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För 2018 prognostiseras ett överskott om 694 Mkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 394 Mkr.
Av avvikelsen förklaras närmare 340 Mkr av högre intäkter från fastighetsförsäljningar och
realisationsvinster. Det är en förbättring av det prognostiserade resultatet jämfört med delårsrapport
januari-april 2018 med drygt 20 Mkr.
För 2018 är det inget av kommunfullmäktiges elva mål som bedöms kunna uppfyllas fullt ut, med undantag
för det finansiella målet. För samtliga mål sker dock en förflyttning i riktning mot måluppfyllelse. Nämnder
och bolag visar på en ökad samverkan för att ta sig an Malmös utmaningar, så som bostadsförsörjning och
skilda förutsättningar bland barn och unga. Kompetensförsörjning och likvärdighet är fortsatt stora
utmaningar och påverkar förutsättningarna för måluppfyllelse inom flera målområden.
Antalet barn och elever i förskola, grundskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola fortsätter öka. I
förskolan är ökningen mindre än tidigare och antalet barn beräknas bli 150 fler än i fjol. I grundskolan
beräknas antalet elever bli 1650 fler och i gymnasieskola och gymnasiesärskola 300 fler än 2017. Antalet
nyanlända barn i grundskolan har ökat och antalet barn i förskoleklass ökar mer än tidigare till följd av att
obligatorisk skolstart vid 6 års ålder införts denna hösttermin. Även inom vuxenutbildningen är söktrycket
högt. Inom skolverksamheterna fortgår arbetet kring likvärdighet, kvalitet och kompetens.
Kompetensförsörjning i skolverksamheterna är fortsatt en utmaning, och antalet förskollärare fortsätter att
minska medan rekryteringssituationen i grundskolan har förbättrats något inför läsåret 2018/19.
Antal hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd har minskat jämfört med samma period 2017, medan de
totala kostnaderna har ökat. Den genomsnittliga biståndstiden för hushåll med långvarigt behov av
ekonomiskt bistånd är oförändrad jämfört med samma period 2017. Ökningen av nyanlända anhöriga kan
bidra till att fler familjer behöver stöd och hjälp eller bistånd till akut eller tillfälligt boende.
Antal aktualiseringar som rör barn och familj har ökat, framförallt avser ökningen anmälningar om barn
som far illa. Även antalet anmälningar på grund av hot och våld ökar, främst avseende flickor. Däremot har
antalet placeringar av vuxna på grund av missbruk eller beroende minskat under året och placeringarna är i
genomsnitt kortare än tidigare. Arbetet med att säkerställa en sammanhållen vårdkedja fortsätter och
samverkan har stärkts mellan arbetsmarknads- och socialnämnden, Region Skåne och
funktionsstödsnämnden kring brukare med missbruk och/eller psykisk ohälsa.
Lagen om samordning vid utskrivning medför att samarbetet mellan korttidsvård och hemtjänst behöver
utvecklas ytterligare. Målsättningen är att skapa och stärka en trygg övergång för brukare och deras anhöriga
inför hemgång från slutenvård eller korttidsvård. Utveckling pågår också av bland annat stadens
mötesplatser för äldre, för att nå fler med ett mer varierat utbud, samt av verksamheternas arbete med
anhöriga. Bland annat kommer anhörigcaféer starta upp på mötesplatserna under hösten.
Fler malmöbor behöver LSS-bostad vilket innebär fortsatt behov av utbyggnad av gruppbostäder.
Kostnaden per brukare i LSS-bostad väntas samtidigt öka väsentligt i förhållande till tidigare år, bland annat
till följd av ett ökat antal brukare med betydande behov av stöd. Som en konsekvens av förändringar i
försäkringskassans bedömningar av rätten till assistansersättning väntas antalet beviljade timmar med
personlig assistans enligt LSS fortsätta öka även under 2018.
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I likhet med Skåne och riket har arbetslösheten minskat i Malmö första halvåret 2018 jämfört med samma
period 2017. Särskilt stor minskning ses bland utrikesfödda unga män. Antalet inskrivna personer i
kommunens arbetsmarknadsinsatser har ökat och verksamheten har samlokaliserats med
arbetsförmedlingen och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Trots detta står många Malmöbor långt
från arbetsmarknaden och både privata och offentliga arbetsgivare upplever svårigheter att rekrytera.
Målet för året om att möjliggöra för minst 2 000 arbetsplatser genom försäljning eller upplåtelse av mark
under året bedöms kunna uppnås.
Utbyggnaden av staden möjliggörs genom framtagande och antagande av detaljplaner och bygglov. Antalet
antagna detaljplaner för bostäder har saktat in något jämfört med föregående år, och bedömningen är att
det blir svårt att nå årets mål om 2500 bostäder i antagna detaljplaner. MKB rapporterar att det finns en viss
ökad osäkerhet kring möjligheten att nå målet om att producera 2 250 bostäder under perioden 2017–2019.
Prognosen för året möjliggör totalt knappt 1 200 bostäder. Hittills under året har 1 790 bostäder påbörjats
varav 890 på kommunal mark. 63 procent av de senare är hyresrätter.
Antalet hushåll som varje dygn bor i akut eller tillfälligt boende samt kostnaderna för dessa har ökat jämfört
med motsvarande period 2017, framför allt har antalet barnfamiljer som varje dygn bor i tillfälliga boenden
ökat. Prognosen för kostnaderna för boende för hemlösa visar på en mindre procentuell ökning jämfört
med 2016–2017 och flera satsningar förväntas ge positiva effekter under året.
Värmen under sommaren har på olika sätt påverkat flera nämnders verksamheter. Värmen har inneburit
mycket extra arbete av personal inom servicenämnden samt ökade kostnader då det krävts extra bevattning
av träd av träd och blommor. Däremot har värmen bidragit till en lägre elförbrukning. Inom flera av
kommunens besöksanläggningar, bland annat inomhusbaden, har besöksflödet minskat jämfört med
tidigare år. Ribersborgs handikappbad har däremot varit välbesökt under sommarmånaderna. Sommarens
torka leder sannolikt till brist på vissa råvaror vilket också kan medföra prisökningar på ekologiska råvaror.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden som arbetar med att utveckla utemiljön på nämndens särskilda
boenden lyfter särskilt att erfarenheterna från sommarens värmebölja bör tas med i planering och
utveckling av utemiljöerna framöver.
Regeringen tillsatte 2016 Tillitsdelegationen med uppdrag att arbeta för ökad tillit i styrningen av den offentliga
sektorn. Förskolenämnden i Malmö stad har deltagit som försöksverksamhet inom ramen för den forskning
som bedrivits av Tillitsdelegationen och flera nämnder arbetar för att införliva principerna från en tillitsbaserad
styrning i sina interna styrmodeller.
Trygghets- och säkerhetsfrågorna är fortsatt högt prioriterade i staden. I augusti startade arbetet inom
ramen för preventionssatsningen CTC – Communities That Care, som syftar till att stärka det långsiktiga
arbetet för att förbättra uppväxtvillkoren för Malmös barn och unga.
Arbetet pågår med att organisera och genomföra insatser inom Storstadspaketet, bland annat pågår flera
utredningar vad gäller utbyggnaden av Malmöexpressen. Storstadspaketet omfattar utbyggd kollektivtrafik och
cykelsatsningar samt bostäder.
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Varje nämnd och bolagsstyrelse ansvarar för att bidra till att uppnå kommunfullmäktiges mål. Därför
formulerar nämnder och bolagsstyrelser, utifrån kommunfullmäktigemålen, egna mål (nämndsmål/bolagsmål)
och till dessa indikatorer. Nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för att följa upp och analysera vad som
åstadkommits i förhållande till den målsättning som är beslutad av nämnden eller bolagsstyrelsen, med
utgångspunkt i kommunfullmäktiges mål.
I samband med delårsrapporten görs en bedömning av måluppfyllelse vid årets slut för samtliga
kommunfullmäktigemål. Det är dock viktigt att poängtera att kommunfullmäktigemålen är långsiktiga i sin
karaktär och uppföljningen består därför av en bedömning huruvida utvecklingen går i riktning mot
måluppfyllelse (vid årets slut). Bedömning av måluppfyllelse görs i två steg. Först görs en analys av hur väl
nämndernas/bolagens mål sammantaget lever upp till den ambition som uttrycks i
kommunfullmäktigemålet. Detta innebär en bedömning av träffbilden för att avgöra hur väl nämnds- och
bolagsmålen täcker alla delar av kommunfullmäktigemålet. Med utgångspunkt i träffbilden görs i nästa steg
en kvalitativ bedömning av måluppfyllelse för varje kommunfullmäktigemål utifrån i vilken utsträckning
nämnds- och bolagsmålen bedöms uppfyllas under året. Måluppfyllelse uppnås endast om träffbilden
bedöms vara god samtidigt som nämnder och bolag bedömer att de kommer att uppfylla målen kopplade
till respektive kommunfullmäktigemål under året.
Nämndernas arbete med uppdragen som gavs i budget 2018 återrapporteras löpande till
kommunfullmäktige och i särskild bilaga i samband med Malmö stads årsredovisning 2018.

