antagandet
om att utveckling uppnås om kompetens – uppdrag – förutsättningar
hänger ihop och balanseras.
Förutsättningarna i omvärlden som indirekt eller direkt påverkar
kompetensförsörjningen kan sammanfattas med att;
• Utbildningsdimensioneringen är för låg för att täcka behovet av
utbildad arbetskraft och antalet utexaminerade är svårt att påverka.
• Andelen unga som påbörjar högskolestudier direkt efter
gymnasieskolan minskar.
• Konkurrensen om utbildad arbetskraft ökar
• Ökade pensionsavgångar och personalrörlighet
• Demografisk utveckling och globalisering
• Ökad förändringstakt inom digital och teknisk utveckling.
• Även om kompetensen skulle finnas skulle en finansiering av
utökningen av medarbetare inom välfärden vara svår.
Malmö stad står precis som andra kommuner och övriga sektorer inför stora
kompetensutmaningar MEN, Malmö stads kompetensgap minskar,
riskanalyserna visar minskade allvarliga risker och personalomsättningen 2018
minskar (se personalredovisningen för 2018).
De förflyttningar Malmö stad har gjort de senaste tre åren visar att
verksamheten utvecklas och anpassar kompetens, uppdrag och inre
förutsättningar efter de yttre förutsättningar som finns. Det finns ingen snabb
eller enkel lösning att förändra ett kompetensgap utan arbetet kräver
uthållighet, anpassningsbarhet och långsiktighet.
Kompetensförsörjningsstrategin
Genom att fortsätta att agera med kompetensförsörjningsstrategin som
riktning tas möjligheterna till kompetensförsörjning tillvara.
Vi ser varje medarbetare som en investering;
Medarbetarnas kompetens är avgörande för verksamheten. Malmö stad
avsätter stora resurser för att attrahera, rekrytera, introducera, behålla och
utveckla kompetens och behöver värna om de investeringarna. Genom att
satsa, investera och visa tillit till kompetensen som finns i verksamheten tas
möjligheterna tillvara för att utveckla, förädla och attrahera medarbetare att
stanna och utvecklas i Malmö stad. Att rekrytera, introducera och lära upp
strategiskt och långsiktigt hållbart när konkurrensen om kompetens är hög,
hela kravprofilen inte uppfylls och med nuvarande omsättning är en viktig
investering. Malmö stad ska utvecklas som en lärande kunskapsorganisation
som genom ett lärande medarbetarskap skapar utveckling för medarbetare och
ett mervärde för medborgarna.
Vi utvecklar våra arbetssätt
Det är tydligt att behovet av kompetens behöver förändras. Genom att
utveckla arbetssätt och ta tillvara på tekniska, digitala och andra möjligheter
kan behovet av kompetens styras och påverkas. Det kan innebära en
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omfördelning av arbetsuppgifter och uppdrag, att nya kompetenser genomför
delar av arbetet, att några arbetsuppgifter digitaliseras eller att omprioriteringar
av uppdrag sker och att verksamhetsadekvata mål sätts.
Innovativ samverkan
Genom att samverka både inom och utom organisationen kan både behovet av
kompetens förändras, arbetssättet verksamheterna och uppdragen utvecklas.
Att ta tillvara på kraften och kompetensen inom verksamheterna, den ideella
och privata sektorn, universitet och lärosäten, den hos medborgarna och de
fackliga organisationerna skapar nya möjligheter och kommer vara avgörande
för kompetensförsörjningen.
Att fortsätta nämndernas systematiska och strategiska arbete med
kompetensanalyser och kompetensförsörjningsplaner är viktigt och att
kompetensförsörjningsarbetet leds av högsta ledningsgruppen, att
verksamhetsrelevanta mål sätts och att kompetensförsörjning ingår som en del
i verksamhetsutvecklingen kommer att vara avgörande.
Ett utvecklingsarbete kommer påbörjas under 2019 för att tillsammans med
förvaltningarna utveckla analyser kring framtida kompetensbehov, effekter och
förflyttningar av kompetensgap, risker och kompetensförsörjningsplaner med
syfte att skapa lärande, samarbete och utveckling.
Rapporteringen och uppföljningen inom kompetensförsörjning kommer från
och med 2019 hanteras i Stratsys.
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Bilaga 1 sammanfattning av nämndernas
kompetensgap 2018
Kort sikt 2020
Förvaltning

Yrkesgrupp

Viss God

Gap
Mkt
Hög hög

Totalt

Stadsbyggnadskontoret GIS-ingenjör

0

0

0

-1

-1

Stadsbyggnadskontoret Lantmätare

0

0

1

-1

0

Stadsbyggnadskontoret Mätningsingenjör

0

3

-2

1

2

Stadsbyggnadskontoret Planarkitekt

2

6

-15

-2

-9

Stadsbyggnadskontoret Systemförvaltare

0

0

0

-1

-1

Stadsbyggnadskontoret Teknisk assistent

0

4

-2

-4

-2

Stadsbyggnadskontoret Utredare

0

0

-2

2

0

Miljönämnden

Miljöinspektör

0

-5

0

0

-5

Fastighet Gatuk

Exploateringsingenjör

0

-1

-1

-1

-3

Fastighet Gatuk

Ingenjör

0

-6

-8

1

-13

Fastighet Gatuk

Landskapsarkitekt

0

-1

-2

0

-3

Fastighet Gatuk

Trafikplanerare

0

0

-2

-3

-5

Fastighet Gatuk

Sekreterare

2

-2

-2

-5

-7

Stadskontoret

upphandlare

0

2

-2

0

0

Gymnasieförvaltning

Barnskötare

0

-7

0

0

-7

Gymnasieförvaltning

Lärare allmänna ämnen

0

-75

0

0

-75

Gymnasieförvaltning

Rektor B2

0

-2

0

0

-2

Gymnasieförvaltning

Rektor Bitr L

0

-2

0

0

-2

Gymnasieförvaltning

Specialpedagog

0

-4

0

0

-4

Grundskola

Lärare årskurs 1-7

0

-67

0

0

-67

Grundskola

Lärare årskurs 4-9

0

-42

0

0

-42

Grundskola

Lärare spec pedagogik

0

-4

0

0

-4

Grundskola

Fritidspedagog

0

-24

0

0

-24

Grundskola

Förskollärare

0

-19

0

0

-19

Grundskola

Modersmålslärare

3

-10

-14

-4

-25

Grundskola

Rektor B2

0

-5

0

0

-5

Grundskola

Rektor Bitr L

0

-9

0

0

-9

Grundskola

Skolsköterska

10

-13

0

-5

-8

Grundskola

Psykolog

0

-3

0

0

-3

Grundskola

Kurator

0

-5

0

0

-5

Grundskola

Barnskötare

0

-33

0

0

-33

Grundskola

Elevassistent

0

-32

0

0

-32

Hälsa / Häls o föreb

Arbetsterapeut

0

1

0

-2

-1

Hälsa / Häls o föreb

Sjukgymnast

0

0

0

0

0

Hälsa / Häls o föreb

Sjuksköterska

0

0

1

-2

-1

Hälsa / Häls o föreb

Undersköterska

0

63

-34

-35

-6

Hälsa / Häls o föreb

Vårdbiträde dag

0

3

0

0

3

Hälsa / Häls o föreb

Sektionschef C

0

1

0

-3

-2

Hälsa / Myndighet

Arbetsterapeut

0

0

0

0

0
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Hälsa / Myndighet

Biståndshandläggare

0

0

0

0

0

Hälsa / Myndighet

Fysioterapeut

0

0

0

0

0

Hälsa / Myndighet

Sjuksköterska

0

0

0

0

0

Hälsa / Myndighet

Sektionschef C

0

1

-1

0

0

Hälsa / Ordbo

Arbetsterapeut

-2

-1

-4

-2

-9

Hälsa / Ordbo

Fysioterapeut

-2

-3

-3

-5

-13

Hälsa / Ordbo

Sjuksköterska

12

-26

-26

-9

-49

Hälsa / Ordbo

Undersköterska

-63

702

-388

-258

-7

Hälsa / Ordbo

Vårdbiträde dag

-29

321

-175

-117

0

Hälsa / Ordbo

Sektionschef C

7

15

-12

-12

-2

Hälsa / säbo

Sektionschef C

3

0

3

-6

0

Hälsa / säbo

Arbetsterapeut

0

2

-1

-2

-1

Hälsa / säbo

Fysioterapeut

0

2

0

-2

0

Hälsa / säbo

Sjuksköterska

0

22

-15

-9

-2

Hälsa / säbo

Undersköterska

-62

682

-372

-248

0

Hälsa / säbo

Vårdbiträde dag

-16

173

-94

-63

0

Hälsa / säbo

Sektionschef C

3

0

3

-6

0

ASF BOU

Socsekr myndighet BoU

50

-10

-42

-26

-28

ASF BOU

Socsekr myndigh famhem

1

8

-8

-5

-4

ASF BOU

Socsekr stöd o rådgiv

6

-5

-12

-7

-18

ASF BOU

Socsekr samtal/behandl

10

-4

-10

-6

-10

ASF BOU

Socialpedagog

1

-3

-9

-1

-12

ASF EK B

Socsekr myndigh ek biså

36

-5

-25

-20

-14

ASF Sktch

Sektionschef C

11

6

-15

-13

-11

FSF

Arbetsterapeut

0

0

-2

-2

-4

FSF

Personlig assistent HÖK

3

28

-19

-12

0

FSF

Sektionschef C

3

-1

-5

-7

-10

FSF

Sjuksköterska

5

-8

2

-1

-2

FSF

Stödassistent LSS

65

95

-107

-54

-1

FSF

Stödpedagog LSS

-6

7

-32

-31

-62

Serviceförvaltning

Kock

-3

-11

-11

-3

-28

Serviceförvaltning

Kommunvägledare

0

-60

0

0

-60

Förskoleförvaltningen

Barnskötare

0

0

0

0

469

Förskoleförvaltningen

Pedagog

0

0

0

0

-114

Förskoleförvaltningen

Förskollärare

0

0

0

0

-668

Förskoleförvaltningen

Förste förkollärare

0

0

0

0

0

Förskoleförvaltningen

Förskolechef bitr

0

0

0

0

0

Förskoleförvaltningen

Förskolechef C

0

0

0

0

0

Totalt gap 2020

50 1644 -1464

-992 -1080
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Lång sikt 2023
Förvaltning

Gap
Yrkesgrupp

viss god

hög

mkt hög Totalt

Stadsbyggnadskontoret GIS-ingenjör

0

0

2

-3

-1

Stadsbyggnadskontoret Lantmätare

0

0

1

-1

0

Stadsbyggnadskontoret Mätningsingenjör

0

3

-1

1

3

Stadsbyggnadskontoret Planarkitekt

2

6

-15

-2

-9

Stadsbyggnadskontoret Systemförvaltare

0

0

0

-1

-1

Stadsbyggnadskontoret Teknisk assistent

0

4

-2

-4

-2

Stadsbyggnadskontoret Utredare

0

0

-2

2

0

Miljönämnden

Miljöinspektör

0

0

-5

0

-5

Fastighet Gatuk

Exploateringsingenjör

0

-1

-1

-1

-3

Fastighet Gatuk

Ingenjör

0

-10

-10

0

-20

Fastighet Gatuk

Landskapsarkitekt

-1

-3

-2

0

-6

Fastighet Gatuk

Trafikplanerare

0

1

-3

-3

-5

Fastighet Gatuk

Sekreterare

2

-3

-4

-1

-6

Stadskontoret

Upphandlare

0

4

-2

-2

0

Gymnasieförvaltning

Barnskötare

0

-21

0

0

-21

Gymnasieförvaltning

Lärare allmänna ämnen

0 -239

0

0

-239

Gymnasieförvaltning

Rektor B2

0

-6

0

0

-6

Gymnasieförvaltning

Rektor Bitr L

0

-7

0

0

-7

Gymnasieförvaltning

Specialpedagog

0

-12

0

0

-12

Grundskola

Lärare årskurs 1-7

0 -125

0

0

-125

Grundskola

Lärare årskurs 4-9

0

-77

0

0

-77

Grundskola

Lärare spec pedagogik

0

-7

0

0

-7

Grundskola

Fritidspedagog

0

-45

0

0

-45

Grundskola

Förskollärare

0

-34

0

0

-34

Grundskola

Modersmålslärare

9

-16

-35

-5

-47

Grundskola

Rektor B2

0

-9

0

0

-9

Grundskola

Rektor Bitr L

0

-16

0

0

-16

Grundskola

Skolsköterska

9

-14

0

-9

-14

Grundskola

Psykolog

0

-5

0

0

-5

Grundskola

Kurator

0

-10

0

0

-10

Grundskola

Barnskötare

0

-61

0

0

-61

Grundskola

Elevassistent

0

-60

0

0

-60

Hälsa / Häls o föreb

Arbetsterapeut

0

1

2

-5

-2

Hälsa / Häls o föreb

Sjukgymnast

0

0

0

-1

-1

Hälsa / Häls o föreb

Sjuksköterska

0

0

1

-3

-2

Hälsa / Häls o föreb

Undersköterska

0

63

-34

-40

-11

Hälsa / Häls o föreb

Vårdbiträde dag

0

3

0

0

3

Hälsa / Häls o föreb

Sektionschef C

0

1

1

-6

-4

Hälsa / Myndighet

Arbetsterapeut

0

0

0

0

0

Hälsa / Myndighet

Biståndshandläggare

0

0

0

0

0

Hälsa / Myndighet

Fysioterapeut

0

0

0

0

0

Hälsa / Myndighet

Sjuksköterska

0

0

0

0

0
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Hälsa / Myndighet

Sektionschef C

0

5

-4

-1

0

Hälsa / Ordbo

Arbetsterapeut

-2

-1

-7

-7

-17

Hälsa / Ordbo

Fysioterapeut

-2

-4

4

-9

-11

Hälsa / Ordbo

Sjuksköterska

12

-27

-44

-10

-69

Hälsa / Ordbo

Undersköterska

-63

702

-394

-260

-15

Hälsa / Ordbo

Vårdbiträde dag

-29

321

-175

-117

0

Hälsa / Ordbo

Sektionschef C

6

21

-14

-15

-2

Hälsa / säbo

Sektionschef C

4

0

4

-8

0

Hälsa / säbo

Arbetsterapeut

0

2

-2

-2

-2

Hälsa / säbo

Fysioterapeut

0

2

-1

-2

-1

Hälsa / säbo

Sjuksköterska

0

22

-17

-13

-8

Hälsa / säbo

Undersköterska

-62

682

-372

-248

0

Hälsa / säbo

Vårdbiträde dag

-16

173

-94

-63

0

Hälsa / säbo

Sektionschef C

4

0

4

-8

0

ASF BOU

Socsekr myndighet BoU

58

2

-69

-48

-57

ASF BOU

Socsekr myndigh famhem

1

5

-7

-10

-11

ASF BOU

Socsekr stöd o rådgiv

2

-9

-18

-12

-37

ASF BOU

Socsekr samtal/behandl

9

0

-18

-19

-28

ASF BOU

Socialpedagog

-1

-8

-11

-2

-22

ASF EK B

Socsekr myndigh ek biså

36

-21

-55

-39

-79

ASF Sktch

Sektionschef C

15

13

-22

-30

-24

FSF

Arbetsterapeut

0

-1

-3

-3

-7

FSF

Personlig assistent HÖK

6

37

-26

-17

0

FSF

Sektionschef C

0

1

-6

-10

-15

FSF

Sjuksköterska

3

-4

-7

-2

-10

FSF

Stödassistent LSS

63

156

-150

-85

-16

FSF

Stödpedagog LSS

-16

2

-53

-56

-123

Serviceförvaltning

Kock/Kokerska

-4

-15

-18

-5

-42

Serviceförvaltning

Kommunvägledare

0

-60

0

0

-60

Förskoleförvaltningen

Barnskötare

0

0

0

0

469

Förskoleförvaltningen

Pedagog

0

0

0

0

-114

Förskoleförvaltningen

Förskollärare

0

0

0

0

-668

Förskoleförvaltningen

Förste förkollärare

0

0

0

0

0

Förskoleförvaltningen

Förskolechef bitr

0

0

0

0

0

Förskoleförvaltningen

Förskolechef C

0

0

0

0

0

Totalt gap 2023

-41 1301 -1683

-1177 -1836
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Budget 2018 - Rapportering av analys av direkta och indirekta kostnader
för hemlöshet

STK-2019-175
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har i sin nämndsbudget för 2018 nämndsmålet ”Motverka
kostnadsökningen för hemlöshet” kopplat till kommunfullmäktigemålet ”Malmöbor med
behov av stöd och hjälp ska bemötas med respekt och ges förutsättningar för en meningsfull
tillvaro med inflytande över sin vardag och i samhället” (mål 5). Stadskontorets åtagande
kopplat till målet var att tillsammans med berörda nämnder följa och analysera utvecklingen
av kostnader förorsakade av hemlöshet i staden. I arbetet med att ta fram rapporten har
tjänstepersoner från berörda förvaltningar på olika sätt involverats med att identifiera och
bedöma vilka kostnader som har ett direkt eller indirekt samband med hemlöshet, det vill
säga att hjälpa människor i hemlöshet samt förebygga och effektivisera arbetet med
hemlöshet. Kommunens kostnader, förutom de rena boendekostnaderna, som förorsakas av
hemlösheten har kartlagts. Rapporten har skickats till arbetsmarknads- och
socialförvaltningen som bidragit med synpunkter. Stadskontoret bifogar rapporten till
tjänsteskrivelsen.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av rapporten.
Särskilda yttranden, reservationer

Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M), John Roslund (M) och Charlotte Bossen (C) avser
lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 6.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 7.
Märta Stenevi (MP) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 8.
Emma-Lina Johansson (V) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 9.
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Tekniska nämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Servicenämnden
MKB
Stadskontoret ekonomiavdelning
Beslutsunderlag




Förslag till beslut §164
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190311 Budget 2018, Rapportering av analys av direkta
och indirekta kostnader för hemlöshet
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Bilaga 6

Särskilt yttrande
Budget 2018 - Rapportering av analys av direkta och indirekta kostnader för hemlöshet

Centerpartiet och Moderaterna är bekymrade över stadens djupa
problematik med hemlöshet. Malmö har idag drygt 3000 hemlösa, 1000
av dem är barn. Stadens ledande politiker har år efter år misslyckats med
att presentera åtgärder för att bryta stadens djupa utanförskap. I brist på
fungerande åtgärder används dyra hotellösningar och
andrahandslägenheter. Något som både är kostsamt, men även otryggt
och bidrar till ett ökat utanförskap.
Centerpartiet och Moderaterna anser att den höga hemlösheten och de
ineffektiva åtgärderna för att minska hemlösheten är totalt oacceptabel.
Centerpartiet och Moderaterna efterlyser en tydlig politisk målstyrning i
hemlöshetsfrågan.

Malmö 2019-04-03
Charlotte Bossen (C)

Helena Nanne (M)

Håkan Fäldt (M)

John Roslund (M)

John Eklöf (M)

Med instämmande av
Anton Sauer (C)

Tony Rahm (M)

Bilaga 7
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Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-04-03
Ärende: STK-2019-175
Budget 2018 – Rapportering av analys av direkta och indirekta kostnader för hemlöshet
I rapporten ”Malmö stads kostnader för hemlöshet” gör stadskontoret bedömningen att
Arbetsmarknads- och socialnämnden inte har rådighet över kostnadsutvecklingen när det gäller
hemlöshetsbudgeten. Sverigedemokraterna håller inte med om denna bedömning. Genom en politik
där kommunen tar alltför stort ansvar för nyanlända har Malmö stad lockat till sig nyanlända från hela
landet. Det är inte ett sammanträffande att 57 procent av Malmös hemlösa inte ens är svenska
medborgare. Hemlöshetsproblematiken har blivit ett invandringsproblem som Malmö stad kan
påverka.
Sverigedemokraterna har lagt fram flera förslag:
-

Egen försörjning från arbete ska vara krav för att få teckna nytt hyreskontrakt med MKB.

-

Ge MKB i uppdrag att årligen genomföra en lägenhetsinventering i syfte att komma till rätta
med den otillåtna andrahandsuthyrningen, samt att synliggöra det faktiska
lägenhetsunderhållet i beståndet.

-

Öppna upp för att hitta bostäder för Malmös hemlösa i kommuner där bostäder är mer
tillgängliga. Malmö stad har inte någon skyldighet att hjälpa hemlösa att hitta en bostad i
Malmö. Det viktiga är att hemlösa kan få tak över huvudet, även om det sker i en annan
kommun där tillgången till bostäder är större.

-

Kräva att nyanlända söker bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden efter att
etableringstiden upphör.

-

Använda husvagnar och andra boenden med låga kostnader istället för hotellnätter och
inköpta bostadsrätter för mottagande av de nyanlända som Malmö stad tvingas ta emot i
enlighet med bosättningslagen.

Det är även möjligt att sluta följa bosättningslagen och vägra ta emot nyanlända om situationen är
sådan att det inte finns bostäder i Malmö för de nyanlända eller att mottagandet skulle innebära att de
nyanlända direkt eller strax efter att de anvisats till Malmö skulle hamna i hemlöshet.
Om nyanlända hamnar i hemlöshet när de anvisas till Malmö så är det uppenbart att Malmö inte är
den lämpligaste kommunen att ta emot dem.
Vad som framkommer i stadskontorets rapport är att hemlöshetsproblematiken förvärras utan någon
lösning i sikte. Dessutom börjar kommuners utbud av boendelösningar för hemlösa, den så kallade

7
sekundära bostadsmarknaden, uppfattas som en indirekt bostadsmarknad där det är lättare att få en
bostad. I Malmö där socialtjänsten har tillgång till många lägenheter är detta problem påtagligt.
I stadskontorets rapport framkommer det även att kostnaderna för hemlösheten i Malmö är mycket
högre än en halv miljard kr, som det redogjorts för innan. Rapporten visar att kostnaderna för Malmös
hemlöshet för 2018 uppgår till 665 miljoner kr. Då räknar man inte med de kommunala medel som
betalas ut till ideella organisationer som motverkar hemlöshet. Man räknar även inte med de extra
kostnader som kommunen får då vistelsen för personer förlängs på exempelvis HVB-hem,
behandlingshem och skyddat boende, då det inte finns något eget ordnat boende inför utskrivning.

_____________________________
Magnus Olsson (SD)

_____________________________
Rickard Åhman-Persson (SD)

____________________________
Anders Olin (SD)

Bilaga 88

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen, 2019-04-03
Rapportering av analys av direkta och indirekta kostnader för hemlöshet
Diarienr: STK-2019-175
Det är alltid beklämmande att läsa om hemlösheten och att Malmö inte bättre
lyckats få bukt med den. Särskilt allvarligt är det när det är barn som drabbas.
Två saker reagerar vi särskilt på:
Arbetsmarknads- och socialnämnden har inte fått yttra sig över rapporten,
däremot finns några kommentarer med från förvaltningen, där man bl a
efterfrågar underlag för kopplingen mellan hemlöshet och studieresultat.
Eftersom kommunstyrelsen verkade rörande överens om att den kopplingen
redan är belagd (en uppfattning vi för övrigt delar) så hoppas vi att
förvaltningen gör en sammanställning av forskningsläget så att detta framgår
för alla.
Det kommenteras på att idéburen sektor får ta ett allt större ansvar för den
akuta hemlösheten i staden. Det är en olycklig utveckling - det är kommuns
ansvar att skydda invånarna för den akuta utsattheten. Så länge vi förlitar oss
till så stor del på idéburen sektor hade vi också velat se en större och stabilare
finansiering av verksamheterna, t ex via en IOP med hjälporganisationerna. Då
vi redan har en motion om detta som är under behandling yrkade vi inte i det
här ärendet, utan nöjer oss med att konstatera att det vi motionerade om i
höstas i allra högsta grad är aktuellt.

För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Märta Stenevi, ledamot kommunstyrelsen
Med instämmande av
_____________________________
Måns Berger, ersättare kommunstyrelsen

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Vänsterpartiet

Bilaga 9

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2019-04-03: Ärende 10. Budget 2018 - Rapportering av analys av direkta och indirekta
kostnader för hemlöshet

I rapporteringen är det tydligt att de massiva ekonomiska kostnader för hemlöshet som
staden bär framförallt beror på tillfälliga lösningar som hotell, vandrarhem och andra dyra
lösningar. Vi i Vänsterpartiet vill se en i grunden förändrad bostadspolitik för att på riktigt
lösa den allvarliga kris bostadsbristen orsakar. Det finns mycket vi skulle kunna göra för att
lösa akuta problem men också genomföra långsiktiga lösningar. Vi måste se till att föra en
konkret politik för att bostaden ska bli en social rättighet på riktigt.
Vi i Vänsterpartiet har för några veckor sedan lämnat in en motion som syftar till just detta.
I och med rapporten som behandlas på dagens möte blir det tydligt att en av att-satserna i
motionen skulle bidra till att långsiktigt hålla nere kommunens kostnader för hemlöshet,
nämligen att staden åter börjar köpa in bostadsrätter - i hela staden - i syfte att lösa de mest
akuta behoven av bostäder till hemlösa.
Vi i Vänsterpartiet vill också att civilsamhället och ideella organisationer får möjlighet att
delta i arbetet med att utvärdera vilka behov som finns och planera för hur situationen med
hemlöshet ska lösas, att Malmö Stad ska tillskriva regeringen om att förändra skattesystemet
gällande boende så att hyresrätter inte längre straffbeskattas, att Malmö Stad vid upplåtelse
av tomträtter till bostadsbyggande ska villkora byggandet av hyresrätter i högre utsträckning
än idag samt att MKB bygger nya permanenta lägenheter till rimliga hyror i högre takt än
idag.
Malmö 2019-04-03
Emma-Lina Johansson
Med instämmande
Anders Skans
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har i sin nämndsbudget för 2018 nämndsmålet Motverka kostnadsökningen för
hemlöshet kopplat till kommunfullmäktigemålet Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska bemötas med
respekt och ges förutsättningar för en meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag och i samhället.
Stadskontorets åtagande kopplat till målet är att tillsammans med berörda nämnder följa och
analysera utvecklingen av kostnader förorsakade av hemlöshet i staden.
Utgångspunkten i föreliggande rapport har varit att fånga kommunens sammantagna kostnader
som kan kopplas till att hjälpa personer i hemlöshet. Dessa består delvis av kostnader som i
bokföringen är kodade så att de med enkelhet kan identifieras som kopplade till
hemlöshetsproblematiken, delvis kostnader som kräver mer eller mindre av antaganden och
uppskattningar för att identifiera och beräkna.
Utöver dessa kostnader är det rimligt att räkna med att det kommer uppstå kostnader för
kommunen i framtiden som en indirekt följd av att människor lever i hemlöshet. Se vidare under
samhällsekonomiska effekter av hemlösheten.
I arbetet med att ta fram rapporten har tjänstepersoner från berörda förvaltningar på olika sätt
involverats med att identifiera och bedöma vilka kostnader som har ett direkt eller indirekt
samband med hemlöshet, d.v.s. att hjälpa människor i hemlöshet samt förebygga och effektivisera
arbetet med hemlöshet.
Arbetsmarknads- och socialnämndens särskilda budgetram för boende för
hemlösa

Arbetsmarknads- och socialnämnden har en särskild ram som avser den direkta boendekostnaden för
boende för hemlösa. I verksamhetsmått som tidigare stadsdelarna och stadsområdena och numera
arbetsmarknads- och socialförvaltningen sammanställer i samband med delårsrapporter och årsanalyser
fördelas dessa kostnader på:
•
•
•

Lägenheter
Hotell/hotelliknande boende
Dygnsboende mm.

Inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen pågår ett arbete med att hitta en mer ändamålsenlig
indelning. Behovet att följa och analysera omfattning i form av boendedygn och åtföljande kostnader har
förändrats i tak med att hemlöshetsproblematiken har vuxit. Därför har en arbetsgrupp tagit fram följande
förslag till kategorisering:
Lägenhet:
• Övertagslägenhet
• Genomgångslägenhet
Övriga boendeformer (motsvarar de tidigare kategorierna Hotell/hotelliknande boende och Dygnsboende
mm.):
• Dygnslägenhet
• Dygnslägenhet med stöd
• Gemensamhetsboende
• Gemensamhetsboende med stöd
• Vandrarhem/Camping
• Hotell

4 │ Stadskontoret │ Malmö stads kostnader för hemlöshet

Med lägenheter avses i första hand de lägenheter som Malmö stad hyr i första hand och sedan hyr ut i
andra hand. Dessa lägenheter delas upp i genomgångslägenheter och övergångslägenheter (förslås
namnändras till övertagslägenheter). Genomgångslägenheter fungerar som s.k. genomgångsboenden, d.v.s.
de ska fungera som referens- eller träningsboende och underlätta ingången på den reguljära
bostadsmarknaden och kan därför inte övergå till förstahandskontrakt. Övergångslägenheter är avsedda att
övergå till förstahandskontrakt, efter en med hyresvärden avtalad tid av skötsamhet som hyresgäst.
Med hotell och hotelliknande boende avses hotell, lägenhetshotell, lägenheter och hus som hyrs på
dygnsbasis samt vandrarhem, campingstugor och bed & breakfast.
Dygnsboenden avser stadsmissionen, härbärgen och andra lösningar som innebär att Malmö stad betalar
på dygnsbasis och med tillsyn och hjälp till de boende.
Gemensamt för kategorierna som avser övriga boendeformer, andra än lägenheter där den hemlöse har ett
andrahandshyresavtal, är att kommunen betalar dessa på dygnsbasis.
För den särskilda ramen för hemlöshet gäller att arbetsmarknads- och socialförvaltningen har
verksamhetsansvar, men är befriad från resultatansvar, eftersom det anses att nämnden inte har rådighet
över kostnadsutvecklingen, att det hade varit orimligt om underskott skulle innebära krav på
nedskärningar av annan verksamhet.
För att klargöra vilka kostnader som får belasta den särskilda hemlöshetsramen togs särskild rutin1 fram
redan under stadsdelstiden som klargör vilka kostnader som får avräknas mot ramen. Bakgrunden var att
det under de första åren som det fanns en särskild ram hade visat sig utvecklats olika praxis i de olika
stadsdelarna vad som ansågs vara sådana kostnader som kunde anses få belasta ramen. Att den särskilda
ramen, redan när den infördes, hade begränsningar när det gällde stadsdelarnas (och senare
stadsområdenas och sociala resursnämndens) ekonomiska ansvar, fanns en risk att allt för stora kostnader
skulle komma att betraktas som kostnader hemlöshet. Vid uppföljning visade det sig också att det fanns
vissa, ibland relativt stora, skillnader i vad stadsdelarna räknade av mot ramen.
Mot bakgrund av detta gjordes därför överenskommelse att följande fick belasta ramen:
•
•
•
•
•
•
•

Samtliga kostnader för boende på dygnsboende och hotell.
Uteblivna hyresintäkter enligt gällande riktlinjer.
Tillsynsavgifter i externt köpt boende som inte är behandling.
Kostnader för särskilt avdelad personal som arbetar med tillsyn i s.k. blockförhyrningar.
Magasinering av möbler när lägenhet lämnas och kostnaden inte kan belasta försörjningsstödet.
Underhåll och reparation för att återställa lägenhet i de fall andrahandshyresgästen inte kan
bekosta detta.
Utrustning och inredning i lägenheter/boenden där knytning till enskild individ inte kan ske.

När det gäller kostnader för teknisk tillsyn i övergångslägenheter (se definition ovan) finns i rutinen en
skrivning om att tillsynsavgifter får tas upp till schablonberäknad kostnad per lägenhet och år och ska
motsvara den egna personalens arbete med (teknisk) tillsyn av lägenheterna, samt att denna tillsyn är direkt
kopplad till hemlösheten och något som hyresvärdarna ofta kräver för att tillhandahålla lägenheter. Detta
avser de lägenheter som kommunen hyr ”en och en”.
Det finns också en skrivning om att kostnader för särskilt avdelad personal som arbetar med tillsyn i
blockförhyrningar får tas upp som kostnad för boende för hemlösa. Blockförhyrningar avser lägenheter i

Förtydligande av hur kostnader för hem- och bostadslösa ska redovisas togs fram under 2009 i nära samarbete mellan
stadskontoret och stadsdelarnas chefer för individ- och familjeomsorg och ekonomichefer.
1
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hela eller delar av fastighet, lägenheter som är avsedda för s.k. genomgångsboende, d.v.s. att avsikten inte
är att andrahandshyresgästen ska ta över förstahandskontraktet.
Genom ändring i ansvarsfördelning mellan nämnderna hösten 2017 övergick ansvaret för den tekniska
tillsynen i övergångslägenheter från arbetsmarknads- och socialnämnden till tekniska nämnden. I tekniska
nämndens nya reglemente2 heter det i tredje stycket 6§:
Förvaltningsuppdraget innefattar även teknisk tillsyn av de bostadslägenheter som kan övergå till
andrahandshyresgästen samt efter samverkan med berörd nämnd, teknisk tillsyn av boenden som inhyrts genom så
kallade blockhyresavtal.
Från och med 2018 gjordes en kommunbidragsjustering som innebar att 12 Mkr avseende teknisk tillsyn i
övergångslägenheter flyttades från arbetsmarknads- och socialnämndens ram för hemlöshet till tekniska
nämnden.
Den tillsyn som beskrivs ovan, avseende såväl övergång- som genomgångslägenheter, är teknisk tillsyn,
d.v.s. tillsyn som avser lägenheternas fysiska status och som syftar till att säkerställa korrekt handhavande
av lägenheterna. När det gäller tillsyn av social karaktär, som avser hyresgästernas sociala förhållanden, så
har kostnader för denna inte betraktats som en kostnad för boendet/bostaden, utan något som ingår i
socialtjänstens grunduppdrag. Dessa kostnader ska därför inte belasta den särskilda hemlöshetsramen.
I Förtydligande av hur kostnader för hem- och bostadslösa ska redovisas finns också följande om vad som inte ska
belasta hemlöshetsramen:
•
•

Kostnader för utredningar inför beslut om socialt boende får inte belasta hemlösheten.
Detsamma gäller vräkningsförebyggande insatser. Mer om dessa kostnader nedan.

Kostnader för boende för hemlösa
Nedan beskrivs utvecklingen av de nettokostnader3 som räknats av mot den särskilda ramen för
hemlöshet som beskrivits i föregående avsnitt.
Prognos i samband med Delårsrapport januari-augusti 2018
I Delårsrapport januari-augusti 2018 prognostiserades dessa kostnader till 541 Mkr.
Delårsrapport januari-augusti är vid årsskiftet 2018–2019 den senast framtagna prognosen som
finns uppdelad på olika boendeformer. Utfallssiffra beräknas vara klar i början av februari 2019.

Antogs av kommunfullmäktige 19–20 juni 2018 (§172)
Nettokostnad innebär att eventuella hyror och avgifter som betalats av klienten är avräknade. Det som redovisas
här är alltså kommunens merkostnader för att ordna boende för hemlösa. Många av de som bor i
andrahandslägenheterna betalar hyran med ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd består av två delar,
försörjningsstöd och stöd till livsföringen i övrigt. I den senare delen ingår andra nödvändiga utgifter vid sidan av
försörjningen. Den del av ekonomiskt bistånd som används för att betala hyra, eller egenavgift i andra
boendeformer, ska inte ses som en kostnad för hemlöshet utan som en del av försörjningsstödet.
2

3
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Av tabellen framgår att i genomsnitt 5 260 individer beräknas få hjälp med sitt boende varje dygn under
2018. Kostnaden per boendedygn i genomsnitt, i alla boendeformerna hotell/hotelliknande boende och
dygnsboende mm., ökar relativt snabbt, vilket till stor del beror på att dyrare lösningar efter hand måste
tillgripas. Framförallt handlar det om boende för större familjer för vilka det är svårt att hitta lämpliga
lägenheter. De flesta hyresvärdarna har ett maxantal för hur många personer som får bo i en lägenhet,
vilket försvårar placering av stora barnfamiljer. Exempelvis har ingen lägenhet som arbetsmarknads- och
socialförvaltningen fått tillgång till under 2018 kunnat användas av familjer med två föräldrar som har fem
barn eller fler.
Utfallsprognos 2 för 2018
I sin Utfallsprognos 2 för 2018, per 31 oktober 2018, prognostiserar arbetsmarknads- och socialnämnden
att kostnaden som räknas av mot den särskilda hemlöshetsramen kommer att uppgå till 581 Mkr 2018,
alltså 40 Mkr mer än vad som prognostiserades i Delårsrapport januari-augusti. Enligt anvisningar för
prognosen finns ingen specificering per boendetyp, men det är ändå tydligt att ökningen finns inom hotell
och hotelliknande boendeformer samt dygnsboende mm. Det är framförallt bristen på lägenheter för stora
barnfamiljer som ligger bakom kostnadsökningen.
I de 581 Mkr finns, liksom i prognosen 541 Mkr i samband med delårsrapporten, kostnader för en
satsning om 25 Mkr som syftar till att minska kostnaderna för hemlöshet. Bakgrunden till detta är att
kommunfullmäktige i budget för 2018 bemyndigar arbetsmarknads- och socialnämnden att omfördela
högst 50 Mkr mellan hemlöshetsramen och nämndens ”ordinarie” ram. Arbetsmarknads- och
socialnämnden har i sin nämndbudget omfördelat 30 Mkr. Ovan nämnda 25 Mkr är den förbrukning av
de 30 Mkr som beräknas för 2018.
De 25 Mkr är alltså kostnader som kan kopplas till hemlösheten, d.v.s. det är kostnader som kommunen
inte hade haft om hemlöshet inte förekommit i Malmö, och i avsnittet Kostnader för hemlösheten utöver de som
avser boendet längre fram beskrivs vad de innehåller. För att möjliggöra jämförelse mellan åren av själva
boendekostnaden har dock de 25 Mkr räknats av från hemlöshetsramen, eftersom sådana kostnader inte
funnits med tidigare år.
Om satsningen om 25 Mkr räknas från de 581 Mkr, så återstår 556 Mkr. Till dessa ska, för att få
jämförbara siffror, läggas 12 Mkr avseende teknisk tillsyn. De 12 Mkr motsvarar kommunbidrag, och
därmed kostnader, som flyttades från arbetsmarknads- och socialnämnden till tekniska nämnden inför
2018 i och med att ansvaret för teknisk tillsyn i övergångslägenheter flyttades. Den totala kostnaden för
boende för hemlösa beräknas därmed till 568 Mkr för 2018.
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Kostnadsutvecklingen de senaste åren
Kommunens kostnader för boende för hemlösa har ökat kraftigt under senare år. Den totala kostnaden
var 488 Mkr 2017, och för 2018 beräknas (se föregående avsnitt) motsvarande kostnad till 568 Mkr.
Utveckling av nettokostnader för boende för hemlösa 2014–2018:

Procentuella förändring mellan åren 2014–2018:

Ovanstående resonemang innebär att kostnaden för boende för hemlösa kommer att öka med 16 % 2018
jämfört med 2017. Detta skulle innebära en väsentligt lägre ökningstakt jämfört med vad som gällt under
senare år.
Det finns, förutom vad som beskrivs ovan, kostnader hos arbetsmarknads- och socialnämnden som avser
boende men som inte redovisas mot den särskilda ramen för hemlöshet. Det rör sig om kostnader som i
den tidigare organisationen låg inom sociala resursnämnden och som finansierades genom anslag. Totalt
uppgår dessa kostnader till 5 Mkr/år enligt uppgifter från arbetsmarknads- och socialförvaltningen, och
avser genomgångsboenden och Bostad Först4.

Kostnader för hemlösheten utöver de som avser boendet
Arbetsmarknads- och socialnämnden – utöver boendekostnader
Utöver kostnader för boende finns kostnader för hemlöshet, om dessa definieras som kostnader som
kommunen inte haft det inte funnits behov av hjälp kopplat till hemlöshet. Dessa kostnader finns framför
allt inom arbetsmarknads- och socialnämnden, men även inom andra nämnder.
Bostad först riktar sig till den som har en sammansatt sociala svårigheter och befinner sig i hemlöshet. Tillsammans
med brukaren arbetar ett team för att skapa ett långsiktigt och stabilt boende. Teamet erbjuder stöd i allt från
ekonomi och arbete, till fritid och gemenskap eller kontakt med exempelvis sjukvården.
4
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Uppgifter från arbetsmarknads- och socialförvaltningen i början av 2018 visar att det finns kostnader på ca
56 Mkr årligen och fördelas enligt nedan.

Personalkostnader för myndighet
Vräkningsförebyggande insatser
Övriga kostnader

Mkr/år
34
5
17
56

Den satsning som påbörjats under 2017 för att minska kostnaderna för hemlöshet beräknas under 2018
kosta 25 Mkr (ej i sammanställningen ovan). Följande beskrivning av vad som ingår i satsningen finns i
arbetsmarknads- och socialnämndens delårsrapport januari-augusti 2018:
Under 2017 påbörjade nämnden flera insatser som på sikt förväntas minska kostnaderna för hemlösheten. Under 2018
har bokningscentralen inrättats med uppdrag att på beställning av socialtjänstavdelningarna göra bokningar på akuta och
tillfälliga boenden, att ansvara för tilldelningen av lediga genomgångslägenheter samt att ansvara för tillgång till och
kvalitetssäkring av inhyrda akutboenden. Dessutom har nämnden gjort satsningar av social investeringskaraktär, liknande
den satsning som gjorts inom ekonomiskt bistånd, för att säkerställa kvaliteten och ytterligare minska
hemlöshetskostnaderna.
Tekniska nämnden - lägenhetsenheten
Lägenhetsenheten vid fastighets- och gatukontoret har en budget på 20 Mkr 2018, varav 12 Mkr avser
teknisk tillsyn. Lägenhetsenheten sköter juridisk, teknisk och ekonomisk förvaltning av kommunens
inhyrda lägenheter för socialt boende och ansvarar för andrahandsuthyrning av lägenheter till personer
som av olika skäl inte kan erhålla egna hyreskontrakt. Utöver detta ansvarar enheten för teknisk tillsyn i
stora delar av kommunens lägenheter (vilket beskrivs ovan i avsnittet Kostnader för boende i lägenheter, på hotell
och i hotelliknande boende, samt dygnsboende – särskild budgetram.)
Antal lägenheter per årsskifte senaste fem åren framgår av nedanstående tabell som ger en uppfattning om
vilka volymer det rör sig om.

Uppgifter från lägenhetsenheten
I 6 § i tekniska nämndens reglemente (antagna av kommunfullmäktige 19–20/6 2018, § 172) regleras
nämndens ansvar vad avser förvaltning av bostadslägenheter för personer för vilka kommunen har ett
särskilt ansvar:
Tekniska nämndens ansvarar för anskaffning m.m. av bostadslägenheter för personer för vilka kommunen har ett särskilt
ansvar (med hänvisning till att lokalförsörjningsansvaret som beskrivs i 5 § i nämndens reglemente även omfattar dessa
lägenheter)5.
Nämnden ansvarar för förvaltning av hyresavtalen för dessa lägenheter. Förvaltningen innebär att bostadslägenheter uthyrs i
andra hand, efter anvisning från arbetsmarknads- och socialnämnden, till personer för vilka kommunen har ett särskilt
ansvar.
Lokalförsörjningsansvaret innebär att anskaffa och avveckla kommunala lokaler och lägenheter samt medverka i
andra kommunala nämnders lokalbehovsplanering och utforma olika alternativ till lokallösningar.
5
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Förvaltningsuppdraget innefattar även teknisk tillsyn av de bostadslägenheter som kan övergå till andrahandshyresgästen
samt efter samverkan med berörd nämnd, teknisk tillsyn av boenden som inhyrts genom så kallade blockhyresavtal.
Lägenhetsenhetens arbetsuppgifter:
• teckna bostadshyreskontrakt med förstahandsvärd
• göra inflyttnings- och avflyttningsbesiktning
• teckna kontrakt med andrahandshyresgäst
• administrera reparation av lägenheter
• juridisk hantering av störningar
• juridisk hantering av obetalda hyror
• administrera hyresbetalningar
• överföra andrahandskontrakt till förstahandskontrakt
• teknisk tillsyn i övergångslägenheter
• teknisk tillsyn i genomgångslägenheter (efter samverkan med arbetsmarknads- och
socialnämnden)
Lägenhetsenhetens kostnader för den tekniska tillsynen räknas, liksom sedan tidigare – när ansvaret för
denna fanns hos socialtjänsten – in i kostnaden för lägenheterna, d.v.s. i boendekostnaden. Övriga, mer
indirekta, kostnader (enligt de första åtta punkterna i punktlistan ovan) för lägenhetsenheten beräknas
uppgå till ca 8 Mkr 2018.
Övriga kostnader som är en följd av hemlösheten
Utöver de kostnader som beskrivs ovan används resurser i form av handläggare som arbetar – helt eller
delvis, direkt eller indirekt – med hemlöshetsfrågan på flera förvaltningar och även MKB.
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden

Budget- och hyresrådgivningen
Planeringssekreterare
Föreningsbidrag till organisationer som
arbetar med att motverka hemlöshet
och hjälpa individer i hemlöshet

Kommunstyrelsen

Tekniska nämnden

Välfärdsavdelningen,
ekonomiavdelningen
Vad som kan kopplas specifikt till att
det finns hemlösa (inte bostadsbristen)
Utöver lägenhetsenheten

Servicenämnden

Stadsfastigheter

MKB

Bosocial utvecklingsstrateg

Stadsbyggnadsnämnden

Exempelvis
Räddningsmissionen,
Immanuelkyrkan,
Malmökretsen av
Röda Korset och
kvinnojourerna

LiMa6:s arbete med
anskaffning och
rådgivning avseende
hyreslägenheter i
block för
målgruppen
Förvaltning av
bostadsrätter7
Arbetar med att
motverka hemlöshet,
fem personer eller

Enheten Lokal i Malmö vid fastighets- och gatukontoret
Dessa kostnader ingår i den hyra som stadsfastigheter tar ut och ingår därmed slutligen i arbetsmarknads- och
socialnämndens boendekostnader
6
7
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Projektledare oriktiga
hyresförhållanden

fler vid speciella
satsningar

Osäkert hur stora dessa kostnader är, men netto ca 3 Mkr årligen är en försiktig bedömning.