För år 2018 är det inget av kommunfullmäktiges elva mål som bedöms kunna uppfyllas fullt ut, med
undantag för det finansiella målet.
Kompetensförsörjning är fortsatt en stor utmaning. Inom framförallt En stad med bra arbetsvillkor framgår att
den nationella bristen på personal med rätt kompetens begränsar måluppfyllelsen för flera mål inom Malmö
stads verksamheter.
Vikten av likvärdighet i staden har stort fokus i flera mål och jämlika förhållanden för barn och unga är en
förutsättning för måluppfyllelse inom En stad för barn och unga. Grundskolenämnden rapporterar att
resultaten i de kommunala skolorna har förbättrats, vilket bland annat kan bero på att de socioekonomiska
förutsättningarna för eleverna i Malmö har förbättrats något jämfört med föregående läsår. Samtidigt finns
det fortsatt stora resultatskillnader mellan olika elevgrupper, vilket visar att Malmös skolor inte fullt ut
klarar att kompensera för elevernas skilda bakgrunder.
Gällande bostadsförsörjningen har det under senare år varit en mycket hög byggtakt i Malmö, som dock ser
ut att mattas av något. En stor utmaning är att producera bostäder som alla grupper i staden kan efterfråga,
vilket visar på hur boende- och självförsörjning hänger samman. En annan utmaning som lyfts av
grundskolenämnden är bostads- och skolsegregationen i Malmö som bland annat påverkar elevernas
förutsättningar att klara skolan. Denna utmaning syns inte tydligt i målsättningarna som kopplar till En
hållbar stadsstruktur för en växande befolkning.
Konjunkturläget är starkt och både arbetslösheten och ungdomsarbetslösheten minskar. Trots detta står
fortfarande många arbetslösa Malmöbor långt från arbetsmarknaden, och bristen på kvalificerad arbetskraft
kvarstår. Skillnaderna mellan olika grupper är fortfarande stora, till exempel mellan kvinnor och män samt
inrikes och utrikes födda. När det gäller så kallade extratjänster inom stadens verksamheter lyfter flera
nämnder att måluppfyllelse inom En stad för näringsliv och arbete försvåras av matchningsproblematiken
mellan de efterfrågade kompetenserna och deltagarnas kompetensnivå.
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Flera nämnder och bolag rapporterar hur de samverkar för att nå måluppfyllelse och visar generellt sett en
hög grad av helhetsförståelse för Malmös utmaningar. Inom En ekologiskt hållbar stad har exempelvis både
fritidsnämnden och förskolenämnden samarbetat med miljönämnden för att utbilda sin personal kring
kemikalier och mikroplast respektive klimatsmart mat i förskolan. Ett ytterligare exempel på samverkan ges
inom En ung global och modern stad där företagsinkubatorn Minc har inlett samarbete med Praktik Malmö för
att matcha praktikanter med de bolag som finns inom Minc. Uppföljningen av En ung global och modern stad
visar också att nämnder och bolag har ett stort fokus på att göra medborgaren/brukaren delaktig i
utvecklingen av staden och att deras insatser ofta tar sin utgångspunkt i individen. Inom En jämlik stad
framhåller nämnderna att det krävs ytterligare samverkan mellan nämnder och andra aktörer för att bidra
till en högre måluppfyllelse. Detta avser komplexa utmaningar så som att minska hemlösheten. Att få igång
ytterligare samarbeten med civilsamhället lyfts som en fortsatt utmaning inom En aktiv och kreativ stad.
Måluppfyllelsen inom En öppen stad har påverkats positivt bland annat av hälsa-, vård- och
omsorgsnämndens arbete med jämställt bistånd som visar att skillnader mellan män och kvinnor minskar
samt att arbetsmarknads- och socialnämndens projekt Hela familjen 2.0 har ökat andelen kvinnor som deltar
i aktiviteter för att bli självförsörjande. Förutsättningarna för alla barn och unga att delta i kulturaktiviteter
har också stärkts genom ett utökat utbud och särskilt riktade aktiviteter till socioekonomiska utsatta
områden. På sikt kan detta öka måluppfyllelsen inom En aktiv och kreativ stad.
Slutligen har konsekvenserna av den organiserade och våldsdrivande brottsligheten sannolikt påverkat
utvecklingen inom En trygg stad, i form av en känsla av otrygghet. I rapporteringen från nämnder och bolag
tycks samtidigt stadens trygghetsarbete generellt sett gå i positiv riktning. Malmö stad arbetar med
trygghetsfrågor i verksamheterna på flera olika sätt, exempelvis genom fallprevention för att öka trygghet i
hemmet och bostadstillsyn i socioekonomiskt utsatta områden. Malmö stad är dock bara en av flera aktörer
som har möjlighet att påverka upplevelsen av trygghet i Malmö, och det finns därför en naturlig diskrepans
mellan nämndernas/bolagens rapportering och den upplevda tryggheten.

På grund av målets bredd kan i princip alla nämnders och styrelsers mål sägas ha koppling till
kommunfullmäktigemålet. Det är därför svårt att uttala sig om träffbilden och måluppfyllelse. Den samlade
bilden är att cirka hälften av nämnder och bolag kommer att uppnå sina mål vid årets slut och en tredjedel
bedöms ha gjort positiva förflyttningar mot måluppfyllelse vid slutet av 2018.
Det finns tendenser i rapporteringarna som handlar om långsiktighet, tydliga ambitioner, kloka
prioriteringar och flexibilitet och som lyfts som anledningar till varför nämnder och bolag bedömer att de
kommer att uppnå målen vid årets slut. Kulturnämnden kan stå som ett exempel, där ett av deras mål är att
”etablera nya och förstärka befintliga samarbeten…för att berika Malmös kulturliv”. Nämnden rapporterar att detta
har uppnåtts genom en lång tradition av arbetssätt som bygger på samverkan.
I de fall då nämnder och bolag bedömer att de delvis kommer att uppnå målen anges olika anledningar. En
anledning är att målbilden är beroende av en mängd faktorer. Exempelvis har grundskolenämnden satt
målet att ”alla elever ska vara nöjda med sin skola”. Förklaring till elevers nöjdhet är komplext och för att röra
sig mot målet krävs insatser för att höja kvaliteten i skolan på flera områden samtidigt. För att få en samlad
förflyttning för alla Malmö stads skolor krävs dessutom, som grundskolenämnden rapporterar, ”förståelse,
motivation och uthållighet på alla nivåer i förvaltningen.”
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En annan anledning tycks vara att en del nämndsmål är så pass omfattande och långsiktiga att de kräver en
utvärdering på längre sikt än ett år. Ett exempel på det är kommunstyrelsens mål att ”FN:s globala
hållbarhetsmål ska bli lokala mål”. Här rapporterar kommunstyrelsen att integreringen av de globala målen på
lokal nivå är ett ”komplext och omfattande arbete som kräver långsiktighet och uthållighet”. Nämnder och bolag
påpekar generellt att mycket av deras åtaganden, kopplat till målområdet, handlar om ett långsiktigt
utvecklingsarbete. Det gäller exempelvis värdegrundsarbete i förskolor och skolor, insatser för ökad
delaktighet inom kulturområdet, och social hållbarhet inom stadsbyggnad. Inom alla dessa områden fortgår
insatser som har direkt inverkan på målområdet, men där effekter först kan följas upp i ett längre
perspektiv.
Ytterligare en anledning som anges i de fall nämnder och bolag bedömer att målen delvis kommer att
uppfyllas är att målen kräver samverkan över nämndernas ansvarsområde, där de i många fall saknar
kontroll över andra nämnders åtaganden för måluppfyllnad. Ett sådant exempel ges av servicenämnden
som bland annat har som mål att utveckla det systematiska miljöarbetet. En konkret del av det arbetet
handlar om källsortering. Med anledning av att miljöhus byggs i samarbete med skolnämnderna äger inte
servicenämnden hela frågan kring källsortering och är således beroende av skolnämndernas insatser i
området.

Konjunkturläget har varit starkt i Sverige och förväntas vara det under resten av 2018. Både arbetslösheten
och ungdomsarbetslösheten har minskat i Malmö första halvåret 2018 jämfört med samma period förra året
(se statistik på sidan 27). Även om konjunkturläget är starkt och arbetslösheten minskar, så står många
arbetslösa Malmöbor fortfarande långt från arbetsmarknaden, och bristen på kvalificerad arbetskraft
kvarstår. Skillnaderna mellan olika grupper är fortfarande stora, till exempel mellan kvinnor och män samt
inrikes och utrikes födda.
När det gäller nämndernas och bolagens målsättningar bedöms träffbilden för kommunfullmäktigemålet
vara relativt god. Dock är det ett större fokus på insatser inom arbetsmarknadsområdet än inom
näringslivsområdet. Det finns relativt stora skillnader mellan hur olika nämnder och bolag ser på
möjligheten till måluppfyllelse vid årets slut. Flertalet bedömer att målen kommer att uppfyllas helt eller
delvis.
När det gäller framtagandet av så kallade extratjänster1 lyfter flera nämnder att måluppfyllelse försvåras av
matchningsproblematiken mellan de efterfrågade kompetenserna och deltagarnas kompetensnivå. Arbetet
med att tillsätta extratjänster har gått långsammare än planerat, med undantag för anställningar kopplade till
utbildning inom vård och inom förskola. Förskolenämnden lyfter att välfungerande dialog med andra parter
samt ett långsiktigt strategiskt planeringsarbete har bidragit till måluppfyllelse. Även
funktionsstödsnämnden lyfter fram ett Meet Malmö projekt som syftar till en ökad
arbetsmarknadsanknytning för Malmöbor med funktionsnedsättning.