Malmö stads totala kostnad för hemlöshet

Sammanfattningsvis beräknas Malmö stads kostnader för hemlöshet uppgå till ca 665 Mkr 2018.
Kostnader för boende (lägenheter, hotell, vandrarhem och olika typer av
dygnsboenden).
Bokningscentralen och övriga satsningar inom socialtjänsten för att minska
kostnaderna för hemlöshet
Genomgångsboenden och Bostad Först som tidigare tillhörde sociala
resursnämnden
Myndighetsutövning, förebyggande arbete mm. inom socialtjänsten
Anskaffning av lägenheter, inklusive juridiska diverse spörsmål och
administration
Övriga mer indirekta kostnader som kommunen inte hade haft utan
förekomst av hemlöshet/hjälp till hemlösa (uppskattad siffra)
Totalt

568 Mkr
25 Mkr
5 Mkr
56 Mkr
8 Mkr
3 Mkr
665 Mkr

Samhällsekonomiska effekter av hemlösheten

De samhällsekonomiska effekterna för kommunens olika sätt att lösa hemlösheten är svåra att beräkna.
Problematiken för de hushåll som behöver hjälp med boendet skiljer sig åt, och därför har kommunen
olika mål med boendelösningarna. Kommunen har ett ansvar att planera för en bostadsförsörjning för alla
kommuninvånare samtidigt som socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen
får det stöd och den hjälp de behöver. Insatser mot hemlöshet är en del av bostadsförsörjningen i
allmänhet.
Socialtjänsten har inget generellt ansvar för att ordna med bostad till bostadslösa men kan däremot besluta
om bistånd till boende med olika individuellt utformade insatser. Många hushåll med ekonomiskt bistånd
bor i lägenheter som hyrs i första hand eller i andra hand av annan än kommunen. Om kommunen
beviljar ekonomiskt bistånd utöver riksnormen avseende hyreskostnad och till ett högre belopp än vad
som skulle varit fallet på en bostadsmarknad i balans, så skulle den merkostnad som uppstår för
kommunen kunna sägas vara en del av kostnaden för bostadsbrist och hemlöshet.
Andelen hemlösa som kan hänföras till strukturella problem ökar och sannolikheten för att dessa personer
kommer in på ordinarie bostadsmarknad är större än de med social hemlöshetsproblematik men forskning
visar att de personer som hamnar på den sekundära bostadsmarknaden tenderar att fastna där8. Den
sekundära bostadsmarknaden definieras av socialstyrelsen som kommunernas utbud av boendelösningar
för personer som inte själva kan skaffa sig en bostad, eftersom de av olika anledningar inte blir godkända
som hyresgäster på den ordinarie bostadsmarknaden. Det finns en risk om den sekundära
bostadsmarknaden börjar uppfattas som en indirekt bostadsmarknad där det finns större möjligheter att få
en lägenhet via socialtjänsten än genom att stå i bostadskö.
Trångboddhet är ett växande problem som en följd av bostadsbristen. Boverket9 lyfter fram att
Socialstyrelsen visat att trångboddhet i en förlängning kan öka risken för hemlöshet. Genom att
trångboddhet kan leda till konflikter och andra problem inom hushållet eller med grannar innebär detta att
det ibland kan finnas ett samband mellan trångboddhet och hemlöshet, menar Boverket.
8
9

Kristiansen, Arne (2013) Utvärdering av Bostad först-projektet i Helsingborg. Slutrapport.
Boverket 2006. Var finns rum för våra barn? – en rapport om trångboddhet i Sverige.
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Det är viktigt att särskilt beakta barnens situation i dessa lägen. Det är ofta mer omvälvande för ett barn
att bryta upp och flytta från sin bostad och från sitt närområde, än vad det är för en vuxen. Att klara
skolan har positiva effekter under hela vuxenlivet. Det påverkar möjligheterna till försörjning, men varje år
av skolgång stärker också hälsan oberoende av framtida yrke. I Malmö saknar 21,3 %, av 2 847 barn
behörighet till gymnasieskolan10 samtidigt som antalet barn som befinner sig i akuta boendelösningar ökar.
Det finns anledning till att följa upp dessa barns situation och undersöka om hemlösheten kan vara en
bidragande faktor. Boendet har en grundläggande betydelse för människors hälsa och mentala
välbefinnande. Bostaden fungerar som en del i identitetsskapandet och utgör för unga en länk till
vuxenvärlden
De idéburna verksamheterna tar ansvar för personer i hemlöshet, inte minst för barnfamiljer med små
resurser och personer som befinner sig i akut hemlöshet. Ett flertal ideella organisationer beviljas
kommunala medel för att motverka hemlöshet. Det gäller främst akuta insatser och stöd. Dessa resurser
finns till viss del nämnda i analysen, under övrigt boende, men kostnaden för föreningsbidrag som
kommunen delar ut för att motverka hemlöshet saknas. Annat av intresse för kommande uppföljningar
och som inte ryms inom ramen för detta åtagande är hur många personer som går från hemlöshet och in
till den ordinarie bostadsmarknaden samt de extra kostnader som kommunerna får då vistelsen förlängs
för personer på exempelvis HVB-hem, behandlingshem och skyddat boende, då det inte finns något eget
ordnat boende inför utskrivning.
De direkta och indirekta kostnaderna, och effekterna för målgruppen hemlösa, är av fortsatt intresse för
att få en korrekt skattning av vad hemlösheten kostar och vilka samhälleliga effekter hemlösheten orsakar.

10

Skolverket läsåret 2017/18.
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INLEDNING
I ärende STK-2018-87 uppdrog kommunstyrelsen åt stadskontoret att i samråd med berörda
förvaltningar ta fram en plan för arbetet med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad:
Under 2018 bör en plan för arbetet 2019–2023 med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad
tas fram. I detta arbete bör den långsiktiga strategin för hamnen som tekniska nämnden ansvarar för
beaktas. Stadskontoret ansvarar, i samråd med berörda förvaltningar.
Föreliggande förslag till Handlingsplan för arbetet 2019–2023 med att stärka Malmös roll som
framtidens kuststad är framtagen i nära samverkan mellan fastighet- och gatukontoret,
fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen, miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och
stadskontoret.1
Vid framtagandet av planen har bland annat följande styr- och policydokument och underlag beaktats:
Malmö stads budget 2019, Nämndsbudget för respektive involverad nämnd/förvaltning, Översiktsplan
för Malmö - Planstrategi, Handlingsplan för miljöprogrammet - prioriterat arbete i Malmö stad
2018–2020, Naturvårdsplan för Malmö stad (2012), Mikroplast i Malmö - Förslag till åtgärder för
minskade utsläpp till miljön (2018), remissversion (2018) av Plan för Malmös gröna och blå miljöer
samt Kunskapsunderlag för Malmös vatten (2018).
Innehållet i planen bedöms ligga väl i linje med intentionen som uttrycks i Malmö stads budget 2019
under målområdena 1, 6, 7 och 8.
1. En ung global och modern stad. ”Malmös hållbarhetsarbete har lett till att FN utsett staden till en
Ocean Action Hub – en av sammanlagt sju i hela världen. Arbetet med World Maritime University
kring hållbara hav och med Malmös roll som framtidens kuststad fortsätter. Öresund utgör halva
kommunens yta och människor och verksamheter kring Öresund har stor nytta av ett välmående och
attraktivt hav, men också ett gemensamt ansvar. Därför bedrivs ett brett samarbete internt och externt
kring en hållbar utveckling av Öresund.”
6. En trygg stad. ”Ett särskilt renhållningsarbete bedrivs i områden där nedskräpningen är som störst.
Staden verkar också för att ordningsstadgans bestämmelser gällande nedskräpning efterlevs genom
att verka för att det blir möjligt för kommunen att bötfälla den som skräpar ner.”
7. En aktiv och kreativ stad. ”Nyöppnade Marinpedagogiskt center där Malmöbor och besökare kan
lära sig mer om den kringliggande havsmiljön utökas med Naturum Öresund. Det är en marin
stadspark kopplad till FN:s globala mål Agenda 2030 och ska bidra till ökad kunskap och förståelse
om Öresunds flora och fauna.”
8. En ekologiskt hållbar stad. ”Nedskräpning är ett växande problem. Användningen av
engångsartiklar ökar, liksom mängden skräp. Det syns i havet, på stränderna och i grönområden.
Staden kraftsamlar för att få bort skräpet, såväl i stadsmiljön som längs kuststräckan. Arbetet mot
mikroplaster fortsätter under 2019. Det avsätts centrala medel för att stoppa utsläppen av plast från
konstgräsplaner och för att ersätta användningen av gummiasfalt. En utredning görs med syfte att se
över möjligheterna för kommunen att minska plastavfall i den offentliga miljön.”

1

Arbetsgruppen har utgjorts av: Fastighets- och gatukontoret: kustingenjör Hanna Kowalszyk och enhetschef, stadsutveckling Magnus
Alfredsson; fritidsförvaltningen: enhetschef, rekreation Mats Schöld; kulturförvaltningen: utvecklingssekreterare Magnus Metz, enhetschef,
lärande och upplevelser Mats Fastrup, museichef Katarina Carlsson; miljöförvaltningen: projektledare Rasmus Fredriksson och strateg PerArne Nilsson; stadsbyggnadskontoret: arkitekt/miljöstrateg Tor Fossum och avdelningschef Johan Emanuelson; samt stadskontoret:
utvecklingssekreterare Kristina Olsson (sammankallande)

2

Planen utgår från Malmö stads arbete med kust- och havsrelaterade frågor inom följande områden:
naturvärden och ekosystem; renare hav och kust; havsmedvetenhet/ocean literacy; rekreation och
upplevelser; stadsutveckling och hamnutveckling; klimatanpassning; samt extern samverkan.
Kompletterat med ett avsnitt om intern samverkan och samordning utgör nämnda områden planens
innehåll.
Inom respektive område presenteras inledningsvis ett inriktningsmål samt beskrivs områdets kontext,
varefter redogörs för genomfört arbete under 2018, följt av (i förekommande fall) redan beslutade
åtgärder 2019 och därefter förslag till arbete för 2019 respektive tänkbara åtgärder och aktiviteter
2020–2023. Ansvarig förvaltning anges i kursiv stil. Tonvikt i planen ligger på åtgärder och aktiviteter
som ska genomföras under 2019. De åtgärder och aktiviteter som föreslås för perioden 2020–2023 ska
ge en indikation på arbetets inriktning framöver. Vad gäller beslut och finansiering av tänkbara
åtgärder och aktiviteter för perioden 2020–2023 får detta inarbetas i kommande budgetprocesser.
Planen ska ses som ett inriktningsdokument som syftar till att ge en samlad bild av pågående,
planerade och tänkbara åtgärder och aktiviteter för arbetet med att stärka Malmös roll som framtidens
kuststad. Planen kan dels fungera som ett uppföljningsverktyg för att följa upp genomförandet av
åtgärder och aktiviteter, och dels som ett planeringsverktyg för arbetet framåt. Planen bör revideras
och uppdateras vid varje årsskifte. Miljöförvaltningen föreslås samordna det övergripande arbetet med
genomförandet av planen.

3

INTERN SAMVERKAN OCH SAMORDNING
INRIKTNINGSMÅL:
•

En välfungerande intern samverkan och samordning är viktig för att på bästa sätt arbeta
över förvaltningsgränserna med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad.
Samordningen ska även underlätta för en samlad rapportering samt möjliggöra för
gemensamma kommunikationsinsatser.

Genomfört 2018
Utifrån budgetuppdrag 2018 om att stärka Malmös roll som framtidens kuststad har stadskontoret
under året varit sammankallande för en arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från fastighets- och
gatukontoret, fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen, miljöförvaltningen och stadsbyggnadskontoret.
Den förvaltningsövergripande arbetsgruppen har haft fyra avstämningsmöten under året. Vid mötena
har såväl förvaltningarnas pågående åtgärder och aktiviteter för att stärka Malmö som kuststad
presenterats, som planerade åtgärder och inspel till föreliggande plan för arbetet lyfts och diskuterats.
Arbetsgruppen har under året uttryckt ett tydligt behov av att en intern samordning av arbetet med
kuststaden fortsätter även framöver.
Arbetet med uppdraget om kuststaden har under året presenterats för stadens styrgrupp för omvärld
och stadsutveckling samt i styrgrupp för Malmös vatten.
Förslag arbete 2019
-

Förvaltningsövergripande samverkan och samordning av arbetet med att stärka Malmös roll
som framtidens kuststad. Samordningen bör syfta till att stödja och underlätta för utbyte av
kunskaper och erfarenheter över avdelnings- och förvaltningsgränser samt synliggöra och
tillvarata beröringspunkter och synergieffekter förvaltningarna emellan. Beröringspunkter kan
till exempel avse geografi, målgrupper, externa samverkans- och samarbetspartners,
verksamhet, kommunikationsbehov samt gemensamma utmaningar i arbetet med att stärka
Malmö som kuststad. Miljöförvaltningen sammankallande.

-

Framtagande av en gemensam kommunikationsplan för att stärka Malmös profil som kuststad.
Miljöförvaltningen.

-

Framtagande av en rapport till kommunstyrelsen vid årsskiftet 2019/2020 om Malmö stads
genomförda arbete med kust- och havsrelaterade frågor. Rapporten ska följa upp åtgärder och
aktiviteter i Handlingsplan för arbetet 2019–2023 med att stärka Malmös roll som framtidens
kuststad samt ge kommunstyrelsen en samlad bild av arbetet och dess framdrift och
utveckling. Miljöförvaltningen.

Tänkbara åtgärder/aktiviteter 2020–2023
-

Kontinuerlig intern samordning och samverkan av arbetet med att stärka Malmös roll som
framtidens kuststad. Miljöförvaltningen.

-

Genomförande av gemensamma kommunikationsinsatser i enlighet med kommunikationsplan
för att stärka Malmös profil som kuststad. Miljöförvaltningen.

-

Årlig uppföljning och revidering av Handlingsplan för arbetet 2019–2023 med att stärka
Malmös roll som framtidens kuststad. Årlig rapport till kommunstyrelsen om arbetet.
Miljöförvaltningen.

4

NATURVÄRDEN OCH EKOSYSTEM
INRIKTNINGSMÅL:
•

Förvalta och skydda marina och kustnära ekosystem på ett hållbart sätt för att undvika
betydande negativa konsekvenser, bland annat genom att stärka deras motståndskraft, samt
vidta åtgärder för att återställa dem i syfte att uppnå friska och produktiva hav. (Jfr FN:s
hållbarhetsmål 14.2)

Malmö kommuns yta består till mer än hälften av hav. Malmös havsområde utgör tillsammans med
resten av Öresund ett unikt och känsligt område. Många olika ekosystem och naturtyper, olika arter
och stor genetisk variation inom arterna behövs för att havens ekosystem ska vara livskraftiga och ha
förmåga till anpassning och vidareutveckling trots störningar. Havens ekosystem är viktiga och
biologisk mångfald är en grundläggande förutsättning för fungerande ekosystemtjänster2, såväl på land
som i vatten. Kunskapen om hav och de marina miljöerna behöver öka för att dessa resurser ska kunna
skyddas och nyttjas på bästa sätt.
Den varierande livsmiljön vid kusten och i havet skapar förutsättningar för höga naturvärden. Den
kustnära naturen i Malmö består delvis av en oexploaterad kuststräcka där naturens villkor i viss
utsträckning har fått råda och dels av naturmiljöer som är starkt påverkade av människors verksamhet.
För att skydda kustens naturvärden har strandängarna söder om brofästet (Bunkeflo strandängar) och
strandängarna söder om Klagshamnsudden blivit naturreservat. Ytterligare ett naturreservat, på
Klagshamnsudden, förväntas antas under våren 2019. Med inrättandet av naturreservat kan viktiga
naturvärden säkras, samtidigt som dessa områden utgör viktiga rekreationsmöjligheter.
I Översiktsplan för Malmö beskrivs ett biosfärområde för Öresund som ett lämpligt sätt att långsiktigt
skydda Öresund och de ekosystemtjänster som havet och kusten levererar. Biosfärområden handlar om
hållbart nyttjande av ett område och där nya metoder och ny kunskap testas för att nå en långsiktigt
hållbar samhällsutveckling. Biosfärområden är en del av Unescos vetenskapliga program Man and the
Biosphere (MAB). I juli 2018 fanns 686 biosfärområden i 122 länder. I Sverige är biosfärområden ett
komplement till kultur- och naturreservat, nationalparker och andra utpekanden av områden med höga
natur- och kulturvärden. Beslut om biosfärområde ger i sig inte ett skydd i juridisk mening. Det ger
inte heller några inskränkningar av eller utökade krav på befintliga skyddade områden.
Genomfört 2018
-

Uppdrag inom ramen för budgetuppdraget att Stärka Malmös roll som framtidens kuststad
med att kartlägga och dokumentera de marina miljöer i Malmö som anses betydelsefulla och
skyddsvärda ur ett regionalt och lokalt perspektiv. Inkludering av de marina miljöerna i
uppdateringen av Malmös Naturvårdsplan. Tre av kommunens mest värdefulla marina miljöer
har dokumenterats genom videofilmning under hösten 2018. Dessa områden, alla
ålgräsbiotoper, är grundområdet Sjollen, kuststräckan norr om Öresundsbron samt
kuststräckan omedelbart nordväst om Norra hamnen. Ålgräsängarna3 inom de tre områdena
utgör nyckelbiotoper och är lokalt, regionalt och nationellt skyddsvärda. Resultaten från
kartläggningen kommer att ingå i den kommande aktualiseringen av naturvårdsplanen.
Miljöförvaltningen och Stadsbyggnadskontoret.

2

Begreppet ekosystemtjänster representerar ett försök att beskriva ekosystemen ur människans perspektiv och tydliggör vårt beroende av
naturen. Ekosystemtjänster delas ofta in i de fyra kategorierna stödjande, reglerande, försörjande och kulturella.
3
Vissa arter har särskilt stor betydelse för ekosystem och är livsmiljöer för många andra arter som till exempel ålgräsängar. Sjögräset bildar
täta ängar i grunda och kustnära havsområden. Ängarna är viktiga och produktiva livsmiljöer för många arter av växter och djur – även fåglar
– och fungerar bland annat som uppväxtområden för fisk.

5

-

Under 2018 har metod och möjlighet till uppgrundning av Södra Varvsbassängen utretts.
Utredningen är överlämnad för beslut om utförande och vidare planering. Arbete pågår med
att ta fram underlag för samråd med Länsstyrelsen vad gäller uppgrundning av Södra
Varvsbassängen. Handlingen beräknas klar i mars 2019. Fastighets- och gatukontoret.

Förslag arbete 2019
-

Malmös mest värdefulla marina områden utpekas i Naturvårdsplanen. Stadsbyggnadskontoret.

-

Utveckla kommunens marina miljöövervakning med mål att producera underlag inför beslut
rörande badvattenkvalitet samt skydd av ytterligare havsområden. Malmös havsområde är
relativt okänt jämfört med kommunens naturområden på land och de inventeringar och
undersökningar som genomförts de senaste 10 åren saknar kontinuitet, har ofta varit
händelsestyrda och inte geografiskt heltäckande samt genomförts av olika aktörer av olika
anledningar. För att säkerställa att beslut rörande Malmös havsområde tas på rätt grunder
behöver detta arbetet samordnas och ett övervakningsprogram för Malmös havsområde
behöver tas fram. Miljöförvaltningen.

-

Återskapande av grunda områden i äldre industrihamnbassänger. Många av Malmö hamns
djupa hamnbassänger övergår från industriområden till bostadsområden. Dessa djupa, och ofta
förorenade hamnbassänger skulle behöva grundas upp. Detta skulle innebära bättre
förutsättningar för det marina livet, genom att kapsla in föroreningar och återskapa grunda
områden, men även en ökad säkerhet vad gäller drunkningsolyckor, och mindre
underhållskostnader för kajerna i området. Idén om grundare hamnbassänger finns både hos
Fastighets- och gatukontoret, Stadsbyggnadskontoret och Miljöförvaltningen.

-

Påbörja undersökning av regionala förutsättningar för ett Biosfärområde (eller motsvarande)
som en modell för hållbart brukande av Öresund. Miljöförvaltningen.

Tänkbara åtgärder/aktiviteter 2020–2023
-

Bedriva och vidareutveckla miljöövervakning av Malmös havsområde. Miljöförvaltningen.

-

Om beslut fattas om att uppgrundning av Södra Varvsbassängen ska genomföras kommer
detta troligtvis ske under denna period. Fastighets- och gatukontoret.

-

Inom Öresundsregionen driva frågan om långsiktigt hållbart brukande av Öresund som
Biosfärområde eller liknande. Miljöförvaltningen.

6

RENARE HAV OCH KUST
INRIKTNINGSMÅL:
•

Förebygga och avsevärt minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet från
landbaserad verksamhet, inklusive marint skräp och tillförsel av näringsämnen. (Jfr FN:s
hållbarhetsmål 14.1)

Nedskräpning4 är ett växande problem och allt skräp som hamnar utanför papperskorgarna i vår
stadsmiljö riskerar att hamna i havet. Det handlar om allt från små fimpar, plastpåsar, take-away-lådor
mm. Skräpet syns i havet, på stränderna och i grönområden. Plastskräp har lång hållbarhet vilket gör
att mängden plast i naturen hela tiden växer. Nedskräpning med större eller mindre plastföremål är en
källa till sekundär mikroplast5. Beroende på var plastskräpet hamnar bryts det ner till mindre bitar
olika fort. Plast utgör en risk for djur både i vattnet och på land eftersom djuren kan få i sig plastskräp
eller mikroplast i tron att det är föda.
Det är betydande att stadens gator och torg städas regelbundet, att det förekommer strandstädning
utmed kusten och att olika initiativ fortsätter eller tas för att minska nedskräpningen inom staden,
exempelvis informationskampanjer som syftar till beteendeförändringar hos invånarna. Skräp i havet
är något som oroar människor i mycket hög grad, och plasten oroar mer än något annat. Nästan alla
svenskar, 97 procent, tycker att plast i havet är ett problem, enligt en Sifo-undersökning som Håll
Sverige Rent genomförde i augusti 2017. Nästan åtta av tio svarar att plast i havet är ett mycket stort
problem.6
Det finns flera viktiga insatser som kan genomföras för att motverka spridning av plast och mikroplast.
Kommunfullmäktige i Malmö stad fattade 2016-04-28 beslut om att nämnder som handlar upp och
hanterar produkter som innehåller mikroplaster eller som kan bilda sådana ska verka för en utfasning
genom ersättning med alternativa miljövänligare lösningar och produkter, där så är möjligt.
Diskussioner om mikroplaster förs på olika nivåer inom några förvaltningar, men det saknas ibland
kunskap och ekonomiska resurser för att ta steg mot faktiska åtgärder.
Såväl plastskräp som mikroplaster, kemikalier och läkemedelsrester hotar våra ekosystem och det är
av största vikt att minska mängden ämnen som hamnar i vattnen. Påverkan på havsmiljön kring
hamnen utgörs sannolikt av både föroreningar i bottensedimentet och läckage från existerande
verksamheter och skeppsfarten. Åtgärder mot detta behöver utredas och åtgärdas i ett långsiktigt
perspektiv (se ovan i avsnittet Naturvärden och ekosystem angående återskapande av grunda bottnar i
hamnområden).
Malmö stad driver projekt om båtborsttvätt med finansiering från Hav- och vattenmyndigheten. Målet
är att erbjuda båtägare i Malmö en miljövänlig borsttvätt av båtens botten vilket ersätter dagens
målning med biocidfärger och minskar föroreningar av havet. Malmö stad administrerar även bidrag
till blästring av båtbottnar för att underlätta för båtägare att avlägsna biocidfärger från båtarnas
bottenskrov. Genom att avlägsna biocidfärger ges båtarna möjlighet att använda en båtborsttvätt och
biocidfärgerna kan fasas ut. Även det bidraget finansieras av Hav- och vattenmyndigheten.
Genomfört 2018
4

All nedskräpning är ett brott mot miljöbalken. 63 procent av allt skräp som kastas på marken är fimpar. Fimpar består av ämnet
cellulosaacetat, som är en slags plast, och därutöver också av små mängder skadliga ämnen som kadmium, bly och arsenik. När det regnar
sköljs fimpar lätt iväg ner i dagvattenbrunnarna och kan sedan hamna i kanalen och i havet.
5

Mikroplaster i vattenmiljön betraktas idag som ett allvarligt miljöhot. De sprids till hav, sjöar och vattendrag via avloppsvatten, dagvatten,
snötippning och via atmosfären. Mikroplaster är små plastpartiklar. Då partiklarna är mikroskopiskt små fungerar de som transportörer av
organiska miljögifter och tungmetaller.
6

Från “Skräprapporten 2018 - En rapport från Håll Sverige Rent om nedskräpningen i Sverige”.

7

-

Budgetuppdrag att kartlägga förekomsten av föroreningar av plast, mikroplast och
läkemedelsrester i Malmös vatten och lämna förslag på åtgärder. Uppdragets inriktning:
Malmös vatten ska bli renare. Utsläppen av föroreningar behöver minska. Med dag- och
avloppsvatten följer bland annat läkemedelsrester och mikroplaster. En kartläggning
genomförs för att analysera omfattningen av utsläppen samt vad som kan göras för att
åtgärda dem. Stadens position som kuststad ger goda möjligheter att skapa rena, attraktiva
och tillgängliga vattenmiljöer i staden. Uppdraget avslutas i början av 2019. Därefter kommer
åtgärdsförslagen skapa en grund för fortsatt arbete. Budgetuppdraget redovisas i ett särskilt
ärende till kommunstyrelsen under 2019. Miljönämnden och Tekniska nämnden. I samarbete
med VA Syd.

-

Konstgräsplaner är en av källorna till mikroplast i havet. Miljöförvaltningen har lett ett arbete
att fasa ut konstgräs och gummiasfalt från stadens verksamheter. Handlingsplanen ska beslutas
i berörda nämnder under april 2019. Miljöförvaltningen, Fritidsförvaltningen, Fastighets- och
gatukontoret, Serviceförvaltningen, Grundskoleförvaltningen och Förskoleförvaltningen.

-

Malmö stad har ett samarbete med SLU Alnarp, Stockholm och Göteborg kring konstgräs och
att utveckla alternativ till gummigranulat såsom biobaserade granulat till plastgräsmattor.
Under 2018 avslutades ett projekt kring alternativa material med finansiering från Vinnova.
Miljöförvaltningen, Fritidsförvaltningen och Serviceförvaltningen.

-

Malmö stad deltar i Länsstyrelsens projekt ”Tänk om plast” vilket är ett nätverk för skånska
aktörer som arbetar för att minska mängden plast som hamnar i naturen. Målet är att ta fram
en skånsk plaststrategi som bestämmer inriktningen för det framtida arbetet och pekar ut
viktiga insatsområden. Miljöförvaltningen.

-

För att motverka nedskräpning har Malmö stad periodvis haft flera informationskampanjer
som syftar till beteendeförändringar hos invånarna, varav den senaste under sommaren 2018
och som även innehöll en ”Fimpar är plast-kampanj”. Fastighets- och gatukontoret.

-

Malmö stad deltar i samarbete med organisationen Håll Sverige Rent som arrangerar
kampanjer mot nedskräpning samt driver större nationella projekt för att påverka lagstiftning,
företag och tillverkningsindustrin. Under 2018 genomfördes Malmös första skräpmätning
enligt Håll Sverige Rents metod. Fastighets- och gatukontoret.

-

Malmö stad samarbetar kontinuerligt med Marint kunskapscenter i frågan om plast i haven
samt var under 2018 delaktig i att arrangera evenemang med fokus på renhållning såsom
Havets dag och World Clean up Day. Fastighets- och gatukontoret.

Beslutade åtgärder/aktiviteter 2019
-

Nedskräpning och marint skräp.
o

Framtagande av en utvecklingsplan för hur vi ska jobba mer strategiskt, systematiskt,
långsiktigt och målinriktat med kommunikation, beteendefrämjande åtgärder och
dialog för att minska nedskräpningen och spridningen av skräp till havet. En mindre
skräpkampanj kommer även utföras. Fastighets- och gatukontoret.

o

Arbete med att utveckla och effektivisera renhållningen i Malmös kanaler och
hamnar. Arbetet startades upp i slutet av 2018 med ett test av s.k. Seabins, en slags
flytande papperskorg. Utvecklingsarbete och dialog om sponsring, eventuellt för test
under Malmöfestivalen. Fastighets- och gatukontoret och Serviceförvaltningen
tillsammans.
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o

Samarbeta med Marint kunskapscenter och anordna strandstädningsaktiviteter längs
kusten. Fastighets- och gatukontoret.

o

Genomföra en ny skräpmätning enligt Håll Sverige Rents metoder, för att börja mäta
nedskräpningen och för att kunna utvärdera effekter av åtgärder. Fastighets- och
gatukontoret.

-

KF BUDGETEN: Arbetet mot mikroplaster fortsätter. Miljönämnden och Tekniska nämnden.

-

KF BUDGETEN: Centrala medel avsätts för att stoppa utsläppen av plast från konstgräsplaner
och för att ersätta användningen av gummiasfalt.

-

KF BUDGETEN: Uppdrag att utreda möjligheten att minska mängden plastavfall i den
offentliga miljön. Tekniska nämnden.

Tänkbara åtgärder/aktiviteter 2020–2023
-

Utvecklingsplanen för det långsiktiga strategiska arbetet med kommunikation och
beteendeförändring vad gäller nedskräpning ska implementeras. Fastighets- och gatukontoret.

-

Fortsatt arbete med att minska mängden plastavfall i den offentliga miljön, som följd av
genomförd utredning. Fastighets- och gatukontoret.
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HAVSMEDVETENHET/OCEAN LITERACY7
INRIKTNINGSMÅL:
•

Verka för en ökad kunskap om och förståelse för havsmiljöfrågor hos malmöbor och
besökare.

Att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar
utveckling är grunden i FN:s hållbarhetsmål 14. För att nå målet behövs en bredare kunskapsspridning
för att värna den biologiska mångfalden i havet och minska skräp, föroreningar, försurning och
utfiskning. När barn, unga och vuxna får kunskap och förståelse för havsmiljöfrågor ökar
motivationen att värna havet. Havsmedvetenhet (Ocean literacy på engelska) innebär att man är
medveten om havet och förstår havets påverkan på oss och vår påverkan på havet. Sju grundprinciper
ligger till grund för Ocean literacy/Havsmedvetenhet.8
Malmö Museer invigde sitt ombyggda akvarium 2015. Akvariet är både en djurpark och
museiutställning, uppdelad i tre tematiska delar som skildrar naturens mångfald utifrån lokala och
globala perspektiv. Målsättningen med verksamheten är att skapa ett ökat intresse och kunskap om
havsmedvetenhet och hållbar utveckling. Malmö Museer är även ett Science Center där befintliga och
nya utställningar på Teknikens och Sjöfartens hus och akvariet knyts samman i de pedagogiska
programmen för att belysa teman som klimat, energi, innovationer och hållbarhet. I den pedagogiska
verksamheten använder man även staden och havet som undervisningsrum, ofta i nära samarbete med
Marinpedagogiskt center.
Marinpedagogiskt center på Ribersborg i Malmö är en viktig del av arbetet med att öka malmöbornas
kunskap om och engagemang för havsmiljöfrågor. Marinpedagogiskt center är en utbildningsinstitution som syftar till att ge barn och vuxna kunskap och redskap för att reagera på framtidens
klimat- och miljöförändringar. Det är en plats som ska vara öppen för alla och med kapacitet att ta
emot 75 000 skolelever och andra besökare årligen vilka får chansen att lära sig mer om den rika
marina floran och faunan i Öresund. Den marinpedagogiska verksamheten kommer att vidareutvecklas
i och med att centret omvandlas till ett naturum Öresund.
Genom ett nära samarbete med Malmö universitet, SLU Alnarp, Lunds universitet och World
Maritime University (WMU)9 finns stora möjligheter att generera ny kunskap om hållbara hav till
gagn för såväl kuststaden Malmö som för övriga världen. Att World Maritime University har inrättat
ett Global Ocean Institute10 i Malmö med koppling till FN:s globala hållbarhetsmål och specifikt mål
14, är även det av betydelse för att sprida kunskap om havsmiljöfrågor.
Tillsammans med Malmö Museer, Marinpedagogiskt center, World Maritime University och Malmö
universitet ska miljöförvaltningen verka för att öka havsmedvetenheten hos unga. Ökad kunskap och

7

Ocean literacy is defined as having an ‘understanding of the ocean’s influence on you and your influence on the ocean’. On an individual
level this translates into an ocean literate person being someone who: understands the importance of the ocean to humankind; can
communicate about the ocean in a meaningful way; and is able to make informed and responsible decisions regarding the ocean and its
resources.
8
De sju principerna är: 1. One ocean - one planet, på vår planet finns det ett hav med många egenskaper. 2. Havet och livet i havet har en
direkt påverkan på livet på land. 3. Havet reglerar vädret och klimatet. 4. Havet gör så att jorden blir beboelig. 5. Havet främjar stor biologisk
mångfald och många olika ekosystem. 6. Människan och havet är evigt sammanlänkade. 7. Större delen av havet är fortfarande oupptäckt,
det finns mycket kvar att lära.
9

The mission of WMU is to be the world centre of excellence in postgraduate maritime and oceans education, professional training and
research, while building global capacity and promoting sustainable development. WMU is an organization established by and for the
international maritime community and is committed to the United Nations Sustainable Development Goals Agenda.
10
The WMU-Sasakawa Global Ocean Institute (Global Ocean Institute). The vision to be the independent focal point for the ocean sciencepolicy-law-industry interface, acting as a convener and convergence point where policy makers, the scientific community, regulators,
industry actors and academics, and representatives of civil society meet to discuss how best to manage and use ocean spaces and their
resources for the sustainable development of present and future generations.
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därmed engagemang om stadens natur, biologi och ekosystemtjänster är väsentligt att arbeta med såväl
inom den kommunala organisationen som för allmänheten.
Genomfört 2018
-

Inom budgetuppdrag 2018 om att Stärka Malmös roll som framtidens kuststad fick
kulturnämnden uppdrag att vidareutveckla Marinpedagogiskt center och etablera ett naturum
Öresund. För att etablera naturum Öresund krävs produktion av en tematisk utställning om
naturvärdena i Öresund och Malmö samt en verksamhetsplan enligt Naturvårdsverkets
koncept. Produktionen av naturum Öresund satte igång under hösten 2018. En intern styrgrupp
på kulturförvaltningen tillsattes som följer upp produktionen. 1.5 mkr i kommunbidrag för
2018 är utbetalt till Marint Kunskapscenter för att producera naturum Öresund. Utställningen
är under produktion och planeras att öppna under våren 2019. Medel för vidare drift av
utställningen ingick inte inom budgetuppdrag 2018 och finansiering av verksamheten 2019
saknas. Kulturförvaltningen.

-

I enlighet med budgetuppdraget om att stärka Malmö som kuststad söktes under våren 2018
ytterligare finansiering för Marinpedagogiskt centers arbete. Drygt 600 tusen kronor
beviljades från Hav- och vattenmyndighetens utlysning för marinpedagogik till projektet
Havet, målen och jag, för att ta fram en pedagogisk modell för hur man i skolan kan arbeta
med FN:s hållbarhetsmål med fokus på mål 14 och dess delmål. Projektet avslutades i
december 2018 och slutrapporterades till Hav- och vattenmyndigheten under februari 2019.
Kulturförvaltningen och Miljöförvaltningen.

-

Arbetet med att utveckla Malmös roll inom Ocean Literacy tillsammans med bland andra
World Maritime University tog stora steg framåt och en konferens med namnet Ocean
Literacy in Coastal Cities anordnades i Malmö i december 2018. Konferensen lockade ca 100
deltagare från 27 olika länder och samarrangerades med WMU, UNESCO och Marint
Kunskapscenter. Miljöförvaltningen.

-

I projektet Havsambassadörer har tre skolklasser fått utbildning i havsfrågor. Elever från
Kryddgårdsskolan och Malmö Latinskola representerade projektet och deltog i paneldebatt
under konferensen Ocean Literacy in Coastal Cities. Elever från Kryddgårdsskolan deltog
även under miljöförvaltningens årliga miljökonferens ”Miljölägesdagen” i februari 2019.
Projektet finansierades av Miljöförvaltningens budget för lärande för hållbar utveckling.
Miljöförvaltningen.

Beslutade åtgärder/aktiviteter 2019
-

Färdigställande och drift av naturum Öresund. Under 2019 kommer Marinpedagogiskt center
att utökas med naturum Öresund. Tematiken i naturum Öresund ska handla om Öresunds
grundområden. Det ska skapa förståelse och kunskap om Öresunds fauna/flora, dess
ekosystemtjänster och koppla dessa till FN:s hållbarhetsmål. Det ska öka havsmedvetenheten
och handlingskraften hos besökarna. Målgruppen är barn, vuxna, grund- och gymnasieskola,
studenter, turister samt internationella besökare. Planen är att naturum Öresund ska invigas
under våren 2019. Kulturförvaltningen.

-

Ett mobilt vattenlaboratorium utvecklas. Projektet Vattenvetarna är ett integrationsprogram
inom Science Center Malmö Museer. Med en kombination av fältstudier och praktisk
användning av optik och teknik ska barn och unga inspireras och få en ökad förståelse för
vattenmiljöer och vårt livsviktiga vatten. Vattenvetarna vänder sig till barn och unga 7–16 år
och ambitionen är att väcka deras nyfikenhet och öka motivationen till fortsatt engagemang
och kunskap. En röd tråd i projektet är därför upplevelsebaserat lärande. Att i fältstudier
observera och samla in material som sedan analyseras i ett vattenlaboratorium ger visuella
upplevelser som skapar inspiration och förståelse. Projektet ska knyta samman verksamhet ute
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i olika bostadsområden med bland annat Malmö Museers Akvarium och Marinpedagogiskt
Kunskapscenter. Kulturförvaltningen.
-

World Ocean Day / Havets dag anordnas 8–9 juni på Ribersborgsstranden. En återkommande
aktivitet som anordnas tillsammans med Marint kunskapscenter. Fastighets- och gatukontoret,
Fritidsförvaltningen och Kulturförvaltningen.

Förslag arbete 2019
-

Utöka naturum Öresunds uppdrag till att även inkludera att öka havsmedvetenheten hos
beslutsfattare och tjänstepersoner/personal inom Malmö stad. Kulturförvaltningen och
Miljöförvaltningen.

-

Gemensamt arbete för att söka extern finansiering från EU och statliga myndigheter för ett
långsiktigt arbete med Havsmedvetenhet/Ocean literacy. Kulturförvaltningen och
Miljöförvaltningen.

Tänkbara åtgärder/aktiviteter 2020–2023
-

Projektet Vattenvetarna vidareutvecklas. Fler områden i Malmö får möjlighet att delta i
verksamheten. Kulturförvaltningen.

-

Projektet Wisdome öppnar hösten 2020 på Malmö Museer, vilket innebär etablerandet av en
mötesplats för innovation de närmaste tre åren. Bland annat byggs en dom där hörsalen nu är
belägen på Teknikens och Sjöfartens hus. Kopplat till domen skapas också arenor för
kreativitet och innovationer, där akademi och näringsliv kan möta varandra och Malmö
Museers publik. Mötesplatsen ska fungera som en lärmiljö och besöksmål för staden och
regionen. I den presenteras spektakulära presentationer i domformat, interaktiva installationer
och utställningar som gör världen, tekniken, forskningen och samhällsutvecklingen mer
begriplig. Ett av profilområdena är hållbar utveckling och ambitionen är att projektet blir ett
av stadens verktyg för att implementera FN:s globala hållbarhetsmål. Kulturförvaltningen.

-

Tillsammans med Marint Kunskapscenter vidareutveckla arbetet med havsmedvetenhet samt
ta fram en plan för Malmös arbete kopplat till UNESCO:s Decade of Ocean Science for
Sustainable Development (2021–2030). Miljöförvaltningen och Kulturförvaltningen.
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REKREATION OCH UPPLEVELSER
INRIKTNINGSMÅL:
•

Tillvarata och utveckla Malmös potential för rekreation och friluftsliv11 i anslutning till
havet. Det innebär att uppmuntra ett diversifierat nyttjande av kusten, värna
tillgängligheten och samtidigt skydda naturvärden.

Havet och kusten erbjuder möjlighet till en lång rad fritidsaktiviteter och rekreation av olika karaktär:
segling och annat båtliv, fiske, bad och simning, dykning, kanotpaddling, vindsurfing, kitesurfing och
vattenskidåkning med mera. I Malmö finns flera olika småbåtshamnar av olika storlek med
sammanlagt drygt 2 000 båtplatser för fritidsbåtar. Efterfrågan på båtplatser är stor. Marint friluftsliv
innefattar även besök till olika kulturmiljöer såsom fyrar, fiskelägen och vrakdykning. I anslutning till
havet finns därtill naturområden med möjlighet till rekreation och naturupplevelser i form av
kontemplation, fågelskådning, promenader, jogging mm. Stränderna utgör viktiga rekreationsområden
där malmöborna kan få värdefulla naturupplevelser.
Kuststräckan utgör en viktig resurs ur rekreationssynpunkt och Malmös vattenkontakt kan i betydligt
högre grad än idag tas tillvara och aktiveras, utvecklas och nyttjas bättre. Kommunens kuststräcka ska
vara ett naturligt och attraktivt besöksmål med stora kvaliteter för såväl kommuninvånare som
besökare. Stränderna vid Ribersborg och Sibbarp är väl använda rekreationsområden vars attraktivitet
kan förstärkas ytterligare genom etablering av nya funktioner och målpunkter som lockar besökare året
om. Genom att utveckla strandängarna söder om Lernacken som natur- och rekreationsområde öppnas
ett tidigare otillgängligt naturområde för upplevelser och naturstudier. Klagshamnsudden är redan idag
ett område där många intressen samsas, från fågelskådning och bad till vindsurfing och fiske. Närheten
till natur vid kusten är betydelsefull för malmöborna och en viktig målsättning är att denna tillgång
tryggas för framtiden. Områdena ska fortsatt vara attraktiva utflyktsmål och ha ett aktivt friluftsliv där
ett flertal intressen kan samsas. En positiv och tillåtande syn på kustberoende fritidsaktiviteter skulle
ytterligare stärka Malmös profil som kuststad. Djuphavsbadet i Västra Hamnen är ett steg i en sådan
riktning. En tydlig satsning på kustnära aktiviteter skulle också utgöra ett stöd för folkhälsan genom
ökade möjligheter till fysisk aktivitet.
I Malmös kanaler och hamnbassänger samsas aktiviteter av olika slag: kanot- och kajakpaddling, rodd,
trampbåtar, fritidsfiske och guidade rundturer. Fartygstrafik förekommer i vissa hamnbassänger.
Malmös kust, stränder, hamnbassänger, kanaler och vattendrag har potential att utvecklas och nyttjas
mer. Nya mötesplatser har tillkommit på olika ställen under senare år vid kanaler och hamnbassänger,
exempelvis vid Malmö Live, Södertull och Inre Hamnen, men kanalen och kajkanterna är fortfarande
delvis otillgängliga. Förbättrad tillgänglighet till kanal- och kajkanter är en viktig målsättning för att
förstärka känslan av vattenkontakt i centrala Malmö. Nya platsbildningar och sammanhängande
gångstråk längs kusten och kanalerna kan ge malmöbor och besökare tillgång till nya attraktiva
utemiljöer i stadskärnan och dess närmaste omgivning. Många faktorer påverkar vattenkvaliteten i
kanal och hamnbassänger, exempelvis utsläpp av dagvatten, bräddavlopp och förorenade
bottensediment. Förbättrad vattenkvalitet i Malmö kanal är väsentlig att uppnå. För att få bort den
förorening som ligger lagrad på bottnen behöver kanalen muddras, vilket inte gjorts sedan 70-talet.
Det handlar om stora mängder förorenad massa som måste hanteras. Vissa områden i kanalen har
blivit mycket grunda på grund av ackumulation av sediment. Muddring är därför också nödvändig för
att säkerställa att verksamheter som är aktiva i området kan verka på ett säkert sätt.

11

Definitionen för friluftsliv är: Vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling.
Friluftsliv innefattar därmed många olika sorters aktiviteter, allt från vandring, cykling, paddling och fiske till att bara sitta på en sten ute i
naturen och njuta av naturen genom att lyssna på fåglar eller bara höra vindes sus i trädtopparna. Det viktigaste är inte vad man gör utan
snarare att man upplever naturen. Det kan vara allt från fysiska och mer utmanande aktiviteter till mer av avkopplande karaktär för
återhämtning efter stress. Naturvårdsverket.