Satsningen Jobbpakt med Malmöborna innehåller en rad olika insatser, och däribland extratjänster där Malmö stads
behov ska matchas med den kompetens som finns hos de som är arbetslösa.
1
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Träffbilden för kommunfullmäktigemålet är relativt god. Vikten av samverkan och likvärdighet i staden har
stort fokus i flera mål och jämlika förhållanden för barn och unga anges som en förutsättning för
måluppfyllelse. Sammantaget är bedömningen att utvecklingen går i riktning mot måluppfyllelse eftersom
flertalet av nämnds- och bolagsmålen kommer att uppnås eller delvis uppnås vid årets slut.
Grundskolenämnden rapporterar att andelen elever (exkl. nyanlända och elever med okänd bakgrund) i
kommunala skolor som avslutade grundskolan behöriga för gymnasiestudier var i år den hittills högst
uppmätta sedan måttet introducerades för några år sedan. Även resultaten för de övriga betygsmåtten i
såväl årskurs 6 som 9 har förbättrats, exklusive nyanlända och elever med okänd bakgrund. Elevernas
socioekonomiska förutsättningar har förbättrats något detta läsår, vilket grundskolenämnden bedömer kan
vara en del av förklaringen till de förbättrade resultaten. En annan del av förklaringen kan vara att skolornas
systematiska kvalitetsarbete har utvecklats och blivit allt mer synligt och ändamålsenligt. Detta framgår av
kvalitetsbesöken. Av kvalitetsbesöken framgår dock även att det systematiska kvalitetsarbetet och
likvärdigheten gällande bedömning och betygssättning kan förbättras i grundsärskolan.
Den viktigaste förklaringen till de fortsatt stora resultatskillnaderna mellan olika elevgrupper är att Malmös
skolor inte fullt ut klarar att kompensera för elevernas skilda bakgrunder. Svårigheterna med att
kompensera för bland annat vårdnadshavares utbildningsnivå och ekonomiska, sociala och hälsomässiga
faktorer visar sig på introduktionsprogrammen för elever som lämnat grundskolan utan att vara behöriga
för gymnasiet. Där är progressionen ofta långsam och den totala genomströmningen bedöms av gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden vara otillräcklig. Boendesegregationen samt skolsegregationen mellan olika
elevgrupper inverkar också negativt på skolans resultat.
Barn och ungas möjlighet att ta del av kulturutbudet i Malmö har påverkats positivt genom att
kulturnämnden har utökat antalet arrangemang riktade till målgruppen genom sommarscen samt genom att
särskilt rikta aktiviteter till barn i socioekonomiskt utsatta områden. Miljönämnden lyfter att de har kunnat
se flera synergieffekter med övriga nämnder utifrån Utvecklingsplanen för arbetet med barnets rättigheter eftersom
alla har ett gemensamt styrdokument att förhålla sig till.
I fokus för flera år framöver ligger bland annat att skapa en likvärdig förskoleverksamhet med god kvalitet.
Tillgången till personal med rätt kompetens är den största utmaningen i det fortsatta arbetet. Även om
tendensen är att andelen förskollärare inte ökar är förskolenämndens samlade bedömning att
kompetensförsörjningsinsatser, arbetet med tid för verksamhetsutveckling och arbetet för att stärka det
nära pedagogiska ledarskapet genom organisationsutvecklingen kan bidra till att stärka förutsättningarna för
en likvärdig förskola oberoende av var i staden verksamheten bedrivs. För att uppnå en högre
måluppfyllelse och likvärdighet i Malmö stads grundskolor förväntas nämndens utvecklingsprojekt Varje
elevs bästa skola vara avgörande i arbetet framöver. Lärarbristen i landet kommer att växa de närmsta åren
och det kommer behövas en rad insatser för att möta rekryteringsbehovet, bland annat genom att förändra
behovet av kompetens och utveckla organisation och arbetssätt i skolan.

Alla nämnder och bolag kan bidra till detta kommunfullmäktigemål och för att öka måluppfyllelse krävs ett
kontinuerligt arbete med målets olika perspektiv. Träffbilden är relativt god och bedömningen är att knappt
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hälften av nämnds- och bolagsmålen kommer att uppnås vid årets slut, och de flesta bedöms kunna uppnås
åtminstone delvis. Måluppfyllelsen bedöms ha påverkats positivt av att arbetsmarknads- och socialnämndens
arbete med jämställdhet i projektet Hela familjen 2.0 har ökat andelen kvinnor som deltar i aktiviteter för
att bli självförsörjande samt att hälsa-, vård- och omsorgsnämndens uppföljning av arbetet med jämställt
bistånd visar att tidigare skillnader minskar. Det pågår även, i likhet med tidigare år ett flertal HBTQcertifieringar av olika verksamheter. Ett utvecklingsområde är att undersöka vilka effekter dessa får för
brukare till exempel avseende nöjdhet i bemötande.
I likhet med 2017 så verkar arbetet med kommunfullmäktigemålet drivas mest framgångsrikt och hållbart i
de nämnder där det är integrerat i ordinarie processer och strukturer och ses som en del av nämndens
ordinarie ansvarsområden.

Nämnder och bolag gör skilda tolkningar av vilken målgrupp som avses i kommunfullmäktigemålet, vilket
bidrar till att träffbilden för kommunfullmäktigemålet är spretig. Det handlar exempelvis om nämnder så
som grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden där formuleringen av
kommunfullmäktigemålet krockar med skollagen och läroplanen som riktar sig till samtliga elever och inte
som i kommunfullmäktigemålet som avser elever med behov av stöd och hjälp.
Ungefär en tredjedel av nämnds- och bolagsmålen bedöms vara uppfyllda vid årets slut och knappt hälften
bedöms vara delvis uppnådda. Den samlade bedömningen är därför att utvecklingen går i riktning mot
måluppfyllelse för kommunfullmäktigemålet. För några nämnds- och bolagsmål saknas prognos och
anledning till detta är att det saknas bedömningsunderlag så som till exempel brukarundersökningar som
kommer senare under året.
Nämnder och bolag rapporterar att de har påbörjat insatser och implementering av åtgärder, med fokus på
exempelvis ökat brukarinflytande och tillgänglighetsanpassning av anläggningar och lokaler, men att det i
flera fall ännu inte går att följa upp om insatserna har gett önskad effekt. En annan anledning är att vissa
frågor är komplexa och beroende av andra aktörer eller nämnder/bolag i sitt arbete, exempelvis
hemlöshetsfrågan. Nämnderna anger att det krävs ökad samverkan mellan nämnder och andra aktörer för
att öka måluppfyllelse. Det behövs också rätt data för att kunna göra bättre analyser för att veta vilka
åtgärder som ger bäst effekt.

Konsekvenserna av den organiserade och våldsdrivande brottsligheten som återkommande rapporterats i
media har sannolikt påverkat utvecklingen inom En trygg stad, i form av en känsla av otrygghet. Händelserna
påverkar också förutsättningarna för några av stadens verksamheter framåt, inte minst när det gäller frågor
om tillit, eftersom samhällets förmåga att hantera dessa händelser ständigt ifrågasätts.
När det gäller nämndernas och bolagens målsättningar bedöms träffbilden för kommunfullmäktigemålet
vara relativt god, trots att ett flertal nämnds- och bolagsmål håller en hög abstraktionsnivå, och ibland
saknar en tydlig koppling till fullmäktigemålet. Utifrån rapporteringen tycks stadens trygghetsarbete gå i
positiv riktning. Samtidigt är Malmö stad bara en av flera aktörer som har möjlighet att påverka upplevelsen
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av trygghet i Malmö, och det finns därför en naturlig diskrepans mellan nämndernas rapportering och den
upplevda tryggheten.
Miljönämnden rapporterar insatser som bidrar till måluppfyllelse både direkt och indirekt genom
exempelvis bostadstillsyn i socioekonomiskt utsatta stadsområden samt genom att motverka
slumförvaltning. När det gäller trygghet i hemmet arbetar bland annat hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
med fallprevention. De framgångsfaktorer som lyfts omfattar främst samverkan, utbildning,
beteendepåverkan och åtgärder i den fysiska miljön.

Träffbilden är god och har stadigt förbättrats över mandatperioden. Nämnder och bolag fokuserar främst
på att säkerställa ett fritids- och kulturutbud som når alla målgrupper och med bra geografisk spridning.
Utvecklingsarbetet kring lovaktiviteter som nu har möjliggjorts med statligt stöd bidrar till ökad
måluppfyllelse då de nu omfattar alla lov, samtidigt som aktiviteterna är gratis och riktar sig till alla barn och
unga oavsett ekonomiska förutsättningar. Kommunikationskanalerna till målgrupperna har också utvecklats
för exempelvis Kul i Malmö och Malmö Forever. Dessa har genomförts i samarbete mellan tekniska nämnden,
kulturnämnden och fritidsnämnden, och på sikt kan detta öka måluppfyllelsen inom målområdet.
Liksom tidigare bedöms ett antal nämndsmål bara delvis uppfyllas under året, vilket innebär att
kommunfullmäktigemålet inte kommer att nås fullt ut. Ungefär hälften av nämndsmålen bedöms kunna
uppfyllas under året, men orsakerna till måluppfyllelse eller bristande måluppfyllelse varierar. Bedömningen
är att stora facknämnder skapar bättre förutsättningar att ta ett helhetsgrepp kring kultur och fritid i
exempelvis äldreomsorgen och LSS-verksamheten. Interna samarbeten inom Malmö stad kring förskolans
kulturplan och servicenämndens arbete med anläggningarna inom kultur- och fritidsverksamheterna kan
lyftas fram som goda exempel som bedöms bidra till ökad måluppfyllelse. Att få igång samarbeten med
civilsamhället är däremot fortfarande en utmaning som kräver ytterligare kraftsamling.

Inom detta målområde finns två kommunfullmäktigemål. Det första fokuserar på att skapa en hållbar
stadsstruktur för en växande befolkning, medan det andra uttrycker ambitionen om en hälsofrämjande och
klimatsmart stad där det är enkelt att göra hållbara val. Målen hänger ihop och det är svårt att uppnå god
måluppfyllelse vad gäller en hållbar stadsstruktur utan att nämnderna samtidigt visar hög måluppfyllelse vad
gäller målet om en hälsofrämjande och klimatsmart stad och vice versa.