13

En hög befolkningsökningstakt påverkar Malmös mötesplatser ur flera perspektiv. Utbyggnaden
kommer till stora delar ske genom förtätning vilket innebär fler människor per yta och ett ökat tryck på
stadens gröna och blå miljöer. Underhållsinsatser behöver anpassas till nya behov och ökat nyttjande
av kustnära ytor och områden till exempel vad gäller resning av tång med tätare intervall, övrig
renhållning, påfyllning av ny sand mm. De befintliga mötesplatserna blir ännu viktigare att bevara och
utveckla för att kunna ta emot fler malmöbor. Ett rikt föreningsliv gör att många nyttjar havet och
kusten och det finns flera olika intressen som i viss utsträckning konkurrerar om samma platser. Om
alla anspråk på havet och kusten ska kunna tillgodoses krävs en bred kunskap och en vilja att
kompromissa och prioritera mellan intressen. Det finns ett behov av att definiera ansvarsområden och
peka ut ytor och platser för olika typer av aktiviteter. Det handlar om hur olika delar av Malmös kust
spelar olika roller, för olika målgrupper. Det handlar också om varumärkesbyggnad, vilken profil olika
delar av Malmös kust ska/kan ha.
Fler invånare innebär ett ökat behov av havsnära platser för rekreation och fritidsaktiviteter. Kusten
bör vara tillgänglig för alla, oavsett rörelse- eller orienteringsförmåga. Det är särskilt viktigt att
underlätta tillgängligheten för dem med särskilda behov. Långa avstånd och barriärer är särskilt ett
hinder för barn, äldre och personer med funktionsvariationer. Tillgänglighetsanpassning för att alla ska
kunna använda Malmös badplatser bör eftersträvas. Att arbeta med kopplingar på olika sätt så som
gång- och cykelvägar, kollektivtrafik, parkeringsplatser, vandringsleder med mera kan vara ett sätt att
göra badplatser och andra besöksmål vid kusten tillgängliga. Det kan också inkludera parkeringsplats
för funktionshindrade, informationsskyltar mm.
Samverkan med näringslivet är en viktig del i att profilera Malmö som kuststad. Närheten till havet,
dess höga naturvärden och kulturhistoriska värden gör att kustlandskapet är attraktivt även för
besöksnäring. Med besöksnäring relaterat till kust och hav menas affärsdrivande verksamheter knutna
till upplevelser så som camping, restauranger, gästhamnar, fisketurism, kanotuthyrning, dykutflykter
och mycket annat. Kuster med bevarade och attraktiva natur- och kulturvärden utgör en viktig del för
utvecklingen av en långsiktigt hållbar marin besöksnäring.
Exempel på planerade arrangemang vid kusten sommaren 2019
-

Simskola vid Handikappbadet. Fritidsförvaltningen.

-

Urban Beach på Ribersborg i juli. Många olika aktiviteter för sommarlovslediga barn och
unga. Mötesplats för hela familjen. Fastighets- och gatukontoret.

-

Den 3 juni 2019, på World Bicycle Day, kommer Sydkustleden att invigas. En ny nationell
cykelled som ska knyta ihop Sydostleden med Kattegattleden längs den skånska kusten.
Sydkustleden kommer att gå mellan Simrishamn och Helsingborg.

-

Olympic day på Ribban den 5–7 juni. Möjlighet för barn mellan 7–12 år att prova på ett 30-tal
idrotter tillsammans med lokala idrottsföreningar i olympisk inramning. Olympier finns på
plats för att berätta om sina OS-upplevelser och för att hjälpa till med prova på-aktiviteter i
form av till exempel badminton, basket, brottning, cricket, friidrott, fäktning, golf, taekwondo,
segling, tennis, amerikansk fotboll och squash. Fritidsförvaltningen.

-

SM-veckan den 26 juni - 2 juli av Riksidrottsförbundet i samarbete med berörda
specialidrottsförbund och Malmö stad. Syftet med SM-veckan är att under en veckas tid
genomföra svenska seniormästerskap i olika idrotter i en och samma stad. Syftet är också att
öka intresset för svensk idrott och dess olika grenar. Fritidsförvaltningen.

-

Hamnfestivalen 25–28 juli. Småbåtshamnen, Fiskehamnen och Limhamn. Malmö Museer
medverkar på Hamnfestivalen med Vattenvetarna som aktivitet. Kulturförvaltningen.
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-

Kitesurf World Cup 2019 den 2–11 augusti på Ribersborg. Samarbete mellan Act Agency,
Svenska Kiteförbundet och Malmö stad. I anslutning till tävlingarna kommer ett
evenemangsområde att byggas upp med prova-på aktiviteter för besökarna. Fastighets- och
gatukontoret.

Beslutade åtgärder/aktiviteter 2019
-

Etablering av Temalekplats Öresund (söder om Marinpedagogiskt center) som ska vara
färdigbyggd under 2019. Fastighets- och gatukontoret.

-

Underhållsplan för havsmuddringar. Fastighets- och gatukontoret.

-

NÄMNDSBUDGET TEKNISKA NÄMNDEN: Arbetet med åtgärder för att öka
attraktiviteten och tillgängligheten till kanalen, i enlighet med programmet för Malmös
kanalrum fortsätter. Fastighets- och gatukontoret.

-

BESLUT I FRITIDSNÄMNDEN: Uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar utreda
hur den långsiktiga driften av handikappbadet ska ske i området och återkomma till
fritidsnämnden med ett förslag under 2019. Uppdrag att återkomma med ett namnförslag på
handikappbadet där Öresund ska ingå som en del av namnet. Fritidsförvaltningen.

Förslag arbete 2019
-

Samverkan mellan berörda förvaltningar om framtida synergier och samarbete kring platsen
som omfattar de tre anläggningarna Handikappbadet, marinpedagogiskt center/naturum
Öresund och temalekplats Öresund. Diskussion om ett samlande namn för platsen. Fastighetsoch gatukontoret, Fritidsförvaltningen och Kulturförvaltningen.

-

Utveckling av Ribersborg som rekreationsområde tillgängligt för alla. Behov av en
samordning av pågående och kommande verksamheter. Uppdrag att utreda och utveckla
området kring Limhamnsfältet och Ribersborgsstranden som arrangemangs-, event-, och
mötesplats. Fastighets- och gatukontoret i samarbete med Fritidsförvaltningen och
Kulturförvaltningen samt andra berörda förvaltningar.

-

Fortsätta arbetet med badvattenkvalitet vid kommunala badplatser i staden. Vattenkvaliteten är
en viktig faktor att ta hänsyn till vid utvecklingen av Malmö som kuststad. Det är viktigt att
försäkra sig om att vattenkvaliteten är bra i områden där man planerar att öka badmöjligheter.
Miljöförvaltningen och Fastighets- och gatukontoret. I samarbete med VA Syd.

Tänkbara åtgärder/aktiviteter 2020–2023
-

Under 2020 fortsätter samarbetet med VA Syd och Helsingborgs stad om badvattenkvalitet.
Genom ny kunskap kan arbetet bidra till utvecklingen av hållbara försörjningssystem i
städerna. Avslutas i december 2020. Fastighets- och gatukontoret och Miljöförvaltningen.

-

Utredning av möjligheterna att genomföra planerad utbyggnad av Limhamns småbåtshamn.
Det finns en antagen vattendom från 2014 att utöka Limhamns småbåtshamn norrut. Ett ökat
intresse för båtplatser har lett till att möjligheterna för genomförande ska undersökas.
Fastighets- och gatukontoret.

-

Underhållsplan för havsmuddringar och kanalmuddringar – fortsatt arbete. Fastighets- och
gatukontoret.
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-

Främja och utveckla rekreation i kustnära miljö. Här behövs en samlad strategi, som bör
inledas med utredning och analys Till exempel, avseende:
o Båtliv. Utreda möjligheten för utökning av antalet småbåtsplatser, restaurangbåtar,
husbåtar m.m. Båtar och husbåtar leder till en ökad kustkänsla och välfungerande
småbåtshamnar är viktiga.
o Kustnära fiske. Kustnära fiske är populärt och har utvecklingspotential.
o Vattensport. Malmö profilerar sig redan inom exempelvis vindsurfing och wakeboard.
Hur kan detta utvecklas? Utredning av hur olika vattensporter ex. kajak, kanot,
snorkling, simning kan utvecklas.
o Dykplatsen på Ön, en av Sveriges mest besökta dykplatser, bör permanentas och
iordningsställas.
o Nya badplatser efterfrågas redan i nya exploateringsområden, t.ex. Glasbruket och Ön,
och vi behöver ha en tanke inför exploateringen i Nyhamnen. Badplatser kräver
”kringservice” som kollektivtrafik, parkeringar, toaletter, el och vattenledningar,
kiosker mm. Ökat underhåll måste planeras in.
Fastighets- och gatukontoret.

-

Arbete med tillgänglighet och kopplingar till strategiska besökspunkter och noder genom att
utveckla infrastruktur såsom; gång- och cykelvägar, parkeringsplatser, kollektivtrafik med
mera. Säkerställa framkomlighet till och tillgänglighet vid friluftsområden och badplatser,
även för personer med funktionsvariationer. Fastighets- och gatukontoret.
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STADSUTVECKLING OCH HAMNUTVECKLING
INRIKTNINGSMÅL:
•

Malmö kommer fortsatt att ha behov av att utveckla attraktiva platser längs kusten, såväl
för bostadsbyggande, näringsliv och rekreation. Det kustberoende näringslivet ska kunna
utvecklas och kusten nyttjas som en rekreativ resurs. Samtidigt ska kusten utvecklas på ett
hållbart sätt så att havet och dess resurser som ekosystemtjänst inte äventyras.

Malmö har under de senaste decennierna vänt blicken mot havet. Med fokus på hållbar
stadsutveckling har nya stadsmiljöer uppförts i flera kustnära lägen. Omkring 9 000 bostäder har
färdigställts vid kusten under en 15-årsperiod. Planering och byggande av blandade stadsmiljöer
fortgår på ytterligare några platser vid kusten, såsom exempelvis Limhamn, Västra Hamnen och
Nyhamnen.
Limhamns industriområde är under utbyggnad. I området byggs en variation av radhus och
flerbostadshus. Området kommer att innehålla ca 4 000 bostäder när det är fullt utbyggt. Kajområdet
ska ingå i ett sammanhängande kuststråk från Västra Hamnen och Ribersborgsstranden söderut mot
Sibbarp och Klagshamn. Längs kajen finns föreningsverksamhet med marin anknytning. Norra delen
av Ön utgör på sikt en strategisk resurs för ca 500 bostäder. Samtidigt bör naturvärdena utpekade i
naturvårdsplanen beaktas, och eventuellt kompenseras. Öppna ytor för rekreation och fritidsaktiviteter
ska finnas på Öns norra del. Platsen är väldigt populär för fritidsfiskare och är även, på grund av
lämpliga djupförhållanden och bra kommunikationer, Sveriges mest välbesökta dykplats. Det finns på
grund av tidigare verksamheter föroreningar i marken som behöver tas om hand.
Västra Hamnens norra del har ett attraktivt läge och utgör en resurs som ett havsnära bostadsläge.
Området beräknas ha en kapacitet på 1 100 bostäder och 300 arbetsplatser. I samband med anläggning
av skydd mot höga havvattenstånd och en Öresundsmetro kan nya utfyllnader norr om Västra Hamnen
bli aktuell och ny exploatering möjliggöras.
För Nyhamnen har planeringen startat genom ett förslag till fördjupning av översiktsplanen.
Nyhamnens omvandling är en viktig del av att utvidga och vidareutveckla stadskärnan och stärka
Malmös identitet som kuststad. Nyhamnen kan fullt utbyggd rymma ca 8 000 nya bostäder och ge
plats för ett diversifierat näringsliv med omkring 13 000 arbetsplatser. Omvandlingen av Nyhamnen
kan ses i ett större och långsiktigt sammanhang med möjligheter till fortsatt expansion norrut och
österut.
Malmö hamn har haft och har stor betydelse för Malmös ekonomi. Idag är hamnen Skandinaviens
största hamn för import av bilar och i oljehamnen lagras stora mängder oljeprodukter inför distribution
på den globala marknaden. Malmö är därtill en ökande destination för kryssningsfartyg och en ny
passagerarterminal har öppnats i Frihamnen. Enligt CMP:s vision 2030 och i enlighet med
Översiktsplan för Malmö ska utbyggnaden av Norra Hamnen fortsätta. Öresund är ett av världens
tätast trafikerade farvatten. Mer än hälften av all trafik som ska in till Östersjön väljer denna väg,
samtidigt som många fartyg korsar sundet i öst-västlig riktning. Hamnen och sjöfartens potentiellt
negativa miljöpåverkan och inverkan på havsmiljön är en utmaning.
Det ligger en utmaning i att kombinera exploateringstryck och näringslivsverksamhet med rekreation,
miljöaspekter och naturvärden i ett föränderligt klimat med framtida havsnivåhöjningar. Det finns
också en problematik i omvandling av områden nära hamnen till blandad stad, utifrån buller,
föroreningar och miljötillstånd. För att ta tillvara den potential som havs- och kustområden erbjuder
behövs en balanserad utveckling. Potentialen är i sig beroende av att havs- och kustmiljöns natur- och
kulturvärden bevaras. Översiktsplaneringen ska säkerställa de ekosystemtjänster och kulturvärden som
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finns i kustlandskapet. I översiktsplanen undersöks möjligheten till samexistens och synergieffekter
mellan olika intressen.
Kustområdet är föremål för många aktörers intresse. Här möts inte bara hav och land utan också en
mångfald föreställningar om vad som utmärker en önskad utveckling och vilka faktorer som är viktiga
för att utvecklingen ska gå åt ”rätt håll”. De frågor som hanteras har stor bredd, berör många
sakområden och är ofta mycket komplexa. Planering av kust- och havsområden kräver ett
helhetsperspektiv där kopplingen mellan land och hav tydliggörs. Haven utgör även en förbindelselänk
med andra länder och kräver därför ett gränsöverskridande perspektiv.
Genomfört 2018
-

Utredning inom ramen för budgetuppdraget Stärka Malmös roll som framtidens kuststad för
utvecklingsarbete i havsnära stadsutvecklingsprojekt i Nyhamnen, Limhamn och Västra
Hamnen (se beskrivning nedan i avsnittet Klimatanpassning). Stadsbyggnadskontoret.

Beslutade åtgärder/aktiviteter 2019
-

Uppdrag att ta fram en masterplan för hamnverksamheten. Tillsammans med berörda aktörer
kommer ett strategiskt dokument som behandlar utvecklingen av Malmö hamn de kommande
20–30 åren, att tas fram. För att på bästa sätt kunna ta tillvara hamnens potential och dess roll i
och för Malmö behöver frågor avseende hamnen och hamnägarrollen, samt frågor som rör
exempelvis investeringar i infrastruktur, hamnen som riksintresse, utveckling av Malmös
näringsliv kopplat till hamnen och andra exploateringsfrågor diskuteras. Processen i arbetet
med en masterplan är minst lika viktig som själva produkten och ska involvera flera viktiga
intressenter som CMP och övriga hyresgäster i området samt länsstyrelsen och andra statliga
myndigheter. Även andra förvaltningar, som stadsbyggnadskontoret, kan komma att
involveras, bland annat inom frågor om stadsutveckling och skyddsport. Fastighets- och
gatukontoret.

Förslag arbete 2019
-

Utreda hur hamnverksamhetens betydelse kan stärkas i arbetet med kuststaden. Tydliggöra
hamnens viktiga funktion och betydelse för sysselsättning och regionens tillväxt samt
synliggöra dess verksamhet för malmöborna. Fastighets- och gatukontoret.

Tänkbara åtgärder/aktiviteter 2020–2023
-

En viktig fråga gäller hamnens utveckling och kopplingen till exploatering i hamnen både vad
gäller utveckling av nya verksamheter i området samt utbyggnaden av Nyhamnen enligt
förslag till fördjupad översiktsplan för området. Två viktiga frågor att utreda för området är
höjdsättning och planering av kustskydd. Fastighets- och gatukontoret och
Stadsbyggnadskontoret.

-

Utreda hur kommande exploateringar kan leda till fler typer av aktivitetsytor/platser t ex
badplatser. Hur kan detta inrymmas i exploateringarna från början? Fastighets- och
gatukontoret.
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KLIMATANPASSNING
INRIKTNINGSMÅL:
•

Genomföra klimatanpassningsåtgärder för att minska risken för skador på bebyggelse,
infrastruktur och natur- och kulturmiljöer orsakade av översvämning och erosion.

Samtidigt som vatten är en förutsättning för liv kan vatten också utgöra ett hot. Stora vattenmassor i
form av extrema regn och höga havsvattenstånd vid stormar kan hota människors liv och säkerhet och
omfattande värden kan gå förlorade i form av bostäder, arbetsplatser och infrastruktur. Högt
havsvattenstånd innebär för Malmö en översvämningsrisk i låglänta kustavsnitt samt delar av centrala
staden med direkt koppling till havet, det vill säga hamnbassänger och kanaler. Hela Malmös 43
kilometer långa kustlinje kommer att påverkas av höga havsvattenstånd. Översiktsplanens riktlinje om
+3.0 meter som lägsta nivå för nybyggnation syftar till att successivt anpassa staden till högre
havsvattenstånd. Målsättningen är att möjliggöra en fortsatt stadsutveckling och skydd av viktiga
samhällsfunktioner och bostäder i havsnära lägen genom olika typer av multifunktionella lösningar
och skydd mot höga havsvattenstånd.
Planering av kustskydd är ett omfattande och långsiktigt arbete och Malmö stad har tagit fram en förstudie utifrån prognostiserade dimensionerande havsnivåer. Prognoserna för hur snabbt och hur
mycket havet stiger är mer osäkra ju längre fram i tid man ser, och utvecklingen behöver följas
noggrant, och planeringen av åtgärder därefter. Översiktsplanens riktlinjer redovisar ett antal delområden som med olika typer av skydd tillsammans kan skapa ett sammanhängande kustskydd av hela
kommunens kuststräcka. Det finns behov av mer utredning hur översvämningsskydd kan utformas för
olika kustavsnitt – på kort och lång sikt – med hänsyn till platsernas olika förutsättningar,
riskbedömningar för olika scenarier samt kostnader. Mer kunskap behöver inhämtas och frågor om
tekniska lösningar, ansvar och finansiering utredas vidare i samarbete med stat och grannkommuner.
Oavsett hur kustskydd utformas kan konflikter komma att uppstå med andra intressen.
Översvämnings- eller erosionsskydd som vallar kan i sig ha en stor miljöpåverkan och komma i
konflikt med skydd av naturvärden och kulturmiljövärden. Vallar, hövder, vågbrytare och slussportar12
kan också påverka tillgängligheten för båttrafiken och inlopp till hamnar. Permanenta barriärer
kommer även att påverka möjligheten att leda bort dagvatten. Va-systemet behöver därför
dimensioneras så att nödvändiga nederbördsmängder kan tas om hand innanför en barriär. De inspel
som har tagits fram inom ramen för Malmö som framtidens kuststad 2018 för områden Västra
Hamnen/hamninloppet och Limhamn kan ligga till grund för vidare studier.
Genomfört 2018
-

Uppdrag inom ramen för budgetuppdraget Stärka Malmös roll som framtidens kuststad för
utvecklingsarbete i havsnära stadsutvecklingsprojekt i Nyhamnen, Limhamn och Västra
Hamnen.
o Utvecklingsscenarier i etapper och förslag till utformning för två kuststräckor har
redovisats: Västra hamnen-hamninloppet och yttre barriärer, och Ön-Limhamns hamn.
Områdena har olik problematik. För Västra hamnen redovisas förslag på ny

12

Permanenta skyddsvallar mot översvämningar, i form av jordvallar och murar, har länge använts som skydd av kusten från stigande
havsnivåer. Hövder är pirar, oftast av stenblock, som byggs vinkelrätt ut från stranden i syfte att förhindra sedimenttransport längs kusten.
Vågbrytare används för att minska kraften från vågor och därmed riskerna för erosion och översvämning vid kuster. Friliggande vågbrytare
är konstruktioner som placeras en bit ut från och i huvudsak parallellt med kustlinjen. Vågbrytare byggs oftast upp av sprängsten och kan
kombineras med andra typer av kustskydd, som t.ex. strandskoning eller strandfodring. Slussportar är justerbara grindar som används för att
reglera vattenflödet i översvämningsbarriärer, reservoar, och andra system. De kan vara utformade för att justera flödeshastigheter i slussar
och kanaler, eller för att stoppa vattenflödet helt. I Malmö är slussportar aktuella för att stänga ute tillfälligt höga havsnivåer.
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klimatanpassad utbyggnad som i framtiden kan kombineras med en yttre skyddsport
som vill skydda inre hamnen och Nyhamnen. Limhamns hamn och bebyggelsen
innanför Strandvägen ligger i dag lågt och kommer att utsättas för påverkan av
tillfälliga höga havsnivåer i ett kortare perspektiv.
o

Utredningen visar hur dessa områden kan fortsätta utvecklas som del av en attraktiv
kuststad samtidigt som bebyggelse och infrastruktur skyddas mot höga
havsvattenstånd i framtiden. Förslag på utformning och gestaltning av
multifunktionella lösningar för kustskydd som blir positiva inslag i stadsbilden och
som kan bidra till stadsutveckling längs kusten. Utredningen visar villkor och
förutsättningar för genomförande, förslag till färdväg mot genomförande, hur
kustskydd påverkar exploateringsmöjligheter, naturvärden, marin miljö, grundvatten,
samt rekreation och kulturmiljö. Stadsbyggnadskontoret.

Förslag arbete 2019
-

Under 2019 och första halvåret 2020: Fördjupade studier av kustskydd, med fokus på
finansiering, utredning om ansvar, konsekvenser för infrastruktur, och kostnads/nyttoanalyser. De fördjupade studierna tar avstamp i de förstudier som låg till grund för
ställningstaganden i Översiktsplanen och förslagen till klimatanpassad stadsutveckling för
Limhamn/Ön och Västra Hamnen/ framtida skyddsport. Stadsbyggnadskontoret och
Fastighets- och gatukontoret. I samarbete med VA-Syd, avseende fördjupade studier om
konsekvenser för infrastruktur (dagvatten).

-

Arbete för ökad medvetenhet om behov av kustskydd. Målgrupper är dels allmänheten, dels
förtroendevalda och tjänstepersoner inom Malmö stads organisation. Stadsbyggnadskontoret
och Fastighets- och gatukontoret.

-

Framtagande av riskkartor i samarbete med Länsstyrelsen. Malmö har av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) utpekats som ett av 16 områden vid havet som har
betydande översvämningsrisk. Under 2019 ska riskkartor tas fram av Länsstyrelsen
tillsammans med kommunen och till 2021 ska en riskhanteringsplan tas fram.
Stadsbyggnadskontoret och Stadskontoret.

Tänkbara åtgärder/aktiviteter 2020–2023
-

-

Kustskydd:
o Strategi – inriktningsbeslut som innehåller prioriteringar, tidplan för åtgärder. Arbetet
påbörjas 2019 och beräknas vara klart årsskiftet 2020–21. Stadsbyggnadskontoret och
Fastighets- och gatukontoret.
o

Långsiktig strategi med åtgärder 2021–2030. Stadsbyggnadskontoret och Fastighetsoch gatukontoret.

o

Verkställande av några nödvändiga prioriterade åtgärder 2021 – 2023 (exempelvis
vallar/murar). Fastighets- och gatukontoret

o

Påverkan för och utveckling av Skåneleden. Längs flera sträckor kan det bli aktuellt
att kombinera kustskydd med gång och cykelväg, till exempel på eller bredvid en vall.
Fastighets- och gatukontoret.

Studier av åtgärder vid Sege ås utlopp, samverkan med Burlövs kommun, VA-Syd, Sysav.
Stadsbyggnadskontoret och Fastighets- och gatukontoret.
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-

Framtagande av en riskhanteringsplan i samarbete med Länsstyrelsen (se ovan).
Stadsbyggnadskontoret, Stadskontoret och Fastighets- och gatukontoret.

-

Evakueringsplan vid extrema händelser höga havsvattenstånd. Stadskontoret.
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EXTERN SAMVERKAN
INRIKTNINGSMÅL:
•
•

Stärka Malmös miljöprofil inom det internationella havsmiljöarbetet
Generera ny kunskap om hållbara hav till gagn för såväl staden som för övriga världen.

Som ett led i Malmö stads arbete med FN:s globala hållbarhetsmål, har Malmö stad arbetat aktivt
internationellt med Mål 14, att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt
för en hållbar utveckling. Representanter från Malmö stad deltog i FN:s havskonferens The Ocean
Conference som organiserades av den svenska regeringen tillsammans med Fijis regering i New York
i juni 2017. Ett av målen med konferensen var att samla länder och andra aktörer att göra frivilliga
åtaganden som bidrar till mål 14. Konferensen var avstampen för ett internationellt engagemang kring
havsmiljöfrågor. Tillsammans med nätverket ICLEI antog Malmö stad vid havskonferensen ett
frivilligt åtagande för att utveckla internationellt samarbete för att främja lokal handling kring dessa
frågor. Malmö och ICLEI åtog sig att arbeta för att främja globalt samarbete för lokalt havsmiljöarbete
i relation även till klimatfrågan, upphandling och hållbar samhällsutveckling. Som följd av Malmös
engagemang har Malmö utsetts av FN som en Local Action Hub för havsmiljön. Hösten 2017 stod
Malmö värd för havskonferensen Life below water. Konferensen handlade om hur lokala aktörer –
städer, kommuner, företag och föreningar – kan arbeta för att uppnå FN:s globala utvecklingsmål 14
om Hav och marina resurser.
Genomfört 2018
-

Uppdrag inom ramen för budgetuppdraget Stärka Malmö som framtidens kuststad:
o

Ett utkast till strategi för Malmö stads arbete med Mål 14 har tagits fram och delvis
förankrats inom organisationen. Dock har arbetet varit nedprioriterat på grund av den
osäkerhet som rått kring hur arbetet med integrering av de globala målen i Malmö
stads styrdokument ska gå till. Detta arbete kan snabbt återupptas under 2019 om
förutsättningarna finns på plats. Miljöförvaltningen.

o

Ett samarbetsavtal mellan Malmö stad och WMU-Sasakawa Global Ocean Institute
togs fram och signerades av kommunstyrelsens ordförande respektive WMU:s rektor i
samband med invigningen av institutet i maj 2018. Avtalet fokuserar på tre tematiska
områden där parterna ska samarbeta: Utbildningsaktiviteter inom Ocean Literacy,
Forsknings- och kapacitetsbyggande initiativ samt Samarbete kring konferenser,
seminarier och workshops. Miljöförvaltningen och Stadskontoret.

o

Arbetet med att utveckla Malmös roll inom Ocean Literacy tillsammans med bland
andra World Maritime University har tagit stora steg framåt och en konferens på
ämnet anordnades i Malmö i december 2018. Konferensen lockade ca 100 deltagare
från 27 olika länder och samarrangerades med WMU, UNESCO och Marint
Kunskapscenter. Miljöförvaltningen.

o

Samarbetet vad gäller havsmiljöfrågor inom ICLEI har intensifierats och
miljöförvaltningen deltog vid ICLEI:s världskonferens i Montreal under juni 2018.
Vid konferensen inleddes ett samarbete med ett antal städer på Fiji. Vidare har Malmö
fått en förfrågan från UNESCO att delta, och eventuellt leda, ett nätverk för städer
med fokus på marinpedagogik och Ocean Literacy. Detta nätverk, med arbetsnamnet
Blue Cities Network, diskuterades i anslutning till Ocean Literacy-konferensen som
anordnades i Malmö under december 2018. Miljöförvaltningen.
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o

Arbetet med att utveckla och profilera att Malmö är utsett till Local Ocean Action
Hub av FN:s local 2030 nätverk som del i genomförandet av FN:s globala mål har
initierats under året. Efter kontakt med FN hösten 2018 och efter avstämningsmöte
mellan stadskontoret och miljöförvaltningen har ett förslag på innehåll i Malmös
commitment/åtagande skickats till FN. Hubbens fokus föreslås vara: kuststäder, hav,
havsmedvetenhet samt landbaserade aktiviteters påverkan på marina och kustnära
miljöer. Stadskontoret och Miljöförvaltningen.

Förslag arbete 2019
-

Samordna arbetet med Malmös åtagande som Local Ocean Action Hub av FN:s lokala 2030
nätverk. Under 2019 kommer arbetet att inriktas på att utveckla och profilera att Malmö är
utsett till Local Ocean Action Hub. Verksamhetsplan och kommunikationsplan kommer att tas
fram. Arbetet kommer att kopplas till stadens arbete inom ramen för samarbetet inom och
medlemskapet i ICLEI. Miljöförvaltningen.

-

Tillsammans med World Maritime University och andra universitet återkommande anordna
seminarier och evenemang på havsmiljötemat. Planering och genomförande av seminarium på
havsmiljötemat i maj 2019. Miljöförvaltningen.

-

Samordna integreringen av FN:s globala hållbarhetsmål nr 14 (Hav och marina resurser) i
Malmö stads styrdokument och dagliga arbete. Miljöförvaltningen.

-

Initiera utvecklingen av Testbädd Malmö som kuststad i samarbete med WMU, SLU, MAU
samt andra universitet och aktörer. Samarbete kring marina utvecklingsfrågor, forskning och
lärande. Undersöka möjligheter till att initiera, driva och samordna forsknings- och
innovationsprojekt med fokus på havets möjligheter. Utveckla gemensamma projekt på temat
havsmiljö och undersöka möjligheterna till extern finansiering, t ex från MISTRA.
Miljöförvaltningen.

Tänkbara åtgärder/aktiviteter 2020–2023
-

Driva utvecklingsprocesser inom Testbädd Malmö som kuststad tillsammans med interna och
externa aktörer. Miljöförvaltningen.

-

Tillsammans med World Maritime University återkommande anordna seminarier och
evenemang på havsmiljötemat. Miljöförvaltningen.

-

Ta fram en plan för att utveckla internationella samarbeten, såsom ICLEI, för att främja lokal
handling kring havsmiljöfrågor. Miljöförvaltningen.

-

Utveckla samarbetet kring närområdet i Östersjöregionen. Fastighets- och gatukontoret.

Malmö stad samverkar och samarbetar med andra städer, myndigheter, organisationer och nätverk på
regional, nationell, europeisk och global nivå. Här följer en beskrivning av pågående extern samverkan
inom kust- och havsrelaterade frågor:
-

Öresundsvattensamarbetet är benämningen på ett samarbetsavtal mellan de danska och
svenska kommuner som omger Öresund samt Länsstyrelsen Skåne. Avtalet slöts 1995 och
samarbetet ska verka för en god vattenmiljö i Öresund. Fokus ligger på miljöövervakning.
Miljöförvaltningen och Stadsbyggnadskontoret.
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-

Samarbete med CMP samt med By og Havn. Malmö stad såsom hamnägare äger alla kajer och
anläggningar inom hamnområdet. CMP har enligt nyttjanderättsavtalet ett underhållsansvar
för dessa anläggningar. Fastighets- och gatukontoret.

-

Malmös kustråd är ett råd med olika aktörer i Malmö med intressen i kusten och havet, till
exempel deltar Marint kunskapscenter och World Maritime University. Rådet skall arbeta
långsiktigt för en hållbar kust och marin miljö. Fastighets- och gatukontoret,
Miljöförvaltningen och Stadsbyggnadskontoret.

-

Regional kustsamverkan drivs av länsstyrelserna i Skåne och Halland och har som
övergripande mål att hitta långsiktigt hållbara lösningar för att hantera de utmaningar som
följer av stigande havsnivå, ökad erosion och översvämning i de båda länens kustområden.
Stadsbyggnadskontoret och Fastighets- och gatukontoret.

-

Kustmötet är en regional samverkansplattform med årliga tematiska träffar. Även andra
kustkommuner och Länsstyrelsen Skåne deltar. 2019 års möte äger rum i Malmö.
Stadsbyggnadskontoret.

-

Erosionsskadecentrum är en samverkan om erosion mellan kustkommuner i södra Sverige.
Malmö stad är medlem. Fastighets- och gatukontoret.

-

Svenskt vatten är en branschorganisation för VA och som arbetar för friskt vatten, rena sjöar
och hav samt människors tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster. Miljöförvaltningen.

-

Kommunernas Internationella Miljöorganisation (KIMO) är ett nätverk som består av
kommuner kring Nordsjön (Belgien, Danmark, England, Nederländerna, Norge, Sverige och
Tyskland). KIMO arbetar för att skydda, bevara och förbättra havsmiljön. Miljöförvaltningen.

-

Eurocities är ett nätverk mellan storstäder i EU. Malmö stad är vice ordförande i
arbetsgruppen för vatten, vilken är en arbetsgrupp inom Environment Forum och som arbetar
med påverkansarbete kring vattenfrågor på EU-nivå. Miljöförvaltningen.

-

Malmö stad är medlem av Union of the Baltic Cities (UBC) som är ett nätverk av städer kring
Östersjön. UBC fokuserar på hållbarhet i stort och ibland dyker vattenfrågor upp.
Miljöförvaltningen.

-

Malmö stad är medlem i ICLEI Europe som är ett internationellt nätverk av kommuner som
arbetar för en hållbar framtid. Inom ICLEI (Local Governments for Sustainability) pågår flera
initiativ om vatten. Miljöförvaltningen.

-

Malmö stads samarbete med World Maritime University formaliserades och stärktes med ett
särskilt samarbetsavtal med dess Global Ocean Institute vid institutets invigning under
konferensen WMU Global Ocean Conference i maj 2018.

-

Blue Cities Network är ett initiativ från FN-organet UNESCO. Målet är att skapa ett starkt
nätverk av kuststäder för att dela med sig av goda exempel inom ocean literacy/
havsmedvetenhet och bevarande av urbana hav. Miljöförvaltningen och Kulturförvaltningen.
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Redovisning uppdrag budget 2018 - Plan för arbetet 2019-2023 med att
stärka Malmö som framtidens kuststad

STK-2019-187
Sammanfattning

I ärende STK-2018-87 uppdrog kommunstyrelsen åt stadskontoret att i samråd med berörda
förvaltningar ta fram en plan för arbetet 2019–2023 med att stärka Malmös roll som
framtidens kuststad. I föreliggande ärende presenteras förslag till plan. Planen handlar om
Malmö stads arbete med kust- och havsrelaterade frågor inom områdena: naturvärden och
ekosystem; renare hav och kust; havsmedvetenhet/ocean literacy; rekreation och upplevelser;
stadsutveckling och hamnutveckling; klimatanpassning; extern samverkan; samt intern
samverkan och samordning.
För att inte tappa tempo i det utvecklingsarbete som inleddes med budgetuppdrag 2018 och
kommunstyrelsens beslut 2018, föreslås att fortsatt utvecklingsarbete 2019 inom i ärendet
angivna områden finansieras via kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar för
2019. Vad gäller fortsatt finansiering av föreslagna åtgärder och aktiviteter för perioden 2020–
2023 är stadskontorets bedömning att detta ska inarbetas i nämndernas underlag till budget
2020.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till Handlingsplan för arbetet 2019–2023 med
att stärka Malmös roll som framtidens kuststad.
2. Kommunstyrelsen anslår 2 mkr ur kommunstyrelsens anslag projekt- och utredningar
2019 till kulturnämnden för utvecklingsarbete i enlighet med ärendet.
3. Kommunstyrelsen anslår 1,5 mkr ur kommunstyrelsens anslag projekt- och
utredningar 2019 till miljönämnden för utvecklingsarbete i enlighet med ärendet.
4. Kommunstyrelsen anslår 1,0 mkr ur kommunstyrelsens anslag projekt- och
utredningar 2019 till stadsbyggnadsnämnden för utvecklingsarbete i enlighet med
ärendet.
5. Fortsatt finansiering av åtgärder och aktiviteter 2020–2023 med att stärka Malmö som
framtidens kuststad, ska inarbetas i nämndernas underlag till budget 2020.
6. Kommunstyrelsen anmodar miljönämnden att samordna det övergripande arbetet
med genomförandet av Handlingsplan för arbetet 2019–2023 med att stärka Malmös
roll som framtidens kuststad.
Särskilda yttranden, reservationer

Håkan Fäldt (M), Helena Nanne (M), John Roslund (M) och Charlotte Bossen (C) avser
lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 10.
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Beslutet skickas till

Fritidsnämnden
Kulturnämnden
Miljönämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Beslutsunderlag





Förslag till beslut §187 KS AU 190326
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190325 Plan för arbetet 2019-2023 med att stärka Malmö
som framtidens kuststad
Förslag till Handlingsplan för arbetet 2019-2023 med att stärka Malmö som
framtidens kuststad

Bilaga 10 5

Särskilt yttrande
Redovisning uppdrag budget 2018 - Plan för arbetet 2019-2023 med att stärka Malmö som
framtidens kuststad

Centerpartiet och Moderaterna är positiva till att en planen med kust- och
hälsorelaterade frågor. Staden behöver arbeta gediget med områden som
naturvärden och ekosystem; renare hav och kust;
havsmedvetenhet/ocean literacy; rekreation och upplevelser;
stadsutveckling och hamnutveckling; klimatanpassning; extern
samverkan; samt intern samverkan och samordning.
Malmö stad har ett unikt läge vid havet. Centerpartiet och Moderaterna
anser därför att ännu mer hade kunnat göras för att utveckla Malmö till
en dynamisk kuststad som tillvaratar stadens blå miljöers fulla potential.
Genom att på ett hållbart sätt utveckla de kustnära områdena i staden
ytterligare hade såväl näringsliv och som besöksnäring kunnat stärkas.

Malmö 2019-04-03
Charlotte Bossen (C)

Helena Nanne (M)

Håkan Fäldt (M)

John Roslund (M)

John Eklöf (M)

Med instämmande av
Anton Sauer (C)

Tony Rahm (M)
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Lägesrapport Överföring av hamnägarrollen från kommunstyrelsen till
tekniska nämnden

STK-2018-1268
Sammanfattning

I lägesrapporten från tekniska nämnden redovisas pågående arbete kring organisation av
hamnägarrollen, framtagandet av en masterplan för Malmö hamn, samt nyttjanderättsavtalet.
I tekniska nämndens nya förvaltning sorterar hamnförvaltningen under fastighetsavdelningen.
En viktig fråga framöver gäller hamnens utveckling och kopplingen till exploatering i hamnen
både vad gäller utveckling av nya verksamheter i området samt utbyggnaden av Nyhamnen
enligt förslag till fördjupad översiktsplan för området. Arbetet med en masterplan för Malmö
hamn kommer att intensifieras under 2019. Det gällande nyttjanderättsavtalet mellan Malmö
stad och CMP och By og Hav och CMP löper till och med år 2035. Förhandlingar pågår om
villkoren för en förlängning av nyttjanderättsavtalet.
Stadskontoret understryker att hamnen även behöver utvecklas i vad den är till för, nämligen
hamnverksamhet och logistik. Särskilt frågan om etablering av verksamheter i hamnområdet
till gagn för Malmö som hamnstad bör prioriteras i arbetet framöver. Likaså är det viktigt att
lönsamheten i Malmö hamn ökar snarast.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen godkänner tekniska nämndens lägesrapport för 2018.
2. Kommunstyrelsen anmodar tekniska nämnden att inkomma med en ny lägesrapport
under hösten 2019.
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Beslutsunderlag






Förslag till beslut §188 KS AU 190326
G-Tjänsteskrivelse KSAU 190325 Lägesrapport Överföring av hamnägarrollen från
kommunstyrelsen till tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslut 181128 § 271
Tjänsteskrivelse tekniska nämnden
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Inledning
Handlingsplan för miljöprogrammet - prioriterat arbete i Malmö stad 2019–2020 pekar ut åtgärdsområden där
arbetet måste drivas på för att det ska vara möjligt att nå miljöprogrammets mål. Miljöprogram för Malmö stad
2009–2020 antogs av kommunfullmäktige den 17 december 2009 och beskriver att hela Malmö stads
organisation har ett gemensamt ansvar för att dess mål och intentioner ska bli verklighet.
Miljöprogrammets och handlingsplanens fokus ligger i den ekologiska aspekten av hållbarhetsbegreppets tre
dimensioner, men resultatet av insatserna genererar också positiva effekter inom både de sociala och ekonomiska hållbarhetsdimensionerna. Handlingsplanen bidrar därför även till att uppfylla andra kommunövergripande mål, såsom kommunfullmäktigemålen och målen i översiktsplanen, såväl som att knyta an till Malmökommissionens arbete och de globala målen för hållbar utveckling.
En handlingsplan har tagits fram för varje mandatperiod sedan miljöprogrammet antogs 2009. Nu återstår
bara två år av miljöprogrammet och därför har det denna gång inte tagits fram en helt ny handlingsplan,
istället har Handlingsplan för miljöprogrammet – prioriterat arbete i Malmö stad 2015–2018 reviderats.
De största skillnaderna är att handlingsplanen nu består av åtta åtgärdsområden jämfört med de tidigare 17
åtagandena samt att det inom varje åtgärdsområde redovisas/presenteras förslag till aktiviteter. Nämnderna får
själva besluta om vad de kan genomföra inom ramen för sitt uppdrag och budget.
Arbete som bidrar till miljömålen inom områdena; avfall, kemikalier, mikroplaster, klimatanpassning avseende
skyfall samt trafik- och mobilitet, tas upp i respektive plan och dessa frågor är därför enbart delvis inkluderade
i handlingsplanen. Dessa områden är lika viktiga och behöver även de prioriteras i stadens miljöarbete.

Handlingsplanens syfte
Handlingsplanen är en nedbrytning av miljöprogrammet och avser att konkretisera hur Malmö stad når
eller närmar sig målen i miljöprogrammet, och på så sätt tydliggöra vad som behöver göras. De föreslagna
aktiviteterna ska kunna användas som underlag för att förtydliga hur Malmö stads olika verksamheter kan
bidra till att uppfylla stadens miljömål.
Handlingsplanen ska dessutom fungera som underlag för att hitta formerna för samarbete och arbetssätt
för Malmö stads miljömålsarbete. Föreslagna aktiviteter har arbetats fram i samarbete med samtliga bolag,
förvaltningar och kommunalförbund.

Åtgärdsområden
Handlingsplanen innehåller åtta åtgärdsområden. Varje område inleds med en text där bland
annat de bakomliggande tankarna och behoven beskrivs.
Vid varje område visas vilka mål i miljöprogrammet samt vilka globala mål för hållbar utveckling som
åtgärdsområdet bidrar till att uppfylla.

Förslag till aktiviteter
I anslutning till varje åtgärdsområde finns ett antal föreslagna aktiviteter listade. För varje aktivitet är de
nämnder/styrelser som anses vara mest berörda listade, i alfabetisk ordning. Detta utesluter inte att andra
nämnder också kan arbeta med aktiviteten. För att förtydliga är aktiviteterna uppdelade i två kategorier,
Förslag på aktiviteter inom Malmö stads organisation och Förslag på aktiviteter utanför Malmö stads organisation.
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Uppföljning
Miljöprogrammet följs upp i det webbaserade verktyget Miljöbarometern samt med en årlig miljöredovisning.
Handlingsplanen kommer också att följas upp årligen. Möjligheterna att samordna uppföljningen med
Malmö stads målstyrning ses över.

Ledning och styrning
Hela Malmö stads organisation har ett gemensamt ansvar för att de mål och intentioner som finns i miljöprogrammet blir verklighet. Miljönämnden har ansvar för att leda och samordna arbetet. Alla nämnder och
styrelser ska förhålla sig till de övergripande miljömålen. Projektledningen på miljöförvaltningen utgör stöd
och resurs för den övriga organisationen.
För att kunna nå målen krävs ett systematiskt arbete och styrning. För att integrera arbetet med miljöprogrammet/handlingsplanen i verksamheternas ordinarie arbete kan nämnderna/förvaltningarna vid framtagande av nämndsmål, åtaganden och aktiviteter inom Malmö stads målstyrningsprocess formulera dessa så
att man genom sin verksamhet bidrar till att uppfylla målen i miljöprogrammet. Såväl de föreslagna aktiviteterna i handlingsplanen som ytterligare aktiviteter kan inkluderas i detta. Aktiviteterna i handlingsplanen går
också bra att formulera om vid behov, för att bättre passa verksamheten och de rådande förutsättningarna.
Vid behov kan miljöförvaltningen bidra med stöd i denna process.
Utöver detta kommer ytterligare arbete behövas i framtiden. Hur Malmö stads styrdokument kopplas till den
ordinarie målstyrningen ses för närvarande över. Eventuellt skulle arbetet med miljömål/miljöprogram kunna
utvecklas med någon form av miljöpolicy/miljöledningssystem för Malmö stad.
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1. Ekosystem och biologisk mångfald
Stärka ekosystemtjänster, öka den biologiska mångfalden och kunskapen för att bygga den täta,
gröna staden, samt fortsätta utveckla det hållbara användandet av Malmös landsbygd.
Arbetet syftar till att öka biologisk mångfald och andra gröna och blå kvaliteter i Malmö samt att utveckla
och stärka ekosystemtjänster. Med ekosystemtjänster avses de nyttor som naturen genererar och som vi
människor behöver och använder oss av. Exempel på ekosystemtjänster är pollinering, luft- och vattenrening, livsmedelsproduktion, klimatreglering, temperaturutjämning, reglering av vattenflöden samt
rekreation och naturupplevelser. Biologisk mångfald är en grundläggande förutsättning för fungerande
ekosystemtjänster.
Arbetet omfattar skydd och skötsel av naturområden, nyskapande och restaurering av natur och annan
grönblå infrastruktur i såväl stadsmiljö som landsbygd samt kompensation av sådana områden, miljöer
och ekosystemtjänster då vi tar gröna och blå miljöer i anspråk för byggandet av staden. Arbetet omfattar
även att ekosystemtjänster integreras i kommunala mål och beslut samt att all kommunal
INGENför att gröna och
INGEN blå miljöer i GOD
HÄLSA OCHinte ska INGEN
GOD UTBILDNING
planering använder balanseringsprincipen som metod
staden
FATTIGDOM
FATTIGDOM
HUNGER
VÄLBEFINNANDE
FÖR ALLA
minska utan snarare öka och utvecklas.
De värden och kvaliteter som tillhandahålls genom ekosystemtjänster och biologisk mångfald ska vara allmänt kända och tas i beaktande vid ekonomiska och politiska ställningstaganden. Kunskapen om naturen
HÅLLBAR
HÅLLBARMalmö
ENERGI
MINSKADENERGI
och dess ekosystemtjänster behöver också stärkas inom
stadsANSTÄNDIGA
förvaltningar. HÅLLBAR INDUSTRI,
FÖR ALLA
FÖR ALLA

ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT
sinnebilden
av

INNOVATIONER
OCH
INGEN
INFRASTRUKTUR
FATTIGDOM

OJÄMLIKHET
INGEN
HUNGER

Den täta, gröna och funktionsblandade staden är på många sätt
en hållbar stad. För att nå
detta är byggnation, infrastruktur och blå- och grönstruktur viktiga frågor att arbeta med. Processer och
verktyg som kan användas för att utveckla och verkställa exempelvis multifunktionella ytor och funkBEKÄMPA
tionsblandade strukturer, biologisk mångfald och grönska
av hög kvalitet
samt yteffektiva
BEKÄMPA KLIMATHAV OCH MARINA
EKOSYSTEMoch
OCH hållbara
FREDLIGA KLIMATOCH
FÖRÄNDRINGARNA
FÖRÄNDRINGARNA
RESURSER
BIOLOGISK
INKLUDERANDE
HÅLLBAR
ENERGI
ANSTÄNDIGA
MÅNGFALD
SAMHÄLLEN
trafiklösningar måste utvecklas och användas.
FÖR
ALLA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

I dialog med berörda aktörer ska strategier tas fram för hur Malmös landsbygd ska användas, utvecklas
och skyddas så att den stadsnära jordbruksmarken blir en resurs för livsmedels- och energiproduktion
samt exempelvis pedagogik och rekreation, näringslivsutveckling och turism.
BEKÄMPA KLIMAT-

HAV OCH MARINA

FÖRÄNDRINGARNA
RESURSER
Ett mer hållbart jordbruk där ekologisk produktion ska prioriteras där så är möjligt och
läckage av närsalter till vattendrag ska förhindras. Reducering av oönskade ämnen till vattendrag berörs även i åtgärdsområde 8, Rent vatten och marina resurser.