Träffbilden är relativt god och sammantaget bedömer nämnder och bolag att det sker en positiv utveckling
och att majoriteten av målen kommer att nås. De senaste årens kraftiga befolkningstillväxt i Malmö ställer
stora krav på den kommunala organisationen; både gällande att bygga ut staden i den takt som krävs och att
anpassa samhällsservicen till en växande befolknings behov. Gällande bostadsförsörjningen bedömer
stadsbyggnadsnämnden att planberedskapen är god, men att det är viktigt att fokusera på byggandet för
utsatta grupper.
Antalet antagna detaljplaner och bygglov för bostäder har saktat in något jämfört med föregående år, men
flera stora detaljplaner kommer sannolikt kunna antas under hösten. Nämnden kommer utöka samarbetet
med byggherrar och fastighetsägare för att bibehålla en hög takt i byggandet och öka rörligheten i det
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befintliga beståndet. MKB rapporterar att det i förhållande till föregående rapporter nu finns en viss ökad
osäkerhet kring möjligheten att nå målet om att producera 2 250 bostäder under perioden 2017–2019.
Osäkerheten beror i huvudsak på prisbild, en viss ökning av riskerna på entreprenadmarknaden samt
handläggning av exempelvis bygglov, detaljplaner, exploateringsavtal. Tekniska nämnden rapporterar att det
hittills under året har påbörjats cirka 890 bostäder på mark som nämnden tillhandahållit genom sin
exploateringsverksamhet, varav 63 % är hyresrätter. Utifrån detta gör nämnden bedömningen att målet om
att upplåta mark till 1500 bostäder under året kommer att nås.
Flera av stadens nämnder har antagit mål om att utveckla sina verksamhetsmiljöer, både avseende
verksamhetslokaler och utemiljöer. Både förskolenämnden och grundskolenämnden lägger mycket kraft på
att tillskapa de utbildningsplatser som krävs av en växande befolkning. Grundskolenämnden har skapat nya
utbildningsplatser inför höstterminen 2018 genom att bland annat öppna nya skollokaler.
Funktionsstödsnämnden fokuserar på en god boende- och levnadsmiljö samt kemikaliesmarta
verksamheter och rapporterar att en positiv förflyttning har skett. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
arbetar med att utveckla utemiljön på nämndens särskilda boenden, bland annat i samarbete med
servicenämnden inom projektet Gröna boenden. Erfarenheter från sommarens värmebölja bör tas med i
planering och utveckling av utemiljöerna framöver.
För att skapa en hållbar stad räcker det inte med att bygga ut den och anpassa den till en växande
befolkning, den negativa påverkan på miljön måste också minska. Servicenämnden har avsevärt minskat
energianvändningen i sina fastigheter, vilket till stor del beror på den extremt varma sommaren men även
på optimering, energiprojekt och energieffektiv nybyggnation. Nämnden arbetar även med att anpassa sina
fastigheter för ett förändrat klimat med fokus på ökad nederbörd. Anpassningsarbetet går dock
långsammare än planerat på grund av att det är ett relativt nytt arbetsområde och att kostnadsbilden blivit
högre än vad som förväntades.

Träffbilden är relativt god och sammantaget bedömer nämnder och bolag att det sker en positiv utveckling
och att majoriteten av målen kommer att nås. Flera av stadens nämnder och bolag arbetar för att minska
den negativa miljöpåverkan i sina verksamheter. MKB har exempelvis reducerat klimatpåverkan per
lägenhet med 27 % sedan 2015 genom minskad energianvändning och övergång till förnybar fjärrvärme.
Givet storleken på MKB:s bestånd har detta en betydande effekt på stadens samlade klimatpåverkan. MKB
arbetar även med göra det enkelt för sina hyresgäster att resa hållbart genom bil- och cykelpooler. Malmö
kommuns parkeringsaktiebolag utvecklar nya tekniker vid nybyggen av parkeringshus och bidrar på så vis
till en mer hållbar stadsstruktur.
Även servicenämnden arbetar aktivt för att göra sina verksamheter mer miljöanpassade, bland annat genom
att öka andelen ekologiska livsmedel i skolrestaurangerna. Under året har priserna på ekologiska livsmedel
ökat, vilket gjort att målet om 80 % ekologiska livsmedel ännu inte kunnat nås. Det finns också en stor risk
att sommarens torka leder till brist på vissa råvaror och att det även medför prishöjningar på ekologiska
råvaror, vilket kan göra att konventionella produkter behöver väljas framöver.
En aspekt i arbetet med att minska verksamhetens miljöpåverkan är att ta större miljöhänsyn vid
upphandlingar. Inom exempelvis utbildningsnämndernas verksamheter handlar det om att verka för att de
produkter som köps in är säkra och hälsosamma för barn och elever. Kommunstyrelsen arbetar på en mer
övergripande nivå med att föra in både sociala och ekologiska krav i stadens upphandlingar.
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Den samlade träffbilden för nämndsmålen i relation till kommunfullmäktiges mål är relativt god. I den
aktuella delårsrapporten framkommer dock att ett flertal nämnder endast delvis kommer nå sina mål. Det
finns även en viss osäkerhet i bedömningarna då många indikatorer, som till exempel medarbetarenkät och
kompetensgap följs upp endast på årsbasis. För indikatorer kopplade till sjukfrånvaro och
personalomsättning är det stora avvikelser mellan enskilda månader vilket gör att det först vid årsskiftet
finns en mer tillförlitlig bild. I dessa fall har nämnderna endast kunnat göra försiktiga prognoser.
Kompetensförsörjning är fortsatt en stor utmaning i flera av Malmö stads verksamheter. Mest problematisk
framstår situationen rörande den nationella bristen på behöriga lärare och andra pedagoger vilket i mycket
hög grad begränsar måluppfyllelsen för förskolenämnden och grundskolenämnden, samt i viss utsträckning
för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Den nationella bristen på behöriga lärare och andra
pedagoger kompliceras ytterligare av att antalet elever i Malmö ökar. Vid sidan av kompetensförsörjning är
sjukfrånvaro och personalomsättning två områden där nämnderna har haft stort fokus.
Flera nämndsmål kommer inte nås fullt ut men den samlade bilden är att utvecklingen rör sig i rätt riktning
och nämnder och bolag behöver fortsätta med påbörjade åtgärder och samtidigt förstärka och komplettera
med ytterligare insatser för att påskynda utvecklingen. Det kan exempelvis handla om fortsatt utveckling av
alternativa och kompletterande kompetenser, generella kompetenshöjande insatser, utveckling av ledarskap,
fördjupade analyser av orsakssamband mellan olika nyckeltal och samverkan mellan nämnder.
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Här beskrivs viktiga händelser i nämndernas verksamhet som påverkat utvecklingen under året. Dessutom
beskrivs nettokostnadsutvecklingen. Nettokostnaderna är de kostnader som finansieras med skatter,
utjämning och generella statsbidrag och som därför är viktiga för kommunen att följa. Till följd av
omorganisationen och den omfördelning av verksamheter som skett är det i denna rapport inte
meningsfullt att följa nettokostnadsutvecklingen för de verksamheter som berörts av omorganisationen –
främst individ- och familjeomsorg samt vård och omsorg – då nettokostnaderna efter omorganisationen
inte är jämförbara med nettokostnaderna före omorganisationen.

Regeringen tillsatte 2016 en tillitsdelegation som fick i uppdrag att arbeta för ökad tillit i styrningen av den
offentliga sektorn. Delegationen har under sommaren 2018 presenterat sitt slutbetänkande. Syftet med
tillitsbaserad styrning är att skapa effektivare verksamheter och större nytta och kvalitet för medborgarna.
Tillitsbaserad styrning och ledning definieras av delegationen som styrning, kultur och arbetssätt med fokus
på verksamhetens syfte och medborgarens behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera
samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa att medarbetaren kan, vill och
vågar hjälpa medborgaren.2 I Malmö pågår en utveckling mot en mer tillitsbaserad styrning.
Förskolenämnden har bland annat utifrån sin kvalitetsmodell deltagit som försöksverksamhet inom ramen
för den forskning som bedrivits av Tillitsdelegationen. Flera nämnder i staden arbetar också för att införliva
principerna från tillitsstyrning i sina interna styrmodeller.
Sverigeförhandlingen är en överenskommelse om Storstadspaket för Malmö med omkringliggande kommuner och är
tecknad mellan staten, Region Skåne och Malmö stad. Storstadspaketet omfattar utbyggd kollektivtrafik och
cykelsatsningar samt bostäder. Arbete pågår med att organisera och genomföra åtgärder i storstadspaketet.
Det gäller såväl en förvaltningsövergripande samordning som en intern organisering av arbetet för de
berörda nämnderna. Genom arbetet med Storstadspaketet planeras eller pågår en mängd utredningar vad
gäller utbyggnaden av Malmöexpressen (Mex). Planering pågår för genomförande av de första
infrastrukturåtgärderna på Mex linje 8. Även planering för Mex linje 4 har startat.
Trygghets- och säkerhetsfrågorna är fortsatt högt prioriterade i staden. I augusti startade arbetet inom
ramen för preventionssatsningen CTC – Communities That Care. CTC syftar till att stärka det långsiktiga
arbetet för att förbättra uppväxtvillkoren för Malmös barn och unga. Arbetet inriktas på att minska
riskfaktorer för att barnen får en negativ social utveckling och stärka de skyddsfaktorer som bidrar till en
positiv social utveckling. Fem områden har valts ut där arbetet startats upp under 2018 men målet är att
CTC ska vara implementerat i hela Malmö inom fem år. De utvalda områdena är Bellevuegården,
Bunkeflostrand, Hermodsdal, Kirseberg och Möllevången. Lokala områdesteam bestående av företrädare
för lokal kommunal verksamhet, områdes- och kommunpoliser, civilsamhälle och näringsliv har i uppdrag
att genomföra områdesanalyser för att sammanställa områdesprofiler som kan ligga till grund för val av
insatser och utformningen av det fortsatta arbetet.