Arbetet med detta åtgärdsområde kopplar även till översiktsplanen, skyfallsplanen och naturvårdsplanen,
såväl som till de kommande dokumenten Plan för Malmös gröna och blå miljöer och Trädstrategin.
Till Plan för Malmös gröna och blå miljöer är tanken att ett antal handlingsplaner ska tas fram. Vissa av
förslagen till aktiviteter inom detta åtgärdsområde kan komma att flyttas och/eller ändras i samband med
att dessa handlingsplaner tas fram.

Berörda nämnder
Miljönämnden, servicenämnden, stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden.
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Koppling till miljömål
och globala mål:
Miljömål
Sveriges klimatsmartaste stad
Framtidens stadsmiljö
finns i Malmö
Naturtillgångar brukas
hållbart
Globala mål
INGEN
JÄMSTÄLLDHET
INGEN
HUNGER
FATTIGDOM

GOD HÄLSA
RENT
VATTENOCH
OCH
INGEN
VÄLBEFINNANDE
SANITET
HUNGER FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA
HÅLLBARAENERGI
STÄDER
HÅLLBAR
ARBETSVILLKOR
OCH
SAMHÄLLEN
GODALLA
HÄLSA OCH
FÖR
OCH
EKONOMISK
VÄLBEFINNANDE
TILLVÄXT

HÅLLBAR
INDUSTRI,
HÅLLBAR
ANSTÄNDIGA
INNOVATIONER
OCH
KONSUMTION
OCH
GOD
UTBILDNING
ARBETSVILLKOR
INFRASTRUKTUR
PRODUKTION
FÖR
ALLA
OCH
EKONOMISK
TILLVÄXT

HAV
OCH MARINA
GENOMFÖRANDE
BEKÄMPA
KLIMATRESURSER
OCH GLOBALT
HÅLLBAR
INDUSTRI,
FÖRÄNDRINGARNA
PARTNERSKAP
INNOVATIONER
OCH
INFRASTRUKTUR

EKOSYSTEM OCH
HAV
OCH MARINA
BIOLOGISK
MINSKAD
RESURSER
MÅNGFALD
OJÄMLIKHET

EKOSYSTEM OCH
BIOLOGISK
MÅNGFALD

FREDLIGA OCH
INKLUDERANDE
SAMHÄLLEN
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Förslag på aktiviteter inom Malmö stads organisation (berörd nämnd/styrelse)
1. Skydda värdefull naturmark (utpekad i naturvårdsplanen) genom reservatsbildning, andra typer av långsiktiga
formella områdesskydd eller detaljplaneläggning. (stadsbyggnadsnämnden)
Mått: Antal påbörjade processer (reservatsbildning, andra typer av långsiktiga formella områdesskydd

eller detaljplaneläggning) per år. Målvärde: 2 påbörjade processer/år.
2. Skapa gröna och blå kvaliteter i såväl nya områden som i befintliga hårdgjorda miljöer. (tekniska nämnden,
servicenämnden, stadsbyggnadsnämnden)
Mått: Andelen grönyta i Malmö har ökat 2020 jämfört med 2016.

3. Utveckla och förbättra kvaliteten i befintliga gröna och blå miljöer genom att bland annat använda naturvårdande skötsel. (tekniska nämnden)
Mått: En strategi har tagits fram, med förslag på generella åtgärder för att öka naturvärdena och ekosystem-

tjänsterna i Malmös parker och naturområden.
4. Ta hänsyn till ekosystemtjänster vid planläggning eller utveckling av allmän platsmark, på ett systematiskt
och tydligt sätt. (miljönämnden, stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden)
Mått: Antal detaljplaner, processer eller liknande, där ekosystemtjänster på allmän platsmark på ett

systematiskt och tydligt sätt tagits hänsyn till.
5. Kunskap om biologisk mångfald och ekosystemtjänster ska finnas hos tjänstepersoner och politiker i de
tekniska förvaltningarna. (miljönämnden, servicenämnden, stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden)
Mått: Genomföra utbildningar om biologisk mångfald och ekosystemtjänster med politiker och

tjänstepersoner. Målvärde: 1 utbildning/år
6. Ta fram beslutsunderlag, rutin och beslut på att vi ska använda balanseringsprincipen vid all kommunal
planering. (stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden)
Mått: Beslutsunderlag, rutin och beslut på att vi ska använda balanseringsprincipen vid all kommunal

planering är framtagna.
7. Ta fram en plan där strategier och åtgärder för hur Malmös landsbygd ska användas, utvecklas och skyddas
sammanfattas. (stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden)
Mått: En plan för Malmös landsbygd har tagits fram.

8. Gröna stråk, till exempel ridstigar/beträdor, i jordbrukslandskapet ska utvecklas och öka, till nytta för det
rörliga friluftslivet och den biologiska mångfalden och biotoper av betydelse (till exempel pilerader och
dammar) ska nyanläggas av Malmö stad årligen, till nytta för ekosystemet på flera sätt. (tekniska nämnden)
Mått: Antal nyanlagda biotoper av betydelse i jordbrukslandskapet. Målvärde 1 nyanlagd biotop/år.
Mått: Längd gröna stråk (till exempel ridstigar/beträdor) i jordbrukslandskapet. Målvärde: 5 procent ökning

av gröna stråk per år.
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Förslag på aktiviteter utanför Malmö stads organisation (berörd nämnd/styrelse)
9. Ekologiska lantbrukare ska ha ett arrendeavtal, där det framgår att marken ska odlas ekologiskt. (tekniska nämnden)
Mått: Andel av den ekologiskt brukade arealen där det av arrendeavtalet framgår att marken ska odlas

ekologiskt. Målvärde: 100 %
10. Samtliga lantbrukare ska vara medlem i Greppa näringen och regelbundet delta vid rådgivningar, enskilt
och i grupp. (tekniska nämnden)
Mått: Andel lantbrukare som är medlem i Greppa näringen. Målvärde: 100 %
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Remissversion 2018-12-13
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2. Hållbar energi
Bättre energieffektivitet och enbart förnybar energi
Malmö stads mål är att Malmö ska sänka energianvändningen med minst 20 procent per person fram
till 2020 (jämfört med genomsnittlig användning 2001–2005) och med ytterligare 20 procent till 2030.
Malmö stad ska vara en förebild vad gäller systematiskt arbete med energieffektivisering i sina egna fastighetsbestånd och i fastigheter som används i den egna verksamheten. Arbetet ska bidra till förändringar av
medborgarnas och företagens beteende när det gäller effektiv energianvändning.
Energieffektiviseringsarbetet ska dels fokusera på att skala upp redan fungerande lösningar, dels på att
hitta nya och innovativa lösningar vad gäller teknik, affärsmodeller och finansieringslösningar för hållbar
utveckling av såväl ny som befintlig bebyggelse. Nya kommunala byggnader behöver upphandlas med
INGENav arbetet.
INGEN
krav på energieffektivitet där förtydligande av basnivå i kravställningen är en viktig del
FATTIGDOM

HUNGER

Malmö stads mål är även att andelen förnybar energi ska vara 100 procent i Malmö stads verksamheter år
2020. Därför måste beslut fattas som möjliggör etablering av ny förnybar energiproduktion. Etableringen
av förnybar energi ska även möjliggöra att målet för Malmö stads geografiska område avseende 100 proHÅLLBAR
ENERGI
ANSTÄNDIGA
cent förnybar energiproduktion uppnås år 2030. INGEN
INGEN
GOD HÄLSA
OCH
GOD UTBILDNING
FATTIGDOM

HUNGER

FÖR
ALLA
VÄLBEFINNANDE

ARBETSVILLKOR
FÖR ALLA
OCH EKONOMISK
Solenergi,
TILLVÄXT

De goda förutsättningar som finns för att generera el från vindenergi i Malmö måste tas tillvara.
biobränsle, vätgas och bränsleceller är andra energibärare som Malmö stad aktivt behöver stödja energiutvinning ur, för att få till stånd en ökad förnybar energiproduktion i och utanför Malmö. Dessutom
ska Malmö driva på både när det gäller etablering av
småskalig energiproduktion
och
möjligheterna
för
BEKÄMPA
KLIMATHAV
OCH MARINA
HÅLLBAR ENERGI
ANSTÄNDIGA
HÅLLBAR
INDUSTRI,
MINSKAD
FÖRÄNDRINGARNA
RESURSER
INNOVATIONER
OCH
OJÄMLIKHET
FÖR
ALLA
ARBETSVILLKOR
Malmöborna att äga produktionsanläggningar för förnybar energi. OCH EKONOMISK
INFRASTRUKTUR

Koppling till miljömål
och globala mål:
Miljömål
Sveriges klimatINGEN stad
smartaste
FATTIGDOM

Framtidens stadsmiljö
finns i Malmö
Globala mål
HÅLLBAR
ENERGI
GOD HÄLSA
OCH
FÖR
ALLA
VÄLBEFINNANDE

ANSTÄNDIGA
GOD UTBILDNING
ARBETSVILLKOR
FÖR ALLA
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

BEKÄMPA
KLIMATHÅLLBAR
INDUSTRI,
JÄMSTÄLLDHET
FÖRÄNDRINGARNA
INNOVATIONER
OCH
INFRASTRUKTUR

HAV OCH MARINA
MINSKAD
RENT
VATTEN OCH
RESURSER
OJÄMLIKHET
SANITET
FÖR ALLA

EKOSYSTEM
OCH
HÅLLBARA
STÄDER
BIOLOGISK
OCH
SAMHÄLLEN
MÅNGFALD

FREDLIGA
HÅLLBAR OCH
INKLUDERANDE
KONSUMTION OCH
SAMHÄLLEN
PRODUKTION

TILLVÄXT

Malmö stads tillsyns- och rådgivningsarbete ska vara viktiga strategiska verktyg för effektivare användning
av energi och stöd vid omvandling till förnybara energikällor. Staden måste även genom olika incitament
och styrmedel öka investeringsviljan hos viktiga aktörer och på så vis stärka utvecklingsmöjligheterna
BEKÄMPA KLIMATHAV OCH MARINA
FREDLIGA OCH
EKOSYSTEM OCH
FÖRÄNDRINGARNA
RESURSER
BIOLOGISK
INKLUDERANDE
i staden.
SAMHÄLLEN
MÅNGFALD

Berörda nämnder/styrelser
Samtliga nämnder och styrelser.
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INGEN
HUNGER

GENOMFÖRANDE
OCH GLOBALT
PARTNERSKAP
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Förslag på aktiviteter inom Malmö stads organisation (berörd nämnd/styrelse)
1. Definiera vad ”100% förnybar energi för Malmö som geografiskt område till 2030” avser vad gäller
systemgränser och återvunnen energi. (miljönämnden)
Mått: En klar definition avseende 100 % förnybar energi finns senast 2019.

2. Arbeta för att minska energianvändningen genom optimerings- och energiåtgärdsprojekt i de fastigheter
som Malmö stad äger och förvaltar. (servicenämnden, styrelsen för MKB, styrelsen för Parkering Malmö)
Mått: Energianvändningen i fastigheter som Malmö stad äger och förvaltar. Målvärde: En minskning med

30 procent till år 2020 jämfört med genomsnittlig användning år 2001–2005.
3. Flytta användningen av energi i de fastigheter som Malmö stad äger och förvaltar till tillfällen då mer förnybar energi finns tillgänglig i nätet. (servicenämnden, styrelsen för MKB, styrelsen för Parkering Malmö)
Mått: Andel av Malmö stads fastigheter uppkopplade mot smarta nät.

4. Vid nybyggnation av fastigheter som Malmö stad äger och förvaltar ska krav på energieffektivitet ställas
vid upphandling. (servicenämnden, styrelsen för MKB, styrelsen för Parkering Malmö)
Mått: Andel nybyggda fastigheter som upphandlats med krav på energieffektivitet.

5. Öka produktionen av förnybar energi i form av solenergi på anläggningar som ägs av Malmö stads
förvaltningar och bolag. (servicenämnden, styrelsen för MKB, styrelsen för Parkering Malmö)
Mått: Andelen solenergi från anläggningar ägda av Malmö stad.

6. Öka produktionen av förnybar energi i form av vindkraft från anläggningar som ägs av Malmö stads
förvaltningar och bolag. (servicenämnden, styrelsen för MKB, styrelsen för Parkering Malmö)
Mått: Andelen energi från vindkraft på anläggningar ägda av Malmö stad.

7. Utarbeta en ny energistrategi för Malmö stad för 2020 och framåt (stadsbyggnadsnämnden)
Mått: Ny energistrategi för Malmö stads har antagits senast år 2020.

8. Bereda plats för mer förnybar energiproduktion på Malmö stads mark. (tekniska nämnden)
Mått: Andel förnybar energi på Malmö stads mark.

9. Ta fram nya rutiner för kontraktsskrivning och förlängning av hyreskontrakt gentemot externa fastighetsägare avseende ”gröna hyresavtal” med fokus på att främja energioptimerande åtgärder i de fastigheter där
Malmö stad hyr lokaler. (tekniska nämnden, miljönämnden)
Mått: Senast år 2019 finns rutiner för att ta fram ”gröna hyresavtal” både vid nytecknande och vid

förlängning av hyreskontrakt gentemot externa fastighetsägare.
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Förslag på aktiviteter utanför Malmö stads organisation (berörd nämnd/styrelse)
10. Initiera samarbetsprojekt inom Malmö, mellan fastighetsägare och näringslivet, för att effektivisera energianvändningen i fastigheter. (miljönämnden)
Mått: Antal initierade samarbetsprojekt inom Malmö mellan fastighetsägare och näringslivet, för att effek-

tivisera energianvändningen i fastigheter. Målvärde: Senast år 2019 pågår 40 samarbetsprojekt och senast år
2020 pågår 100 samarbetsprojekt mellan fastighetsägare och näringslivet.
11. Utreda alternativa finansieringsmodeller för etablering och utveckling av förnybar energiproduktion.
Exempelvis ska Malmöborna kunna vara andelsägare i produktionsanläggningar för förnybar energi.
(kommunstyrelsen, miljönämnden, servicenämnden)
Mått: Alternativa finansieringsmodeller för etablering och utveckling av förnybar energiproduktion har

utretts senast år 2020.
12. Arbeta för att minska energianvändning i den egna verksamheten. (samtliga nämnder)
Mått: Procentuell minskning av energianvändningen för respektive verksamhet.

13. Verka för ökad försörjningsgrad med förnybar energi inom kommunens geografiska område. (miljönämnden, servicenämnden, stadsbyggnadsnämnden, styrelsen för Parkering Malmö, styrelsen för
VA Syd, styrelsen för MKB)
Mått: Försörjningsgraden av förnybar energi inom kommunens geografiska område.
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3. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Utveckla system för smartare resursanvändning och främja det hållbara Malmö
I en hållbar stad samspelar människor och verksamheter med system för energi, mobilitet och kretslopp.
Genom att bättre styra och matcha tillgång och efterfrågan på energi kan efterfrågan på förnybar energi
optimeras och användning av fossil energi minimeras. Det ökar dessutom driftssäkerheten. På så sätt
minskar utsläppen och Malmö får en renare stadsmiljö.
Förutsättningar behöver skapas för att optimera användning av energi och restprodukter genom industriell
symbios. Industriell symbios innebär att industrier utnyttjar varandras flöden av råvaror, produkter och
avfall för att skapa en så hållbar helhet som möjligt. Genom industriell symbios kan stora effektiviseringsvinster göras som är viktiga för att nå Malmös miljömål och som samtidigt bidrar till bättre ekonomi.
Malmös norra hamnområden är särskilt intressanta för satsningar på industriell symbios då de hyser
Malmös största avloppsreningsverk, merparten av energiproduktions- och avfallsanläggningarna samt flera
industrier med stora energibehov, energiöverskott samt råvaru- och avfallsflöden.

Koppling till miljömål
och globala mål:
Miljömål
Sveriges klimatsmartaste stad
Framtidens stadsmiljö
finns i Malmö
Naturtillgångar brukas
hållbart
I Malmö är det lätt att
göra rätt
Globala mål

INGEN för energi, mobilitet
GOD HÄLSA OCH och avfall.
GOD UTBILDNING
I Hyllie genomförs åtgärder för att INGEN
skapa smarta system
Malmö stad JÄMSTÄLLDHET
ska
FATTIGDOM
HUNGER
VÄLBEFINNANDE
FÖR ALLA
fortsätta att satsa på denna utveckling. De åtgärder som genomförs ska utvärderas och möjligheten till
överföring till andra områden i staden ska undersökas. Arbetet ska genomsyra alla ny- och ombyggnadsprojekt som Malmö stad är involverad i.

RENT
INGENVATTEN OCH
SANITET
FÖR ALLA
FATTIGDOM

INGEN
HUNGER

ENERGI
ANSTÄNDIGA
HÅLLBAR INDUSTRI,
MINSKAD
STÄDER
Malmö stad ska uppmuntra till att HÅLLBAR
nya lösningar
och
tekniker för stadens
system ochINGEN
infrastruktur, såHÅLLBARA
som
INGEN
INNOVATIONER OCH
OJÄMLIKHET
OCH
SAMHÄLLEN
FÖR ALLA
ARBETSVILLKOR
FATTIGDOM
HUNGER
INFRASTRUKTUR
OCH
EKONOMISK
fjärrvärmenät, vatten- och avloppssystem, avfall samt
annan infrastruktur. Genom att testa och utvärdera
TILLVÄXT
innovationer så skapas förutsättningar för att hitta de bästa lösningarna för hållbara system som kan klara
av tex klimatförändringar och befolkningsökning. Med Malmö stads miljöbilsstrategi drivs utbyggnaden
av infrastruktur för gas- och elbilar BEKÄMPA
på, vilket
underlättar
för Malmöbor
och företag att
investera
KLIMATHAV OCH MARINA
EKOSYSTEM OCH
FREDLIGA OCH
GENOMFÖRANDE
HÅLLBAR
ENERGI
ANSTÄNDIGA
FÖRÄNDRINGARNA
RESURSER
BIOLOGISK
INKLUDERANDE
OCHUTBILDNING
GLOBALT
INGEN
INGEN
GOD
HÄLSA
OCH
GOD
i denna typ av fordon.
FÖR
ALLA
ARBETSVILLKOR
MÅNGFALD
SAMHÄLLEN
PARTNERSKAP

HÅLLBARENERGI
HÅLLBAR
GOD
HÄLSA OCH
KONSUMTION
FÖR
ALLA OCH
VÄLBEFINNANDE
PRODUKTION

ANSTÄNDIGA
GOD UTBILDNING
ARBETSVILLKOR
FÖR ALLA
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

BEKÄMPA
KLIMATHÅLLBAR
INDUSTRI,
JÄMSTÄLLDHET
FÖRÄNDRINGARNA
INNOVATIONER
OCH
INFRASTRUKTUR

HAV OCH MARINA
MINSKAD
RENT
VATTEN OCH
RESURSER
OJÄMLIKHET
SANITET
FÖR ALLA

FREDLIGA
HÅLLBAR OCH
INKLUDERANDE
KONSUMTION OCH
SAMHÄLLEN
PRODUKTION

FATTIGDOM

HUNGER

VÄLBEFINNANDE

FÖR ALLA
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

Ett konsekvent arbete med hållbar stadsutveckling kan leda till tillväxt inom hållbara sektorer och ge
attraktiva arbetstillfällen. Den kostnadseffektivisering som blir en naturlig följd av arbetet kommer både
Malmöbor och näringsliv till del.
INGEN
FATTIGDOM

HÅLLBAR
INGEN ENERGI
FÖR
ALLA
HUNGER

ANSTÄNDIGA
GOD HÄLSA OCH
ARBETSVILLKOR
VÄLBEFINNANDE
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

BEKÄMPA
KLIMATHÅLLBAR
INDUSTRI,
GOD
UTBILDNING
FÖRÄNDRINGARNA
INNOVATIONER
FÖR ALLA OCH
INFRASTRUKTUR

HAV
OCH MARINA
MINSKAD
JÄMSTÄLLDHET
RESURSER
OJÄMLIKHET

EKOSYSTEM
OCH
HÅLLBARA
STÄDER
RENT
VATTEN
OCH
BIOLOGISK
OCH
SAMHÄLLEN
SANITET
FÖR
ALLA
MÅNGFALD

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

BEKÄMPA KLIMATANSTÄNDIGA
FÖRÄNDRINGARNA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HAV OCH
MARINA
HÅLLBAR
INDUSTRI,
RESURSER OCH
INNOVATIONER
INFRASTRUKTUR

EKOSYSTEM OCH
MINSKAD
BIOLOGISK
OJÄMLIKHET
MÅNGFALD

FREDLIGASTÄDER
OCH
HÅLLBARA
INKLUDERANDE
OCH
SAMHÄLLEN
SAMHÄLLEN

GENOMFÖRANDE
HÅLLBAR
OCH GLOBALTOCH
KONSUMTION
PARTNERSKAP
PRODUKTION

HAV OCH MARINA
RESURSER

EKOSYSTEM OCH
BIOLOGISK
MÅNGFALD

FREDLIGA OCH
INKLUDERANDE
SAMHÄLLEN

GENOMFÖRANDE
OCH GLOBALT
PARTNERSKAP

Berörda nämnder/styrelser
Samtliga nämnder och styrelser

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
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Förslag på aktiviteter inom Malmö stads organisation (berörd nämnd/styrelse)
1. Överföra erfarenheter och kunskap om stadens tekniska system från utbyggnadsområdena till projekt inom
förtätning respektive omvandlingsområden. (miljönämnden, stadsbyggnadsnämnden)
Mått: I minst ett projekt inom förtätning- respektive omvandlingsområden har erfarenheter och kunskap

utbytts senast 2019.
2. Etablering av nya laddstationer för kommunala fordon. Etablering på kommunalt ägda fastigheter där
många tjänstefordon samlas, dvs stora målpunkter för Malmö stads tjänstemän, exempelvis stadshuset och
förvaltningarnas kontor (samtliga nämnder och styrelser).
Mått: Etablering av laddstationer för kommunala fordon har påbörjats senast 2019.

3. Verka för att öka utnyttjande av restflöden mellan verksamheter och fastigheter i kommunen.
(miljönämnden, stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden)
Mått: I planarbetet har möjligheter skapats för utnyttjande av restflöden senast år 2020.

Förslag till aktiviteter utanför Malmö stads organisation (berörd nämnd/styrelse)
4. Etablera samarbeten med näringslivet och fastighetsägare för smartare resursanvändning. (miljönämnden,
stadsbyggnadsnämnden, styrelsen för VA Syd, tekniska nämnden)
Mått: Antal samarbeten Malmö stad etablerat med näringslivet kring prioriterade insatsområden inom

effektivare resursanvändning. Målvärde: Minst tio samarbeten år 2019.
5. Medverka till att samarbeten kring utnyttjande av resursflöden etableras mellan två eller flera aktörer.
(miljönämnden)
Mått: Antal samarbeten kring utnyttjande av resursflöden har etablerats mellan två eller flera aktörer.

Målvärde: Minst två samarbeten senast år 2019.
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4. Hållbara inköp
Förbättra det systematiska arbetet med hållbara inköp
Inom Malmö stads organisation ska det finnas förutsättningar för att göra inköp utifrån ett medvetet
ekonomiskt, ekologiskt och socialt ansvarstagande.
INGEN

Malmö stad ska i de kommunövergripande avtalsprocesserna arbeta utifrån en metod som bygger påFATTIGDOM
att
inköpsbehovet kategoriseras och hanteras på ett strukturerat och innovativt sätt. De kommunövergripande
avtalen är indelade i kategorierna förbrukningsmaterial, tjänster samt IT-relaterade varor och tjänster.
Arbetet inom varje kategori leds av en kategoriansvarig som tillsammans med avtalsansvariga och berörda
HÅLLBAR
ENERGI
INGEN
GODframåt.
HÄLSA OCH Arbetet
GODsyftar
UTBILDNINGtill att skapa
JÄMSTÄLLDHET
beställarombud driver aktuella frågeställningar
inomINGENinköpskategorin
FÖR ALLA
FATTIGDOM
HUNGER
VÄLBEFINNANDE
FÖR ALLA
en rättssäker och effektiv hantering av de kommunövergripande inköpsbehoven och ge förutsättningar för
Malmö stads verksamheter att ta ansvar för sina inköp och för att öka möjligheten till insyn och kontroll.
För varje kategori tas en strategi fram där bland annat ekologiska och sociala aspekter beaktas utifrån den
påverkan inköpen har nu och i framtiden.
BEKÄMPA KLIMATHÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
hållbarhetsanalys
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI,
MINSKAD
INNOVATIONER OCH
OJÄMLIKHET
kommunövergripande
ramavtal
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
FÖRÄNDRINGARNA
OCH
SAMHÄLLEN

Stadskontoret har under 2017 genomfört en
av
för att
skapa en prioriteringsordning där de tio avtalsområden med störst påverkan för måluppfyllelsen avseende
hållbarhetsaspekter identifierats.

Hållbarhetsmål har implementeratsBEKÄMPA
i upphandlingsprocesserna
hållbarbetskrav
ställs
KLIMATHAV OCH MARINA och uppföljningsbara
EKOSYSTEM OCH
FREDLIGA
OCH
GENOMFÖRANDE
FÖRÄNDRINGARNA
RESURSER
BIOLOGISK
INKLUDERANDE
OCH GLOBALT
på leverantörerna såsom krav på exempelvis klimatanpassning, kemikaliesmarta
produkter
MÅNGFALD
SAMHÄLLENoch möjlighet
PARTNERSKAP
till återanvändning. Därutöver ställs även hållbarhetskrav avseende social hänsyn, såsom krav på skäliga
arbetsvillkor för arbetstagare som utför offentliga kontrakt.

Berörda nämnder/styrelser
Kommunstyrelsen, miljönämnden.
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Koppling till miljömål
och globala mål:
INGEN

Miljömål
HUNGER
I Malmö är det lätt
att göra rätt

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

Globala mål
ANSTÄNDIGA
RENT VATTEN OCH
ARBETSVILLKOR
SANITET FÖR ALLA
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

HAV OCH MARINA
HÅLLBAR
RESURSER OCH
KONSUMTION
PRODUKTION

EKOSYSTEM OCH
BIOLOGISK
MÅNGFALD
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Förslag på aktiviteter inom Malmö stads organisation (berörd nämnd/styrelse)
1. Ställa hållbarhetskrav, utöver krav på miljö- och kvalitetsledningssystem, i avtal. (kommunstyrelsen)
Mått: Hållbarhetskrav, utöver krav på miljö- och kvalitetsledningssystem ska årligen ställas i tio eller fler

kommunövergripande avtal.
2. Kontrollera kravuppfyllnad i de avtal där hållbarhetskrav har ställts. (kommunstyrelsen)
Mått: Årligen ska uppfyllandet av hållbarhetskrav kontrolleras i fyra kommunövergripande avtal.

3. De stöd för hållbara inköp som finns inom Malmö stad ska genomgå en årlig översyn. (miljönämnden,
kommunstyrelsen)
Mått: En årlig översyn av ”Checklista för hållbara möten och konferenser”.
Mått: En årlig översyn av ”Grön inköpsguide”.

Förslag till aktiviteter utanför Malmö stads organisation
Inom detta åtgärdsområde är samtliga aktiviteter inom Malmö stads organisation.
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5. Hållbart byggande
Arbeta för ett hållbart byggande i Malmö
Malmö stads miljöarbete behöver ständig förbättras för att följa rådande kunskap och omvärldens förutsättningar.

Koppling till miljömål
och globala mål:

Genom en aktiv dialog och kunskapsutbyte med byggherrar arbetar Malmö stad för ett hållbart byggande.
Stadens miljöbyggstrategi är plattformen och länk för detta kunskapsutbyte.

Miljömål
Sveriges klimatsmartaste stad

”Miljöbyggstrategi för Malmö” ser även till att byggprojekten i staden ges möjlighet att visa vad de gör
inom miljö- och klimatområdet.

Framtidens stadsmiljö
finnsINGEN
i Malmö
INGEN

Inom arbetet för ett hållbart byggande behöver nu även insatser göras för ett klimatneutralt byggande och
för att Malmö ska leva upp till sitt mål om att bli Sveriges klimatsmartaste stad. Sverige har ett klimatpolitiskt ramverk med nationella klimatmål, klimatlag samt ett klimatpolitiskt råd som tillsammans kräver
att kommunerna utvecklar och anpassar sitt arbetssätt för att vi tillsammans i SverigeINGEN
ska minska landets
INGEN
FATTIGDOM
HUNGER
klimatpåverkan.

I Malmö är det lätt att
göra rätt

INGEN
HUNGER

HÅLLBAR
ENERGI
GODALLA
HÄLSA
OCH
FÖR
VÄLBEFINNANDE

HUNGER

Globala mål
HÅLLBAR
ENERGI
GODALLA
HÄLSA
OCH
FÖR
VÄLBEFINNANDE

ANSTÄNDIGA
GOD UTBILDNING
ARBETSVILLKOR
FÖR EKONOMISK
ALLA
OCH
TILLVÄXT

ANSTÄNDIGA
GOD UTBILDNING
ARBETSVILLKOR
FÖREKONOMISK
ALLA
OCH
TILLVÄXT

BEKÄMPA
KLIMATHÅLLBAR
INDUSTRI,
JÄMSTÄLLDHET
FÖRÄNDRINGARNA
INNOVATIONER
OCH
INFRASTRUKTUR

HAV OCH MARINA
MINSKAD
RENT
VATTEN OCH
RESURSER
OJÄMLIKHET
SANITET
FÖR ALLA

HAV
OCH MARINA
MINSKAD
RESURSER
JÄMSTÄLLDHET
OJÄMLIKHET

EKOSYSTEM
OCH
HÅLLBARA
STÄDER
BIOLOGISK
RENT
VATTEN OCH
OCH
SAMHÄLLEN
INGEN
MÅNGFALD
SANITET
FÖR
ALLA
FATTIGDOM

FREDLIGA
HÅLLBAR OCH
INKLUDERANDE
KONSUMTION OCH
INGEN
SAMHÄLLEN
PRODUKTION
HUNGER

FREDLIGASTÄDER
OCH
HÅLLBARA
INKLUDERANDE
OCH
SAMHÄLLEN
SAMHÄLLEN

GENOMFÖRANDE
HÅLLBAR
OCH GLOBALT
HÅLLBAR
ENERGI
KONSUMTION
PARTNERSKAP
FÖR
ALLA OCH
PRODUKTION

GENOMFÖRANDE
OCH GLOBALT
PARTNERSKAP

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

En avsiktsförklaring för Malmö stad om klimatneutralt byggandet kan möjliggöra en förflyttning att nå
minskade klimatutsläpp inom bygg- och anläggningssektorn. För att få en generell förflyttning även för
externa aktörer behövs en Lokal Färdplan 2030 som tas fram tillsammans med byggaktörerna.
INGEN
FATTIGDOM

FATTIGDOM

Berörda nämnder/styrelser
Fritidsnämnden, funktionsstödsnämnden, förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasie- och
BEKÄMPA
KLIMATHÅLLBAR ENERGI
ANSTÄNDIGA
HÅLLBAR
INDUSTRI,
vuxenutbildningsnämnden, hälsa-, INGEN
vård-, och omsorgsnämnden,
miljönämnden,
servicenämnden,
FÖRÄNDRINGARNA
INGEN
GOD HÄLSA OCH
GOD
UTBILDNING
FÖR
ALLA
ARBETSVILLKOR
INNOVATIONER
OCH
FATTIGDOM
HUNGER
VÄLBEFINNANDE
FÖR
ALLA
EKONOMISK
INFRASTRUKTUR
styrelsen för MKB, styrelsen för Parkering Malmö, styrelsen för VA OCH
Syd,
tekniska nämnden.
TILLVÄXT

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
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BEKÄMPA KLIMATANSTÄNDIGA
FÖRÄNDRINGARNA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HAV OCH
MARINA
HÅLLBAR
INDUSTRI,
RESURSER
INNOVATIONER
OCH
INFRASTRUKTUR

HAV OCH MARINA
RESURSER

EKOSYSTEM OCH
BIOLOGISK
MÅNGFALD

EKOSYSTEM OCH
MINSKAD
BIOLOGISK
OJÄMLIKHET
MÅNGFALD

FREDLIGA OCH
INKLUDERANDE
SAMHÄLLEN

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HAV OCH MARINA
RESURSER

19

Förslag på aktiviteter inom Malmö stads organisation (berörd nämnd/styrelse)
1. Utarbeta strategier inom respektive insatsområde för klimatneutralt byggande 2030. (stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, servicenämnden, miljönämnden och stadskontoret)
Mått: Strategierna med början år 2020 ska utgöra grund för målstyrningen i form av nämndsmål, åtagande

och aktiviteter.
2. Inkludera klimatneutralt byggande som en del av ”Miljöbyggstrategi för Malmö”.
Mått: Information och frågor om klimatneutralt byggande är inkluderad och uppdaterad på hemsidan res-

pektive enkätformuläret för ”Miljöbyggstrategi för Malmö” senast år 2020.

Förslag till aktiviteter utanför Malmö stads organisation (berörd nämnd/styrelse)
3. Utveckla partnerskap och samverkan med bygg- och anläggningsbranschen som driver extern förflyttning
för måluppfyllelse 2030 med hjälp av en så kallade ”Lokal Färdplan 2030” (stadsbyggnadsnämnden).
Mått: En lokal färdplan 2030 för klimatneutralt byggande ska vara påskriven av Malmö stad senast 2020.
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6. Klimatanpassade Malmö
Stärka Malmö stads resiliens och förmåga att hantera klimatförändringar.
Malmö stads förmåga att hantera risker med högre havsnivåer, höga havsvattenstånd och extrema
väderhändelser, som klimatförändringen nu och i framtiden medför, behöver förstärkas.

Koppling till miljömål
och globala mål:

Arbetet för ett klimatanpassat Malmö ska minimera risken för människors liv, allvarliga störningar av samhällsviktiga verksamheter, allvarliga personella och materiella
skador INGEN
samt skador på miljön.
InsatsernaGODbeINGEN
GOD HÄLSA OCH
UTBILDNING
FATTIGDOM
HUNGER
VÄLBEFINNANDE med särskilt
FÖR ALLA
höver fokuseras på åtgärder mot och beredskap för höga
sommartemperaturer
på verksamheter
utsatta grupper i befolkningen, t ex förskolor och äldreboenden, utpekande av platser där vatten kan rinna
ytledes vid skyfall utan att orsaka skada, iordningställande av ytor som förutom sin ordinarie funktion även
kan fördröja stora nederbördsmängder, samt beredskap mot höga havsvattenstånd. Arbetet ska även syfta
ENERGI
ANSTÄNDIGA som drabbar
HÅLLBARstaden.
INDUSTRI,
MINSKAD
till att Malmö stad ska kunna återhämta och lära sigHÅLLBAR
av oönskade
händelser
OJÄMLIKHET
FÖR ALLA
ARBETSVILLKOR
INNOVATIONER OCH

Miljömål
Sveriges klimatJÄMSTÄLLDHET
smartaste
stad
INGEN

OCH EKONOMISK

INFRASTRUKTUR

FATTIGDOM

Framtidens stadsmiljö
finns i Malmö
Globala mål
HÅLLBARAENERGI
STÄDER
HÅLLBAR
OCHALLA
SAMHÄLLEN
FÖR

HÅLLBAR
ANSTÄNDIGA
KONSUMTION OCH
ARBETSVILLKOR
PRODUKTION
OCH
EKONOMISK
TILLVÄXT

GENOMFÖRANDE
BEKÄMPA
KLIMATOCH GLOBALT
FÖRÄNDRINGARNA
PARTNERSKAP

HAV OCH MARINA
RESURSER

TILLVÄXT
De extrema väderhändelser som identifierats som riskfulla för Malmö
är: storm som utlöser extremt höga
havsvattenstånd, kraftiga skyfall som genererar omfattande översvämningar samt höga temperaturer som
medför risk för människors liv och hälsa.
BEKÄMPA KLIMAT-

HAV OCH MARINA

EKOSYSTEM OCH

FREDLIGA OCH

FÖRÄNDRINGARNA verktyg
RESURSER
BIOLOGISK
INKLUDERANDE
Skyfallsplanen med tillhörande handlingsplan är betydelsefulla
i arbetet att motverka
de negativa
MÅNGFALD
SAMHÄLLEN
konsekvenserna av skyfall. Aktiviteterna i miljöprogrammets handlingsplan fokuserar därför på åtgärder
som kompletterar skyfallsplanen så att motståndskraften ökar även avseende de risker som följer vid
annan riskabel väderutveckling för Malmö, så som storm och extrema temperaturer.

Kunskap och erfarenheter från såväl Malmö som andra platser ska prägla arbetet. Arbetet ska vara förenligt med de strategier och riktlinjer som Länsstyrelsen pekar ut i sin egenskap av regional samordnare för
klimatanpassningsarbetet och i relevanta delar utgöra underlag för planeringsprocesserna. Arbetet ska även
vara förenligt med de insatser som planeras och görs i skyfallsplanen och de kommande dokumenten Plan
för Malmös gröna och blå miljöer samt Trädstrategin.

Berörda nämnder/styrelser
Arbetsmarknads- och socialnämnden, funktionsstödsnämnden, förskolenämnden, grundskolenämnden,
hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, miljönämnden, servicenämnden, stadsbyggnadsnämnden, styrelsen
för VA Syd, tekniska nämnden.
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RENT
INGENVATTEN OCH
SANITET
HUNGER FÖR ALLA
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Förslag på aktiviteter inom Malmö stads organisation (berörd nämnd/styrelse)
1. Initiera en strategi eller motsvarande för klimatanpassning av Malmö gällande de aspekter som inte täcks
av befintliga dokument (skyfallsplan, översiktsplan med flera). Detta gäller till exempel extrema väderhändelser som värmeböljor. Ta även fram handlingsplaner för berörda nämnd. (funktionsstödsnämnden,
förskolenämnden, grundskolenämnden, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, miljönämnden, servicenämnden, stadsbyggnadsnämnden, styrelsen för VA Syd, tekniska nämnden)
Mått: En strategi eller motsvarande för klimatanpassning av Malmö gällande de aspekter som inte täcks av

befintliga dokument (skyfallsplan, översiktsplan med flera) har initierats senast 2019.
2. Klimatanpassa särskilda boenden, LSS-boende, grundskolor och förskolor som drivs och eller förvaltas
av Malmö stad för att undvika risker kopplat till extrema väderhändelser så som värmeböljor och skyfall.
(arbetsmarknads- och socialnämnden, funktionsstödsnämnden, förskolenämnden, grundskolenämnden,
hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, miljönämnden, servicenämnden).
Mått: Kravställning och rutiner för nyproduktion av vårdboende, förskolor och skolor är granskade och

omarbetade så att de inkluderar klimatanpassning avseende värmeböljor och skyfall senast 2020.
Mått: Antal särskilda boenden, LSS-boenden, skolor och förskolor som ägs och/eller förvaltas av Malmö

stad som har klimatanpassats avseende risker kopplat till extrema väderhändelser. Målvärde: Minst 5 stycken
senast år 2020.
3. Kartlägga befintlig vegetation som funktion för skugga och temperatursänkning på platser där särskilt
utsatta grupper av Malmöbor vistas, exempelvis vid vårdboenden, skolor och förskolor. Samt ta fram ett
bedömningsverktyg för skugga och temperatursänkning som kan användas för att prioritera etablering av
ny vegetation. (funktionsstödsnämnden, förskolenämnden, grundskolenämnden, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, servicenämnden)
Mått: Kartläggning av befintlig vegetation som funktion för skugga och temperatursänkning på platser där

särskilt utsatta grupper av Malmöbor vistas klar och bedömningsverktyg för skugga framtaget senast 2020.
4. Kartlägg områden med risk för skadliga temperaturer under tillfälliga värmeböljor. (stadsbyggnadsnämnden,
tekniska nämnden)
Mått: En kartläggning har genomförts senast 2020.

5. Inom ramen för fördjupad översiktsplan för Nyhamnen visa på principiella lösningar för klimatanpassningar
i havsnära lägen, avseende höga havsnivåer. (stadsbyggnadsnämnden).
Mått: Lösningar för klimatanpassningar i havsnära lägen har presenterats senast 2020.

Förslag på aktiviteter utanför Malmö stads organisation (berörd nämnd/styrelse)
Inom detta åtgärdsområde är samtliga aktiviteter inom Malmö stads organisation.
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7. Kunskap och engagemang för miljö och hållbar utveckling
Främja hållbar konsumtion, öka handlingskompetensen för en hållbar utveckling samt stärka Malmö
stads förmåga att utveckla staden inom området miljö och samhällsplanering.
Malmö står inför stora utmaningar. Handlingskompetenta medborgare är en förutsättning för att möta
och hantera dessa utmaningar. Människors kunskap och deras agerande är avgörande för en hållbar
utveckling. Lika viktigt är att staden skapar strukturer som underlättar för medborgarna – det ska vara
lätt att göra rätt. Stadens egna interna organisation ska också vara ett föredöme inom hållbar konsumtion. Verksamheter som Malvin, Fritidsbanken och Returen behöver fortsatt stöd för att utvecklas till
väletablerade verksamheter. Fler liknande verksamheter behövs för att driva på utvecklingen för delnings
ekonomi och cirkulär ekonomi i Malmö.
Lärande och kunskap är kraftfulla förändringsverktyg. Malmöborna måste förstå konsekvenserna av sina
val, men också känna att de är delaktiga i beslut och att de har både möjlighet och vilja att påverka samhällsutvecklingen. Viktigt är också att se sambanden mellan lokal handlingskraft och global utveckling.
INGEN

INGEN

INGEN
GOD HÄLSA OCH

INGEN
GOD UTBILDNING

GOD HÄLSA OCH
JÄMSTÄLLDHET

INGEN
GODALLA
HÄLSA OCH(Agenda GOD
UTBILDNING
FATTIGDOM
HUNGER
VÄLBEFINNANDE
Malmö har beslutat att implementera
och integreraINGEN
de globala målen
för hållbar utveckling
FATTIGDOM
HUNGER
VÄLBEFINNANDE
FÖR
FATTIGDOM
HUNGER
VÄLBEFINNANDE
FÖR ALLA
2030) på lokal nivå. Några särskilda fokusområden inom detta åtgärdsområde i handlingsplanen är
delnings- och cirkulär ekonomi, metodutveckling, barn och unga som medskapare samt minskad klimatpåverkan från mat och textil. Att samverka med en stor bredd av aktörer och att skapa olika mötesplatser
HÅLLBAR
ENERGI Malmös
ANSTÄNDIGA
INDUSTRI,
i Malmö är en av nycklarna för framgång.
Arbetet för
att befästa och
utveckla
position
somHÅLLBAR
HÅLLBAR ENERGI
ANSTÄNDIGA
HÅLLBAR
INDUSTRI,
MINSKAD
HÅLLBARA
STÄDER
HÅLLBAR ENERGI
ANSTÄNDIGA
HÅLLBAR
INDUSTRI,
MINSKAD
INNOVATIONER
OCH
FÖR
ALLA OCH
ARBETSVILLKOR
INNOVATIONER
OJÄMLIKHET
OCH
SAMHÄLLEN
FÖR ALLA
ARBETSVILLKOR
INNOVATIONER
OCH
OJÄMLIKHET
FÖR ALLA
ARBETSVILLKOR
INFRASTRUKTUR
OCHoch
EKONOMISK
forskningskommun behöver fortsätta och formaliserade
samarbetenINFRASTRUKTUR
mellan
kommun
akademi
är
av
OCH
EKONOMISK
INFRASTRUKTUR
OCH
EKONOMISK
TILLVÄXT
TILLVÄXT
TILLVÄXT
stor vikt.

Kommunfullmäktige i Malmö stad har beslutat att göra FN:s globala mål för hållbar utveckling lokala
HAV
OCH MARINA
EKOSYSTEM OCH
och därmed utgöra ledstjärnor i detBEKÄMPA
fortsatta
för
skapa enBEKÄMPA
i allaKLIMATavseenden
hållbar
KLIMAT- arbetetBEKÄMPA
HAV
OCHatt
MARINA
EKOSYSTEM
OCH
FREDLIGA
OCHOCHstad. Som
GENOMFÖRANDE
HAV
OCH MARINA
EKOSYSTEM
FREDLIGA
OCH
FÖRÄNDRINGARNA
RESURSER
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the 2030 Sustainable Development Agenda. Genom denna deklaration förbinder sig staden till att senast
år 2020 utveckla en integrerad holistisk utvecklingsstrategi för att uppnå de globala målen år 2030 i form
av en lokal Agenda 2030. Denna lokala Agenda 2030 är stadens högsta styrande dokument, budgeten.
Nu pågår arbetet med att integrera FN:s globala mål i stadens styr-och ledningssystem så att det blir
tydligt att och hur alla verksamheter bidrar till Agenda 2030 och en hållbar utveckling.

Berörda nämnder/styrelser
Samtliga nämnder och styrelser.
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Förslag på aktiviteter inom Malmö stads organisation (berörd nämnd/styrelse)
1. Stödja metodutveckling för hållbart lärande för barn och unga i Malmö, kopplat till läroplanen där det är
relevant (grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, kulturnämnden, miljönämnden).
Mått: Antal metoder för lärande för hållbar utveckling för barn och unga som har utvecklats i verksamheterna.

Målvärde: Minst fem per år, varav två stycken utanför den formella skolan.
2. Öka förutsättningarna för att konsumera hållbart för dem som bor och verkar i Malmö, genom till exempel
verksamheterna Malvin, Fritidsbanken, Fairtrade City och Returen. Var och en av Malmö stads nämnder
samt styrelsen för MKB och styrelsen för VA Syd ska delta i genomförandet av aktiviteter som gagnar detta
senast 2020 (samtliga nämnder, styrelsen för MKB, styrelsen för VA Syd)
Mått: Antal aktiviteter per nämnd, internt och/eller externt, som gagnar förutsättningarna för att konsumera

hållbart. (Aktiviteter kan identifieras tillsammans med huvudansvarig nämnd). Målvärde: Minst tre aktiviteter per nämnd, till och med 2020.
3. Minska klimateffekterna av Malmö stads matinköp, genom att minska svinnet och välja mer växtbaserade
måltider. (arbetsmarknads- och socialnämnden, funktionsstödsnämnden, förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, hälsa- vård- och omsorgsnämnden, miljönämnden,
servicenämnden)
Mått: Antal CO2ekv/kg inköpta matvaror i Malmö stad. Målvärde: Växthusgasutsläppen ska minska från

1,80 kg CO2ekv/kg inköpta varor 2016 till 1,31 kg CO2ekv/ kg inköpta varor 2020.
4. Genomföra utbildningar för mer Klimatsmart mat i Malmö stads verksamheter (miljönämnden).
Mått: Antal genomförda persondagar (person*andel av dag) utbildning. Målvärde: Minst 100 genomförda

persondagar per år.
5. Att som forskningskommun för samhällsbyggnad uppfylla kriterierna enligt Kommunförbundet Skåne
(miljönämnden, stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden).
Mått: Antal kommundoktorander. Målvärde: 3 stycken fram till och med 2020
Mått: Antal inskickade eller publicerade manus till vetenskapliga publikationer där kommunmedarbetare

deltar som medförfattare. Målvärde: 3 stycken fram till och med 2020.
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Förslag på aktiviteter utanför Malmö stads organisation (berörd nämnd/styrelse)
6. Näringslivsavdelningen via Malmö Turism arbetar tillsammans med besöksnäringen för att göra Malmö
till en mer hållbar destination ur alla tre perspektiv och arbetar fortlöpande med att ISO 20121-certifiera
Malmö Turisms verksamhet i syfte att ständigt förbättra så att Malmö är ett attraktivt alternativ för kommande evenemang, möten, konferenser, kongresser och privatresenärer. (kommunstyrelsen, miljönämnden)
Mått: Utvärdering av ISO 20121-certifieringen sker vid årliga revisioner – interna och externa.

7. Vidareutveckla samarbetet om lärande för hållbar utveckling och hållbar livsstil mellan Malmö och
Köpenhamn (grundskolenämnden, kulturnämnden, miljönämnden).
Mått: Antal gemensamma aktiviteter mellan Malmö och Köpenhamn inom lärande för hållbar utveckling
och hållbar livsstil. Målvärde: Minst 5 per år.
8. Utveckla partnerskap mellan olika aktörer för en hållbar livsstil, med fokus på delningsekonomi, cirkulär
ekonomi och hållbar textil (samtliga nämnder och styrelser).
Mått: Antal partnerskap som har samarbetat för att främja en hållbar livsstil med fokus på delningsekonomi,

cirkulär ekonomi och hållbar textil. Målvärde: Minst 5 per år.
9. Bidra till utveckling av plattformen ISU (Institutet för hållbar stadsutveckling) för att stärka forskningsrelevant samarbete mellan Malmö stad och Malmö universitet (kulturnämnden, miljönämnden, stadsbyggnadsnämnden).
Mått: Forskningscirklar (eller motsvarande arbetsformer) i ISU:s regi. Målvärde: 3 stycken fram till och

med 2020.
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8. Rent vatten och marina resurser
Bevara och nyttja hav och marina resurser på ett hållbart sätt och förhindra att oönskade ämnen når
vattendrag och hav samt arbeta för ett kretsloppsanpassat och kostnadseffektivt system för återföring
av närsalter till jordbruk.
Havens ekosystem är viktiga och biologisk mångfald är en grundläggande förutsättning för fungerande
ekosystemtjänster, såväl på land som i vatten. Kunskapen om vattenresurser - som grundvatten, hav
och de marina miljöerna - måste öka för att dessa resurser ska kunna skyddas och nyttjas på ett hållbart
sätt. Nyetablerade Marinpedagogiskt centrum på Ribersborg är en viktig pusselbit i arbetet med att öka
Malmöbornas kunskap om och engagemang för havsmiljöfrågor. Att World Maritime University inrättar
ett Ocean Institute med specifik koppling till det fjortonde globala hållbarhetsmålet i Malmö är även det
av betydelse för att sprida kunskap om havsmiljöfrågor. Dessa två centrum kommer vara mötesplatser och
viktiga pedagogiska arenor i det framtida havsmiljöarbetet i Malmö.
Den ökande globala medvetenheten om hotet mot havens ekologiska balans, samt riskerna från klimatförändringarna för kustsamhällen skapar ett ökande globalt engagemang. Malmö stad har, tillsammans
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Badvattenkvaliteten i Malmö havsområde har varit varierande under senare år och insatser behöver göras
för att säkerställa en långsiktigt god badvattenkvalitet. För att undvika höga nivåer av hälsofarliga bakterier bör minskade utsläpp och en god cirkulation av vatten säkerställas vid de kommunala badplatserna.
En plan för att säkerställa goda förutsättningar för badplatserna och för badvattenkvaliteten behöver tas
fram. Planen bör även inkludera spontana badplatser, såsom i hamnar och båtbryggor, som idag inte sköts
och där vattnet inte analyseras av kommunen.
Mikroplaster i vattenmiljöer har på senare år uppmärksammats som ett potentiellt stort miljöproblem.
Kunskapsläget om mikroplaster är fortfarande svagt och i dagsläget saknas standardiserade mätmetoder
vilket försvårar jämförelser mellan data. Försiktighetsprincipen bör därför tilllämpas i de fall kunskapsläget
inte är heltäckande. För att kunna ta fram relevanta åtgärder som kan adressera det miljöhot mikroplaster
innebär behövs även tydligare vägledning från nationellt håll. Från kommunfullmäktige har det de senaste
åren kommit ett flertal uppdrag gällande mikroplaster, det senaste handlar om att kartlägga förekomsten
av föroreningar av plast, mikroplast och läkemedelsrester i Malmös vatten och lämna förslag på åtgärder.
En handlingsplan för utfasning av konstgräsplaner, gummiasfalt och andra syntetiska markbeläggningar
inom Malmö stads verksamheter håller på att tas fram.
Berörda nämnder/styrelser
Fritidsnämnden, kommunstyrelsen, kulturnämnden, miljönämnden, servicenämnden, stadsbyggnadsnämnden, styrelsen för VA Syd, tekniska nämnden.
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Förslag på aktiviteter inom Malmö stads organisation (berörd nämnd/styrelse)
1. Ta fram en plan för Malmö stads arbete med mikroplaster med syftet att minimera utsläppet av mikroplaster
till havsmiljön och andra recipienter. (fritidsnämnden, miljönämnden, servicenämnden, styrelsen för VA Syd,
tekniska nämnden)
Mått: Arbetet med att ta fram en plan för Malmös arbete med mikroplaster har startats senast 2019.

2. Kartlägga och dokumentera de marina miljöer i Malmö som anses betydelsefulla och skyddsvärda
ur ett regionalt och lokalt perspektiv. Detta bör utföras i samråd med arbetet med naturvårdsplanen.
(miljönämnden, stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden)
Mått: Antal områden som har kartlagts och dokumenterats.

3. Utreda förutsättningarna för etablering av ett UNESCO Biosfärreservat i Öresund i dialog med kustkommuner i Skåne och Sjaelland (kommunstyrelsen, kulturnämnden, miljönämnden, tekniska nämnden).
Mått: En rapport är framtagen senast 2019, med förslag för fortsatt arbete.

4. Presentera ett förslag för Malmö stad att ta en aktiv roll i att, tillsammans med partners såsom ICLEI,
utveckla internationella samarbeten för att främja lokal handling kring havsmiljöfrågor (kommunstyrelsen,
miljönämnden).
Mått: Ett förslag har presenterats senast 2019.

5. Ta fram underlagsmaterial om badvattenkvalitet i Malmös havsområden, samt en handlingsplan för åtgärder
för att uppnå en god badvattenkvalitet (miljönämnden, tekniska nämnden).
Mått: Underlagsmaterial och handlingsplan har tagits fram senast 2020.

Förslag till aktiviteter utanför Malmö stads organisation (berörd nämnd/styrelse)
6. Fortlöpande genomföra informationsinsatser till hushåll och verksamheter med syfte att minska mängden
farliga och oönskade ämnen i spill- och dagvatten. Detta för att få ett renare vatten ut till recipienten och
bättre kvalitet på slammet (miljönämnden, styrelsen för VA Syd).
Mått: Informationsinsatser till hushåll och verksamheter om hur farliga och oönskade ämnen ska hanteras

har genomförts årligen.
7. Fortlöpande ställa krav på yrkesmässiga verksamheter vid tillsyn och prövningar samt vid uppströmsarbete
med syfte att minska mängden farliga och oönskade ämnen i spill- och dagvatten. Detta för att få ett renare
vatten ut till recipienten och bättre kvalitet på slammet. (miljönämnden, styrelsen för VA Syd)
Mått: Förbättring av avloppsvattnets kvalitet har skett fortlöpande genom att krav ställts på yrkesmässiga verk-

samheter vid prövningar och vid uppströmsarbete samt andel slam som är godkänt för åkermarksspridning.
8. Reducera transporten av farliga och oönskade ämnen via dagvattnet till vattendrag och hav. (miljönämnden,
stadsbyggnadsnämnden, styrelsen för VA Syd, tekniska nämnden)
Mått: Redogöra för de åtgärder för att reducera transporten av farliga och oönskade ämnen som genomförts

under året.
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Ordlista
•

Avloppsvatten - Samlingsnamn för dag- och spillvatten.

•

Balanseringsprincipen - Balanseringsprincipens fyra steg undvika, minimera, kompensera inom området

och ersätta på annan plats ska tillämpas vid all planering och exploatering av mark i Malmö. Det innebär
att exploatering i första hand styrs till platser där den inte har negativ påverkan på natur- och rekreationsvärden. Om negativ påverkan inte kan undvikas ska den minimeras och kompenseras.
•

BASTA - BASTA ställer krav på kemiskt innehåll i bygg- och anläggningsprodukter. EU:s lagstiftning

REACH är kärnan i BASTA:s krav på kemiskt innehåll. BASTA är ett icke-vinstdrivet bolag som drivs och
utvecklas gemensamt av IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Byggindustrier.
•

Beträdor - Den enklaste form av anlagda grönstråk, det vill säga tillfälliga trädremsor med insått gräs längst

åkrarna. På dessa remsor kan man rida eller promenera, vilket gör landskapet åtkomligt för alla.
•

Biologisk mångfald - Samlingsbegrepp som omfattar all den variation inom arter, mellan arter och livs-

miljöer som finns på jorden. Denna variation går att dela in i tre grupper:
- Genetisk variation inom arter – Individerna inom en art ser olika ut och har olika anlag (t.ex. ögonfärg).
- Variation mellan arter – Det finns många olika sorters arter men även samspelet mellan dem varierar.
- Variation av naturtyper och mellan ekosystemen – Ekosystemen på jorden ser väldigt olika ut om t.ex.
skog jämförs med hav, öken etc.
•

Biotop - Biologisk term för en typ av omgivning med enhetlig ekologisk struktur. En biotop kan naturligt

avgränsas genom t.ex. lokalklimat, växtvärld och djurvärld. På grund av avgränsningen får biotopen speciella egenskaper, vilket påverkar vilka djur och växter som lever i området.
•

Cirkulär ekonomi - En cirkulär ekonomi bygger på att återanvända, laga och betrakta avfall som en resurs.

Cirkulär ekonomi baseras på tre principer:
- Slutet kretslopp – Biologiskt kretslopp där biologiska och giftiga produkter ingår samt ett teknologiskt
kretslopp där plastprodukter och metaller ingår. Metaller kan inte åter bli näringsämnen, vilket betyder
att produkten från start bör vara designad för återanvändning.
- Produktdesign – Produkter ska från start vara designade för demontering och återanvändning så att inte
avfall uppkommer.
- Förnyelsebar energi – Alla processer där energi krävs ska gå på förnyelsebar energi.
•

Dagvatten - Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på ytan från till exempel gator, parkeringar,
torg, tak, parker och tomtmark.

•

Dagvattensystem - De konstruktioner (till exempel rör) i stadsmiljön som tar hand om vattenavrinning

från bland annat regn och smältande snö.
•

Delningsekonomi - Delningsekonomi kan beskrivas som den del av ekonomin där privatpersoner ger

varandra tillgång till underutnyttjade resurser, egendom såväl som tjänster, mot eller utan betalning. Detta
kan ske med hjälp av digitala plattformar eller via analoga fora. Gemensamt är dock att resurserna ska
kunna delas med användare bortom den egna bekantskapskretsen.
•
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Ekosystem - Allt levande och den miljö som finns inom ett geografiskt område.
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•

Ekosystemtjänster - Med ekosystemtjänster avses de nyttor som naturen och ekosystemen genererar och

som vi människor använder oss av. Exempel på ekosystemtjänster är pollinering, luft- och vattenrening,
livsmedelsproduktion samt rekreation och upplevelser.
•

Fairtrade City - Fairtrade City är en diplomering från Fairtrade Sverige. Fairtrade är en oberoende produkt-

märkning som bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer.
•

Forskningskommun - Kommunförbundet Skåne har tillsammans med SLU Alnarp utvecklat konceptet

forskningskommun inom miljö och samhällsplanering. Det gör det möjligt för skånska kommuner att få en
kvalitetsstämpel på att man utnyttjar möjligheterna att använda medverkan och engagemang i forskning
som en del av kommunens strategiska utvecklingsarbete inom miljö och samhällsplanering.
•

Fritidsbanken - Fritidsbanken fungerar som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar och all utrust-

ning är återvunnen genom att personer skänker utrustning som man inte längre behöver. Det kan till
exempel handla om skridskor, inlines, flytvästar, fotbollsskor, hjälmar och mycket mer.
•

Funktionsblandade strukturer - Staden och dess strukturer byggs med en så stor blandning av funktio-

ner som möjligt. Inom samma område ryms bostäder, handel, samhällsservice, fritidsverksamhet, kultur,
kontor och andra verksamheter som inte är omgivningsstörande. Variation i bostadstyper, storlekar och
upplåtelseformer eftersträvas.
•

Globala målen för hållbar utveckling - Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030,

en universell agenda som inrymmer de globala målen för hållbar utveckling. De 17 globala målen har i sin
tur 169 delmål och 230 indikatorer.
•

Greppa Näringen - Ett långsiktigt rådgivningsprogram som ger ökad förståelse för miljö-, klimat- och

resultatfrågor inom jordbruk. Rådgivningsprogrammet drivs av Jordbruksverket.
•

Gröna hyresavtal - Ett grönt hyresavtal tydliggör vilka åtgärder som hyresgäst och hyresvärd kommit över-

ens om för ett medvetet hållbarhetsarbete som båda vinner på. Avtalet beskriver vad som är hyresgästens
ansvar, hyresvärdens ansvar och vad som är ett gemensamt ansvar.
•

Grönblå infrastruktur - Grönblå infrastruktur är ett sammanbundet nät av naturområden med inslag av

naturliga växtsamhällen samt marina områden. Det innebär att man använder naturen i planering av
infrastruktur.
•

Grön infrastruktur - Grön infrastruktur är mark- eller vattenområden som knyter ihop naturen med staden

och skapar struktur och kontinuitet i landskapet. Syftet när att biologisk mångfald ska bevaras och för
samhällets viktiga ekosystemstjänster att främjas.
•

Grönytefaktor - Grönytefaktor är ett planeringsinstrument som säkerställer en viss mängd grönska på

fastigheten. Ett relationstal för att mäta fördelningen mellan växtlighet och dagvattenhantering i förhållande
till bebyggd kvadratmeteryta. Grönytefaktorn har utformats så att den är ett redskap för att garantera så
rik växtlighet som möjligt även på små ytor, gröna tak och väggar räknas exempelvis in.
•

Handlingskompetens - Handlingskompetens för hållbar utveckling innebär att man är emotionellt

kompetent, att man har lust att engagera sig och att man har en problemmedvetenhet, både på samhällsoch naturvetenskaplig nivå. Det innebär även att man har kunskap om strukturella orsaker, har handlingsstrategier och ser möjliga lösningar.
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•

Hållbar konsumtion - Att kunna köpa det vi behöver för att kunna tillgodose våra behov, utan att äventyra

framtida generationers möjligheter att kunna tillgodose sina behov.
•

Hållbar textil - Odling, framställning och tillverkning av textiler ska ha väldigt liten eller ingen påverkan på

miljön. De som arbetar i produktionskedjan ska få bra löner och arbetsvillkor. Kvaliteten ska vara bra för
att minimera slit och släng konsumtion. Det ska gå att förlänga textilers livslängd genom att laga eller göra
om dem till något nytt. Sista anhalt för textiler bör vara återvinning som tar till vara på fibrerna.
•

Industriell symbios - Att industrier utnyttjar varandras flöden av råvaror, produkter och avfall för att skapa

en så hållbar helhet som möjligt.
•

Kommundoktorand - En person som inom ramen för sin anställning på kommunen på deltid går en

forskarutbildning på högskola eller universitet och forskar inom ett område som är relevant för uppdraget
inom kommunen.
•

Malvin - Malvin är en förmedlingstjänst som kan beskrivas som ett ”internt Blocket” där Malmö stads

förvaltningar kan förmedla möbler, böcker, hjälpmedel och annan utrustning mellan förvaltningarna.
•

Mobilitet - Samhetsvetenskaplig term, detsamma som rörlighet

•

Närsalter - Gödslande ämnen. De viktigaste är några av näringsämnena kväve, fosfor och kalium.

Dessa ämnen göder sjöar, vattendrag och hav.
•

Recipient - Natur- eller vattenområde/vattendrag etc. som slutligen tar emot utflödet från t ex ett

avloppsreningsverk.
•

Resiliens - Resiliens betyder ordagrant förmågan att återhämta sig från eller motstå olika störningar.

•

ReTuren - ReTuren är en kvartersnära återbrukscentral, den första i sitt slag i Sverige. Här kan man

lämna miljöfarliga avfall och prylar som man inte längre behöver men som någon annan kanske vill ha,
delta i kreativa workshops och träffa andra Malmöbor över en kopp kaffe.
•

Spillvatten - Spillvatten är det avloppsvatten som kommer från hushåll (disk, toalett, dusch m m)

och industrier.
•

Spillvattensystem - De rör i hus och gator som tar hand om vattenavrinning från toaletter, bad, dusch,

disk och handfat.
•

Uppströmsarbete - En långsiktig och hållbar lösning att minska miljögifterna i samhället. Syftet är att

stoppa farliga ämnen redan vid källan genom utfasning eller reningsteknik.
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Remissversion 2018-12-13
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Malmö stad

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-04-25 kl. 09:00-14:30

Plats

Hörsalen, Kungsgatan 13

Beslutande ledamöter

Janne Grönholm (MP) (Ordförande)
John Roslund (M) (Andre vice ordförande)
Nils Anders Nilsson (S)
Klaus Peter Nilsson (S)
Pernilla Hagen (S)
Ann-Marie Hansson (S)
Mats Högelius (V)
Anfal Saad Mahdi (V)
Mohammad Yousef Mohammad (M)
Ingrid Anna-L Gunnarson (M)
Sonja Jernström (M)
Ulla Herbert (L)
Arwin Sohrabi (S) (Ersätter Sedat Arif (S), ordförande)
Peter Johansson (S) ersätter Sanna Axelsson (S)
Leif Bengtsson (S) ersätter Marie Engqvist Ridell (MP)
Håkan Ask (SD) ersätter Magnus Olsson (SD)
Patrick Angelin (SD) ersätter Nima Gholam Ali Pour (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Vanja Andersson (S)
Pethra Ängquist (S)
Linda Svensson (V)
Jonna Böhler (FI)
Anna Maria Christina Adell (M)
Mats Brogren (M)
Eva Lindholm (L)

Övriga närvarande

Britt-Marie Pettersson (förvaltningsdirektör)
Katarina Lindeberg (avdelningschef)
Mattias Fyhr (nämndsekreterare)
Hanna Ljungberg (personalföreträdare)

Utses att justera

John Roslund

Justeringen

2018-05-03

Protokollet omfattar

§175

Underskrifter

Sekreterare

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

Mattias Fyhr
Ordförande

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

…………………………………

Janne Grönholm
Justerande

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

John Roslund

…………………………………
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Yttrande över remiss avseende handlingsplan för miljöprogrammet prioriterat arbete i Malmö stad 2018-2020

ASN-2018-2183
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har mottagit förslag till Handlingsplan för miljöprogrammet
– prioriterat arbete i Malmö stad 2018-2020 från Miljönämnden att yttra sig över senast 2018-0427. Förslaget innehåller åtta åtaganden där arbetet måste drivas på särskilt för att målen i
miljöprogrammet ska kunna nås.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ställer sig positiva till förslaget och anser att den
revidera handlingsplanen är mer tillgänglig än tidigare version med, till antalet, begränsade
åtaganden som är kopplade till mätbara aktiviteter och med en tydlig ansvars- och
arbetsfördelning. Förvaltningen anser att det bör övervägas en bredare representation i det
strategiska arbetet för att skapa fler innovativa lösningar samt att uppföljningen av
handlingsplanens arbete bör samordnas med Malmö stads målstyrning.
Ärendet har beretts av arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott 2018-04-12 § 81.
Beslut

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar
att avge yttrande till miljönämnden enligt arbetsmarknads- och socialförvaltningens förslag.
Yrkanden

John Roslund (M) yrkar i första hand på återremiss av befintlig handlingsplan för
miljöprogrammet för att handlingsplanen ska inarbetas i handlingsplanen för klimatneutral
organisation. I andra hand yrkar John Roslund (M) avslag på arbetsutskottets förslag till
beslut, att avge yttrande till miljönämnden enligt arbetsmarknads- och socialförvaltningens
förslag.
Beslutsgång

Ordförande Janne Grönholm (MP) ställer först proposition på John Roslunds (M)
återremissyrkande och finner att nämnden beslutar att behandla ärendet vid dagens
sammanträde.
Ordförande ställer sedan proposition på bifall respektive avslag till arbetsutskottets förslag
och på John (M) Roslunds avslagsyrkande.
Särskilda yttranden, reservationer

John Roslund (M), Mohammad Mohammad (M), Ingrid Gunnarson (M), Sonja Jernström
(M) och Ulla Herbert (L) reserverar sig mot beslutet.
Håkan Ask (SD) och Patrick Angelin (SD) avser inkomna med ett gemensamt särskilt
yttrande, bilaga.

3

Beslutet skickas till

Miljönämnden
Beslutsunderlag













Särskilt yttrande från Sverigedemokraterna
Förändringar åtaganden och aktiviteter, nämndsremiss
Sändlista förvaltningsremiss för revidering av handlingsplan för miljöprogrammet
Förändringar åtaganden och aktiviteter, förvaltningsremiss
Tjänsteskrivelse - Handlingsplan för miljöprogrammet - prioriterat arbete i Malmö
stad 2018-2020 - Förslag
Kopplingar mellan åtaganden i förslag till Handlingsplan för miljöprogrammet –
prioriterat arbete i Malmö stad 2018–2020 och kommunfullmäktiges mål, miljömål
samt globala målen för hållbar utveckling
Protokollsutdrag §12 Handlingsplan för miljöprogrammet - prioriterat arbete i
Malmö stad 2018-2020 - förslag
Handlingsplan för miljöprogrammet - prioriterat arbete i Malmö stad 2018-2020,
remissversion
Protokollsutdrag §81 Förslag till yttrande över remiss avseende handlingsplan för
miljöprogrammet - prioriterat arbete i Malmö stad 2018-2020
G-Tjänsteskrivelse Handlingsplan för miljöprogrammet - prioriterat arbete i Malmö
stad 2018-2020
Förslag till Yttrande Handlingsplan för miljöprogrammet - prioriterat arbete i
Malmö stad 2018-2020
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Särskilt yttrande
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2018-04-25
Ärende: ASN-2018-2183
Handlingsplan för miljöprogrammet - prioriterat arbete i Malmö stad 2018-2020
Arbetsmarknads- och socialnämnden har mottagit förslag till Handlingsplan för miljöprogrammet –
prioriterat arbete i Malmö stad 2018-2020 från Miljönämnden att yttra sig över senast 2018-04-27.
Förslaget innehåller åtta åtaganden där arbetet måste drivas på särskilt för att målen i
miljöprogrammet ska kunna nås.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ställer sig positiva till förslaget och anser att den revidera
handlingsplanen är mer tillgänglig än tidigare version med, till antalet, begränsade åtaganden
som är kopplade till mätbara aktiviteter och med en tydlig ansvars- och arbetsfördelning.
Förvaltningen anser att det bör övervägas en bredare representation i det strategiska arbetet för
att skapa fler innovativa lösningar samt att uppföljningen av handlingsplanens arbete bör samordnas
med Malmö stads målstyrning.
Sverigedemokraterna delar till stora delar de förslag och åtgärder som omnämns i Handlingsplanen.
Dock ställer vi inte oss bakom de delar i planen som är Mp märkta och då bland annat cirkulär
ekonomi och en utökad satsning på vindkraft. Vi återkommer med våra ståndpunkter i
kommunstyrelsen.

_____________________________
Håkan Ask (SD)

____________________________
Patrick Angelin (SD)
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Malmö stad

1 (3)

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Datum

2018-04-27

Yttrande

Adress

205 80 Malmö
Diarienummer

Till

ASN-2018-2183

Miljönämnden

Handlingsplan för miljöprogrammet - prioriterat arbete i Malmö stad 20182020
Dnr 421:05785-2017

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutar att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialnämnden har mottagit förslag till Handlingsplan för miljöprogrammet
– prioriterat arbete i Malmö stad 2018-2020 från Miljönämnden att yttra sig över. Förslaget innehåller åtta åtaganden där arbetet måste drivas på särskilt för att målen i miljöprogrammet ska
kunna nås.
Arbetsmarknads- och socialnämnden ställer sig positiv till förslaget och anser att den reviderade handlingsplanen är mer tillgänglig än tidigare version med, till antalet, begränsade åtaganden som är kopplade till mätbara aktiviteter och med en tydlig ansvars- och arbetsfördelningen. Nämnden anser att det bör övervägas en bredare representation i det strategiska arbetet för att skapa fler innovativa lösningar samt att uppföljning av handlingsplanen bör
samordnas med Malmö stads målstyrning.
Yttrande

Arbetsmarknads- och socialnämnden har mottagit förslag till Handlingsplan för miljöprogrammet
– prioriterat arbete i Malmö stad 2018-2020 från Miljönämnden att yttra sig över.
Arbetsmarknads- och socialnämndens överväganden
Arbetsmarknads- och socialnämnden ser positivt på förslag till reviderad handlingsplan som
på ett tydligt vis pekar ut riktning och prioritering för att miljöprogrammets mål ska kunna
bli verklighet. Nämnden anser att förslaget Handlingsplan för miljöprogrammet – prioriterat arbete i
Malmö stad 2018-2020 är mer tillgänglig än tidigare version med, till antalet, begränsade åtaganden som är kopplade till mätbara aktiviteter och med en tydlig ansvars- och arbetsfördelning. Nämnden bedömer att åtaganden på ett bra sätt knyts samman med och bidrar till att
uppfylla andra kommunövergripande mål såsom kommunfullmäktigemål, Malmökommissionens rekommendationer och de globala målen för hållbar utveckling. Överlag är förslaget
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väl genomarbetat och ändamålsenligt som stöd till nämndernas miljöarbete. Nedan följer arbetsmarknads- och socialnämndens svar på Miljönämndens frågor:

Är rätt nämnder och styrelser utpekade som ansvariga för åtaganden och aktiviteter?
Arbetsmarknads- och socialnämnden anser att förslaget till ny handlingsplan är tydligt och på
ett bra sätt upplagt efter de åtta åtagandena med tillhörande aktiviteter. De åtaganden där arbetsmarknads- och socialnämnden är ansvariga för genomförande av aktiviteter är under
åtagande 6 Klimatanpassade Malmö och 7 Kunskap och engagemang för miljö och hållbar utveckling.
Nämnden anser att dessa åtaganden är relevanta för de verksamheter som nämnden bedriver. Delar av åtagandena i handlingsplanen är redan integrerade i arbetsmarknads- och socialnämndens arbete med kommunfullmäktigemål 8 En ekologiskt hållbar stad.
I förslaget presenteras hur ledning och styrning för arbetet ska organiseras. Arbetsmarknadsoch socialnämnden understryker vikten av samarbete, gemensamt ansvar och kontinuerlig
uppföljning för att åstadkomma miljöprogrammets ambitioner. Nämnden ställer sig därför
positiv till att en förvaltningsövergripande styrgrupp etableras för att säkerställa att arbetet
med handlingsplanen ligger i linje med stadens och miljöprogrammets mål.
Styrgruppen föreslås bestå av miljönämnden, stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden,
servicenämnden, kommunstyrelsen och styrelsen för VA Syd. Arbetsmarknads- och socialnämnden vill framhålla att en bredare representation från Malmö stads nämnder i ledning
och styrning av miljöarbetet kan möjliggöra fler innovativa lösningar. Nämnden menar att ju
större insikt om stadens olika ansvarsområden desto större chans att introducera träffsäkra
åtgärder som får en större genomslagskraft.

Har aktiviteter och mått rätt ambitionsnivå? Är det rätt saker som prioriteras?
Arbetsmarknads- och socialnämnden anser att det är svårt att kommentera ambitionsnivån i
aktiviteter och mått som berör tekniska aspekter. Nämnden framhåller att det hade varit mer
överskådligt och lättare att uppfatta ambitionsnivån i handlingsplanen om nuläget även presenteras i samband med måtten för att kunna göra en jämförelse.

Finns det aspekter inom åtagandena som behöver belysas ytterligare?
I förslag till handlingsplan används samma begrepp som i Malmö stads målstyrningsarbete
såsom åtaganden, aktiviteter och mått. Arbetsmarknads- och socialnämnden bedömer att det är
av stor vikt att uppföljningen av handlingsplanen samordnas med Malmö stads målstyrningsarbete för att på ett naturligt och kontinuerligt vis följa upp miljöarbetet i alla Malmös
nämnder och bolag.
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1:e vice ordförande

Janne Grönholm
Förvaltningsdirektör

Britt-Marie Pettersson
Arbetsmarknads- och socialnämnden 20180425 § 175, Moderaterna och Liberalerna, reservation, bilaga.
Arbetsmarknads- och socialnämnden 20180425 § 175, Sverigedemokraterna, särskilt yttrande, bilaga.
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Malmö stad

Fritidsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-04-26 kl. 08:30-11:00

Plats

Henrik Smithsgatan 13

Beslutande ledamöter

Frida Trollmyr (S) (Ordförande)
Ala Eddin Omar Al-Qut (MP) (Vice ordförande)
Tony Rahm (M) (Andre vice ordförande)
Asterios Bratanis (S)
Annika Stark (S)
Carlos Gonzalez Ramos (V)
Elisabet Landrup (M)
Olle Schmidt (L)
Jörgen Grubb (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Dündar Güngör (S)
Ulrika Williamsson (V)
Danica Srnic (M)
Joakim Larsson (M)
Pär Magnus Olsson (M)

Övriga närvarande

Johan Hermansson (Fritidsdirektör)
Johanna Wikelo (Sekreterare)

Utses att justera

Carlos González (V)
Ala Eddin Al-Qut (MP)

Justeringen

2018-05-03

Protokollet omfattar

§53

Underskrifter

Sekreterare

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

Johanna Wikelo
Ordförande

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

…………………………………

Frida Trollmyr (S)
Justerande

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

…………………………………

Carlos González (V)

Ala Eddin Al-Qut (MP)
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Remiss angående förslag till Handlingsplan för miljöprogrammet prioriterat arbete i Malmö stad 2018-2020, Miljöförvaltningen

FRI-2018-336
Sammanfattning

Handlingsplan för miljöprogrammet – prioriterat arbete i Malmö stad 2018-2020 har kommit till
fritidsnämnden på remiss. Fritidsförvaltningen är positiv till att flertalet av aktiviteterna är
konkreta och formulerade på en ambitionsnivå där det är möjligt att lyckas med dem. Som
svar på de frågor som formuleras i remissen har fritidsförvaltningen ett fåtal synpunkter.
Beslut

1.Fritidsnämnden godkänner yttrandet.

Yrkanden

Tony Rahm (M) yrkar återremiss av ärendet.
Ordförande yrkar att ärendet ska avgöras på dagens möte.
Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag på beslut, att avgöra ärendet på dagens möte och
Tony Rahms (M) förslag på återremiss. Efter att ha ställt förslagen mot varandra finner
ordförande att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och finner att nämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Tony Rahm (M), Elisabet Landrup (M) och Olle Schmidt (L) inkommer med skriftlig
reservation.
Jörgen Grubb (SD) inkommer med särskilt yttrande.

Beslutet skickas till

Miljönämnden
Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 180426
Yttrande fritidsnämnden 180426
Handlingsplan för miljöprogrammet - prioriterat arbete i Malmö stad 2018-2020
(remissversion)
Protokollsutdrag miljönämnden 2018-01-23 § 12 Handlingsplan för
miljöprogrammet - prioriterat arbete i Malmö stad 2018-2020
Särskilt yttrande (SD) Handlingsplan för miljöprogrammet - prioriterat arbete i
Malmö stad 2018-2020
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4

Reservation

Fritidsnämnden 2018-04-26
Ärende: 6
Ang: Remiss angående förslag till handlingsplan för miljöprogrammet
I första hand yrkade vi återremiss på denna skrivelse. Dels för att vi vill ha skarpare
formuleringar i programmet angående mikroplaster. Detta är ett område som berör
fritidsnämnden i väldigt stor utsträckning eftersom vi har flera konstgräsplaner som använder
mikropastor. Varje plan förbrukar varje år mer än ett halvt ton mikroplaster som oftast går rakt ut
i naturen. Sammanlagt ansvarar Malmö stad för över 20 st vilket innebär att det varje år kommer
ut över tio ton mikroplaster i naturen. Vi i alliansen tycker detta är vansinne och vill ha ett mål i
miljöprogrammet för när Malmö stad helt ska sluta använda mikroplaster.
Utöver detta har miljönämnden tagit fram ett förslag till ”Handlingsplan för klimatneutral
organisation” och därför yrkade vi även återremiss för att nämnden ska yttra sig först när
miljönämnden hunnit väva samman de två handlingsprogrammen till ett, så att man klart ser det
totala innehållet.
Eftersom vårt återremissyrkande inte fick stöd yrkade vi avslag på förslaget och då även det
förslaget föll lämnar vi här med reservation i ärende.t
Vice, ordf. Tony Rahm (M)

Elisabet Landrup (M)

Olle Schmidt (L)
Med instämmande av
Danica Srnic (M)

Joakim Larsson (M)
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Särskilt yttrande
Fritidsnämnden 2018-04-26
Ärende: FRI-2018-336

Remiss angående förslag till handlingsplan för miljöprogrammet –
prioriterat arbete i Malmö stad 2018-2020, Miljöförvaltningen
Sverigedemokraterna efterlyser en redovisning av kostnader och resursåtgång för
handlingsplanens aktiviteter.
I handlingsplanen beskrivs en förtätning av staden som någonting positivt, men i
verkligheten innebär en förtätning, mindre grönyta, mer buller, sämre luft, mindre
dagsljus och att bostäder placeras nära bullriga och farliga industrier.
Sverigedemokraterna är fortsatt kritiska till vindkraft.

_______________________________
Jörgen Grubb (SD)

____________________________
Hynek Olsak (SD)
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Malmö stad
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Fritidsnämnden
Datum

2018-04-12

Yttrande

Adress

Henrik Smithsgatan 13
Diarienummer

Till

FRI-2018-336

miljönämnden

Remiss angående förslag till Handlingsplan för miljöprogrammet - prioriterat arbete i Malmö stad 2018-2020, Miljöförvaltningen
421:05878-2017

Fritidsnämnden beslutar att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Handlingsplan för miljöprogrammet – prioriterat arbete i Malmö stad 2018-2020 har kommit till fritidsnämnden på remiss. Fritidsnämnden är positiv till att flertalet av aktiviteterna är konkreta
och formulerade på en ambitionsnivå där det är möjligt att lyckas med dem. Som svar på de
frågor som formulerats i remissen har fritidsnämnden ett fåtal synpunkter.
Yttrande

Handlingsplan för miljöprogrammet – prioriterat arbete i Malmö stad 2018-2020 har kommit till fritidsnämnden på remiss. Fritidsnämnden lämnar följande svar på miljönämndens frågor:
Är rätt nämnder och styrelser utpekade som ansvariga för åtaganden och aktiviteter?
Fritidsnämnden har inga synpunkter på denna punkt. Fritidsnämnden vill dock uppmärksamma att det på sidan 24 finns uppräknat ansvariga nämnder för åtagandet men att fritidsnämnden inte står med.
Har aktiviteter och mått rätt ambitionsnivå? Är det rätt saker som prioriteras?
Det är positivt att flertalet av aktiviteterna är konkreta och formulerade på en ambitionsnivå
där det är möjligt att lyckas med dem.
Enligt åtagande 5 Kemikaliesmart Malmö ska fritidsnämnden arbeta med att vid om- och nybyggnation ställa krav på kemikaliesmarta varor och produkter. En synpunkt på detta åtagande är att detta kan bli en fördyrande åtgärd. Det samma gäller flera andra åtgärder eftersom det kostar att ställa om till miljövänligare produkter.

142

I handlingsplanen under åtagande 5 Kemikaliesmart Malmö, punkt 7 sidan 21, ska fritidsnämnden informera organisationer och föreningar som utövar verksamhet på konstgräs om hur
det påverkar miljö och hälsa. Denna aktivitet bör formuleras om till att handla om spridning
av mikroplast och dess påverkan på miljön. Detta med tanke på att det i dagsläget inte finns
någon forskning som entydigt visar på några andra risker vad gäller hälsa och miljö kopplade
till konstgräsplaner.
Under åtagande 7, aktivitet 2, står det att Malmö ska vara en drivande aktör i genomförandet
av de globala målen för hållbar utveckling, på en lokal nivå. Denna aktivitet kan upplevas
alltför övergripande och otydlig i vad som konkret ska göras.
Finns det aspekter inom åtagandena som behöver belysas ytterligare?
I remissen påtalar man att det krävs kunskapshöjande insatser kring miljöfrågorna. Fritidsnämnden anser att det är mycket viktigt att ytterligare belysa behovet av kompetenshöjande
insatser och stöd. Det räcker inte med viljan att förändra utan det krävs även rätt kunskap
och kompetens för att göra rätt och genomföra förändringar.
I Stockholms stad har man inrättat ett Kemikaliecentrum med specialkompetens inom kemi
som ska hjälpa stadens invånare och verksamheter att tillsammans nå visionen om ett giftfritt
Stockholm. Kemikaliecentrum arbetar med kemikaliekrav vid upphandlingar, val av byggmaterial, säker hantering av kemiska produkter, information till konsumenter och företag
och fortbildning av stadens personal. Även om kompetensen finns i Malmö stad vet förvaltningen inte alltid vart den ska vända sig, varför ett kemikaliecentrum eller liknande hade varit
ett bra stöd i miljöarbetet.

Ordförande

Frida Trollmyr
Sekreterare

Johanna Wikelo
Tony Rahm (M), Elisabet Landrup (M) och Olle Schmidt (L) inkommer med skriftlig
reservation.
Jörgen Grubb (SD) inkommer med särskilt yttrande.

(2)
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Malmö stad

Funktionsstödsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-04-25 kl. 09:00-12:00

Plats

Funktionsstödsförvaltningen, Fänriksgatan 1, Lokal F2-F4

Beslutande ledamöter

Nils Karlsson (MP) (Ordförande)
Andreas Konstantinidis (S) (Vice ordförande)
Per Göran Wiberg (M) (Andre vice ordförande)
Lena Björk (S)
Roland Hejde (S)
Therese Lindberg (S)
Ricardo Tarrida (S)
Roko Kursar (L)
Britt Lisbeth Yvonne Persson Ekström (SD)
Bo Stefan Claesson (SD)
Anna Larsson (V) ersätter Carin Gustafsson (V)
Hans Åke Banke (M) ersätter Gharib Sayed Aly (M)
Albin Schyllert (M) ersätter Eva-Christine Winqvist (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Lars Åke Alvar Nilsson (S)
Nahid Biglari (S)
Eyüp Kurtulmus (S)
Shatila Salami (S)
Josefin Anselmsson Borg (M)
Karin Elisabeth Granér (L)
Anna Maria Isaksson (SD)
Jane Sophie Charlo Olin (SD)

Övriga närvarande

Annelie Larsson (förvaltningsdirektör)
Jesper Salö (nämndsekreterare)
Madeleine Lindholm (personalföreträdare, Kommunal)
Tarek Borg (ekonomichef)
Ellen Andersson (strategiska utvecklingsgruppen)
Andreas Karlsson (programmet Framtida ledare)
Hanan Ahmad Ali (programmet Framtida ledare)
Samir Beciri (programmet Framtida ledare)
Åhörare från allmänheten

Utses att justera

Hans Banke (M)

Justeringen

2018-05-02

Protokollet omfattar

§52

Underskrifter

Sekreterare

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

Jesper Salö
Ordförande

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

Nils Karlsson (MP)
Justerande

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

Hans Banke (M)
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Remiss angående förslag till Handlingsplan för miljöprogrammet prioriterat arbete i Malmö stad 2018-2020

FSN-2018-128
Sammanfattning

Miljönämnden har tagit fram förslag till handlingsplan för miljöprogrammet 2018-2020.
Funktionsstödsnämnden ställer sig positiv till handlingsplanen men anser att ansvar och
genomförande av planen bör förtydligas.
Beslut

1. Funktionsstödsnämnden godkänner yttrandet och ställer sig därmed bakom föreslagen
handlingsplan för miljöprogrammet.
Yrkanden

Göran Wiberg (M) yrkar på ärendet ska återremitteras till förvaltningen. Skälet till
återremissyrkandet är ett beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott där man ger miljönämnden
i uppdrag att inarbeta Handlingsplan för klimatneutral organisation 2020 i Handlingsplan för
miljöprogrammet 2020. Ärende bör därför återremitteras i väntan på den
sammanslagna handlingsplanen.
Ordförande yrkar på att ärendet ska avgöras i vid dagens sammanträde.
Beslutsgång

Ordförande börjar med att ställa Wibergs (M) yrkande om återremiss mot ordförandes
yrkande om att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Efter att ha ställt de båda förslagen mot varandra finner ordförande att ärendet ska avgöras
vid dagens sammanträde.
Omröstning

Göran Wiberg (M) begär omröstning (votering) kring beslutet kring huruvida nämnden
ska återremittera ärendet eller om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
I omröstningen utgör ordförandes yrkande om att ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde "Ja", och bifall till Wibergs (M) yrkande att ärendet ska skickas tillbaka
(återremitteras) till förvaltningen "Nej".
I omröstningen får "Ja" 7 röster och "Nej" 4 röster (ledamöterna Lisbeth Persson
Ekström (SD) och Stefans Claesson (SD) avstår från att rösta). Ordförande finner därmed att
nämnden beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Särskilda yttranden, reservationer

Göran Wiberg (M), Hans Banke (M) och Albin Schyllert (M) reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till det egna yrkandet om återremiss. (Bilaga 4)
Roko Kursar (L) avser lämna ett särskilt yttrande i ärendet (Bilaga 5)

1
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Lisbeth Persson Ekström (SD) och Stefan Claesson (SD) hänvisar till det särskilda yttrande
som Sverigedemokraterna lämnade i Miljönämnden 2018-01-23, diarienummer SBN-2018176-1.2.