Tekniska nämnden ansvarar för att bevaka kommunens ekonomiska intressen i stadsutbyggnaden, utöva
kommunens ägande av mark i den mån detta inte ankommer på annan, samordna och genomföra
nyexploatering av bostads- och verksamhetsområden samt utöva rollen som hamnägare för stadens hamn.
S.131, Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn, huvudbetänkande av
Tillitsdelegationen, SOU 2018:47, juni 2018.
2
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Nämnden har ansvar för kommunens lokal- och lägenhetsförsörjning, för stadsmiljöer avseende gator,
mötesplatser, parker och stränder, för trafiksystem och trafikmiljö samt för en del av stadens evenemang.
Efter en översyn av fastighetskontoret och gatukontoret under 2016 beslutade kommunstyrelsen att ge
tekniska nämnden i uppdrag att sammanföra de två förvaltningarna till en gemensam. Den 1 juli i år
bildades fastighets- och gatukontoret.
Exploateringsverksamheten omfattar mark för bostäder, näringsliv och kommunal service. Hittills under
året har 1 790 bostäder påbörjats varav 890 på kommunal mark. 63 % av de senare är hyresrätter.
Exploatering pågår bland annat i Västra Hamnen, Hyllie, Sege Park och Holma. Nämnden skriver att
tillgången på planlagd och byggklar kommunal mark än så länge har varit tillfredsställande, men den
framtida tillförseln måste säkras genom att planarbete påbörjas för nya områden. Under året har arbetet
med Nyhamnen fortsatt och den fördjupade översiktsplanen har remitterats till samtliga nämnder.
Samtidigt pågår arbete med detaljplaner i anslutning till området. Förutsättningar bedöms finnas för att nå
nämndens mål för året om såväl försäljning/upplåtelse av mark som byggstart för 1 500 nya bostäder på
kommunens mark.
Nämndens mål om att möjliggöra för minst 2 000 arbetsplatser genom försäljning eller upplåtelse av mark
under året bedöms kunna uppnås. Hittills under året har av kommunen såld mark tillträtts som möjliggör
cirka 900 nya arbetsplatser. Framtagandet av detaljplaner för småindustri och service samt mark för
ytkrävande verksamheter (exkl. Norra Hamnen) är fortfarande kritisk. Kommunens lager av planlagd mark
är nästan slut. Arbete pågår tillsammans med stadsbyggnadsnämnden och näringslivskontoret med att ta
fram tydliga gemensamma prioriteringar i enlighet med utbyggnadsstrategin.
Bostadsbyggandet på privat mark fortsätter med hög intensitet och i anslutning till denna byggs allmän plats
ut i bland annat Limhamn gamla industriområde, Elinegård, Västra hamnen, Klagshamn, Tygelsjö och
Oxie.
Avtalet mellan Malmö stad och Copenhagen Malmö Port (CMP) sades upp av Malmö stad sommaren 2017
med intentionen från båda parter att avtalet ska förlängas. Under 2018 har förhandlingarna återupptagits.
För att minska kostnaderna knutna till hemlösheten pågår ett arbete med att anskaffa fler
övergångslägenheter, där andrahandshyresgästen efter en prövotid får möjlighet att överta
förstahandskontraktet.
Nämndens investeringsverksamhet omfattar både investeringar i anläggningstillgångar och
exploateringsfastigheter. Nämndens bruttoinvesteringsvolym prognostiseras till 864 Mkr vilket är 287 Mkr
lägre än beviljad ram. Avvikelsen förklaras till största del av förskjutning i tiden för ett antal projekt.
Nämndens nettokostnadsprognos för året är 744 Mkr vilket innebär en minskning med 52 Mkr eller 7 %
jämfört med 2017. Den lägre nettokostnaden förklaras framför allt av ökade intäkter för bland annat gatuoch felparkering samt avgäldsreglering av tomträtter. Nettointäktsprognosen för hamnanläggningar uppgår
till 37 Mkr.
Under perioden har försäljning av mark genomförts till en sammanlagd inkomst om 437 Mkr och
prognosen för året ligger på totalt 650 Mkr. Exploateringsvinsterna, med hänsyn tagen till
saneringskostnader, för perioden uppgår till 337 Mkr och prognosen för helåret uppskattas till 479 Mkr.
Under perioden uppgår realisationsvinster från försäljning av fastigheter till 58 Mkr.

Stadsbyggnadsnämndens främsta ansvar är att bereda, besluta och utöva tillsyn i ärenden enligt plan- och
bygglagen. Nämnden har även ansvar för bostadsanpassning och tillgänglighet.
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Utbyggnaden av staden möjliggörs genom framtagande och antagande av detaljplaner och bygglov.
Nämnden rapporterar att det blir svårt att nå årets mål om 2 500 bostäder i antagna detaljplaner, prognosen
ligger på 1 188 bostäder. Jämfört med föregående period så är färre detaljplaner pågående och färre än vad
som eftersträvas. Många av planerna ligger för antagande under de sista månaderna under året och enligt
prognosen blir inte alla antagna på grund av både den ökade komplexiteten och svårigheter att enas om
exploateringskostnaderna mellan staden och byggherren.
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan och kommunfullmäktige
ska minst en gång per mandatperiod pröva om översiktsplanen är aktuell. Kommunstyrelsen gav 2016
stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att under innevarande mandatperiod genomföra en översyn av den
översiktsplan för Malmö som kommunfullmäktige beslutade om 2014. Den 31 maj i år antog
kommunfullmäktige Malmös nya översiktsplan samt Arkitekturstaden Malmö som är ett tematiskt tillägg till
översiktsplanen.
Handlingsplan för bostadsförsörjning som innehåller Malmö stads riktlinjer för bostadsförsörjning antogs av
kommunfullmäktige den 26 april. Riktlinjer ska enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod. Handlingsplan för bostadsförsörjning ska säkra tillräcklig
volym och bredd i bostadsbyggande samt tillgodose behoven för särskilt utsatta grupper på
bostadsmarknaden i Malmö.
Riksdagen har beslutat om ändring i plan- och bygglagen som innebär att det från och med den 1 januari
2019 införs ett system med avgiftsreduktion när tidsfrister för beslut i ärenden om lov, förhandsbesked
samt startbesked efter anmälan överskrids. En arbetsgrupp är tillsatt inom förvaltningen för att analysera
vad de nya reglerna innebär och vid behov föreslå förändrade rutiner.
Nämndens nettokostnadsprognos för året är 117 Mkr att jämföra med 85 Mkr föregående år, vilket är en
ökning med 38 %. Ökningen förklaras av lägre intäkter för större detaljplaner och byggsanktioner, högre
personalkostnader samt att nämnden visade ett större överskott föregående år. I prognosen ingår även en
engångskostnad för en tingsrättsdom avseende kvarteret S:t Gertrud om 10,8 Mkr.

Servicenämnden utför tjänster till Malmö stads nämnder och bolag. Nämnden ansvarar för förvaltning och
byggnation av kommunala fastigheter, för produktion av förnybar energi samt för myndighetsutövning och
administration av färdtjänst och riksfärdtjänst.
Värmen under sommaren har påverkat nämndens verksamhet och kostnader. Personalen inom
Kommunteknik har ur ett arbetsmiljöperspektiv varit extra utsatta i den påfrestande värmen. Den
extraordinära torkan har inneburit mycket arbete då det krävts extra bevattning av både unga och äldre träd.
Blomsterprogrammet i Malmö har också påverkats då värmen påskyndat utblomningen och krävt mycket
extra bevattning, vilket även påverkat kostnaderna. Elförbrukningen har varit låg under i stadsfastigheters
lokaler till följd av den varma våren och sommaren.
Genom ett samarbete mellan serviceförvaltningen, fastighets- och gatukontoret samt arbetsmarknads- och
socialförvaltningen har ett projekt kring Malmö stads papperskorgar satts igång. Många av papperskorgarna
ska successivt bytas ut till nya mer hållbara och funktionella papperskorgar. Fastighets- och gatukontoret
har tagit fram fyra olika modeller av papperskorgar som ska tillverkas och placeras ut i staden.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen kommer att ha 10–12 personer i extratjänster hos
serviceförvaltningen. Personerna som blir anställda kommer att bland annat lära sig svetsa och montera
papperskorgarna integrerat med utbildning vid behov. Projektet innebär såväl nya hållbara lösningar som
nya arbetstillfällen.
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Serviceförvaltningen utför kommunens färdtjänst- och skolresor med specialfordon. Tjänsten utförs även
av upphandlad leverantör till 30 %. Den 13 juni beslutade kommunstyrelsen att alla färdtjänstresor med
specialfordon från och med den 1 februari 2019 ska ske i egen regi inom servicenämnden. Förberedelser
pågår med bland annat rekrytering för utökad bemanning.
Kommunfullmäktige har beslutat om att inrätta ett kommungemensamt kontaktcenter, vilket
servicenämnden fått i uppdrag att driva. Arbetet fortskrider och uppstarten är planerad till 2019.
Ett flertal projekt avseende förskolor och skolor pågår som kommer att färdigställas under året. Under
perioden har Björkhagens förskola och Lindens förskola färdigställts med totalt 200 platser. Nybyggnation
av Fågelbacksskolan samt om- och tillbyggnad av Tingdammsskolan, Rönnen samt Pildammsskolan har
färdigställts under sommaren vilket innebär en utökning med drygt 1 400 platser. Nämnden har fått i
uppdrag att färdigställa lägenheter till nyanlända som anvisas enligt bosättningslagen. Boendena är
modulbostäder och under perioden har 24 enrumslägenheter i kvarteret Blombuketten samt 12 lägenheter
på Kirsebergs Idrottsplats färdigställts. Ombyggnationen av Båghallarna till konsthögskola färdigställdes
under sommaren.
Enligt Malmö stads budget 2018 beviljades servicenämnden en investeringsram om 2 399 Mkr.
Kommunfullmäktige beslutade också i budget 2018 att ge servicenämnden i uppdrag att i samråd med
beställande nämnder och LiMa vid fastighetskontoret ta fram förslag på servicenämndens
investeringsutrymme för perioden 2018–2023. Uppdraget återrapporterades under våren och
kommunfullmäktige minskade servicenämndes investeringsram till 2 185 Mkr. Prognosen för årets
investeringar uppgår till 1 950 Mkr vilket är 235 Mkr lägre än budgeterad investeringsram. Avvikelsen
förklaras av att ett antal projekt blivit förskjutna i tid.
Nämndens nettointäktsprognos för helåret är 310 Mkr vilket är en minskning med 21 Mkr eller 6 % jämfört
med 2017. Minskningen förklaras bland annat av förändrat resultatkrav, lägre räntekostnader till följd av det
gynnsamma ränteläget, lägre kostnader för värme samt lägre hyresintäkter.