Beslutet skickas till

Miljönämnden
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse FSN 180425 remiss förslag till handlingsplan för
miljöprogrammet 2018-2020
Yttrande över remiss förslag till handlingsplan för miljöprogrammet 2018-2020
Förslag till handlingsplan 2018-2020
Förändringar åtaganden och aktiviteter (nämndsremiss)
Protokollsutdrag miljönämnden 2018-01-23 § 12 Handlingsplan 2018-2020 - förslag
Följebrev nämndsremiss

Voteringslista
Malmö stad

Mötesdatum
2018-04-25

Funktionsstödsnämnden
Voteringslista: §52

Remiss angående förslag till Handlingsplan för miljöprogrammet - prioriterat arbete i
Malmö stad 2018-2020, FSN-2018-128
Ärende:

Voteringslist(or)
Omröstning FSN 180425 §52: Remiss angående förslag till Handlingsplan för miljöprogrammet
Ledamot

Ja

Nils Karlsson (MP), Ordförande
Andreas Konstantinidis (S), Vice ordförande
Per Göran Wiberg (M), Andre vice ordförande
Lena Björk (S), Ledamot
Roland Hejde (S), Ledamot
Therese Lindberg (S), Ledamot
Ricardo Tarrida (S), Ledamot
Roko Kursar (L), Ledamot
Britt Lisbeth Yvonne Persson Ekström (SD), Ledamot
Bo Stefan Claesson (SD), Ledamot
Anna Larsson (V), Ersättare
Hans Åke Banke (M), Ersättare
Albin Schyllert (M), Ersättare
Resultat

X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X

7

X
X
4

2

1
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FSN 180425 §52 - Bilaga 4
19

Reservation
Funktionsstödsnämnden
Ärende: FSN-2018-128
Ärende: 5 Remiss angående förslag till Handlingsplan för miljöprogrammet-prioriterat
arbete i Malmö stad 2018-2020.

Med anledning av att Miljönämnden tagit fram ett förslag till ”Handlingsplan för klimatneutral
organisation 2020” som ska sändas ut på remiss så beslöt Kommunstyrelsens AU i går att
anmoda miljönämnden att de efter remissbehandling inarbeta förslagen i ”Handlingplan för
klimatneutral organisation 2020” i ”Handlingsplan för miljöprogrammet 2018-2020”.
Moderaterna yrkade därför på återremiss.
Med anledning av att nämnden inte gick med på vårt yrkande om återremiss så ställer vi oss
inte bakom yttrandet utan yrkar avslag.

Malmö 2018-04-25

Göran Wiberg (M)
Med instämmande av:

Josefin Anselmsson (M)

Hans Banke (M)

Albin Schyllert (M)

FSN 180425 §52 - Bilaga 5
20

Särskilt yttrande

Funktionsstödsnämnden 2018-04-25

Remiss angående förslag till Handlingsplan för miljöprogrammet-prioriterat
arbete i Malmö stad 2018-2020.
FSN-2018-128
Liberalerna i funktionsstödsnämnden vill med detta särskilda yttrande påpeka att vi
i första hand yrkade att ärendet skulle återremitteras då kommunstyrelsens
arbetsutskott anmodat miljönämnden att de efter remissbehandling inarbetar
förslagen i ”Handlingplan för klimatneutral organisation 2020” i ”Handlingsplan för
miljöprogrammet 2018-2020”. Det hade varit rimligare om funktionsstödsnämnden
först yttrat sig när miljönämnden hunnit väva samman de två handlingsprogrammen
till ett, så att man klart ser det totala innehållet.

Malmö 2018-04-25

Roko Kursar (L)
Med instämmande av:
Karin Granér (L)
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Malmö stad

1 (3)

Funktionsstödsnämnden
Datum

2018-04-25

Yttrande

Adress

205 80 Malmö
Diarienummer

Till

FSN-2018-128

Miljönämnden

Remiss angående förslag till Handlingsplan för miljöprogrammet - prioriterat arbete i Malmö stad 2018-2020
Dnr: 421:05878-2017

Funktionsstödsnämnden lämnar följande yttrande:
Yttrande

Funktionsstödsnämnden ställer sig positiv till handlingsplanen för miljöprogrammet. Planen
innehåller åtta åtaganden som är prioriterade för att miljöprogrammets mål ska kunna uppnås. Nämnden anser att åtagandena fångar viktiga utvecklingsområden för staden och att
planen innehåller färre åtaganden än den tidigare handlingsplanen anser nämnden är bra då
det skapar möjlighet att fokusera stadens insatser. Varje åtagande inleds med en intentionstext vilket nämnden anser är positivt då det skapar en samsyn kring åtagandet och vad som
behöver prioriteras. Till varje åtagande finns ett flertal aktiviteter kopplade.
Till varje aktivitet har en eller flera nämnder utsetts som ansvariga, varje aktivitet har en
nämnd som är huvudansvarig. Funktionsstödsnämnden föreslås, tillsammans med andra
nämnder, att vara ansvarig för sex aktiviteter. Nämnden anser att ansvarsfördelningen i förhållande till områdena är rimlig. Nämnders möjlighet att påverka de aktiviteter de har ansvar
för varierar och det är därför av stor vikt att det är tydligt vad som förväntas av respektive
nämnd. Här är det viktigt att formuleringen av aktiviteten är så pass tydlig att det inte råder
någon oklarhet kring vad som ska göras och vilken nämnd som ska göra vad. I aktiviteten
Klimatanpassa särskilda boenden, LSS-boende, grundskolor och förskolor som drivs och förvaltas av Malmö
stad för att undvika risker kopplat till extrema väderhändelser såsom värmeböljor och skyfall undrar
nämnden exempelvis vad klimatanpassa innebär för nämndens verksamhet. Handlar det om
att ansvariga nämnder ska ha en beredskap för extrema väderhändelser medan huvudansvarig nämnd driver arbetet? Eller handlar det om att respektive ansvarig nämnd ska planera för
hur man exempelvis bygger in kylaggregat i verksamheterna för att anpassa utifrån värme?
Aktiviteterna och ansvaret kan tolkas olika av olika nämnder vilket kan påverka samverkan
och genomförandet.
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Nämnden anser att en tydlig process för genomförande och uppföljning är av stor betydelse
för att skapa bästa möjligheter för att uppnå handlingsplanens ambitioner. I förhållande till
den förra handlingsplanen för miljöprogrammet 2015-2018 vill nämnden lyfta att processen
kring genomförande hade vissa faktorer som verkade försvårande. Inom några av åtagandena togs ingen kontakt mellan ansvariga nämnder och genomförande nämnder, och inom
andra åtaganden togs endast kontakt när det var dags för uppföljning. För att skapa hållbarhet kring arbetet med handlingsplanen och för att arbetet ska ge bästa effekt är det viktigt
med en samsyn och tydlighet i genomförandeprocessen.
Funktionsstödsnämnden anser därmed att avsnittet som rör ansvarsfördelning under rubriken ledning och styrning bör förtydligas Att varje ansvarig nämnd utser en kontaktperson till
varje aktivitet kan medföra en omfattande organisation kring planen. Det är då av stor vikt
att det inte råder någon oklarhet kring vad som förväntas. I avsnittet lyfts under rubriken
kontaktpersoner för aktiviteter ansvar för både huvudansvariga nämnder samt övriga ansvariga
nämnder. När det gäller själva arbetet med aktiviteterna är detta dock formulerat på samma
sätt för båda ansvarsnivåerna, vilket riskerar skapa en otydlighet kring vem som gör vad.
Funktionsstödsnämnden vill också lyfta att rubrikerna för ansvar under styrning och ledning
och för ansvar under respektive åtagande inte är synkade med varandra. Exempelvis står det
under ledning och styrning Kontaktpersoner för aktiviteter medan det under respektive åtagande
står Ansvariga för aktiviteter. Det finns en nivåskillnad i dessa begrepp och det är viktigt att rubrikerna kring ansvar synkas för att skapa en tydlighet och undvika missförstånd.
Under rubriken ledning och styrning lyfts även att kunskapen om miljöfrågan behöver öka
inom Malmö stad för att miljöprogrammets mål ska kunna nås. Vidare framgår ett behov av
utbildning samt att en utbildningsplan ska tas fram. Funktionsstödsnämnden anser att det är
bra att ett helhetsgrepp tas kring kompetenshöjande insatser, och vill framhålla vikten av
detta för att skapa en gemensam kunskapsbas för att bidra till positiv förflyttning. Nämnden
vill framhålla att det är viktigt att utbildningsinsatser och utbildningsplan prioriteras tidsmässigt för att kunna ge önskvärda effekter till 2020.
Vidare vill nämnden lyfta att det är positivt att handlingsplanen på ett tydligt sätt kopplas
både till miljöprogrammets miljömål och till de globala målen.

Ordförande

Nils Karlsson
Nämndsekreterare

Jesper Salö

(3)
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Göran Wiberg (M), Hans Banke (M) och Albin Schyllert (M) reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till det egna yrkandet om återremiss. (Bilaga 4 till protokoll FSN 18-04-25)
Roko Kursar (L) anmäler ett särskilt yttrande i ärendet. (Bilaga 5 till protokoll FSN 18-0425).
Lisbeth Persson Ekström (SD) och Stefan Claesson (SD) hänvisar till det särskilda yttrande
som Sverigedemokraterna lämnade i Miljönämnden 2018-01-23, diarienummer SBN-2018176-1.2.

(3)
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Malmö stad

Förskolenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-05-23 kl. 17:30-19:40

Plats

Lugna gatan 82, plan 6, mötesrum Utsikten

Beslutande ledamöter

Rose-Marie Carlsson (S) (Ordförande)
Bengt Åke Stefan Sandberg (MP) (Vice ordförande)
Anneli Bojesson (L) (Andre vice ordförande)
Mats Sjölin (S)
Nada Johansson (S)
Yakup Veysel (S)
Lars Joel Michael Nordström (V)
Helena Nanne (M)
Britt Lisbeth Yvonne Persson Ekström (SD)
Christer Bengtsson (SD)
Jan Birger Sonestedt (S) ersätter Frida Palmquist (S)
Torsten Viktor Gunnarson (M) ersätter Pernilla Röjner (M)
Max Hartler (L) ersätter Julija Radeson Lindeberg (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Malik Chaudhry (S)
Anette Ellis (S)
Annika Larsson (S)
Sawsan Hadid (MP)
Sadiye Altundal (V)
Mette Lisberg (SD)
Mariola Hansson (SD)

Övriga närvarande

Peter Lindberg (förskoledirektör)
Louise Säfström (sekreterare)
Ana Maria Deliv (kvalitet och myndighetschef)
Agneta Sjölund (ekonomichef)
Karin Bergstrand (HR-chef)
Mats Holmström (kommunikationschef)
Margaretha Danielsson (utbildningschef)
Peter Wahlström (utbildningschef)
Henrik Wollter (personalföreträdare, Lärarförbundet)
Jan-Ola Olsson (utbildningschef)
Annika Gottfridsson (enhetschef)
Gabriella Fricke (enhetschef)
Moa Morin (enhetschef)
Göran Ernström (enhetschef)
Anna Jadner (utredningssekreterare)
Anna Pettersson Gustafsson (controller)

Underskrifter

Sekreterare

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

Louise Säfström
Ordförande

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

…………………………………

Rose-Marie Carlsson
Justerande

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

Anneli Bojesson

…………………………………
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Utses att justera

Anneli Bojesson

Justeringen

2018-05-30

Protokollet omfattar

§66
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Remiss angående förslag till Handlingsplan för miljöprogrammet prioriterat arbete i Malmö stad 2018-2020

FSKF-2018-2714
Sammanfattning

Förskolenämnden ställer sig fortsatt positiv till revideringen av handlingsplanen och ser att
den har förtydligats och gjorts mer gripbar. Det är dock av stor vikt att de finansiella och
kompetensmässiga förutsättningarna för nämndernas arbete utreds innan handlingsplanen antas.
Anteckning

Anneli Bojesson (L), Helena Nanne (M), Torsten Gunnarson (M) och Max Hartler (L) deltar
inte i beslutet.
Beslut

Förskolenämnden beslutar
att översända yttrandet till miljönämnden.

Beslutet skickas till

Miljönämnden
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse förskolenämnden 180523 Yttrande över handlingsplan för
miljöprogrammet
Förslag till yttrande över handlingsplan för miljöprogrammet
Följebrev nämndsremiss
Förslag till handlingsplan 2018-2020
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Malmö stad

1 (2)

Förskolenämnden
Datum

2018-05-25

Yttrande

Adress

Lugna gatan 82
Diarienummer

FSKF-2018-2714

Till

Miljönämnden
Malmö Stad

Remiss angående förslag till Handlingsplan för miljöprogrammet - prioriterat arbete i Malmö stad 2018-2020
Ert diarienummer: 421:05878-2017

Förskolenämnden har beslutat att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Förskolenämnden ställer sig fortsatt positiv till revideringen av handlingsplanen och ser att
den har förtydligats och gjorts mer gripbar. Det är dock av stor vikt att de finansiella och
kompetensmässiga förutsättningarna för nämndernas arbete utreds innan handlingsplanen
antas.
Yttrande

Förskolenämndens verksamhet bidrar till stadens utveckling genom att barnen är med i utvecklingen och kan bli ambassadörer för en hållbar utveckling. Förskolan ska enligt läroplanen lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Verksamheten ska hjälpa barn att förstå
hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både nu och i
framtiden. Genom att arbeta med grundläggande värden i förskolan sker ett integrerat arbete
med hållbarhet.
Förskolenämnden ställer sig fortsatt positiv till revideringen av handlingsplanen och ser att
den har förtydligats och gjorts mer gripbar. Dock ser nämnden inte något syfte med att ha
kopplingarna mellan åtagandena och kommunfullmäktigemålen i en separat bilaga. Det hade
varit betydligt enklare och tydligare att skriva in kommunfullmäktigemålen vid respektive
åtagande.
Det är fortfarandande ett stort problem att de finansiella och kompetensmässiga förutsättningarna för nämndernas arbete inte berörs i underlaget. Enligt förslaget finns det en huvudansvarig nämnd för respektive åtagande. Det är bra men det måste utredas och klarläggas
vilket mandat den huvudansvariga nämnden har över övriga berörda nämnder. Eventuella
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riktlinjer eller beslut som fattas av den huvudansvariga nämnden kan få stora konsekvenser
för övriga nämnder, både ekonomiskt och på andra sätt. Det är därför av stor vikt att det
görs en konsekvensanalys och en ekonomisk beräkning av vad respektive åtagande innebär
för de nämnder som berörs. I en del fall kan det mycket väl vara så att det är en annan
nämnd än den huvudansvariga som i slutänden får det största ekonomiska och praktiska ansvaret. Det är därför väsentligt att det är helt klarlagt vilket mandat en nämnd har att fatta
beslut i dessa frågor som påverkar budgetarbete och prioriteringar för en annan nämnd.
Förskolenämndens verksamhet berörs av i princip alla åtta åtaganden. Dock nämns förskolenämnden bara i tre av åtaganden (5, 6, 7) och då som sidoansvarig. I flertalet av de övriga
åtagandena kan det trots detta mycket väl bli ett stort ekonomiskt ansvar som hamnar på
förskolenämnden. Som exempel kan anges att förskolans redan mycket höga lokalkostnader
troligen påverkas kraftigt av åtagande nummer två om minskad energianvändning och effektivare uppvärmningsmetoder. Även kraven på hållbara inköp i åtagande nummer fyra kan
också lyftas fram som något som kan påverka förskolenämndens verksamhet i stor utsträckning. Resultatet av handlingsplanen kan alltså bli att förskolenämnden inte har möjlighet att
påverka beslut som får mycket stora konsekvenser på nämndens budget och ekonomi.
Det är därför av stor vikt att de finansiella och kompetensmässiga förutsättningarna för
nämndernas arbete utreds innan handlingsplanen antas.

Ordförande

Nämndsekreterare

Rose-Marie Carlsson

Louise Säfström

(2)
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Malmö stad

Grundskolenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-05-23 kl. 09:00-12:15

Plats

Grundskoleförvaltningen, Rönnblomsgatan 6 A, vån 9, C 9-1

Beslutande ledamöter

Anders Rubin (S) (Ordförande)
Johanna Öfverbeck (MP) (Vice ordförande)
Noria Manouchi (M) (Andre vice ordförande)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Tove Granditsky Svenson (S)
Håkan Mikael Nilsson (S)
Arzu Erden (S)
Lisa Stolpe (V)
Titti Sjölin (M)
Jörgen Grubb (SD)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Dorota Kwiatkowska-Rangatchew (M) ersätter Robert Lenir (M)
John Eklöf (M) ersätter Jacob Branting (L)

Ej tjänstgörande ersättare

Paul Jimmy Roger Olsson (S)
Munir Niazi (S)
Linnea Jacobsson (S)
Malte Roos (MP)
Linda Obiedzinski (M)
Nichodemus Nilsson (SD)

Övriga närvarande

Anders Malmquist (förvaltningschef)
Jesper Svedgard (sekreterare)
Bengt Lövqvist (personalrepresentant (SACO/LR))
Jan Walhagen (biträdande avdelningschef, kvalitetsavdelningen)
Henrik Bengtsson (utredningssekreterare)
Eric Grundström (utredningssekreterare)
Josefin Smedberg (utredningssekreterare)
Oscar Rauer (utredningssekreterare)
Helena Plantin (avdelningschef, kvalitetsavdelningen)
Helen Nyman (avdelningschef, ekonomiavdelningen)
Charlotte Hjertström (utredningssekreterare)
Eva-Lena Arefäll (utredningssekreterare)
Matilda Liljeberg (utredningssekreterare)
Anna Berglund (enhetschef, centrala skolplaceringsenheten)
Anette Enhav (avdelningschef, myndighetsavdelningen)
Laila Herner (skoljurist)
Maria Berghe (utvecklingssamordnare)

Underskrifter

Sekreterare

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

Jesper Svedgard
Ordförande

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

…………………………………

Anders Rubin (S)
Justerande

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

Noria Manouchi (M)

…………………………………
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Fahrudin Zejnic (utbildningschef, utbildningsområde Öster)
Jenny Bergwall (rektor, Bäckagårdsskolan)
Utses att justera

Noria Manouchi (M)

Justeringen

2018-05-23

Protokollet omfattar

§73
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Remiss angående förslag till handlingsplan för miljöprogrammetprioriterat arbete i Malmö stad 2018-2020

GRF-2018-6588
Sammanfattning

Revideringen av handlingsplanenen för miljöprogrammet avser år 2018–2020,
miljöprogrammets återstående tid. En anpassning har gjorts till de globala hållbarhetsmålen,
vilken är positiv. Antalet åtagande har minskat i förhållande till nuvarande handlingsplan, från
sjutton till åtta.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
att avge yttrande till miljönämnden i enlighet med grundskoleförvaltningens förslag
att beslutet ska justeras omedelbart

Protokollsanteckning

Noria Manouchi (M), Titti Sjölin (M), Dorota Kwiatkowska-Rangatchew (M) och John Eklöf
(M) deltar inte i beslutet.
Särskilda yttranden, reservationer

Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) avser inkomma med ett särskilt
yttrande.

Beslutet skickas till

Miljönämnden
Beslutsunderlag



förslag till handlingsplan 2018-2020
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Särskilt yttrande
Grundskolenämnden 2018-05-23
Ärende: GRF-2018-6588

Remiss angående förslag till handlingsplan för miljöprogrammet prioriterat arbete i Malmö stad 2018-2020
Sverigedemokraterna anser att miljöarbetet är viktigt och att vi ska fokusera på de
åtgärder som gör skillnad på riktigt. Vi anser bl.a. att det är väsentligt att vi har
kontroll över hur olika kemikalier hanteras och renas och att vårt vatten som är
mycket känsligt, behandla varsamt och hålls rent från miljöfarliga utsläpp.
Vi är noga med att blicken ska riktas mot de miljöåtgärder som gör verklig skillnad
och inte de som endast ger sken av det och finns med för att begränsa invånarnas
frihet. Detta är inte bara viktigt rent ekonomiskt utan också för miljöprogrammets
trovärdighet.
Alla miljömål och miljöprojekt bör ställas i realitet till vad de på riktigt åstadkommer.
Alltså bör nyttan ställas mot kostnader, begränsningar för invånare och om de kan
verkställas på annat ställe med högre effektivitet. Risken är annars stor att vi gör
åtgärder i Malmö till ett högt pris med stora begränsningar för invånarna, när åtgärder
utanför Malmö eller Sverige kan göras mycket effektivare, till lägre
samhällskostnader.
Tyvärr står det beskrivet i programmet att förtätning är något positivt för miljön,
tvärtom menar vi! I verkligheten innebär en förtätning, mindre grönyta, mer buller,
sämre luft, mindre dagsljus och att bostäder placeras nära bullriga och farliga
industrier.
_____________________________
Jörgen Grubb (SD)
____________________________
Nichodemus Nilsson (SD)

____________________________
Nima Gholam Ali Pour (SD)
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Grundskolenämnden
Datum

2018-04-10

Yttrande

Adress

Rönnbladsgatan 1 B
Diarienummer

Till

GRF-2018-6588

Miljönämnden

Remiss angående förslag till handlingsplan för miljöprogrammet- prioriterat arbete i Malmö stad 2018-2020
421:05878-2017

Grundskolenämnden beslutar att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Bedömningen är att de föreslagna åtagande och aktiviteterna är relevanta och ligger i linje
med verksamhetens uppdrag. Det finns dock behov att stämma av aktiviteter för att få en
god överenstämmelse i handlingsplanen gentemot verksamheternas möjlighet att uppfylla aktiviteter och åtaganden.

Yttrande

Revideringen av handlingsplanenen för miljöprogrammet avser år 2018–2020, det vill säga
miljöprogrammets återstående tid. En anpassning har gjorts till de globala hållbarhetsmålen,
vilken är positiv. Antalet åtagande har minskat i förhållande till nuvarande handlingsplan,
från sjutton till åtta.
Tre åtagande riktar sig mer specifikt med aktiviteter till Grundskolan: Åtagande 5, Kemikaliesmart Malmö. Åtagande 6, klimatanpassade Malmö samt Åtagande 7, Kunskap och engagemang för miljö och hållbar utveckling
Bedömningen är att de föreslagna åtagande och aktiviteterna är relevanta och ligger i linje
med verksamhetens uppdrag. I åtagandet avseende Kunskap och engagemang ser grundskolenämnden möjlighet att ansvara för den del som riktar sig till nämndens målgrupp. Med
andra ord finns det behov att stämma av aktiviteter med respektive nämnd för att få en god
överenstämmelse i handlingsplanen gentemot verksamheternas möjlighet att uppfylla aktiviteter och åtaganden.

342

Arbetet med miljöprogrammets handlingsplan är igång och grundskolan har till exempel representation i styrgruppen för kemikalieplanen och i styrgruppen för konstgräs och fallskydd
som är en del i arbetet med att minska mikroplaster.
Som påpekats tidigare hade det varit värdefullt med en beskrivning av de ekonomiska konsekvenserna. Med en begränsad budget görs kontinuerligt prioriteringar, vilket även kan ha inverkan på arbetet med miljöprogrammets handlingsplan.

Ordförande

Anders Rubin
Grundskoledirektör

Anders Malmquist
M deltar ej i beslutet.
SD avser inkomma med ett särskilt yttrande.

(2)
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Malmö stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-04-27 kl. 09:00-12:25

Plats

Sessionssalen, Stadshuset

Beslutande ledamöter

Juan-Tadeo Espitia (S) (Ordförande)
Bassem Nasr (MP) (Vice ordförande)
Gunn Hanéll (M) (Andre vice ordförande)
Christian Kutzner (S)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Björn Johansson (S)
John Ola Nilsson (V)
Patrick Reslow (-)
Sasha Steneram (M)
Joel Laguna Ascacivar (L)
Rickard Åhman Persson (SD)
Ola Johansson (SD)
Izabela Striner (S) ersätter Ann-Sofie Garsén (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Carl Hammarström (M)
John Roslund (M)
Britt-Marie Nilsson (SD)
Staffan Appelros (SD)

Övriga närvarande

Lars Rehnberg (Gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör)
Johanna Olsson (Sekreterare)
Nina Dakwar (Nämndsekreterare)
Josefin Thedeby (Enhetschef)
Ann-Sofie Nordh (Avdelningschef)
Edward Jensinger (Områdeschef gymnasieområde)
Jens Jording (Områdeschef gymnasieområde)
Jonas Svensson (Utbildningschef vuxenutbildning)
Gunilla Heimsten (Lärarförbundet)
Adriana Bassini Ståhl (Kommunal)
Annika Anjou (Strateg)
Jonas Andersson (Kommunikatör)

Utses att justera

Gunn Hanéll

Justeringen

2018-05-07

Protokollet omfattar

§57

Underskrifter

Sekreterare

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

Johanna Olsson
Ordförande

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

…………………………………

Juan-Tadeo Espitia
Justerande

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

Gunn Hanéll

…………………………………
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Remiss angående förslag till Handlingsplan för miljöprogrammet prioriterat arbete i Malmö stad 2018-2020

GYVF-2018-715
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har av miljönämnden ombetts yttra sig om
remissen Handlingsplan för miljöprogrammet – prioriterat arbete i Malmö stad 2018–2020. Förslaget
till handlingsplan är framarbetat i dialog med Malmö stads förvaltningar och bolag.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden välkomnar det reviderade förslaget till
handlingsplan och avger i sitt yttrande ett antal synpunkter på dess innehåll.
Beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avger yttrandet till miljöförvaltningen i
enlighet med gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens förslag.
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
Förslag till beslut på sammanträdet
Joel Laguna Ascacivar (L), med instämmande av Gunn Hanéll och Sasha Steneram (båda M)
yrkar avslag på förvaltningens förslag till yttrande.
Ola Johansson och Rickard Åhman Persson (båda SD), med instämmande av Patrik Reslow
(-), yrkar avslag på förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer huvudförslaget mot avslagsyrkandena och finner att gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden bifaller förvaltningens förslag.
Särskilda yttranden, reservationer
Gunn Hanéll och Sasha Steneram (båda M) och Joel Laguna Ascacivar (L) anmäler
gemensamt särskilt yttrande. Vid tidpunkt för justering har särskilt yttrande inte inkommit.
Ola Johansson, Rickard Åhman Persson (båda SD) och Patrik Reslow (-) anmäler gemensam
reservation mot beslutet, se bilaga.

Beslutet skickas till

Miljöförvaltningen
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse GVN 2018-04-27 Remiss angående förslag till Handlingsplan
för miljöprogrammet -prioriterat arbete i Malmö stad 2018 - 2020
Förslag till yttrande över Remiss angånde förslag till Handlingsplan för
miljöprogrammet - prioritierat arbete i Malmö stad 2018-2020
Tjänsteskrivelse miljönämnden 2018-01-23 Handlingsplan för miljöprogrammet
Handlingsplan för miljöprogrammet - prioriterat arbete i Malmö stad 2018-2020
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Kopplingar mellan åtaganden i förslag till Handlingsplan för miljöprogrammet –
prioriterat arbete i Malmö stad 2018–2020 och kommunfullmäktiges mål, miljömål
samt globala målen för hållbar utveckling
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Reservation
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2018-04-27
Ärende 9

Remiss angående förslag till Handlingsplan för miljöprogrammen – prioriterar
arbete i Malmö stad
I handlingsplanen beskrivs en förtätning av staden som någonting positivt, men i verkligheten
innebär en förtätning, mindre grönyta, mer buller, sämre luft, mindre dagsljus och att bostäder
placeras nära bullriga och farliga industrier. I miljönämndens budget för 2018 har alla
formuleringar som är positiva till förtätning tagits bort, det borde också göras i
handlingsplanen. En ersättning för ianspråkstagen tomt- eller parkmark genom att bygga
gröna tak är en form av inhuman ekologi.
Sverigedemokraterna efterlyser även en redovisning av kostnader och resursåtgång för
handlingsplanens aktiviteter.
I förslaget finns det många rubriker där man helt missar de stora och angelägna frågorna.
Under Energi finns det tankar kring satsningar på sol och vind men inget om de problem som
finns kring att koppla upp upp sig på ett för medborgarna lönsamt sätt. Elnätsmonopol och
fjärrvärmemonopol gör ofta miljösatsningar oekonomiska för den enskilde.
Under rubriken Infrastruktur borde man även haft tankar på avfallsfrågorna. De satsningar
som nu görs för att skapa en bra hushållsnära sortering av återvinning och restavfall
motverkas av Producentansvaret som istället dubbeldebiterar medborgarna samtidigt som det
innebär resursslöseri avseende transporter och platsmark.
Ett annat märkligt exempel är hur man med argumentet minskad klimatpåverkan skall öka
antalet växtbaserade måltider. För en jägare eller konsument av kött från fribetande boskap
framstår det som en direkt vilseledning att industriellt odlad gröda skulle ge mindre
klimatpåverkan.
Kort sagt: Ett dokument av byråkrater, för byråkrater. Ingen inblandningar av medborgare
eller hänsyn till deras önskemål eller behov. Man uppnår oftast bäst resultat genom ett
medborgarperspektiv. Detta dokument är en ovanifrånprodukt utan förankring. Målen
kommer därför att misslyckas.
Rickard Åhman Persson (SD)
Ola Johansson (SD)
Patrick Reslow (SD)
Britt-Marie Nilsson (SD)
Staffan Appelros (SD)
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Malmö stad
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Datum

2018-04-27

Yttrande

Adress
Diarienummer

Till

GYVF-2018-715

Miljöförvaltningen

Remiss angående förslag till Handlingsplan för miljöprogrammet - prioriterat arbete i Malmö stad 2018-2020
Dnr 421:05878–2017

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har av miljönämnden ombetts yttra sig om remissen Handlingsplan för miljöprogrammet – prioriterat arbete i Malmö stad 2018–2020. Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden välkomnar det reviderade förslaget till handlingsplan och lämnar i
sitt svar ett antal synpunkter på dess innehåll.
Yttrande

Nedan följer gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kommentarer och synpunkter på det reviderade förslaget till Handlingsplan för miljöprogrammet – prioriterat arbete i Malmö stad 2018–2020. Yttrandet utgår
från de frågor som miljöförvaltningen ställt i remissen om handlingsplanens innehåll.
Är rätt nämnder och styrelser utpekade som ansvariga för åtaganden och aktiviteter?
GVN anser i stort att rätt nämnder och styrelser är utpekade som ansvariga för åtaganden
och aktiviteter.
Har aktiviteter och mått rätt ambitionsnivå? Är det rätt saker som prioriteras?
GVN anser i stort att aktiviteter och mått har rätt ambitionsnivå och att rätt saker prioriteras.
Vad gäller Åtagande 4. Hållbara inköp anser nämnden att det är få förvaltningar som är delansvariga för åtagandet sett till den stora omfattningen som frågan har för Malmö stad och
den information som kommer behöva inhämtas från de olika förvaltningarna. Det framgår
inte hur åtagandet relaterar till arbetet med Malmö stads nya inköpspolicy.
Finns det aspekter inom åtagandena som behöver belysas ytterligare?
GVN uppmärksammar att handlingsplanen inte tar upp aspekten digitalisering och miljö och
menar att detta borde kunna belysas ytterligare inom de olika åtagandena.

2 (2) 40
Ordförande

Juan-Tadeo Espitia
Gymnasie- och vuxenutbildningsdirektör

Lars Rehnberg
Ola Johansson, Rickard Åhman Persson (båda SD) och Patrik Reslow (-) anmäler gemensam reservation mot beslutet, se bilaga.
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Malmö stad

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-04-26 kl. 09:00-12:00

Plats

Kungsgatan 13, rum 5130

Beslutande ledamöter

Carina Nilsson (S) (Ordförande)
Lilian Gerleman (M) (Andre vice ordförande)
Adrian Kaba (S)
Zinaida Kajevic (S)
Martin Christian Hjort (S)
Nancy Lina Castillo Jaramillo (S)
Birgitta Ehlin (V)
Peter Ollén (M)
Narcis Spahovic (L)
Ilvars Hansson (SD)
Marie Engqvist Ridell (MP) ersätter Jouni Borglund (MP) (Vice ordförande)
Ragnhild Ståleker (M) ersätter Elisabeth Elgh (M)
Eva Hallén (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Bjarne Hansen (S)
Preben Hugo Andersson (S)
Johanna Margareta Axerup (S)
Bengt Karl Anton Flink (V)
Lars Mårtensson (M)

Övriga närvarande

Gisela Gréen (förvaltningsdirektör)
Susanne Nordqvist (nämndsekreterare)
Brita Kaltenbrunner Bernitz (utredningssekreterare)
Åke Härstedt (enhetschef)
Jaklina Strand (utredningssekreterare)
Per Öst (säkerhets- och beredskapssamordnare)
Jessica Rosén (framtida ledare)
Emilia Ljungberg (framtida ledare)
Sandra Naxin (framtida ledare)
Anna Herold (framtida ledare)

Utses att justera

Lilian Gerleman

Justeringen

2018-05-03

Protokollet omfattar

§40

Underskrifter

Sekreterare

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

Susanne Nordqvist
Ordförande

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

…………………………………

Carina Nilsson
Justerande

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

Lilian Gerleman

…………………………………
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Remiss om förslag till Handlingsplan för miljöprogrammet - prioriterat
arbete i Malmö stad 2018-2020

HVO-2018-285
Sammanfattning

Miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad Handlingsplan för miljöprogrammet
– prioriterat arbete i Malmö stad 2015-2018. Den reviderade versionen föreslås gälla till och
med 2020, samma år som miljöprogrammet i sig och innehåller ett färre antal åtaganden än
tidigare (8 jämfört med 17 stycken). Ett nytt avsnitt som gäller ledning och styrning har lagts
till i revideringen och ansvarsfördelningen är tydligare, även när det gäller aktiviteter. En
tidigare version av den reviderade handlingsplanen har under hösten 2017 varit utsänd på
förvaltningsremiss där hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen var övervägande positiva till
revideringen, men där också många synpunkter framfördes. Merparten av förvaltningens
synpunkter har miljöförvaltningen tagit i beaktande inför den version som nu är utsänd på
remiss.
Beslut

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna yttrande över remiss om förslag till Handlingsplan för miljöprogrammet –
prioriterat arbete i Malmö stad 2018-2020.

Yrkanden

Moderaterna och Liberalerna yrkar genom Lilian Gerleman (M ) i första hand att ärendet
återremitteras. Lilian Gerleman uppger att Kommunstyrelsens arbetsutskott anmodat
Miljönämnden i Malmö att efter remissbehandling inarbeta förslagen i ”Handlingsplan för
klimatneutral organisation 2020” i ”Handlingsplan för miljöprogrammet 2018-2020” och att
hälsa-, vård- och omsorgsnämnden därför bör yttra sig först när miljönämnden sammanfört
de två handlingsplanerna till en och man kan ta del av innehållet i dess helhet. I andra hand
yrkar Moderaterna och Liberalerna avslag på föreliggande förslag till yttrande.
Zinaida Kajevic (S) och Martin Hjort (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag och yrkar bifall till
föreliggande förslag till yttrande.
Beslutsgång

Ordföranden avser att nämnden först tar ställning till om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras, därefter ta ställning till om förslaget till yttrande ska bifallas eller avslås.
Nämnden godkänner beslutsgången.
Ordföranden ställer Lilian Gerlemans (M) yrkande om återremiss mot Zinaida Kajevics (S)
och Martin Hjorts (S) yrkande om att ärendet ska avgöra idag, mot varandra, och finner att
nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.
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Därefter ställer ordföranden Lilian Gerlemans (M) avslagsyrkande mot Zinaida Kajevics (S)
och Martin Hjorts (S) bifallsyrkande och finner att nämnden beslutar att bifalla förslag till
yttrande över remiss om förslag till handlingsplan för miljöprogrammet- prioriterat arbete i
Malmö stad 2018-2020.
Särskilda yttranden, reservationer

Lilian Gerleman (M), Ragnhild Ståleker (M), Peter Ollén (M) och Narcis Spahovic (L)
reserverar sig mot beslutet och inkommer med en gemensam skriftig reservation för
Moderaterna och Liberalerna, bilaga 1.
Ilvars Hansson (SD) och Eva Hallén (SD) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 2.

Beslutet skickas till

Miljönämnden
Beslutsunderlag







Förslag till handlingsplan för miljöprogrammet 2018-2020
Missiv
Kopplingar mellan åtaganden och mål
Förändringar åtaganden och aktiviteter
Särskilt yttrande från Sverigedemokraterna i miljönämnden
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Reservation

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2018-04-26
Ärende angående Remiss om förslag till Handlingsplan för miljöprogrammetprioriterat arbete i Malmö stad 2018-2020
HVO -2018-285
Miljönämnden i Malmö har tagit fram ett förslag till ”Handlingsplan för klimatneutral
organisation 2020” som ska sändas ut på remiss. Av den anledningen har Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutat att anmoda Miljönämnden att efter remissbehandling inarbeta förslagen
i ”Handlingsplan för klimatneutral organisation 2020” i ”Handlingsplan för miljöprogrammet
2018-2020.”
Med anledning av ovanstående yrkade Moderaterna och Liberalerna på återremiss av ärendet
för att Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ska yttra sig först när Miljönämnden hunnit
sammanföra de två handlingsplanerna till en så att man klart kan överblicka det totala
innehållet.
I andra hand yrkade Moderaterna och Liberalerna avslag på föreliggande förslag till yttrande.
Då ingetdera av våra yrkanden vann majoritetens gillande anför vi reservation.

Lilian Gerleman (M)
Med instämmande av:
Lars Mårtensson (M)

Ragnhild Ståleker (M)

Peter Ollén (M) Narcis Spahovic (L)
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Särskilt yttrande
Hälsa- vård- och omsorgsnämnden 2018-04-26
Ärende:04 HVO-2018-285

Remiss om förslag till Handlingsplan för miljöprogrammetprioriterat arbete i Malmö stad 2018-2020
Vi Sverigedemokrater hänvisar övergripande till det särskilda yttrandet som ingavs till Miljönämnden av Sverigedemokraternas representanter.(421:05878-2017 (5b))
Vi instämmer i detta yttrande.
I övrigt tycker vi att vår förvaltning har lyckats fånga nyttjandet av flera ur betydelsepunkt
odefinierbara begrepp vilkas betydelse och mening måste förklaras.
Att upphandlingsprocesserna måste fungera är naturligtvis självklara faktorer man inte heller
kan bortse ifrån.

____________________________
Ilvars Hansson (SD)

____________________________
Eva Hallén (SD)
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Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Datum

2018-04-27

Yttrande

Adress

205 80 Malmö
Diarienummer

Till

HVO-2018-285

Miljönämnden

Remiss om förslag till Handlingsplan för miljöprogrammet - prioriterat arbete i Malmö stad 2018-2020
421:05878-2017

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 26 april 2018 att
lämna följande yttrande:
Yttrande

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden är positiva till revideringen av handlingsplanen för miljöprogrammet – prioriterat arbete i Malmö stad 2018-2020. Nämnden är också mycket positiva till att miljöförvaltningen i sin beredning beaktat många av de synpunkter som kom in
vid förvaltningsremissen. Särskilt uppskattas det tydliggörande avsnittet om ledning och
styrning.
En synpunkt som hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen lämnade har inte beaktats i det
remissförslag som nu skickats ut. Nämnden vill därför framföra denna igen eftersom det anses fortsatt viktigt och prioriterat.
I de fall direktupphandling sker anser nämnden att det behövs informationsinsatser och
andra former av stöd för att kunna ställa hållbarhetskrav. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden önskar att det läggs till en aktivitet om någon form av åtgärd, exempelvis informationsinsats eller framtagande av mallar och checklistor, för att öka möjligheterna för tjänstepersoner att ställa hållbarhetskrav i direktupphandlingar. Förslagsvis ansvarar kommunstyrelsen
via upphandlingsenheten för genomförandet.
Förutom detta anser nämnden att ytterligare ett antal begrepp bör förklaras och definieras i
ordlistan för att göra dokumentet ytterligare tillgängligt för läsaren: Beträdor, Biotop, Greppa näringen, Grönblå infrastruktur, Gröna hyresavtal, Hållbar konsumtion, Hållbar textil, Mobilitet och Uppströmsarbete. Dessutom är begreppen Biologisk mångfald, Cirkulär ekonomi och Grön infrastruktur
förklarade på ett sådant sätt att de inte blir tydligare för läsaren. Om det finns ett behov av
att använda både begreppen biologisk mångfald och biodiversitet bör också det senare läggas
till som en alternativ term för biologisk mångfald i ordlistan.
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Ordförande

Carina Nilsson
Förvaltningsdirektör

Gisela Gréen
Särskilda yttranden och reservationer
Lilian Gerleman (M), Ragnhild Ståleker (M), Peter Ollén (M) och Narcis Spahovic (L) reserverar
sig mot beslutet och inkommer med en gemensam skriftlig reservation för Moderaterna och Liberalerna, bilaga 1.
Ilvars Hansson (SD) och Eva Hallén (SD) inkommer med ett särskilt yttrande, bilaga 2.
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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-05-30 kl. 13:00-13:20

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (Andre vice ordförande)
Rose-Marie Carlsson (S)
Carina Svensson (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (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 Andréas Schönström (S) (Vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Juan-Tadeo Espitia (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Anders Skans (V)
Nils Karlsson (MP)
Linda Sofie Dahlberg Wirje (M)
John Roslund (M)
Helena Nanne (M)
Eva Bertz (L)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Stadsjurist)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Eva Marie Tancred (Ärendekoordinator)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Jan Åke Troedsson (Ekonomidirektör)
Anna Westerling (Budgetchef)
Karin Lindroth (Kommunikationsstrateg)
Liselott Nilsson (HR-Direktör)
Per-Erik Ebbeståhl (Direktör förvaltningsavdelningen)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Bertil Siöström (Tf. Välfärdsdirektör)

Underskrifter

Sekreterare

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

Pernilla Mesch
Ordförande

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

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

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

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2018-06-12

Protokollet omfattar

§204

50
3

§

204

Remiss angående förslag till handlingsplan för miljöprogrammet prioriterat arbete i Malmö stads 2018-2020

STK-2018-246
Sammanfattning

Miljönämnden har utarbetat ett förslag till handlingsplan för miljöprogrammet för perioden
2018–2020 som nu är på nämndsremiss. Handlingsplanen innehåller åtta övergripande
åtaganden med förslag på tillhörande aktiviteter för att Malmö stad ska arbeta i riktning mot
målen i miljöprogrammet. Stadskontoret välkomnar att antalet åtaganden har reducerats i
jämförelse med nu gällande handlingsplan samt att respektive nämnds och bolags ansvar har
förtydligats. Handlingsplanen utgör ett stöd till stadens nämnder och bolag i arbetet med att
nå miljöprogrammets målsättningar och det är upp till respektive nämnd och bolag att inom
ramen för sitt samlade uppdrag arbeta för att uppnå delar av de övergripande målen i
miljöprogrammet som berör den egna verksamheten. Detta ärendet relaterar även till
ärendena om Miljöredovisningen för 2017 (STK-2018-230), revisorskollegiets granskning av
miljöarbetet i Malmö stad (STK-2018-227) och handlingsplanen för klimatneutralorganisation
2020 (STK-2018-231).
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen översänder bifogat yttrande över förslag till ”Handlingsplan för
miljöprogrammet – prioriterat arbete i Malmö stad 2018–2020” till miljönämnden.
2. Kommunstyrelsen anmodar miljönämnden att efter remissbehandling inarbeta
förslagen i ”Handlingsplan för klimatneutral organisation 2020” (STK-2018-231) i
”Handlingsplan för miljöprogrammet – prioriterat arbete i Malmö stad 2018–2020”.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Hanna Thomé (V) yrkar att ärendet ska behandlas av kommunfullmäktige.
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag mot
Hanna Thomés (V) tilläggsförslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Hanna Thomé (V) reserverar sig mot beslutet och avser att lämna in en skriftlig reservation,
bilaga 1.
Magnus Olsson (SD) och Anders Ohlin (SD) avser att lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 2.
Torbjörn Tegnhammar (M), Håkan Fäldt (M), Nora Manouchi (M) och Roko Kursar
(L) avser att lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 3.
Beslutet skickas till

Miljönämnden
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Beslutsunderlag














Tjänsteskrivelse från miljöförvaltningen
Kopplingar mellan åtaganden och mål
Följebrev nämndsremiss
Sändlista förvaltningsremiss och deltagare workshoppar
Förändringar åtaganden och aktiviteter (förvaltningssremiss)
Miljönämnden beslut 180123 §12 med Särskilt yttrande (SD)
Förslag till handlingsplan 2018-2020
Särskilt yttrande (SD) från miljönämnden
Förändringar åtaganden och aktiviteter (nämndsremiss)
Förslag till yttrande
Förslag till beslut KSAU 180521 §343
G-Tjänsteskrivelse KSAU 180521 Remiss angående förslag till handlingsplan för
miljöprogrammet
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Vänsterpartiet

Bilaga 1

Reservation
Kommunstyrelsen 2018-05-30: Ärende 3. Remiss angående förslag till handlingsplan för miljöprogrammet prioriterat arbete i Malmö stads 2018-2020

Vänsterpartiet ser med oro på den kritik som revisionen riktar i sin granskning av
miljöarbetet. Ska miljöfrågorna tas på allvar krävs att miljöprogrammet ges en överordnad
roll, där nämnderna åläggs att genomföra ett antal åtgärder. Då kan tydligheten och
prioriteringen ske på allvar, därför vill vi att handlingsplanen fastställs av
kommunfullmäktige.
Malmö 2018-05-30
Hanna Thomé
Med instämmande av
Anders Skans

Bilaga 2653

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2018-05-30
Ärende: STK-2018-246

Remiss angående förslag till handlingsplan för miljöprogrammet –
prioriterat arbete i Malmö stads 2018-2020
Går det inte med styrning, prova med mer styrning, så tycks s och mp resonera varje
gång en ny handlingsplan för miljöprogrammet ska tas fram.
Styrningen ska ske med en styrgrupp, referensgrupper, SoL-personer och
kontaktpersoner och kommunikations- och utbildningsplaner ska utformas. Men i
handlingsplanen varnas för att inte ens detta kommer vara tillräckligt för att nå målen,
utan i framtiden föreslås ett helt miljöledningssystem.
Vi Sverigedemokrater efterlyser en redovisning av kostnader och resursåtgång för
handlingsplanens aktiviteter.
I handlingsplanen beskrivs en förtätning av staden som någonting positivt, men i
verkligheten innebär en förtätning, mindre grönyta, mer buller, sämre luft, mindre
dagsljus och att bostäder placeras nära bullriga och farliga industrier.
I nämndsbudgeten för 2018 har alla formuleringar som är positiva till förtätning tagits
bort, det borde också göras i handlingsplanen.
Vi Sverigedemokrater är fortsatt kritiska till vindkraft och växtbaserade måltider.

____________________________
Magnus Olsson (SD)
Med instämmande av:

____________________________
Jörgen Grubb (SD)

____________________________
Anders Olin (SD)
Med instämmande av:

____________________________
Rickard Åhman Persson (SD)

Bilaga 3754

Särskilt yttrande
Kommunstyrelsen 2018-05-30
Ärende: Remiss angående förslag till handlingsplan för miljöprogrammet prioriterat arbete i Malmö stads 2018-2020
STK-2018-246
Liberalerna och moderaterna är bekymrade över att förvaltningen inte ännu börjat det viktiga
arbetet mot spridning av mikroplaster i våra vattendrag. I miljöprogrammet anges att arbetet
ska starta senast 2019, medan majoriteten redan 2016 angav att arbetet redan var i full gång.
Det måste påtalas att detta är en misslyckande från majoriteten vilket förtjänar allmänhetens
uppmärksamhet.
Vi ställer oss också kritisk till att programmet på sida 25 uppmanar Malmös skolförvaltningar
att ”välja mer växtbaserade måltider”. Vi menar att de enda övergripande krav som politiken
bör ställa på inköp av måltider ska vara att maten ska vara god och näringsrik. Därefter bör
professionen inom respektive förvaltning få tolka detta på det sätt man finner bäst.
Eftersom våra yrkanden inte vann gehör lämnar vi in detta särskilda yttrande.
Malmö 2018-05-30
Roko Kursar (L)

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

John Roslund (M)

Ewa Bertz (L)

Noria Manouchi (M)
Med instämmande av:
Helena Nanne (M)
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Kommunstyrelsen
Datum

2018-04-12

Yttrande

Adress

August Palms Plats 1
Diarienummer

Till

STK-2018-246

Miljönämnden

Remiss angående förslag till handlingsplan för miljöprogrammet - prioriterat arbete i Malmö stads 2018-2020
421:05878-2017

Sammanfattning

Kommunstyrelsen välkomnar att antalet åtaganden har reducerats i jämförelse med nu gällande handlingsplan samt att respektive nämnds och bolags ansvar har förtydligats. Handlingsplanen utgör ett stöd till stadens nämnder och bolag i arbetet med att nå miljöprogrammets målsättningar och det är upp till respektive nämnd och bolag att inom ramen för sitt
samlade uppdrag arbeta för att uppnå delar av de övergripande målen i miljöprogrammet
som berör den egna verksamheten.
Yttrande

Handlingsplanen i relation till kommunens övergripande styrning och organisering
Kommunstyrelsen välkomnar att antalet åtaganden har reducerats från 17 till åtta i jämförelse med nuvarande handlingsplan. Det är även positivt att de nämnder och bolag som är
ansvariga för åtaganden och aktiviteter anges på ett tydligt sätt. Sammantaget gör detta att
handlingsplanen blir ett lättöverskådligt och tydligt styrdokument.
Samtidigt är det viktigt att påpeka att handlingsplanen fortfarande innehåller ett stort antal
aktiviteter, totalt 61 stycken. Att genomföra samtliga aktiviteter kommer således att innebära
en betydande arbetsinsats för stadens nämnder och bolag, vilket är viktig att beakta innan
beslut tas om att fastställa handlingsplanen. Det stora antalet aktiviteter påverkar också handlingsplanens styrande effekt negativt utifrån tanken att om prioriteras allt, prioriteras inget.
Kommunstyrelsen vill betona att handlingsplanens aktiviteter måste utgå från nämnderna
och bolagens ordinarie arbete.
I framtagandet av kommuncentrala styrdokument bör roller och ansvarsfördelning mellan
kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnderna och förvaltningarna särskilt beaktas.

562

Kommunfullmäktige ansvarar för den kommunala verksamhetens övergripande inriktning,
organisation och ekonomi. Kommunstyrelsens uppdrag är att leda, samordna, och ha uppsikt
över den kommunala verksamheten. Nämnderna har av fullmäktige fått särskilda uppgifter
inom olika verksamhetsområden som definieras i deras reglementen.
Av vikt i sammanhanget är att en nämnd inte kan ge uppdrag till en annan nämnd. Detta gäller även för kommunstyrelsen, om inte kommunstyrelsen fått ett sådant mandat i särskilda
frågor från kommunfullmäktige.
Miljöprogrammet är ett övergripande styrdokument för nämnder och bolag inom Malmö
stad. Ett program är ett överordnat policydokument som anger övergripande målsättningar
och inriktningsmål.
Varje nämnd och bolag har ansvar för att inom ramen för sitt samlade uppdrag arbeta för att
uppnå delar av de övergripande målen i miljöprogrammet som berör den egna verksamheten. Detta ska ske genom välavvägda prioriteringar utifrån den enskilda nämndens budgetförutsättningar och med hänsyn till nämndens ansvar för sitt verksamhetsområde som helhet. I
kommunfullmäktiges budget anges under avsnittet ”Styrning och ledning” att budgeten är
stadens övergripande och överordnade styrdokument samt att ”Övriga kommunala styrdokument som planer, program, policys och liknande är underordnade målen i budgeten”.
Handlingsplaner utarbetas för att understödja nämndernas genomförande för att uppnå målsättningarna i programmet, där varje enskild nämnd och bolag ansvarar för insatser som berör deras områden. För att nå framgång behöver förslag till aktiviteter och insatser vara
starkt förankrade i de ansvariga nämnderna och bolagen. Kommunstyrelsen vill därför betona att det är av avgörande vikt att miljöförvaltningen och övriga berörda förvaltningar i
högre utsträckning samverkar kring det fortsatta arbetet med att ta fram en ny handlingsplan.
Kommunstyrelsen anser dessutom att ekonomiska konsekvenser kopplade till genomförande
av förslagen till aktiviteter i handlingsplanen behöver beskrivas av ansvarig nämnd, så att
målsättningarna kan vägas mot andra målsättningar samt organisatoriska och ekonomiska resurser. För att undgå otydlighet i styrningen är det viktigt att de åtgärder som planeras blir en
del av nämndernas ordinarie verksamhet och kopplas till exempelvis kommunfullmäktiges
målområde 8 och nämndernas ordinarie budgetarbete för 2019 och 2020.
I handlingsplanen benämns åtta åtaganden. Kommunstyrelsen anser dock att det finns en
risk att benämningen ”åtagande” bidrar till att skapa begreppsförvirring eftersom ”åtagande”
är en viktig del i det målstyrningsarbetet inom Malmö stad kopplade till kommunfullmäktiges
budgetmål.
Eftersom en nämnd inte kan ge uppdrag till en annan nämnd så menar kommunstyrelsen att
”Handlingsplan för miljöprogrammet 2018–2020” måste utgå ifrån nämndernas ordinarie
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arbete och att åtagandena måste arbetas fram i samverkan med berörda nämnder. Det är viktigt att detta även genomsyrar texterna i handlingsplanen.
Förslag på bildande av förvaltningsövergripande styrgrupp
Givet resonemanget ovan om att en nämnd inte kan ge uppdrag till en annan nämnd finns
det anledning att fråga sig vilket mandat den föreslagna styrgruppen skulle ha. Enligt förslag
till handlingsplan ska gruppen bland annat ”Följa arbetet med handlingsplanen och besluta
angående förslag, ändringar och avvikelser under planperioden” och ”Bedöma resultat och
besluta om en aktivitet är godkänd att avsluta”. Dessa uppgifter torde ligga inom respektive
nämnds och bolagsstyrelses ansvar. Därför kan en förvaltningsövergripande styrgrupp endast
få den typen av mandat om den ges det av kommunfullmäktige. Styrgruppen föreslås vidare
” Följa arbetet med handlingsplanen och fortlöpande återrapportera det pågående arbete
med förslag till ändringar och avvikelser under planperioden till stadens politiska organ”. Arbetet med miljöprogrammet följs redan upp genom den årliga miljöredovisningen, vilket gör
att det är viktigt att tydliggöra vilken ytterligare rapportering styrgruppen förväntas leverera
och till vilka politiska instanser.
I sammanhanget är det dock viktigt att påpeka att förvaltningsövergripande samarbete är en
central framgångsfaktor för att åstadkomma en hållbar utveckling. Därför är kommunstyrelsen positiv till att initiativ till detta tas och att miljönämnden för fram förslag på hur det kan
organiseras.
Utifrån ovanstående anser kommunstyrelsen att innan en förvaltningsövergripande styrgrupp
inrättas bör dess mandat och uppgifter revideras.
Uppdragsbeskrivning samordnings- och ledningsperson (SoL)
Rollbeskrivningen för ansvarig person för ett åtagande är något otydlig. Det står att personen
ska samordna och leda åtagandet med en beskrivning av arbetsuppgifter såsom rapportering
av resultat, samarbeta med deltagare och hålla kontakt med projektledare. Ledningsfunktionen finns inte med i beskrivningen. Förväntningarna på detta uppdrag behöver tydliggöras eftersom rollen beskrivs som samordnande och sammankallande mer än ledande.
Synpunkter på åtaganden och aktiviteter där kommunstyrelsen anges som ansvarig
4. Hållbara inköp
Kommunstyrelsen föreslår följande tillägg sist i inledningstexten: ”Hållbarhetsmål har implementerats i upphandlingsprocesserna och uppföljningsbara hållbarbetskrav ställs på leverantörerna såsom krav på exempelvis klimatanpassning, kemikaliesmarta produkter och möjlighet till återanvändning av produkter och material. Därutöver ställs även hållbarhetskrav
avseende social hänsyn, såsom krav på skäliga arbetsvillkor för arbetstagare som utför offentliga kontrakt.”
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Tillhörande mått till Aktivitet 2 bör också justeras till följande: ”Årligen ska uppfyllandet av
hållbarhetskrav kontrolleras i fyra kommunövergripande avtal”, ordet ”ställda” ska strykas.
7. Kunskap och engagemang för miljö och hållbar utveckling
Aktivitet 2. Malmö ska vara en drivande aktör i genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling,
på en lokal nivå
Här ges dessutom förslag på hur tredje stycket på sidan 24 angående de globala hållbarhetsmålen kan utvecklas. Kommunfullmäktige i Malmö stad har sedan programmet antogs beslutat att göra FN:s Globala mål för hållbar utveckling lokala och därmed utgöra ledstjärnor i
det fortsatta arbetet för att skapa en i alla avseenden hållbar stad. Som första kommun i Sverige undertecknade Malmö stad resolutionen A declaration of Cities Commitment to the 2030
Sustainable Development Agenda. Genom denna deklaration förbinder sig staden till att senast år
2020 utveckla en integrerad holistisk utvecklingsstrategi för att uppnå de globala målen år
2030 i form av en lokal Agenda 2030. Denna lokala Agenda 2030 är stadens högsta styrande
dokument, budgeten. Nu pågår arbetet med att integrera FN:s Globala mål i stadens styr-och
ledningssystem så att det blir tydligt att och hur alla verksamheter bidrar till Agenda 2030 och
en hållbar utveckling. För att möjliggöra detta utvecklingsarbete så har två viktiga beslut fattats under 2017. Bildandet av kommunstyrelsens finans- och hållbarhetsberedning och
bildandet av stadskontorets kansli för hållbar utveckling. Finans- och hållbarhetsberedningen har ett tydligt uppdrag att samordna och bereda ärenden inom de tre hållbarhetsdimensionerna samt att samordna och bereda ärenden som är kopplade till Agenda 2030 och FN:s
17 globala hållbarhetsmål. Kansliet för hållbar utveckling har i uppdrag är att leda, samordna,
stödja, utveckla, kommunicera och följa upp stadens hållbarhetsarbete. Under 2018 är fokus
på att initiera arbetet med att omsätta FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling i Malmö
stad och att höja kunskapsnivåerna både om Agenda 2030 - de globala målen och om principerna för ett arbetssätt för hållbar utveckling där chefer och politiker är en prioriterad målgrupp.
Aktivitet 7. Arbeta tillsammans med besöksnäringen för att göra Malmö till en mer hållbar destination, och
fortlöpande arbeta med ISO 20121-certifieringen med syfte att ständigt förbättra för Malmö som ett attraktivt alternativ för kommande evenemang, möten, konferenser, kongresser och privatresenärer
Förslag på reviderad formulering (aktivitet): Näringslivsavdelningen via Malmö Turism arbetar tillsammans med besöksnäringen för att göra Malmö till en mer hållbar destination ur alla
tre perspektiv och arbetar fortlöpande med att ISO 20121-certifiera Malmö Turisms verksamhet i syfte att ständigt förbättra så att Malmö är ett attraktivt alternativ för kommande
evenemang, möten, konferenser, kongresser och privatresenärer. (Kommunstyrelsen, miljönämnden)
Förslag på reviderad formulering (mått): Utvärdering av ISO 20121-certifieringen sker vid årliga revisioner – interna och externa.
Övriga synpunkter
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Genomgående i dokumentet används ordet förvaltningsövergripande med den betydelsen att
flera förvaltningar och bolag involveras men ordet kan även betyda att en hel förvaltning
omfattas. För att undvika missförstånd föreslår kommunstyrelsen att ordet förvaltningsövergripande ersätts med ordet kommunövergripande.

Ordförande

[Förnamn Efternamn]
[Fyll i titel]

[Förnamn Efternamn]
[Här anger du om det finns reservationer/särskilda yttranden]
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Malmö stad

Kulturnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-04-25 kl. 13:00-15:30

Plats

Malmö Museer, Teknikens och sjöfartens hus

Beslutande ledamöter

Sylvia Björk (S) (Ordförande)
Christina Dahlvid (S)
Leif Göran Andersson (S)
Mirjam Katzin (V)
Cornelia Björklund Röjner (M)
Amanda Brumark (L)
Kent Nykvist (SD)
Gustav Svanborg Edén (MP) ersätter My Gillberg (MP) (Vice ordförande)
David Blomgren (M) ersätter Linda Sofie Dahlberg Wirje (M) (Andre vice
ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Kenneth Hansson (S)
Eva Jönsson (S)
Abdulkhadir Said (S)
Hanna Margareta Granér (V)
Lars-Johan Hallgren (SD)

Övriga närvarande

Pernilla Conde Hellman (Kulturdirektör)
Anne Mattsson (Ekonomichef)
Linda Johannson (Tf Administrativ chef)
Anna Gawrys (Sekreterare)
Cecilia Widenheim (Konstmuseichef)
Katarina Carlsson (Museichef)
Anna-Carin Mårtensson (Avdelningschef)
Hanna Sjöberg (Avdelningschef)
Anna Boresson (Avdelningschef)
Mats Fastrup (Enhetschef)
David Levin (Kommunikatör)
Genc Beqiri (Vision)
Patrik Nilsson (SACO)
Max Emlund (Kommunal)

Utses att justera

Cornelia Röjner (M)

Justeringen

2018-05-04

Protokollet omfattar

§53

Underskrifter

Sekreterare

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

Anna Gawrys
Ordförande

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

…………………………………

Sylvia Björk (S)
Justerande

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

Cornelia Röjner (M)

…………………………………
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Remiss angående förslag till Handlingsplan för miljöprogrammet prioriterat arbete i Malmö stad 2018-2020

KN-2018-547
Sammanfattning

Miljönämnden har under 2017 tagit fram ett förslag till revidering av Handlingsplan för
miljöprogrammet- Prioriterat arbete i Malmö stad 2018-2020. Förslaget till den reviderade planen
skickas nu på remiss för ställningstagande och synpunkter.
Beslut

Kulturnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till yttrande, samt
att sända över yttrandet till miljönämnden.
Beslutsgång

Cornelia Röjner (M) yrkar avslag till föreliggande förslag.
Sylvia Björk (S) och Göran Andersson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kulturnämnden har beslutat att
bifalla föreliggande förslag.
Reservationer

Cornelia Röjner (M) och Amanda Brumark (L) reserverar sig mot förslaget och meddelar att
de avser att lämna in en skriftlig reservation (bilaga 1).
Beslutet skickas till

Miljönämnden

Beslutsunderlag
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Bilaga 1

Reservation

Kulturnämnden 2018-04-25
Ärende 5
KN-2018 - 547

Förslag till Handlingsplan för Miljöprogrammet - 2018 - 2020
Kulturnämnden, liksom alla andra nämnder i Malmö, mottager många remisser från
Miljönämnden, som vi väntas svara på, och nu har vi fått ärendet med den
reviderade planen av "Handlingsplan för miljöprogrammet 2018 - 2020" för yttrande.
Det har kommit till vår kännedom att Miljönämnden även har tagit fram ett förslag till
"Handlingsplan för klimatneutral organisation 2020", och även detta ska sändas ut på
remiss till alla nämnder.
Miljönämnden skall på uppdrag efter denna remissbehandling inarbeta förslagen som
kommit fram i ”Handlingsplan för klimatneutral organisation 2020” i den reviderade
planen av ”Handlingsplan för miljöprogrammet 2018 - 2020”, som antagligen återigen
skall sändas ut på en remissrunda till alla nämnder.
Med hänsyn till ovanstående yrkade vi i första hand återremiss på ärendet för att
nämnden ska yttra sig först när miljönämnden hunnit väva samman de två
handlingsprogrammen till ett, så att man klart ser det totala innehållet.
Då vi inte fick gehör för detta yrkade vi avslag på ärendet.

Cornelia Röjner (M)

David Blomgren (M)

Amanda Onsberg Brumark (L)
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Kulturnämnden
Yttrande

Datum

2018-04-25
Adress

Baltzarsgatan 31
Diarienummer

KN-2018 -547

Yttrande avseende Handlingsplan för miljöprogrammet prioriterat arbete i Malmö stad 2018 -2020- förslag
Dnr: 421: 05878 - 2017

Kulturnämnden har beslutat att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Kulturnämnden ser huvudsakligen positivt på den reviderade planen och anser att förslaget
är tydligt, väl genomarbetat och ambitiöst.
Yttrande

Kulturnämnden uppfattar revideringsförslaget som väl genomarbetat och ambitiöst. Tidigare
åtaganden har slagits ihop och kopplats till mål i Miljöprogrammet och FNs globala hållbarhetsmål, vilket är positivt. Dessutom finns en tydlig och utförlig beskrivning av uppdraget,
innebörden och omfattningen av åtaganden. I det reviderade förslaget har avsnittet kring
styrning och ledning förtydligats ifråga om projektorganisation, åtaganden och aktiviteter vilket bäddar för ett effektivt sätt att förbättra arbetet med Handlingsplanen för miljöprogrammet.
En uttalad ambition i planen är att skapa samsyn kring visioner, målkopplingar och aktiviteter. Det åtföljs numera även av en beskrivning av konkreta aktiviteter inom ramen för projektledningen vilket är önskvärt och positivt.
Kulturnämnden föreslås vara ansvarig för aktiviteter inom tre av totalt åtta åtaganden i handlingsplansförslaget, i stort sätt samma som i den tidigare handlingsplanen. Kulturnämnden
ställer sig därför fortsatt positiv till ansvaret för aktiviteter inom de föreslagna åtagandena.
Kulturnämnden ser vidare fram emot fortsatt arbete med integrering av Handlingsplanen för
miljöprogrammet – prioriterat arbete i Malmö stad 2018-2020- förslag i övrigt målarbete i staden.

Ordförande

Sylvia Björk
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Kulturdirektör

Pernilla Conde Hellman

(2)
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Malmö stad

Servicenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-04-24 kl. 13:00-14:45

Plats

Henrik Smithsgatan 13, rum Studion

Beslutande ledamöter

Jan Olsson (S) (Ordförande)
Eva Bertz (L) (Andre vice ordförande)
Gert Åke Jakobsson (S)
Ingela Andersson (S)
Yngve Roland Nilsson (V)
Karin Elisabet Olsson (M)
Camilla Andersson (M)
Staffan Appelros (SD)
Jean Pierre Denape (S) ersätter Stefana Hoti (MP) (Vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Frida Michelsen (S)
Malin Håård (V)
Martin Olsson (M)
Niclas Röhr (M)
Peter Samuelsson (L)

Övriga närvarande

Carina Tempel (servicedirektör)
Ann-Marie Ek Wästberg (avdelningschef kommuntjänster)
Jerker Johansson (avdelningschef kommunteknik)
Gertrud Sonesson Wessman (avdelningschef skolrestauranger)
Leif Nilsson (personalföreträdare (Vision))
Josefin Haugthon (nämndsekreterare)
Lovisa Eriksson (planeringssekreterare)

Utses att justera

Ewa Bertz (L)

Justeringen

2018-05-02

Protokollet omfattar

§47

Underskrifter

Sekreterare

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

Josefin Haugthon
Ordförande

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

…………………………………

Jan Olsson (S)
Justerande

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

Ewa Bertz (L)

…………………………………
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Remiss om förslag till handlingsplan för miljöprogrammet - prioriterat
arbete i Malmö stad 2018-2020

SN-2018-239
Sammanfattning

Miljönämnden har skickat Handlingsplan för miljöprogrammet – prioriterat arbete i Malmö
stad 2018–2020 till servicenämnden för yttrande. Handlingsplan för miljöprogrammet –
prioriterat arbete i Malmö stad 2018–2020 är en revidering av Handlingsplan för
miljöprogrammet – prioriterat arbete i Malmö stad 2015–2018 och följer därmed målåret för
Miljöprogram för Malmö stad 2009–2020. De åtta åtagandena som pekas ut i
handlingsplanen är arbete som måste drivas på särskilt för att vi ska kunna nå
miljöprogrammets högt satta mål. Till varje åtagande finns vidare ett antal prioriterade
aktiviteter listade men en eller flera nämnder/styrelser ansvariga.
I yttrandet föreslås servicenämnden ställa sig bakom förslaget under förutsättning att vissa
mått som rör servicenämnden justeras enligt nämndens yttrande. Servicenämnden upplyser
även om att eftersom förvaltningen tillhör en nämnd som inte är anslagsfinansierad, så som
övriga nämnder, innebär det att kostnader för planens genomförande kommer att läggas på
de inkomstmöjligheter förvaltningen har. Det kan innebära höjda hyror och avgifter för
förvaltningens tjänster.
Ärendet kommer att skickas till miljönämnden direkt efter sammanträdet. Eventuella
skriftliga reservationer och särskilda yttranden som inkommer i efterhand kommer att skickas
som en komplettering till miljönämnden.
Beslut

Servicenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
Särskilda yttranden, reservationer

Staffan Appelros (SD) avser lämna in ett särskilt yttrande, bilaga 1.
Beslutet skickas till

Miljönämnden
Beslutsunderlag






Följebrev Remiss om Handlingsplan för miljöprogrammet - prioriterat arbete i
Malmö stad 2018-2020
Sändlista Förslag till handlingsplan för miljöprogrammet- prioriterat arbete i Malmö
stad 2018-2020
Särskilt yttrande från Sverigedemokraterna, Förslag till handlingsplan för
miljöprogrammet- prioriterat arbete i Malmö stad 2018-2020
Protokollsutdrag miljönämnden 2018-01-23 § 12 Handlingsplan för
miljöprogrammet- prioriterat arbete i Malmö stad 2018-2020- förslag
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G-Tjänsteskrivelse Förslag handlingsplan för miljöprogrammet- prioriterat arbete i
Malmö stad 2018-2020
Handlingsplan för miljöprogrammet- prioriterat arbete i Malmö stad 2018-2020förslag
Förändringar åtaganden och aktiviteter
Kopplingar mellan åtaganden i förslag till Handlingsplan för miljöprogrammet –
prioriterat arbete i Malmö stad 2018–2020 och kommunfullmäktiges mål, miljömål
samt globala målen för hållbar utveckling
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Särskilt Yttrande
Servicenämnden 2018-04-24
Ärende 07

Remiss förslag till Handlingsplan för miljöprogrammet – prioriterat arbete i Malmö stad
2018-2020
I handlingsplanen beskrivs en förtätning av staden som någonting positivt, men i verkligheten
innebär en förtätning, mindre grönyta, mer buller, sämre luft, mindre dagsljus och att bostäder
placeras nära bullriga och farliga industrier. I miljönämndens budget för 2018 har alla
formuleringar som är positiva till förtätning tagits bort, det borde också göras i
handlingsplanen. En ersättning för ianspråkstagen tomt- eller parkmark genom att bygga
gröna tak är en form av inhuman ekologi.
Sverigedemokraterna efterlyser även en redovisning av kostnader och resursåtgång för
handlingsplanens aktiviteter.
I förslaget finns det många rubriker där man helt missar de stora och angelägna frågorna.
Under Energi finns det tankar kring satsningar på sol och vind men inget om de problem som
finns kring att koppla upp upp sig på ett för medborgarna lönsamt sätt. Elnätsmonopol och
fjärrvärmemonopol gör ofta miljösatsningar oekonomiska för den enskilde.
Under rubriken Infrastruktur borde man även haft tankar på avfallsfrågorna. De satsningar
som nu görs för att skapa en bra hushållsnära sortering av återvinning och restavfall
motverkas av Producentansvaret som istället dubbeldebiterar medborgarna samtidigt som det
innebär resursslöseri avseende transporter och platsmark.
Ett annat märkligt exempel är hur man med argumentet minskad klimatpåverkan skall öka
antalet växtbaserade måltider. För en jägare eller konsument av kött från fribetande boskap
framstår det som en direkt vilseledning att industriellt odlad gröda skulle ge mindre
klimatpåverkan.
Kort sagt: Ett dokument av byråkrater, för byråkrater. Ingen inblandningar av medborgare
eller hänsyn till deras önskemål eller behov. Man uppnår oftast bäst resultat genom ett
medborgarperspektiv. Detta dokument är en ovanifrånprodukt utan förankring. Målen
kommer därför att misslyckas.

Staffan Appelros (SD)
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Servicenämnden
Datum

2018-04-26

Yttrande

Adress

Henrik Smithsgatan 13
Diarienummer

Till

SN-2018-239

Miljönämnden

Remiss om förslag till handlingsplan för miljöprogrammet - prioriterat arbete i Malmö stad 2018-2020
421:05878-2017

Servicenämndenn beslutade den 24 april 2018 att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Servicenämnden ställer sig bakom intentionerna i den reviderade planen under förutsättning
att vissa mått som rör servicenämnden justeras enligt nämndens yttrande. Servicenämnden
deltar gärna framöver vid framtagande av handlingsplanen i ett tidigare skede då det potentiella bidraget från respektive nämnd i remisskedet är starkt begränsat. Detta särskilt med
tanke på att flera förslag på mått i handlingsplanen i nuläget är kraftigt kostnadsdrivande för
servicenämnden där ibland att flytta användningen av energi, där målvärdet är att 50 procent
av fastigheterna ska vara uppkopplade mot smarta nät år 2020 vilket för nämnden är helt
orimligt.
Servicenämnden anser att den nya handlingsplanen för miljöprogrammet är enklare att ta till
sig med färre och mer samlande åtaganden. Nämnden anser också att det är föredömligt att
ta upp andra styrande planer på miljöområdet och hänvisa till dessa istället för att skapa flera
styrande dokument på samma tema inom kommunen. Servicenämnden ser vidare ett behov
av en aktivitet där miljöförvaltningen och eller kommunstyrelsen tar ansvar för att samla styrande dokument och de olika förvaltningarnas kontaktpersoner inom ramen för ekologisk
hållbarhet på en gemensam kommunikationsyta. Detta för att skapa en ökad kunskap, mer
engagemang och bättre samverkan mellan förvaltningarna och för att få en intern, aktiv och
stödjande kommunikationsyta för Miljöprogrammet och handlingsplanen framöver.
Yttrande

Servicenämnden ställer sig bakom intentionerna i den reviderade planen under förutsättning
att vissa mått som rör servicenämnden justeras enligt nämndens yttrande. Servicenämnden
anser vidare att den nya handlingsplanen för miljöprogrammet är enklare att ta till sig med
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färre och mer samlande åtaganden. Servicenämnden har valt att strukturera sitt svar utifrån
rubrikerna i remissen.
Synpunkter på avsnittet Inledning
Servicenämnden anser att det är föredömligt att ta upp andra styrande planer på miljöområdet och hänvisa till dessa istället för att skapa flera styrande dokument på samma tema inom
kommunen. Detta får gärna utvecklas framöver för att minska det kommunala överlappet
mellan styrdokument.
I handlingsplanens inledning står att läsa att ekonomiska och personella resurser för genomförandet ska avsättas inom ramen för nämndernas egna budgetar. En del av de aktiviteter där
servicenämnden är ansvarig är kraftigt kostnadsdrivande att genomföra för att nå utsatta
mått/målvärden. Servicenämnden vill därför upplysa om eftersom förvaltningen tillhör en
nämnd som inte är anslagsfinansierad, så som övriga nämnder, innebär det att kostnader för
planens genomförande kommer att läggas på de inkomstmöjligheter förvaltningen har. Det
kan innebära höjda hyror och avgifter för förvaltningens tjänster. Servicenämnden deltar
gärna framöver vid framtagande av handlingsplanen i ett tidigare skede då det potentiella bidraget från respektive nämnd i remisskedet är starkt begränsat. Detta särskilt med tanke på
att flera förslag på mått/målvärden i handlingsplanen är kraftigt kostnadsdrivande för servicenämnden.
Nämnden ställer sig överlag frågande till vad det innebär att servicenämnden står som fetmarkerad/huvudansvarig för aktiviteter. I det fall det ska tolkas som att nämnden ska vara
drivande för respektive aktivitet mot andra nämnder och bolag ställer sig servicenämnden
inte bakom huvudansvaret eftersom nämnden varken har resurser eller mandat att göra så.
Synpunkter på avsnitt Ledning och styrning
Servicenämnden är positiv till att handlingsplanen klargör att ansvaret för att genomföra
handlingsplanens åtaganden är gemensamt för alla Malmö stads nämnder och förvaltningar.
Det upplevs vidare som positivt att styrgruppen för handlingsplanen nu blir förvaltningsövergripande. Eftersom ansvaret är gemensamt förordar servicenämnden dock att alla förvaltningar representeras i den förvaltningsövergripande styrgruppen. Även om styrgruppen
blir stor så betonas härmed det gemensamma ansvaret vilket är centralt om handlingsplanen
ska få full effekt och miljöprogrammets intentioner uppnås.
Synpunkter på avsnitt 1. Ekosystem och biologisk mångfald
Aktivitet 2. Att skapa gröna och blå kvaliteter i staden kan servicenämnden också bidra med.
Nämnden följer redan idag den samlade grönytefaktorn på våra fastigheter.
Aktivitet 3. Servicenämnden tar gärna del av den strategi med förslag på generella åtgärder
för att öka naturvärden och ekosystemtjänster för eventuell framtida implementering på av
nämnden förvaltade fastigheter.

(7)
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Aktivitet 5. Ligger i linje med planerat målarbete, servicenämnden ska under 2018 bland annat arbeta med att systematiskt främja biologisk mångfald och ekosystemtjänster där utbildning är en första insats.
Synpunkter på avsnitt 2. Hållbar energi för alla i Malmö
I introduktionstexten för åtagandet står att nybyggnadskraven rörande energi ”[…]behöver
motsvara en certifiering av byggnader av nivån Miljöbyggnad Silver och Guld.”
Miljöbyggnad ställer många fler krav än bara krav på energi, 15 stycken totalt där energianvändning är en. Det innebär dessutom att man binder upp målet på ett program som en privat aktör tar fram och kan förändra radikalt under målperioden. ”Silver” och ”Guld” är vidare två olika nivåer vilket är otydligt i sig. Servicenämnden tar fram krav på energi för nybyggnad i förvaltningens projekteringsanvisning. I dagsläget motsvarar stadsfastigheter i nybyggnation, sett enbart ur energianvändning, nivå ”Brons”, det vill säga nämnden klarar Boverkets byggreglers energikrav i uppmätt värde. Servicenämnden har för avsikt att arbeta för
nivå motsvarande ”Silver” där lokaler i nuläget ska klara ≤ 70 procent av Boverkets byggreglers energikrav i uppmätt värde. Servicenämnden förordar att ambitionen på nybyggnadskrav relaterar till Boverkets byggregler istället för till Miljöbyggnad.
Aktivitet 2. Arbeta för att minska energianvändningen, ligger inom ramen för utstakat uppdrag och nuvarande politisk målstyrning.
Aktivitet 3. Rörande att flytta användningen av energi, där målvärdet är att 50 procent av fastigheterna ska vara uppkopplade mot smarta nät år 2020, är orimligt och måste justeras. Enbart servicenämnden förvaltar drygt 600 fastigheter. Måttet kräver investeringar i mångmiljonersklassen per år av servicenämnden. Detta med anledning av att nämnden inte har styrsystem som kan integreras med smarta nät i hälften av de förvaltade fastigheterna. Vidare
skulle den forcerade takten innebära att kombinationen av energieffektivisering och styrbyte
inte kan beaktas. Servicenämnden förordar på det bestämdaste att arbetet ska görs i rimligare
takt, så att resultatet i längden blir bättre och till en betydligt rimligare kostnad. Möjlig målbild kring smarta nät är att Malmö stad utvärderat och konstaterat att utpekad smarta nätprodukt är den lämpligaste på marknaden. Servicenämndens föreslår istället följande:
• 2018: Utvärdera de fastigheter som smarta nät-produkten testats på samt ta fram ett
koncept som kan föras in i nämndens projekteringsanvisningar.
• 2019: Införa konceptet på alla styrsystem som projekteras från 2019 och framåt.
• 2020: Ta fram en plan för att införa systemet i de fastigheter som har kompatibla
styrsystem med detta koncept.
Aktivitet 4. Energieffektiv nybyggnation, ligger inom ramen för utstakat uppdrag och nuvarande politisk målstyrning. Måttet är vagt formulerat men servicenämnden vidhåller att det är
lämpligt att ambitionen på nybyggnadskrav sätts i nämndens projekteringsanvisningar vilka
förhåller sig till Boverkets byggregler. Aktiviteten kommer för övrigt inte hinna påverka
2020-års måluppfyllnad med tanke på tidplaner i byggprocessen.
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Aktivitet 5. Att öka andelen förnybar energi med 50 procent årligen saknar helt förankring
och måste justeras. Aktiviteten är formulerad utifrån anläggningsägande knutet till eget innehav av mark och byggnader, medan målet formuleras utifrån enbart anläggningsägande. För
att inte utesluta goda klimatåtgärder på andras mark, rekommenderas att aktivet och mått
breddas genom att formuleras enbart i termer av anläggningsinnehav. Det är till exempel inte
säkert att kommunal mark kommer att bedömas som lämplig för vindkraftinstallation. Aktiviteten bör vidare delas upp i två, en för solenergi, och en för vindkraft. Detta eftersom när
alla energislag och produktionsmetoder slås samman till en och samma aktivitet får vi ett
svåruppföljt mål. Skulle till exempel servicenämnden år 2018 investera i 5–6 MW vindkraft,
blir ökningen omkring 100 procent, medan om samma år endast 200 kW solel byggs, vilket
motsvarar drygt 1000 kvm solceller, blir ökningen cirka 0,8 procent, sett mot dagens förnybara egenproduktion om cirka 17 GWh. På av servicenämnden förvaltade byggnader produceras idag cirka 0,8 GWh solenergi, vilket har åstadkommits på cirka 13 år. Om aktiviteten
berörde enbart solenergi, vore dess innebörd att nå 1,65 GWh solenergi år 2018, 2,5 GWh år
2019 och 3,7 GWh år 2020. Ett sådant tempo bedöms inte som realistiskt. På andras mark
äger staden idag vindkraftverk, möjligen i framtiden också på egen. Om aktiviteten berörde
enbart vindkraft, vore dess innebörd grovt räknat att ett nytt vindkraftverk behövde införlivas år 2018, ytterligare 1–2 stycken år 2019 och ytterligare 2–3 stycken år 2020. Med hänsyn
till ledtider för upphandlingar, politisk behandling och andra tillståndsprocesser är ett kvantitativt mått till 2020 olämpligt för vindkraft. Istället förslås följande indelning på mått: 2018 är
tillståndsprocess vid Yttre ringvägen i Malmö inledd, 2019 är ansökan inlämnad till Länsstyrelsen, 2020 har utfall från Länsstyrelsen erhållits.
Aktivitet 7. Bereda plats för mer förnybar energi på Malmö stads mark. Servicenämnden tolkar att aktiviteten handlar om vindkraft eller eventuellt markförlagd solel. Beträffande vind
har mycket i själva verket redan gjorts. Vid Yttre Ringvägen finns mark utpekad i översiktsplanen, vilket även gäller i Norra Hamnen. I Norra Hamnen är dock utpekad mark ännu inte
utfylld vilket kommer att kräva en vattendom från Mark- och miljödomstolen. Servicenämndens rekommendation är att aktiviteten tydligt omformuleras med sikte på vindkraft i Norra
Hamnen: Inled vattendomsprocess för planerad utfyllnad i Norra Hamnen, och låt tekniska
nämnden föreslå lämpligt mått i den processen.
Servicenämnden efterlyser en aktivitet där samtliga nämnder arbetar för att minska sin energianvändning i den egna verksamheten. I och med att servicenämnden har bedrivit ett aktivt
arbete under lång tid med att minska energianvändningen genom nybyggnad, optimering och
energiåtgärdsprojekt i fastigheterna börjar verksamhetsenergin bli en betydande del av den
totala energianvändningen.
Synpunkter på avsnitt 3. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur i Malmö
Servicenämnden anser att skrivningen ”För att främja utvecklingen för ett hållbart Malmö
måste stadens tekniska system, som fjärrvärmenät, vatten- och avloppssystem samt annan infrastruktur ses över och revideras.” är oförståelig. Hur då revideras?
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Aktivitet 2. Servicenämnden är positiv till att aktiviteten rörande etablering av laddstationer
för kommunala fordon finns med bland prioriterat till 2020.
Aktivitet 4. Servicenämnden ska inte stå med som ansvarig för aktiviteter utanför Malmö
stads organisation. Aktiviteten är dessutom mycket otydlig, samarbeten för smartare resursanvändning? Vad innebär det?
Synpunkter på avsnitt 4. Hållbara inköp
Servicenämnden har bland annat i uppdrag att bygga stadens fastigheter och saknar därför
Miljöbyggstrategin som prioriterad aktivitet för att nå målen kring hållbara inköp till 2020. Att
de beställande nämnderna ställer krav på hållbara byggnader bör ses som en prioriterad aktivitet till 2020 med tanke på hur mycket som byggs i staden.
Serviceförvaltningen önskar betona att användningen av Malvin med tillhörande förädlingstjänster, t.ex. möbeltapetsering och snickeri bör vara en prioriterad aktivitet för staden inom
ramen för hållbara inköp. Malmö stad behöver bli betydligt bättre på att nyttja redan betalda
möbler och förädla dem istället.
Synpunkter på avsnitt 5. Kemikaliesmart Malmö
Servicenämnden noterar att en av mikroplasternas allra största källor, biltrafikens däckslitage,
inte omnämns och heller inte har några prioriterade aktiviteter utpekade till 2020.
Aktivitet 2. Att ta fram en ny kemikalieplan ligger enbart på miljönämnden, innebär det att
övriga nämnder inte kommer vara del i framtagandet (kan tex jämföras med skrivningen under aktivitet 3 och 4 som är mer inkluderande)? Servicenämnden deltar gärna vid framtagande av planer i tidigare skeden då det potentiella bidraget från respektive nämnd i remisskedet är starkt begränsat.
Aktivitet 5. Servicenämnden avser att arbeta för att ställa krav på kemikaliesmarta varor och
produkter i om- och nybyggnation. Servicenämnden anser dock att målvärdet helt saknar
förankring i de ansvariga nämnderna och behöver tas fram i dialog med berörda.
Aktivitet 6. Servicenämnden ser gärna att aktiviteten rörande systematiskt arbete med att inventera, dokumentera och fasa ut farliga (märkningspliktiga) kemiska produkter prioriteras
av samtliga nämnder och bolag under perioden.
Synpunkter på avsnitt 6. Klimatanpassade Malmö
Aktivitet 2. Klimatanpassa särskilda boenden, servicenämnden kan inte ta på sig huvudansvaret för att klimatanpassa andras verksamheter, däremot kan förvaltningen arbeta med att
klimatanpassa de fastigheter som förvaltningen förvaltar i dialog med våra hyresgäster. Fastigheter med samhällsviktig verksamhet ska prioriteras enligt de klimatanpassningsriktlinjer
som förvaltningen arbetat fram. Förvaltningen arbetar med att säkerställa fem klimatanpassningsprojekt med fokus på ökad nederbörd under 2018. Detta får anses vara ett prioriterat

(7)

756

arbete under perioden då Malmö stads samtliga förvaltningar drabbades ekonomiskt av skyfallet Arvid.
Aktivitet 3. Servicenämnden ställer sig positiv till aktiviteten att kartlägga befintlig vegetation
för att skapa systematik och prioritering som på sikt kommer att ge bättre UV-skydd på förskolor och skolor, temperatursänkning och eventuellt även ökad biologisk mångfald.
Synpunkter på avsnitt 7. Kunskap och engagemang för hållbar utveckling
Serviceförvaltningen ställer sig positiv till de aktiviteter som åligger förvaltningen och har redan påbörjat arbetet med aktiviteterna 2. Globala målen, 3. Konsumera hållbart och 4. Klimateffekter av matinköp. Dock anser förvaltningen att aktivitet 3. Konsumera hållbart och 4.
Klimateffekter av matinköp hör hemma under åtagande 4. Hållbara inköp. Vidare gällande
aktivitet 4. Minska klimateffekterna av Malmö stads matinköp är servicenämnden positiv till
att måttet är kvantifierat men kan inte uttala sig om siffran som föreslås är rimlig och möjlig
att nå.
Aktivitet 9. Utveckla partnerskap som vänder sig utanför Malmö stads organisation, anser
servicenämnden inte ligger inom ramen för nämndens primära uppdrag och kan därför inte
ses som prioriterat av nämnden till 2020. Servicenämnden önskar därför att inte står med
som ansvarig på aktiviteten.
Servicenämnden ser ett behov av en aktivitet där miljöförvaltningen och eller kommunstyrelsen tar ansvar för att samla styrande dokument och de olika förvaltningarnas kontaktpersoner inom ramen för ekologisk hållbarhet på en kommunikationsyta, förslagsvis Gröna
Komin. Detta för att skapa en ökad kunskap, mer engagemang och bättre samverkan mellan
förvaltningarna och för att få en intern, aktiv och stödjande kommunikationsyta för Miljöprogrammet och handlingsplanen.
Synpunkter på avsnitt 8. Rent vatten i Malmö
Servicenämnden noterar att nämnden inte står med som ansvarig för aktivitet 1. Ta fram en
plan för Malmö stads arbete med mikroplaster. Samtidigt har nämnden, som betydande utförare i staden, stor möjlighet att påverka utfallet av planen. Nämnden ser därför gärna att vi
inkluderas i arbetet.
Synpunkter på Ordlista
Servicenämnden anser att beskrivningen av grönytefaktor i ordlistan är missvisande. Grönytefaktorn kompenserar inte för hårdgjorda ytor. Förslag till skrivning; ”Grönytefaktor är ett
planeringsinstrument som säkerställer en viss mängd grönska på fastigheten. Ett relationstal
för att mäta fördelningen mellan växtlighet och dagvattenhantering i förhållande till bebyggd
kvadratmeteryta. Grönytefaktorn har utformats så att den är ett redskap för att garantera så
rik växtlighet som möjligt även på små ytor, gröna tak och väggar räknas exempelvis in.
Grönytefaktorn infördes 2001 i samband med bomässan Bo01. De positiva resultaten ledde
till att instrumentet idag används i stadens nybyggnadsprojekt.”