Miljönämndens uppdrag är främst att se till att en rad lagar och författningar efterlevs. Nämnden har även
förebyggande uppgifter inom sitt ämnesområde, leder och samordnar arbetet med Malmö stads
miljöprogram, samt ansvarar för konsumentvägledning och energirådgivning.
Inom tillsynsverksamheten har livsmedelskontrollerna genomförts enligt plan utan större förändringar
jämfört med föregående år. Resultatet av kontrollerna bedöms positivt då en större del av verksamheterna
inte har krävt uppföljande kontroller. Nämnden rapporterar att trenden visar att verksamheterna åtgärdar
sina brister i ett tidigt stadium, vilket ökat förutsättningarna för en säker livsmedelshantering. Nämnden
rapporterar även att tillsyn av kommunens dag- och spillvattennät har resulterat i bättre kontroll och
kunskap om ledningsnätets befintliga skick och underhållsbehov.
Resultaten från luftkvalitetmätningarna under 2017 visar att de åtgärder som genomförts på många gator i
centrala delar av Malmö har minskat vägtrafikens utsläpp av luftföroreningar. Nämnden rapporterar att
detta innebär att Malmö troligtvis fortsatt kan klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid.
Nämndens nettokostnad för året beräknas till 68 Mkr, vilket motsvarar utfallet för 2017.
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Förskoleverksamheten omfattar förskola och pedagogisk omsorg.
Det blir fler barn i förskolorna i år men ökningen är inte lika stor som tidigare år. Prognosen från förra
delårsrapporten kvarstår och i genomsnitt beräknas cirka 20 800 barn under året ha plats inom
förskoleverksamheten, en ökning i förhållande till föregående år med drygt 150 barn. Hela ökningen
förväntas inom fristående förskolor.
Årets andra stora intag av barn har skett i augusti och september. Barn som önskat plats denna period har i
större utsträckning kunnat matchas mot sina önskemål. Under denna tid på året finns en bättre platstillgång
eftersom platser frigörs när sexåringarna lämnar verksamheten för att börja i förskoleklass. Genom
tillgängliga platser i befintliga förskolor och kapacitetsökning i nystartade förskolor har alla barn under
januari till augusti erbjudits plats inom lagstadgad tid.
I augusti fanns det 252 barn i kö till förskola, att jämföras med 281 barn för samma period föregående år.
Antalet barn som önskar byta förskola har minskat med 600 sedan i april månad. I överflyttningskön fanns
den 31 augusti cirka 1 300 barn.
Lokalplanering och utbyggnad av nya förskolor fortsätter men i lägre takt än tidigare. Arbetet fortgår också
med att utveckla kostnadseffektiva och hållbara lösningar vid utbyggnad och ombyggnad av förskolor. För
att skapa likvärdiga förskolor fortsätter även arbetet med att avveckla lokaler med brister. Sex nya förskolor
med cirka 550 platser planeras att öppna under 2018. Planerad avveckling av lokaler motsvarar cirka 350
platser, vilket ger ett nettotillskott under året med cirka 200 platser. Lokalkapaciteten bedöms nu vara i
balans med den totala efterfrågan.
Förskolenämnden fortsätter arbetet för barnens bästa förskola genom att möta utmaningarna kring
likvärdighet, kvalitet och kompetens. Medarbetarnas kompetens är avgörande för kvaliteten.
Kompetensförsörjningen i Malmö stads förskolor är dock fortsatt problematisk. Antalet förskollärare
fortsätter att minska trots insatser för att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Under hösten
rekryteras 30 servicevärdar som kan avlasta den pedagogiska personalen genom att utföra vissa
kringuppgifter.
Tillit till medarbetares kompetens är en central utgångspunkt i kvalitetsarbetet. Den kvalitetsmodell som
används i Malmö stads förskolor och pågående utvecklingsinsatser för att stärka verksamhetens
förutsättningar bedöms till stora delar ligga i linje med slutsatserna i Tillitsdelegationens betänkande och
lägger grunden för ett kunskapsbaserat utvecklingsarbete.
Nettokostnaden för stadens förskoleverksamhet har ökat med 4 % jämfört med motsvarande period
föregående år. För året beräknas nettokostnaden uppgå till 2 824 Mkr, vilket är en ökning med 3,9 %
jämfört med 2017. Av nettokostnadsökningen kan 1,3 % hänföras till ett ökat antal barn i förskola.
Resterande ökning beror främst på pris- och löneutvecklingen samt ökade kostnader för lokaler.

Grundskoleverksamheten omfattar förskoleklass, grundskola, grundsärskola samt fritidshem, pedagogisk
omsorg och öppen fritidsverksamhet för skolbarn.
Antalet invånare i befolkningen som är i grundskoleålder fortsätter att öka kraftigt. Prognosen över hur
många barn som i genomsnitt kommer att finnas i stadens skolor under året är på samma nivå som i
föregående delårsrapport. Under året beräknas Malmös elever i förskoleklass, grundskola och särskola
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uppgå till drygt 36 600. Det är en ökning med cirka 1 650 elever, vilket är något högre än föregående år.
Förutom att antalet barn i skolåldern blir fler, ökar också barn i förskoleklass mer än tidigare till följd av att
obligatorisk skolstart vid 6 års ålder införts denna höstterminen.
Eftersom skolbarnen blir allt fler fortsätter också antalet barn i fritidshem att öka. Under året beräknas cirka
17 200 barn vara inskrivna i fritidshem, vilket är en liten ökning jämfört med föregående prognos och en
ökning med cirka 800 barn jämfört med föregående år.
Kompetensförsörjning är fortsatt en av grundskolenämndens viktigaste utmaningar. Den kraftiga
elevökningen har medfört ett stort rekryteringsbehov samtidigt som det både regionalt och nationellt råder
stor brist på lärare och fritidspedagoger. Omfattande insatser pågår därför inom detta område.
Rekryteringssituationen har förbättrats inför läsåret 2018/19. En minskad personalomsättning och en
kraftsamling inom rekryteringsområdet kan ha haft inverkan på detta.
För att möta den ökade efterfrågan fortgår också arbetet med att skapa skolplatser genom förändrade eller
nya skollokaler. Lokalprojekten inför höstterminen har inneburit att totalt cirka 1 300 nya grundskoleplatser
skapats. Nya skollokaler har tagits i bruk inför höstterminen 2018 på bland annat Rönnenskolan,
Rådmansvångens skola, Fågelbacksskolan och Tingdammsskolan. Samtidigt avvecklades Segevångsskolan
efter konstaterade brister i såväl lokaler som fastigheten i övrigt. Eleverna flyttades till Kirsebergsskolan
samt Rönnenskolan. Kostnaderna för hyra av skollokaler har varit lägre än förväntat beroende på
förseningar, uppsägning av lokaler och lägre slutlig kostnad vid ny- och ombyggnation än planerat.
Arbetet med skolutveckling fortsätter. Fokus under perioden har varit på styr- och ledningsfrågor och
bland annat har organisationsförändringar initierats med syftet att effektivisera och förbättra
förutsättningarna för varje elevs bästa skola.
För att öka likvärdigheten och underlätta när elever byter skola har regeringen fattat beslut om en
stadieindelad timplan3 för grundskolan. Förordningen trädde i kraft den 1 juli 2018. För de elever som
börjar årskurs 7, 8 och 9 höstterminen 2018 kommer den tidigare timplanen dock att gälla.
Riksdagen har beslutat att från och med den 1 juli återinföra obligatorisk praktisk arbetslivsorientering
(prao) i högstadiet. Prao ska anordnas under minst tio dagar för alla elever från och med årskurs 8 i
grundskolan och från och med årskurs 9 i specialskolan4.
Riksdagen har också beslutat om ändringar i skollagen för att stärka nyanlända elevers möjligheter att uppnå
behörighet till nationella program i gymnasieskolan. Fler nyanlända ska uppnå behörighet till
gymnasieskolan och kvaliteten i förskola och fritidshem ska stärkas. Lagändringen, som gäller från den 1
augusti, innebär bland annat att nyanlända elever i högstadiet ska få en individuell studieplan inom två
månader från skolstart som ska beskriva hur eleven ska nå behörighet till gymnasiet.
Från och med läsåret 2018/19 har hanteringen av skolplaceringar och skolskjuts centraliserats inom
grundskolenämnden. Totalt hanterades cirka 7 000 ärenden gällande skolplacering och skolskjuts fram till
slutet av augusti. Med anledning av att det inför skolstart uppstod bekymmer med placeringen av elever
som flyttat till Malmö under sommarmånaderna, har ett arbete inletts för att förbättra hanteringen.

Regeringen reglerar undervisningstiden mellan låg-, mellan- och högstadiet i stället för tidigare ordning där skolorna
relativt fritt kunde bestämma hur undervisningstimmarna skulle fördelas mellan årskurserna.
4 Specialskola är i Sverige en skolform som riktar sig till elever som på grund av sin funktionsnedsättning eller andra
skäl inte kan gå i grundskola eller grundsärskola. Specialskolan tar emot döva eller hörselskadade barn, barn med grav
språkstörning samt barn med synnedsättning/ dövblindhet i kombination med ytterligare funktionsnedsättning.
3
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Nettokostnaden har under perioden januari-augusti ökat med 6 % jämfört med motsvarande period
föregående år. För året beräknas nettokostnaden uppgå till 4 239 Mkr, vilket är en ökning med 7,7 % sedan
2017. Den förväntade ökningstakten för året påverkas främst av ett ökat antal elever samt pris- och
löneutvecklingen. Antalet elever prognostiseras öka med cirka 4,7 % jämfört med föregående år.
Löneutvecklingen för lärare beräknas ligga på en fortsatt hög nivå.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal
vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och svenska för invandrare (sfi).
Liksom i föregående delårsrapport görs bedömningen att antalet Malmöelever i gymnasieskola och
gymnasiesärskola kommer att öka med cirka 300 sedan föregående år. Det innebär att det totala antalet
elever under året uppgår till knappt 10 000.
Ett prioriterat område för ökad måluppfyllelse är utveckling av analys, prioriteringar och åtgärder. En
struktur för systematiskt kvalitetsarbete har utvecklats under våren och implementeras nu på samtliga
skolenheter.
All skolförlagd sfi-undervisning utförs från och med den 1 augusti i Malmö stads regi eller vid
folkhögskolor. Den kommunalt drivna sfi-undervisningen har därmed fördubblats till cirka 4 000 årsplatser.
Ett intensivt arbete har genomförts för att rekrytera personal, anskaffa lokaler och organisera
verksamheten. Det återstår ett visst behov av att rekrytera sfi-lärare.
En likvärdig vuxenutbildning ska vara tillgänglig för alla. Inom vuxenutbildningen har därför ett bredare
utbud av studieformer och studietakt skapats. Det har också startats fler utbildningar som kombinerar
yrkesutbildning med sfi eller svenska som andraspråk. Samtliga enheter som erbjuder sfi eller
grundläggande vuxenutbildning har också studie- och yrkesvägledning som vägleder elever mot nästa
utbildningssteg.
Antalet sökande till grundläggande vuxenutbildning, främst till svenska som andraspråk, ökar. Detta är en
följd av att antalet elever som läser sfi ökat kraftigt sedan 2015 och att fler av dessa studerar vidare inom
vuxenutbildningen. Efterfrågan under 2018 har varit så stor att viss väntetid uppstått.
Även på gymnasial högskoleförberedande vuxenutbildning har elever behövt vänta för att få plats på vissa
kurser. Den nya rättighetslagstiftningen5 och att många studerande önskar kombinera studier med arbete
ligger bakom den stora efterfrågan. Från och med hösten kommer därför distanskurser att erbjudas i större
utsträckning.
När det gäller gymnasial yrkesinriktad vuxenutbildning är söktrycket stort till utbildningar som vård och
omsorg, barn och fritid samt elprogrammet. För övriga yrkesutbildningar är antalet tillgängliga platser fler
än antalet sökande. Med anledning av detta kommer troligtvis en del av de sökta statsbidragen inte att
kunna nyttjas.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har också ett uppdrag i relation till de ungdomar som varken
arbetar eller studerar samt de ungdomar som lämnat utbildningssystemet innan de klarat av
gymnasiestudierna. Arbete pågår för att nå fler av dessa ungdomar och motivera dem att återuppta sina
studier.

Rättighetslagstiftningen i skollagen innebär att personer som saknar behörighet till högskola/universitet respektive
yrkeshögskola har rätt till utbildning för att få sådan behörighet.
5
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Nettokostnaden för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beräknas under året uppgå till 1 633 Mkr
vilket endast är en ökning med 0,5 % sedan 2017. Att ökningen är så liten beror främst på att under år 2017
ingick även arbetsmarknadsområdet i nämndens ansvarsområde fram till den 1 maj.
Ett arbete genomförs i syfte att nyttja lokalerna på ett mer kostnadseffektivt och hållbart sätt. Genom att
samla vuxenutbildningens lokaler till Kvarteret Margareta minskar gymnasieskolans överkapacitet.
Förändringar har också genomförts så att lokalerna på Norra Sorgenfri gymnasium används i större
utsträckning och mer effektivt. Anpassningar på Malmö Idrottsgymnasium har genomförts för att öka
kapaciteten i befintliga lokaler.

Kulturnämnden ansvarar för stadens museer, konsthall, kulturskola, bibliotek, stadsarkiv, mötesplatser med
mera. Malmö stadsteater och konsertverksamheten på Malmö Live drivs i bolagsform.
I maj stod kulturnämnden värd för ICORN 2018. ICORN är en oberoende organisation och ett fristående
nätverk av stater och regioner som erbjuder skydd till författare, konstnärer och artister som är hotade på
grund av sin yrkesutövning. Många kulturarbetare som fått beskydd av ICORN deltog under konferensen
och uppträdde för allmänheten. Årets tema var "safe not silent".
Under våren och sommaren har det varit full planering för det nya Rörelsernas Museum. En tillfällig lokal
på Bergsgatan har hyrts och planeras att öppna i februari 2019.
Ett beslut har tagits om en ombyggnad på Teknikens och Sjöfartens hus. Antalet besökare har under flera
år ökar kraftigt och förväntas öka ytterligare när Wisdome6-projektet öppnar för publik. Därför byggs nu
delar av huset om för att kunna erbjuda besökarna en bra vistelse.
Sommarscen Malmö har under sommaren erbjudit ett stort utbud av aktiviteter runt om i Malmö. Totalt
presenterades 154 arrangemang på 44 olika platser över hela Malmö. Den totala publiksiffran uppgick till
drygt 71 000 besök, cirka 10 000 fler än förra året. Årets filmprogram slog publikrekord och två av filmerna
sågs av över 1000 personer.
Kulturskolan samarbetar med Malmö Opera inför uppsättningen av Roald Dahls succémusikal Matilda. I
drygt ett års tid har Malmö Kulturskola en särskild artistskola där 21 barn specialtränar dans, sång och
teater. Artistskolan finansieras av Malmö Opera men undervisningen bedrivs av Malmö Kulturskolas
pedagoger.
El Sistema fortsätter att spridas och startade på höstterminen på Kirsebergsskolan med inriktningen modern
körsång. Drygt 300 barn i Kirseberg och Segevång som inte tidigare deltagit i Malmö Kulturskola möter nu
kulturskolan tre gånger i veckan.
Ett antal skjutningar och våldsbrott i de södra delarna av Malmö har under perioden påverkat
kulturnämndens verksamheter. Allaktivitetshusen, Mötesplats ReTuren och Lindängebiblioteket har i
samarbete med övriga förvaltningar på plats flyttat ut aktiviteter i det offentliga rummet för att möta oro
och öka tryggheten.

Wisdome är en kommande innovativ mötesplats för visualisering av vetenskap för elever, studenter, forskare,
näringsliv och allmänhet.
6
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Nettokostnaden för kulturnämnden beräknas under året uppgå till 489 Mkr vilket är en ökning med 10,1 %
sedan 2017. Den kraftiga ökningen beror på att verksamheter från och med maj 2017 övertagits från
stadsområdena vilket ger en helårseffekt för 2018.

Fritidsnämnden har ansvar för drift av större idrotts-, bad- och fritidsanläggningar, allmän föreningsservice
och föreningsbidrag samt fritidsgårdar och mötesplatser för barn och unga med undantag för det ansvar
som åvilar andra nämnder.
I maj invigdes Skandinaviens första cricketcenter inomhus Indoor Cricket. Satsningen innebär att Malmö
fortsätter att skapa förutsättningar för nya idrotter och aktiviteter.
Mellan december 2017 och maj 2018 genomförde fritidsnämnden tillsammans med forskningsgruppen Ung
livsstil en deltagandeobservation på 15 fritidsgårdar utifrån ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.
Resultatet visar att fritidsgårdarna i Malmö når få ungdomar i tonåren i relation till den totala målgruppen.
Främsta utmaningen är att tjejer enbart utgör 24 % av besöken på fritidsgårdarna. Fritidsnämnden kommer
att fortsatt arbeta med att erbjuda ett mer jämlikt och jämställt fritidsutbud.
I samarbete med organisationen HelaMalmö har en ny föreningsdriven mötesplats, med inriktning mot
bildning, utbildning och fysisk aktivitet, öppnats i Nydala. Inledningsvis riktar sig den nya mötesplatsen till
boende i närområdet men i förlängningen även till boende i övriga delar av Malmö.
Mötesplatsen kommer innehålla aktiviteter såsom, läxläsning, dataspel, biblioteksverksamhet, kampsport
och en musikstudio. Dansakademin Bow Down kommer ta plats i lokalen med 250 dansare.
Den extremt varma sommaren påverkade besöksflödet på kommunens besöksanläggningar såsom
Oxievångsbadet, Hylliebadet och Torup friluftsgård. Konsekvensen blev 5 % färre besökare på baden och
8 % färre besökare på rekreationsområdena i jämförelse med 2017 samma period.
Ribersborgs handikappbad har däremot varit välbesökt under sommarmånaderna.
Nettokostnaden för fritidsnämnden beräknas under året uppgå till 529 Mkr, vilket är en ökning med 5,4 %
jämfört med 2017. Ökningen beror till stor del på att ansvaret för den öppna fritidsverksamheten övertogs
från stadsområdena vid organisationsförändringen våren 2017.

Individ- och familjeomsorg omfattar socialt arbete enligt socialtjänstlagen (SoL) avseende insatser för barn,
ungdom, familjer och missbrukare samt ekonomiskt bistånd, men även lagen om vård av missbrukare i
vissa fall (LVM), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och föräldrabalken.

Antal aktualiseringar7 som rör barn och familj har ökat
med 8 % 2018 jämfört med föregående år. Det är främst
anmälningar om barn som far illa som ökat och där
omsorgsbrist och våld i nära relation är orsaken. Antalet
inkomna anmälningar på grund av hot och våld ökar,
framför allt rör anmälningarna flickor. Arbetsmarknadsoch socialnämndens särskilda uppdrag att utreda hur
kommunen kan förebygga hedersrelaterat våld och hur
Ett ärende hos socialnämnden kan aktualiseras på tre olika sätt: genom ansökan om bistånd, genom anmälan om oro
för att ett barn far illa eller genom begäran från andra myndigheter eller på annat sätt.
7
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förtryck motverkas fortsätter under 2018. Resultatet från kartläggningen, som görs tillsammans med
Stockholm och Göteborg, kommer vara klart i oktober.
I samband med ett antal skjutningar under sommaren, med koppling till kriminella gäng, fungerade
samarbetet med polisen mycket väl. Det kom in flera orosanmälningar från polisen som resulterat i både
frivilliga placeringar och placeringar enligt LVU8. Samarbetet har även lett till förebyggande arbete med
syskon och familjer. Sluta skjut är ett samarbete mellan Malmö stad, polis, kriminalvården och civilsamhället
som syftar till att minska det dödliga våldet genom en metod för gruppvåldsintervention.
Arbetsmarknads- och socialnämndens fältverksamheter når inte flickor i samma utsträckning som pojkar
vilket har en strukturell förklaring genom att det främst är pojkar som vistas i offentliga riskmiljöer. En
större andel flickor har nåtts under perioden jämfört med tidigare, vilket visar på en möjlig positiv
utveckling av likvärdig tillgång till fältverksamheterna. Det skulle också kunna förstås som att andelen
flickor som vistas i offentliga riskmiljöer har ökat.
Jämfört med 2017 bedöms den totala nettokostnaden för barn- och ungdomsvården öka med 9 %, vilket
motsvarar 30 Mkr.

Antalet placeringar av vuxna på grund av missbruk eller beroende har minskat under året och placeringarna
är i genomsnitt kortare än tidigare. Arbetet med att säkerställa att verksamheterna kan tillhandahålla alla de
insatser som behövs för en sammanhållen vårdkedja utifrån varje brukares individuella behov fortsätter.
För att möjliggöra detta har samverkan mellan arbetsmarknads- och socialnämnden, Region Skåne och
funktionsstödsnämnden ökat kring brukare med missbruk och/eller psykisk ohälsa. Utöver detta har
kompetenshöjande insatser för personal samt insatser för att utveckla den interna samverkan intensifierats.