(7)

767

Ordförande

Jan Olsson (S)
Nämndsekreterare

Josefin Haugthon
Särskilt yttrande från Sverigedemokraterna.
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Malmö stad

Stadsbyggnadsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-04-12 kl. 09:00-13:45

Plats

Stadshuset i Malmö stad, rum S:4033 kl. 9:00

Beslutande ledamöter

Märta Stenevi (MP) (Ordförande)
Sofia Hedén (S) (Vice ordförande)
Tomas Pettersson (M) (Vice ordförande)
Daniel Wolski (S)
Anders Lunderqvist (M)
Simon Chrisander (L)
Anders Olin (SD)
José Luis Muñoz Pastene (S) ersätter Solange El-Haj (S)
Boel Pettersson (V) ersätter Mikael Andersson (V)

Ej tjänstgörande ersättare

Jenny Österlind (S)
Mårten Espmarker (MP)
Darko Simic (M)
John Eklöf (M)
Lars Hellström (L)
Roy Tonni Valentin Andersson (SD)

Övriga närvarande

Christer Larsson (Stadsbyggnadsdirektör)
Magnus Hillborg (Nämndsekreterare)
Göran Blomé (Avdelningschef, Administrativa avdelningen)
Johan Emanuelson (Avdelningschef, Strategiavdelningen)
Peter Olsson (Enhetschef, Stadsmätningsavdelningen)
Erika Knobblock (Enhetschef/Utvecklingssamordnar, Administrativa
avdelningen)
Göran Sundberg (Stadsjurist)
Ingemar Gråhamn (Stadsarkitekt, Stadsarkitektavdelningen)
Anna Holmqvist (Planchef, Planavdelningen)

Utses att justera

Anders Lunderquist (M)

Justeringen

2018-04-20

Protokollet omfattar

§107

Underskrifter

Sekreterare

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

Magnus Hillborg
Ordförande

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

…………………………………

Märta Stenevi (MP)
Justerande

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

Anders Lunderquist (M)

…………………………………
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Remiss från miljönämnden - Remiss angående förslag till Handlingsplan
för miljöprogrammet - prioriterat arbete i Malmö stad 2018-2020. Dnr
421:05878-2017

SBN-2018-176
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden är positiva till förslaget till ny handlingsplan för miljöprogrammet
med reviderad uppläggning och förtydligande angående ledning och styrning. Några
aktiviteter och mått och ansvar för dessa, bör dock justeras, ändras eller strykas.
Beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar
att till miljönämnden framföra vad stadsbyggnadskontoret har anfört i bifogat yttrande.
Beslutet skickas till

Miljönämnden

Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse SBN 20180412 Remiss från miljönämnden - Remiss angående
förslag till Handlingsplan för miljöprogrammet - prioriterat arbete 2018-2020
Förslag till yttrande angående förslag till Handlingsplan för miljöprogrammet prioriterat arbete 2018-2020
Följebrev nämndsremiss
Förslag till handlingsplan 2018-2020
Kopplingar mellan åtaganden och mål
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Malmö stad

1 (4)

Stadsbyggnadsnämnden
Datum

2018-04-12

Yttrande

Adress

August Palms plats 1
Diarienummer

Till

SBN-2018-176

Miljönämnden

Remiss från miljönämnden - Remiss angående förslag till Handlingsplan
för miljöprogrammet - prioriterat arbete i Malmö stad 2018-2020. Dnr
421:05878-2017
Dnr 421:05878-2017
Stadsbyggnadsnämnden beslutar att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden är positiva till förslaget till ny handlingsplan för miljöprogrammet
med reviderad uppläggning och förtydligande angående ledning och styrning. Några aktiviteter och mått och ansvar för dessa, bör dock justeras, ändras eller strykas.
Yttrande

Miljönämnden har till Stadsbyggnadsnämnden skickat över Remiss angående förslag till
Handlingsprogram för miljöprogrammet – prioriterat arbete i Malmö stad 2018-2020 för yttrande senast 20180427. Stadsbyggnadskontoret har yttrat sig tidigare i ärendet i samband
med en internremiss september 2017. Miljönämnden ser särskilt synpunkter på följande frågeställningar:
- Är rätt nämnd och styrelser utpekade som ansvarig för åtagande och aktiviteter?
- Har aktiviteter och mått rätt ambitionsnivå? Prioriteras rätt saker?
- Finns det aspekter av åtaganden som behöver belysas ytterligare?
Handlingsplanen för miljöprogrammet ersätter aktuell handlingsplan 2015-2018, och löper
till 2020, samma år som nuvarande miljöprogram skall revideras. Till nuvarande remissversion har en del ändringar och justeringar skett från interremissen, och flera av stadsbyggnadskontorets synpunkter har beaktats. Det är positivt att handlingsplanen har omarbetats så att
det i den nya versionen är färre åtaganden än i befintlig handlingsplan, reducerat från 17 till
8. De åtaganden som berörde avfall, transport och mobilitetsfrågor har lyfts ut och hänvisas
istället till Trafik och miljöprogrammet och Avfallsplanen. I övrigt är några åtaganden hopslagna. Det är också positivt att ansvar för de olika aktiviteterna under de olika åtagandena i
större grad är specificerat.
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Föreslagen handlingsplan har kompletterats med förtydliganden om Ledning och styrning av
arbetet med handlingsplanen, vilket stadsbyggnadsnämnden är positiva till då detta har varit
otydligt i tidigare handlingsplaner. Det föreslås att det inrättas en förvaltningsövergripande
styrgrupp vilket också är positivt för både gemensam förankring och för genomförande av
åtgärder och aktiviteter inom stadens organisation. Stadsbyggnadsnämnden har tilldelats
samordnings- och ledningsansvar för två av de åtta åtagandena - Ekosystem och biologisk mångfald samt Klimatanpassade Malmö, vilket vi inte motsätter oss. Handlingsplanen anger att det
uppskattas att samordningsfunktionen motsvarar 20-25 % av en heltidstjänst. Stadsbyggnadsnämnden anser att arbetet med handlingsplanens aktiviteter bör falla in under ordinarie
arbete för de berörda förvaltningarna och att samordnings- och ledningspersonernas arbete
främst ska bestå i att ha en översikt och följa upp. Stadsbyggnadsnämnden uppskattar att den
tid som är rimlig att avsätta inom förvaltningen för arbete med handlingsplanen därmed totalt sätt motsvarar max 10 % av en tjänst.
Handlingsplanen 2018-2020 innehåller åtta åtaganden och i anslutning till varje åtagande
finns ett antal prioriterade aktiviteter. Dessa är uppdelade i två kategorier, inom Malmö stads
organisation och utanför organisationen. De flesta aktiviteter riktar sig inom organisationen,
vilket är logiskt då staden har rådighet över dessa. I frågan om rätt saker prioriteras så har
stadsbyggnadskontoret i internremissen framfört att antalet aktiviteter bör begränsas. Detta
har gjorts under de flesta åtaganden, men under åtagande 2 Hållbar energi, är fortfarande antalet för högt.
Synpunkter till de olika åtagandena anförs nedan. Stadsbyggnadsnämnden har fokuserat på
de åtaganden som berör stadsbyggnadskontorets verksamhet mest och där kontoret har ansvar för samordningen av åtagande eller genomförande av någon aktivitet:
Stadsbyggnadsnämnden saknar som anfört i internremissen en koppling till KF målen. Dessa
kopplingar har redovisats i en bilaga, men bör föras in i själva handlingsplanen efter inledningen eller redovisningen av Ledning och styrning.
Under ledning och styrning saknas VA-Syds ägarnämnd som ansvarig nämnd för åtagande.
1. Ekosystemtjänster och biologisk mångfald
Aktiviteter
4, Tillämpa metoder för att sätta mått på ekosystemtjänster på allmän platsmark, till exempel grönytefaktorn.
Mått; Grönytefaktor på allmän platsmark har tillämpats i detaljplaner.
Aktiviteten exemplifieras med grönytefaktor som ett sätt att sätta mått på ekosystemtjänster
på allmän platsmark. Det vore bättre att inte exemplifiera, och inte knyta måttet till detaljplan, utan till utvecklingen av den allmänna platsmarken generellt, då denna inte alltid är föremål för detaljplaneläggning.
Tekniska nämnden bör ansvara för aktiviteten.
2. Hållbar energi
Aktiviteter
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6, Utarbeta en ny energistrategi för 2020 och framåt med tillhörande handlingsplan för Malmö stad.
Stadsbyggnadsnämnden är ansvarig för energiplanering, och det är rimligt att Energistrategin
revideras fram till 2020 när den gällande går ut. Detta arbete bör startas upp under hösten
2018.
7, Bereda plats för mer förnybar energiproduktion på Malmö stads mark.
Oklart vad som menas med att stadsbyggnadsnämnden har delansvar i samband med att bereda plats för förnybar energi på Malmö stads mark. Det utpekas områden lämpliga för
vindkraft i översiktsplanen, och även storskalig solenergi i förslaget till aktualiserad översiktsplan. Detta utpekande tar inte hänsyn till vem som är markägare. I övrigt är stadsbyggnadsnämndens påverkansmöjlighet på denna fråga begränsad utöver bygglov för sol- och
vindenergi.
8, Vid markanvisning väljs byggherrar utifrån ambitioner, erfarenhet och engagemang för lågenergibyggnader,
produktion av lokal förnybar energi och användande/delande av restresursflöden.
Det är enbart tekniska nämnden som ansvarar för markanvisningar och därmed väljer byggherrar. Måtten som är satta är dessutom orealistiska då markanvisning sker utifrån fler parameter och det går inte att uppnå 100 % till 2020
12, Verka för ökad försörjningsgrad med förnybar energi inom kommunens geografiska område.
Stadsbyggnadsnämnden står som ansvarig tillsammans med Miljönämnden. Denna fråga ligger på fler nämnder, inte minst tekniska nämnden, men även Servicenämnden och bolag
som P-Malmö, VA-Syd och MKB.
Mått
Försörjningsgraden med förnybar energi inom kommunens geografiska område ska öka med 20 % till
år 2020 jämfört med år 2012.
Stadsbyggnadskontoret framförde i internremissen att en ökning med 20 % fram till 2020 är
orealistisk och vidhåller denna synpunkt. Dagens elpriser och brist på nationella incitament
är framför allt orsaker till att etableringen av förnybar energi inte går i den takt som önskas.
Antalet detaljplaner där förnybar energiproduktion möjliggjorts. Målvärde 100 %.
Sedan interremissen har detta mått tillkommit. Detta mått bör strykas. Detaljplaner i sig begränsar inte möjligheten för förnybar energiproduktion och i nya byggprojekt är detta idag
redan fullt möjligt om man integrerar solpaneler på fasad eller tak. Detaljplaner reglerar inte
om man t ex önskar hämta värme från berggrunden.
6. Klimatanpassade Malmö
Aktiviteter
1, Initiera en övergripande strategi för att klimatanpassa Malmö som innefattar alla risker kopplat till höga
havsvattenstånd och extrema väderhändelser (storm, höga temperatur, skyfall och höga havsvattenstånd).
Dessutom ta fram handlingsplaner för respektive berörd nämnd.
Aktiviteten är ny i förhållande till internremissen. Det föreslås att det skall initieras en övergripande strategi för att klimatanpassa Malmö ur alla aspekter av risker kopplat till höga
havsvattenstånd och extrema väderhändelser, att handlingsplaner ska tas fram, och att miljönämnden ska ansvara för denna. Denna aktivitet behövs inte och riskerar enbart dubbelar-
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bete, och bör utgå. Arbete med de flesta aspekter av detta pågår redan i de planerande och
genomförande förvaltningar. Miljöförvaltningen är representerade i styrgruppen för Malmös
vatten där detta tas upp, och leder skyfallssamordningen. Stadsbyggnadskontoret arbetar
med kustskydd, vilket avspeglar sig i förslaget till aktualiseringen av översiktsplanen, och
kommer ta detta vidare genom fördjupade studier tillsammans med fastighets- och gatukontoret. Gatukontoret håller redan på att ta fram en handlingsplan för skyfall efter att strategin
antogs förra året. Stadskontoret arbetar dessutom generellt med riskhantering genom ETOS.
4, Ta fram en handlingsplan för hur offentliga platser, till exempel torg, parker och promenadstråk kan anpassas med skugga/vegetation för att motverka de negativa effekterna avseende höga sommartemperaturer.
Om aktiviteten står kvar ska ansvarig nämnd vara tekniska nämnden, inte stadsbyggnadsnämnden.
Förslag till ny formulering:
”Kartlägg områden med risk för skadliga temperaturer under tillfälliga värmeböljor.”
Mått: ”En kartläggning har gjorts senast 2020”.
Om aktiviteten ändras enligt förslaget kan stadsbyggnadsnämnden stå kvar som ansvarig.
8. Rent vatten och marina resurser
Naturvårdsplanen kommer att kompletteras med utpekande av värdefulla marina naturområden. Detta bör komplettera aktivitet 2 Kartlägga och dokumentera de marina miljöer i Malmö som
anses betydelsefulla och skyddsvärda ur ett regionalt och lokalt perspektiv, eller bör tas upp som en egen
aktivitet.
I övrigt har stadsbyggnadsnämnden inget ytterligare att anföra.

Ordförande

Märta Stenevi
Nämndssekreterare

Magnus Hillborg
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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-05-29 kl. 08:30-11:00

Plats

Sessionssalen (S 7045), stadshuset, August Palms plats 1

Beslutande ledamöter

Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Anders Törnblad (MP) (Vice ordförande)
Håkan Fäldt (M) (Andre vice ordförande)
Leif Weine Benthon Tisell (S)
Morgan Svensson (V)
Lars-Göran Jönsson (M)
Per Håkan Linné (L)
Stefan Robert Plath (SD)
Magdalena Beck (S) ersätter Yvonne Olsson (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Fehim Yilmaz (S)
Anna-Karin Bengtsdotter (S)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP)
Helena Grahn (M)
Petter Naef (M)
Anders Pripp (SD)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (fastighets- och gatudirektör)
Monica Johansson (bitr. fastighetsdirektör)
Thomas Lundquist (bitr. gatudirektör)
Kristina Andersson (nämndsekreterare)
Eva Nilsson Lundqvist (stadsjurist, gatukontoret)
Ingrid Persson Westberg (avdelningschef, gatukontoret)
Jörgen Jepson (stabschef, gatukontoret)
Håkan Thulin (avdelningschef, fastighetskontoret)
Emelie Landén (ingenjör, gatukontoret)
Katarina Burle (informationschef, fastighetskontoret)
Tobias Nilsson (avdelningschef, fastighetskontoret)
Lovisa Nubert (systemförvaltare, gatukontoret)
Emma Dohrmann (landskapsarkitekt, gatukontoret)
Patrik Widerberg (avdelningschef, gatukontoret)
Barbro Yngveson (avdelningschef, fastighetskontoret)
Yvonne Tingslund (ekonomichef, fastighetskontoret)
Christian Resebo (enhetschef, gatukontoret)
Peter Nilsson (enhetschef, gatukontoret)
Roman Giniewski (ingenjör, gatukontoret)
Tim Delshammar (landskapsarkitekt, gatukontoret)
Lotta Cederfeldt (Vision, gatukontoret)

Underskrifter

Sekreterare

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

Kristina Andersson
Ordförande

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

…………………………………

Andréas Schönström (S)
Justerande

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

Håkan Fäldt (M)

…………………………………
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Säde Virkamäki (Saco, fastighetskontoret)
Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen

2018-06-12

Protokollet omfattar

§145
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Remiss angående förslag till Handlingsplan för miljöprogrammet prioriterat arbete i Malmö stad 2018-2020

TN-2018-561
Sammanfattning

Ärendet gäller tekniska nämndens remissynpunkter på det reviderade förslaget till
handlingsplan för Miljöprogrammet 2018–2020. Riktlinjer för utformning av Malmö stads
styrdokument (reviderade av Kommunstyrelsen 2014-10-05) anger att handlingsplaner som
rör nämnders verksamhet ska beslutas av de nämnder som är berörda. Det är en viktig
princip eftersom nämnderna har bäst förutsättningar för att bedöma förutsättningarna för att
genomföra handlingsplaner. Nämnderna har också ansvar för att budgetera för att genomföra
handlingsplanerna. Därför är det lämpligt att de aktiviteter som krävs för att genomföra
Miljöprogrammet - och som faller inom nämndens ansvarsområde – ska utformas och
beslutas av nämnden.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lämna yttrande enligt förvaltningarnas förslag.
Yrkanden

Morgan Svensson (V) yrkar avslag på förvaltningarnas förslag.
Andréas Schönström (S) yrkar bifall till förvaltningarnas förslag.
Beslutsgång

Ordförande Andréas Schönström ställer proposition på yrkandena och finner sitt eget vara
bifallet.
Särskilda yttranden, reservationer

Morgan Svensson (V) avser att lämna in en skriftlig reservation, bilaga §145a.
Beslutet skickas till

Miljönämnden
Beslutsunderlag



Förslag till handlingsplan 2018-2020
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Malmö stad

1 (1)

Tekniska nämnden
Yttrande

Datum

2018-06-12
Adress
Diarienummer

Till

TN-2018-561

Miljönämnden

Remiss angående förslag till Handlingsplan för miljöprogrammet –
prioriterat arbete i Malmö stad 2018-2020
421:05878-2017

Tekniska nämnden har beslutat att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Nämnden anser att samtliga aktiviteter som berör nämndens ansvarsområde ska lyftas ur
handlingsplanen med hänvisning till tekniska nämndens mål, åtaganden och aktiviteter.
Yttrande

Riktlinjer för utformning av Malmö stads styrdokument (reviderade av Kommunstyrelsen
2014-10-05) anger att handlingsplaner som rör nämnders verksamhet ska beslutas av de
nämnder som är berörda. Det är en viktig princip eftersom nämnderna har bäst förutsättningar för att bedöma förutsättningarna för att genomföra handlingsplaner. Nämnderna har
också ansvar för att budgetera för att genomföra handlingsplanerna. Därför är det lämpligt
att de aktiviteter som krävs för att genomföra Miljöprogrammet - och som faller inom nämndens ansvarsområde – ska utformas och beslutas av nämnden. Nämnden anser att samtliga
aktiviteter som berör nämndens ansvarsområde ska lyftas ur handlingsplanen med hänvisning till tekniska nämndens mål, åtaganden och aktiviteter.

ordförande

Andréas Schönström
sekreterare

Kristina Andersson
Reservationer
Morgan Svensson (V) avser att lämna in en skriftlig reservation, bilaga §145a.

Bilaga §145a87

Reservation
Tekniska nämnden 2018-05-29 Ärende 15 remiss handlingsplan för miljöprogrammet
I svaret på remissen så förde majoriteten fram att det är lämpligt att de aktiviteter som krävs för
att genomföra Miljöprogrammet - och som faller inom nämndens ansvarsområde – ska utformas och
beslutas av nämnden.
Jag delar inte uppfattningen och förde fram att flera av Malmös miljömål kommer troligen inte att
uppnås inom uppsatt tid. En av anledningarna till detta är att arbetet inte har prioritet i alla
förvaltningar i staden.
Det poängteras i uppföljningen av interkontrollen 2017 att ett problem med implementeringen av
miljöprogrammet är att uppföljningen inte är integrerad med stadens övriga måluppföljning. Det är
en rimlig slutsats och troligen en avgörande punkt för att miljömålsarbetet ska genomföras i alla
delar av staden verksamheter. Skillnaden i implementering av miljöprogram i kommuner som har
målen integrerade i övrig måluppföljning och de som inte har det är stor.
Då majoriteten inte tog hänsyn till synpunkterna väljer jag att reservera mig mot remissyttrandet
från nämnden.

Malmö 2018-06-11
Morgan Svensson (V)

YTTRANDE
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2018-04-27

501-5980-2018

Malmö stad
Miljöförvaltningen
miljo@malmo.se
Dnr 421:05878-2017

Kontaktperson

Miljöavdelningen
Tommy Persson
010-224 15 84
tommy.persson@lansstyrelsen.se

Yttrande över Malmö stads förslag till
handlingsplan för miljöprogrammet 2018-2020
Länsstyrelsen har erbjudits möjlighet att yttra sig över Malmö stads förslag till
handlingsplan för miljöprogrammet 2018-2020. Vi är positiva till det breda
remissförfarandet som ger staden möjlighet att få in synpunkter och förankra
åtaganden och aktiviteter innan handlingsplanen antas.
Länsstyrelsen vill lämna följande synpunkter som vi hoppas ska bidra till att
handlingsplanen blir ett tydligt styrdokument för stadens långsiktiga arbete för
hållbar utveckling och samtidigt bidrar till det gemensamma arbetet att nå de
regionala miljömålen för Skåne.

Länsstyrelsens synpunkter
Ambitiös handlingsplan med tydlig styrning och uppföljning

Länsstyrelsen konstaterar att handlingsplanen är mycket ambitiös med relevanta
åtaganden och många aktiviteter som ska påbörjas eller genomföras de närmaste två
åren. Vidare anser Länsstyrelsen att redovisningen av hur arbetet med
handlingsplanen ska styras, implementeras och följas upp inom stadens organisation
är tydlig och bra. Förslaget att inrätta en förvaltningsövergripande styrgrupp har
förutsättningar att bidra till ett ökat genomförande av handlingsplanen.
Länsstyrelsen efterlyser dock representation från de kommunala bolagen i
styrgruppen eftersom bolagen är viktiga aktörer för flera aktiviteter i
handlingsplanen.
Kopplingen till nationella och regionala miljömål kan stärkas

Länsstyrelsen tycker det är bra att handlingsplanen redovisar hur respektive åtagande
kopplar till de globala målen och stadens miljömål. Dock saknas koppling till

Dnr 501-5980-2018 Yttrande Handlingsplan Malmö stad(1).docx

Postadress

Besöksadress

Telefon / Fax

205 15 Malmö

Södergatan 5

291 86 Kristianstad

Ö Boulevarden 62 A

Bankgiro

1(2)

E-post och webb

Sociala medier

010-224 10 00 vx 000000

skane@lansstyrelsen.se

Facebook: lansstyrelsenskane

010-224 11 00

www.lansstyrelsen.se/skane

Twitter: @lstskane

YTTRANDE
2018-04-27
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501-5980-2018

nationella och regionala miljömål i detta sammanhang. Vidare kan det förtydligas att
det är stadens egna mål som avses med ”Miljömål” i ovanstående redovisning.
Handlingsplanen är ett viktigt bidrag i det regionala miljöarbetet

Handlingsplanen innehåller ett stort antal förslag på aktiviteter och
uppföljningsmått. Länsstyrelsen har inte tagit ställning till respektive aktivitet, utan
kan konstatera att de föreslagna aktiviteterna ligger väl i linje med det strategiska
miljöarbetet på regionala nivå och åtgärdsprogrammet för miljömålen, Skånska
åtgärder för miljömålen 2016-2020, samt förslaget till ny klimat- och energistrategi för
Skåne.

Stöd från Länsstyrelsen i miljömålsarbetet
Länsstyrelsen har ett uppdrag att samordna, driva på och följa upp det regionala
miljömålsarbetet. En del av detta uppdrag är att stödja kommunerna med underlag
för att formulera lokala miljömål och åtgärdsprogram. Länsstyrelsen välkomnar en
fortsatt samverkan och dialog i arbetet med att genomföra och följa upp stadens
miljöprogram med handlingsplan.
Detta yttrande har beslutats av enhetschef Jeanette Schlaucher. I handläggningen har
även deltagit miljöstrateg Tommy Persson, föredragande.

Jeanette Schlaucher

Tommy Persson

Detta beslut har bekräftats digitalt och har därför ingen namnunderskrift.

2(2)
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Malmö 2018-04-27

miljo@malmo.se
Malmö stad, Miljöförvaltningen

Yttrande angående förslag till Handlingsplan
för miljöprogrammet - prioriterat arbete i
Malmö stad 2018-2020
dnr 421:05878-2017, MKBs diarier nr 2018MKB-551

MKB har tagit del av förslaget och vill avge följande yttrande.

MKB bidrar till en tät, grön, blandad och levande stad
MKB har ett uppdrag som tydligt bidrar till en tät, grön, blandad och levande stad genom
nyproduktion och genom förvaltning av våra 23 000 bostäder. MKB arbetar med såväl social som
ekonomisk och ekologisk hållbarhet och precis som påpekas i förslaget till handlingsplan kan
miljöinsatser generera positiva effekter inom både de sociala och ekonomiska hållbarhetsområdena.

I ett hållbart Malmö minskas segregationen och bostadsmarknaden öppnas för fler
Ibland uppstår målkonflikter där MKBs uppdrag behöver balanseras med andra mål och där olika
hållbarhetsaspekter behöver vägas mot varandra. I förslaget sägs att konflikter så långt som möjligt
ska undvikas genom utökat samarbete. MKB ser naturligtvis positivt på samarbete men menar att
målkonflikter behöver hanteras utifrån hur vägval bidrar till ökad hållbarhet ur ett bredare perspektiv
än ekologisk hållbarhet. För att stärka hållbarheten i Malmö, inte minst den sociala, bör målkonflikter
som uppstår i stor utsträckning värderas utifrån hur segregation kan minskas och bostadsmarknaden
tillgängliggöras för fler.
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Långsiktighet ökar förutsättningarna för måluppfyllelse
MKB bedriver en långsiktig verksamhet utifrån lagstadgade krav på ett affärsmässigt förhållningssätt.
Detta för att inte snedvrida konkurrensen på bostadsmarknaden vilket t.ex. kan försvåra för privata
aktörer att investera i nyproduktion. En central förutsättning för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete
i en sådan verksamhet är att mål och prioriteringar också är långsiktiga och förutsägbara.
Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020 som är beslutat av kommunfullmäktige möjliggör en sådan
långsiktighet och är tillsammans med lagkrav en naturlig utgångspunkt för MKBs miljöarbete.
Förslaget till reviderad handlingsplan innehåller till viss del förändringar i mål och prioriteringar som
tyvärr inte bidrar till långsiktighet och som MKB bedömer inte skulle vara möjliga eller rimliga att
implementera fram till 2020 utan att det allvarligt påverkar andra angelägna målsättningar som t.ex.
bostadsproduktion och hyresnivåer. Några föreslagna förändringar kommenteras nedan.
Att frågan lyfts om förnybar och återvunnen energi i fjärrvärmesystemet är bra. MKB köper EONs
produkt förnybar fjärrvärme, sedan längre för nyproduktionen, och sedan 2015 i succesivt ökande
andelar av beståndet. Valet att köpa detta har vi gjort för att driva minskad klimatpåverkan på ett
snabbt sätt, och för att det medverkar till att få omställning i fjärrvärmesystemet. Vi anser dock att i
ett hållbart fjärrvärmenät borde egentligen inte specifika produkter behöva köpas, utan all
produktion ska vara bra. Hur målen ändras eller definieras kan komma att styra priset på förnybar
fjärrvärme eller andra hållbara fjärrvärmeprodukter framöver. Därför bör mål utgå från att all
fjärrvärme inte behöver köpas separat. Vi anser att återvunnen energi också är ett hållbart,
klimatsmart och kostnads- och resurseffektivt alternativ. Vi välkomnar därför diskussion kring hur
återvunnen energi bör ingå och komplettera målbilden för energi i Malmö.

Föreslagen aktivitet 3, Hållbar energi
MKB ser en potential för god miljönytta på systemnivå genom uppkoppling mot smarta nät. Sannolikt
innebär det relativt begränsade investeringar, vilket gynnar ett prisvärt och hållbart byggande. För el
finns dock relativt få laster som är flyttbara i tid i flerbostadshus, varför potentialen framförallt finns
på värmesidan. MKB bedriver ett pilotprojekt där ca 30 fastigheter i det befintliga beståndet kopplas
upp. Hur mycket av lasterna som kan styras eller flyttas utan att de boendes innemiljö påverkas är
ännu inte klarlagt. Det är också för tidigt att säga hur affärsmodell eller kostnader kommer se ut.
Ekonomiskt finns ett stort incitament för nätägaren för denna fråga och att styra takten på
uppkoppling innan konsekvenserna är klarlagda menar MKB vore olämpligt och svårt att förena med
kravet att verksamheten skall drivas enligt affärsmässiga principer.

Föreslagen aktivitet 4, Hållbar energi
MKB bedömer att föreslagen målnivå för energikrav för nyproduktion minskar nyproduktionen
samtidigt som hyrorna ökas.
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MKB delar prioriteringen att energifrågan i nyproduktion är viktig. Vi arbetar aktivt med att
nyproduktionsportföljen successivt ska vara energieffektivare. Vi väljer att ställa högre krav i de
projekt där förutsättningarna är bäst, som ett sätt att värna om såväl prisvärdhet och hållbarhet, och
för en ökande andel av portföljen varje år, samt arbetar med energiuppföljning av samtliga projekt.
Målnivån föreslås vara energikraven för miljöbyggnad silver eller guld, för 100% av all nyproduktion
2020. Det finns dock redan en kraftfull styrning genom byggreglernas skärpning under samma period.
2020 är det år som nya BBR-krav avseende nära noll energi införs, vilket innebär att all produktion då
ska vara på nivån Nära noll energi. Remitterat lagförslag till NNE-nivå innebär att all produktion ska
vara på strax över nivå för passivhuset Greenhouse. Miljöbyggnad silver respektive guld innebär att
energianvändningen ska minska med ytterligare 20 respektive 30 procent jämfört med byggreglerna,
i nu gällande version av certifieringen. Om man utgår från nuvarande procenttal i miljöbyggnad och
relaterar den minskningen i förhållande till NNE-nivån, så blir det nivåer som är svåra att nå och som
sannolikt kommer att driva byggkostnaderna. Att göra detta för all produktion 2020 skulle innebära
en stark målkonflikt med produktion av nya bostäder till rimliga hyror. Resultat kommer med mycket
stor sannolikt bli till betydligt färre och dyrare bostäder.
I sammanhanget vill MKB särskilt påpeka att energifrågan inte endast är upp till byggherren att lösa.
Energiförbrukning påverkas av exempelvis av krav i detaljplan och bygglov. Gestaltning med indragna
balkonger, utkragande byggnadsdelar etcetera påverkar möjligheten att hålla en låg
energiförbrukning. Det är mycket viktigt att krav och mål på exempelvis gestaltning, energi och annat
inte oreflekterat adderas då det leder till ökade byggkostnader som kan omöjliggöra nyproduktion i
vissa delar av staden.

Föreslagen aktivitet 5, Hållbar energi
MKB anser att den föreslagna målnivån kommer att vara svår att uppnå med affärsmässighet. Detta
då affärsmässighet i solenergi alltjämt är svår att nå upp till, i flera typer av lösningar, och att
satsningar bör göras där de kommer till nytta för såväl miljö som för kund.
MKB kommer framöver pröva samtliga nyproduktionsprojekt med avseende på solenergi och
bedömer att det är sannolikt att allt fler projekt kommer att hittas där solel (med bidrag) även är
ekonomiskt motiverade investeringar. En utmaning är att regelhindren försvårar affärsmässigheten
för i synnerhet i större anläggningar för flerbostadshus. Likaså kan affärsmässiga lösningar försvåras
om det exempelvis ställs krav på solceller i detaljplan och samtidigt ställs krav på att dessa är
integrerade i taklandskapet då det kraftigt fördyrar lösningen.
Föreslagen aktivitet 8, Hållbar energi
Vi ser det som mycket olyckligt om det endast vore energifrågorna som ska premieras vid
marktilldelning då hållbarhet i stor utsträckning behöver ses utifrån perspektivet att fler ska kunna
efterfråga en bostad och att nyproduktion i hela staden är en förutsättning för minskad segregation
och en mer sammanhållen stad. BBR 2020 kommer att vara en klar skärpning jämfört med tidigare
och för många byggherrar innebär redan det en stor utmaning.
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Det är därför inte rimligt att endast de som kan klara att höja sig över de lagkrav som samtidigt
skärpts väsentligt ska premieras med marktilldelning. Det riskerar att begränsa intresset hos olika
aktörer att investera i Malmö, vilket är olyckligt. Malmö behöver fler, inte minst mindre aktörer, som
vill investera och producera bostäder. Det är bra för att stärka såväl konkurrens som mångfald.

MKB Fastighets AB

Terje Johansson

Jenny Holmquist

VD

Miljöstrateg

Sara MacDonald
Nyproduktionschef

94

Malmö stad

1 (2)

Revisorskollegiet
Datum

2018-04-26

Yttrande

Adress

August Palms plats 1
Diarienummer

Till

SR-2018-28

Miljönämnden

Remiss angående förslag till handlingsplan för miljöprogrammet - prioriterat arbete i Malmö stad 2018-2020, dnr 421:05878-2017
[dnr 421:05878-2017]

Revisorskollegiet föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Inkommen remiss från miljönämnden angående förslag till handlingsplan för miljöprogrammet – prioriterat arbete i Malmö stad 2018-2020 Dnr 421:05878-2017.
Yttrande

Revisorskollegiet beslutade 2018-04-25 att avstå från att lämna synpunkter över förslag till
handlingsplan för miljöprogrammet - prioriterat arbete i Malmö stad 2018-2020 men att upplysa om de granskningsiakttagelser som angavs i stadsrevisonens granskning av Malmö stads
miljöarbete 2017, SR-2018-23.
Revisorskollegiet behandlade granskningsrapporten ”Ledning, styrning och uppföljning av
Malmö stads miljöarbete” vid sitt sammanträde 2018-02-14 och beslutade att översända rapport och missiv till kommunstyrelsen och miljönämnden för yttrande. Utifrån genomförd
granskning gjordes bedömningen att kommunstyrelsen och miljönämnden inte har haft en
ändamålsenlig ledning, styrning och uppföljning av Malmö stads miljöarbete.
Granskningsrapporten visade att förverkligandet av miljöprogrammets mål har försvårats av
en rad olika faktorer som revisorskollegiet återigen vill belysa:




Det finns en otydlig ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen och miljönämnden som
påverkar genomförandet av miljöprogrammet samt den tillhörande handlingsplanen.
Miljöprogrammets handlingsplan har en oklar status vilket försvårar genomförandet av
åtaganden och aktiviteter.
Nämnderna och styrelserna har inte brutit ned de övergripande miljömålen i miljöprogrammet till egna mål och åtgärder.

952




Flera åtaganden och aktiviteter i miljöprogrammets handlingsplan har inte genomförts
som planerats.
Under år 2017 fanns det inte samordnings- och ledningsansvariga för alla åtagandena i
handlingsplanen. Det saknades även genomförandepersoner/ kontaktpersoner på flera
förvaltningar och bolag.

Ordförande

Sten Dahlvid (S)
Tf revisionsdirektör

Fredrik Jerntorp

(2)
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Miljöförvaltningen
Tjänsteskrivelse

Datum

2019-03-28
Vår referens

Lotten J Johansson
projektledare

Handlingsplan för miljöprogrammet – förslag till prioriterat arbete i Malmö
stad 2019-2020
MN-2017-05878

Sammanfattning

Handlingsplan för miljöprogrammet –förslag till prioriterat arbete i Malmö stad 2019–2020 är en revidering
av handlingsplanen Handlingsplan för miljöprogrammet – prioriterat arbete i Malmö stad 2015–2018.
Uppdraget har varit att prioritera ytterligare jämfört med tidigare handlingsplan, med färre
åtaganden och aktiviteter, samt att koppla åtagandena till de globala målen för hållbar
utveckling, (Agenda 2030). Handlingsplan för miljöprogrammet –förslag till prioriterat arbete i Malmö stad
2019–2020 innehåller nu åtta åtgärdsområden, jämfört med 17 åtaganden i tidigare
handlingsplan. Inom varje åtgärdsområde finns det förslag på aktiviteter både inom och utanför
Malmö stads organisation.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden godkänner förslaget Handlingsplan för miljöprogrammet – förslag till prioriterat arbete i
Malmö stad 2019–2020.
2. Miljönämnden skickar ut Handlingsplan för miljöprogrammet – förslag till prioriterat arbete i Malmö stad
2019–2020, till nämnder och bolag i Malmö stad som stöd för nämndernas och bolagens egna
arbete. Miljönämnden skickar de ovannämnda handlingarna för information till Sydvatten och
Länsstyrelsen.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelsen, daterad 2019-03-28
Handlingsplan för miljöprogrammet – förslag till prioriterat arbete i Malmö stad 2019–
2020
Bilaga 1: Remissvar Handlingsplan 2019–2020

Beslutsplanering

Miljönämnden, 2019-04-10

2
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
MKB Fastighets AB
VA SYD
Parkering Malmö
Vagnsparken i Skåne AB
Räddningstjänsten Syd
SYSAV
Copenhagen Malmö Port AB
Sydvatten AB
Länsstyrelsen
Ärendet

En handlingsplan har tagits fram sedan miljöprogrammet antogs 2009 för varje mandatperiod.
Nu återstår bara två år av miljöprogrammet och därför har det denna gång inte tagits fram en
helt ny handlingsplan, istället har handlingsplanen Handlingsplan för miljöprogrammet – prioriterat
arbete i Malmö stad 2015–2018 reviderats. Handlingsplan för miljöprogrammet – förslag till prioriterat
arbete i Malmö stad 2019–2020 föreslås gälla till och med 2020, vilket är samma år som
miljöprogrammet tar slut.
Den förvaltningsinterna styrgruppen för miljöprogrammet och handlingsplanen har lett arbetet
med revideringen. Uppdraget har varit att prioritera ytterligare jämfört med tidigare
handlingsplan, med färre åtaganden och aktiviteter, samt att koppla åtagandena till de globala
målen för hållbar utveckling. Det reviderade förslaget innehåller nu åtta åtgärdsområden (tidigare
åtaganden), jämfört med 17 åtaganden i tidigare handlingsplan. Flera av åtagandena har slagits
ihop, några har behållits, två stycken har strukits och ett har lagts till. Där det har varit möjligt
har åtgärdsområdets namn speglat de globala målens beteckningar. Förslaget har arbetats fram i
dialog och samarbete med Malmö stads förvaltningar och bolag. Det har även sänts ut på
förvaltningsremiss under hösten 2017 och nämndsremiss under våren 2018. Därefter har
förslaget genomgått ytterligare bearbetning utifrån de synpunkter som inkommit och i vidare
kontakt med nyckelpersoner inom organisationen.
Den största skillnaden sedan nämndsremissen är att handlingsplanen nu innehåller förslag på
aktiviteter, och bytt underrubrik till ”förslag till prioriterat arbete i Malmö stad 2019–2020” där
nämnderna själva får besluta om vad de kan genomföra inom ramen för sitt uppdrag och sin
budget.
För att integrera arbetet med miljöprogrammet och handlingsplanen i verksamheternas
ordinarie arbete kan nämnderna och förvaltningarna vid framtagande av nämndsmål, åtaganden
och aktiviteter inom Malmö stads målstyrningsprocess formulera dessa så att man genom sin
verksamhet bidrar till att uppfylla målen i miljöprogrammet. Såväl de föreslagna aktiviteterna i
handlingsplanen som ytterligare aktiviteter kan inkluderas i detta. Aktiviteterna i handlingsplanen
går också bra att formulera om vid behov, för att bättre passa verksamheten och de rådande
förutsättningarna. Vid behov kan miljöförvaltningen bidra med stöd i denna process.
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Bakgrund

Miljönämnden har ett övergripande ansvar för att leda och samordna arbetet med Malmö stads
miljöprogram och dess mål. I mars 2010 gav Beredningen för miljöstrategisk samordning i
uppdrag till miljöförvaltningen att för varje mandatperiod ta fram handlingsprogram (senare
kallad handlingsplan) för klimat- och miljöarbetet i Malmö. Handlingsplanerna ska samla och
strukturera arbetet för att Malmö stads miljömål ska kunna nås.
Åtgärdsområden

Handlingsplan för miljöprogrammet – förslag till prioriterat arbete i Malmö stad 2019–2020 innehåller åtta
åtgärdsområden. Varje område inleds med en text där bland annat de bakomliggande tankarna
och behoven beskrivs. Vid varje område visas vilka mål i miljöprogrammet samt vilka globala
mål för hållbar utveckling som åtgärdsområdet bidrar till att uppfylla.
Sedan nämndsremissen har åtgärdsområdet ”Kemikaliesmart Malmö” tagits bort, eftersom
arbetet inom området numera drivs genom bland annat Kemikalieplan med fokus på barn och unga
2017–2019.
Ett åtgärdsområde, ”Hållbart byggande”, har tillkommit, eftersom det har en stor miljöpåverkan
samt att byggsektorn är välkänd för dess stora förbättringsmöjligheter.
Åtgärdsområden:
1. Ekosystem och biologisk mångfald
2. Hållbar energi
3. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
4. Hållbara inköp
5. Hållbart byggande
6. Klimatanpassade Malmö
7. Kunskap och engagemang för miljö och hållbar utveckling
8. Rent vatten och marina resurser
Aktiviteter som bidrar till miljömålen inom områdena avfall, mikroplaster, klimatanpassning
(avseende skyfall) samt trafik- och mobilitet, tas upp i varje områdes egen plan/handlingsplan
och dessa frågor är därför enbart delvis inkluderade i handlingsplanen för miljöprogrammet
2019–2020.
Förslag på aktiviteter

I anslutning till varje åtgärdsområde finns ett antal föreslagna aktiviteter listade. För varje aktivitet
är de nämnder och styrelser som anses vara mest berörda listade, i alfabetisk ordning. Detta
utesluter inte att andra nämnder också kan arbeta med aktiviteten samt att andra aktiviteter kan
läggas till i listan. Eftersom aktiviteterna listade är förslag finns det även möjlighet för
förvaltningarna att ändra innebörden passande till den egna verksamheten. För att förtydliga är
aktiviteterna uppdelade i två kategorier, Förslag på aktiviteter inom Malmö stads organisation och
Förslag på aktiviteter utanför Malmö stads organisation.
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Målstyrning

De åtta åtgärdsområdena som presenteras i Handlingsplan för miljöprogrammet – förslag till prioriterat
arbete i Malmö stad 2019–2020 kopplas samman med de globala hållbarhetsmålen i dokumentet,
samt med miljöprogrammets miljömål. Utöver dessa finns det även kopplingar till
Kommunfullmäktige målområde. Dessa presenteras inte i Handlingsplan för miljöprogrammet –
förslag till prioriterat arbete i Malmö stad 2019–2020 eftersom det kan förändras under dokumentets
giltighetsperiod. Däremot presenteras dessa i nedanstående tabell.
Åtgärdsområde

Kommunfullmäktige målområde

Ekosystem och biologisk
mångfald




Hållbar energi




Hållbar industri,
innovationer och
infrastruktur






Hållbara inköp





Hållbart byggande



Ett klimatanpassat Malmö





Kunskap och
engagemang för miljö
och hållbar utveckling



Rent vatten och marina
resurser






En aktiv och kreativ stad
En ekologiskt hållbar
stad
En ung modern och
global stad
En ekologiskt hållbar
stad
En ung modern och
global stad
En ekologiskt hållbar
stad
En aktiv och kreativ stad
En stad för näringsliv
och arbete
En ekologiskt hållbar
stad
En ung modern och
global stad
En ekologiskt hållbar
stad
En trygg stad
En stad med bra
arbetsvillkor
En trygg stad
En ekologiskt hållbar
stad
En ung modern och
global stad
En stad för barn och
unga
En aktiv och kreativ stad
En ekologiskt hållbar
stad
En ekologiskt hållbar
stad

Agenda 2030 mål
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Projektgruppen för miljöprogrammet kommer erbjuda samtliga nämnder och förvaltningar
möten för att presentera Handlingsplan för miljöprogrammet – förslag till prioriterat arbete i
Malmö stad 2019–2020 och diskutera hur de kan hjälpa förvaltningen i miljömålsarbetet. Tex
kan projektgruppen hjälpa till med målstyrningsarbetet eller etablera samarbeten mellan
förvaltningar för att driva gemensamma aktiviteter.
Bemötande av remissvar (nämndsremiss)

Under perioden 2018-02-07 – 2018-04-27 var förslaget till handlingsplan ute på nämndsremiss.
Miljöförvaltningen vill tacka för alla synpunkter som inkommit. De har beaktats i stor
utsträckning. Synpunkterna som inkom var av både övergripande och detaljerad karaktär och
när synpunkter med övergripande karaktär togs i beaktning har inte alla synpunkter av detaljerad
nivå längre varit aktuella att tillmötesgå.
Kommunstyrelsen anser bland annat att handlingsplanen ska innehålla förslag på aktiviteter, och
betraktas som ett stöd till nämnderna i deras ordinarie arbete, vilket har beaktats. Detta är den
största övergripande ändringen som genomförts sedan nämndsremissen.
Flera nämnder har önskat att de ekonomiska konsekvenserna av handlingsplanens
genomförande ska beskrivas. Miljöförvaltningen håller med om att detta hade varit värdefullt,
men då ett sådant arbete är mycket resurskrävande har det inte funnits utrymme för detta i
revideringsprocessen.
Barnkonventionen

Barnkonventionen har beaktats vid handläggningen av detta ärende eftersom huvudsyftet med
miljöprogrammet och handlingsplanen är att skapa en hållbar framtid, vilket barnen är en del
av. Miljönämnden anser att arbetet med att säkerställa en bättre miljö för kommande
generationer behöver prioriteras så att ett hållbart samhälle kan utvecklas.
Förslaget har utarbetats av Lotten J Johansson, projektledare och Sara Marklund, biträdande
projektledare. Samråd har även skett med Henric Nilsson, enhetschef miljöövervakning och
analys, miljöstrategiska avdelningen.
Ansvariga

Rebecka Persson
Miljödirektör
Olof Liungman
Avdelningschef
Miljöstrategiska avdelningen
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