Hemlösheten i Malmö ligger fortsatt på en hög nivå. Det genomsnittliga antalet hushåll som varje dygn bor
i akut eller tillfälligt boende har ökat med 12 % under januari till augusti 2018 jämfört med motsvarande
period 2017, från 1 100 till 1 230. Det är framför allt barnfamiljer som bor under en längre tid i sådana
boendelösningar. Ökningen för denna hushållstyp är 22 % jämfört med januari till augusti 2017, från 400
till 490 barnfamiljer per dygn.
I januari 2018 beslutade arbetsmarknads- och socialnämnden att göra en satsning med 30 Mkr för att
förstärka arbetet mot hemlöshet. Åtgärder inriktas på att förkorta tiden då hemlösa hushåll bor i tillfälliga
och akuta boenden och på en effektivare hantering av kommunens övergångs- och genomgångslägenheter.
I satsningen har också inrättandet av en gemensam bokningscentral genomförts. Bokningscentralens
uppgift är att boka tillfälliga boendelösningar, en uppgift som tidigare var spridd på de fem
socialtjänstområdena. Genomförda åtgärder har ännu inte haft effekt på hemlösheten och antalet dygn i
dyra tillfälliga boenden.
Kostnaderna för boende för hemlösa var 20 % högre de två första tertialen jämfört med motsvarande
period 2017. Ökningen motsvarar 64 Mkr, och totalt beräknas boendekostnaderna uppgå till 515 Mkr för
hela 2018. Detta innebär en mindre procentuell ökning jämfört med 2016–2017.

8

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.
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Utvecklingen inom ekonomiskt bistånd har fortsatt i
samma riktning som under år 2017. Antal beviljade
hushåll per månad minskade med 2,3 % jämfört med
januari-augusti 2017, från i genomsnitt 9 745 hushåll till
9 519, medan de totala kostnaderna ökade med 3 %
jämfört med samma period föregående år.
Genomsnittligt utbetalt belopp per månad och hushåll
ökade med 5,4 % jämfört med 2017 och var under
perioden 9 100 kr. Anledningen till ökningen är bland
annat höjd riksnorm och högre boendekostnader.
Den genomsnittliga biståndstiden för samtliga hushåll med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd (tio
månader eller mer) uppgår till 36,1 månader och är nästan oförändrad jämfört med motsvarande period
2017. För barnfamiljer (hushåll med barn) med långvarigt bistånd har den genomsnittliga biståndstiden
minskat något, från 35,5 månader 2017 till 35,4 månader 2018. Under perioden blev 15 % av barnfamiljerna
med ekonomiskt bistånd självförsörjande. Andelen är dock lägre än den för samtliga hushåll med
ekonomiskt bistånd. Familjer med barn och hushåll med långa biståndstider har ett högre utbetalt belopp
per månad i genomsnitt än tidigare år.

Arbetsmarknads- och socialnämnden fortsätter att arbeta med att öka tillgängligheten genom att satsa på
digitala lösningar såsom kommunikation med brukare via Skype och SMS. Nämnden har även ökat
tillgängligheten genom tätare besökstider, öppet hus och besök under kvällstid. I maj 2018 började
nämnden använda verktyget Mina planer, som är ett gemensamt digitalt verktyg för slutenvård, öppenvård,
primärvård och kommun. Verktyget används för att planera och säkra en färdigbehandlad persons hemgång
från slutenvård och för att upprätta samordnade individuella planer (SIP).

Inom vård- och omsorgsverksamheten erbjuds stöd och hjälp till äldre och personer med
funktionsnedsättningar. Äldreomsorgen omfattar bland annat hemtjänst, korttidsvård, särskilt boende,
hälso- och sjukvårdsinsatser samt mötesplatser för äldre. Omsorgen om personer med
funktionsnedsättning omfattar exempelvis bostad enligt LSS9 för personer med funktionsnedsättning,
daglig verksamhet, personlig assistans, hälso- och sjukvårdsinsatser samt socialpsykiatri.

Utveckling pågår av hälsa-, vård- och omsorgsnämndens mötesplatser. Genom att samordna aktiviteter
mellan mötesplatserna och samarbeta med stadens kulturverksamheter och ideella organisationer kan
utbudet av aktiviteter breddas. En programtidning har tagits fram för att informera om alla mötesplatser
och aktivitetsutbudet, vilket lett till en större rörlighet mellan mötesplatserna. Ytterligare en mötesplats
planeras i södra delen av Malmö men lämplig lokal har ännu inte hittats.
Vid sidan av brukarna är deras anhöriga en viktig målgrupp för verksamheterna. För att utveckla
verksamheten planeras utbildning med målet att alla särskilda boenden ska ha ett anhörigombud. På
mötesplatserna kommer det under hösten starta upp anhörigcaféer där anhöriga kan mötas och utbyta
erfarenheter. Dessutom planeras ett anhörigforum med fokus på medborgardialog i syfte att öka
delaktigheten för anhöriga.

9

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
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Fallprevention är ett fortsatt viktigt fokusområde inom
verksamheten. I 2017 års Öppna jämförelser: vård och omsorg
om äldre10 finns indikatorer som kan ha betydelse för
fallrisk i särskilt boende. Rapporten visar bland annat att
brukare inom särskilt boende i Malmö oftare är
ordinerade tre eller fler psykofarmaka jämfört med
andra kommuner. När det gäller ordination av olämpliga
läkemedel, eller där brukaren har tio eller fler ordinerade
läkemedel ligger Malmö i mitten av jämförda
kommuner. För att minska risken för fall till följd av
effekter av läkemedel planeras åtgärder i samverkan med
primärvården.
Genom den nya organisationen har verksamheten
Guldstunder i de äldres vardag fått en tydligare plattform.
Verksamheten har varit igång sedan 2007 och syftar till
att höja och utveckla det sociala innehållet på Malmös
särskilda boenden. Verksamheten består av pedagoger
som fungerar som en resurs för personalen i boendet i
arbetet med det sociala innehållet genom handledning
och inspiration till hur miljön kan utvecklas.
Diagrammen till höger visar prognostiserat antal brukare
i hemtjänst, korttidsvård och särskilt boende under
2018. Från och med 2018 mäts också antal brukare
inom hemtjänst exklusive brukare som endast har
trygghetslarm eller mindre än två timmar hemtjänst per
månad för att bättre kunna förstå kostnadsutvecklingen
framöver. Antalet brukare i korttidsvård beräknas
minska i förhållande till förra året. Lagen om
samordning vid utskrivning ställer ökade krav på
samarbetet mellan korttidsvård och hemtjänst och ett
utvecklingsarbete pågår. Målsättningen är att skapa och
stärka en trygg övergång för brukare och deras anhöriga
inför hemgång från slutenvård eller korttidsvård.

Brukare med funktionsnedsättningar ska ha möjlighet att leva som andra och vara delaktiga i utformningen
av det stöd och den service som kommunen ger. Ett fortsatt utvecklingsområde är att anpassa forumen för
brukarinflytande utifrån brukarnas olika behov och förutsättningar. Några LSS-bostäder ska under hösten
starta en arbetsgrupp med brukare som ska ta fram ett rekryteringsstöd som kan användas vid
intervjuer/anställning av nya medarbetare. Syftet är att brukarna ska få större inflytande vid rekrytering av
de som ska arbeta i deras hem.
Ett viktigt led i att öka brukarnas inflytande är att undersöka hur de upplever insatserna och sin vardag.
Därför pågår arbete för att utveckla struktur och systematik för brukarundersökningar, att
undersökningarna görs kontinuerligt och att resultatet blir en del av det systematiska kvalitetsarbetet.
Effekten förväntas bli en ökad helhetssyn och stärkta förutsättningar att se brukarens hela livssituation.
Öppna jämförelser: vård och omsorg om äldre är en gemensam rapport från SKL och Socialstyrelsen som sammanställer
information om kvalitet, resultat och kostnader för jämförelse mellan Sveriges kommuner.
10
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Inom daglig verksamhet fortsätter arbetet för att öka arbetsmarknadsanknytningen för personer med
funktionsnedsättning. Flera samverkansinitiativ pågår såväl med externa som interna aktörer. Sysselsättning
inom daglig verksamhet kan omfatta antingen enskild plats i en ordinarie verksamhet (inom kommun eller
företag) eller en plats i en verksamhet där endast personer som har daglig verksamhet enligt LSS har sin
sysselsättning. Vid utgången av augusti 2018 hade 804 brukare daglig verksamhet varav 79 hade en enskild
plats.
En utmaning som identifierats är att enskilda platser inom kommunen ofta konkurrerar med extratjänster,
då arbetsuppgifter och placering kan vara desamma. Ett arbete pågår inom daglig verksamhet kring
redovisningen av brukarfrånvaro. En förbättrad närvarostatistik underlättar planeringen av verksamheten
men också uppföljningen så att insatserna bättre kan anpassas efter brukarens behov.
Efterfrågan på LSS-bostäder ökar kontinuerligt. I genomsnitt under 2018 beräknas drygt 900 brukare ha en
plats i LSS-bostad, varav 15 utanför Malmö. Diagrammet nedan visar utvecklingen sedan 2014.
Utbyggnaden av Malmö stads LSS-bostäder fortsätter för att möta det ökande behovet. Dessutom pågår
utveckling av verksamheten för att bättre möta brukarnas behov. Allt fler brukare når numera en hög ålder.
Utöver brukarens ursprungliga funktionsnedsättning kan brukaren även drabbas av demenssjukdom, vilket
ställer nya krav på kompetensutveckling hos medarbetare och innebär ibland behov av ett annat arbetssätt.
Antalet brukare med betydande behov av stöd och service ökar, vilket påverkar behovet av
personalresurser. Nettokostnaden per brukare i LSS-bostad väntas öka väsentligt i förhållande till tidigare
år, även om ökningen beräknas bromsa in något i förhållande till 2017.

Personlig assistans kan beviljas med stöd av LSS till personer med funktionsnedsättning som har behov av
stöd. Om brukarens grundläggande behov av assistans överstiger 20 timmar per vecka kan brukaren ansöka
hos Försäkringskassan om assistansersättning. Beviljas assistansersättning, med stöd av
socialförsäkringsbalken (SFB), har kommunen ändå kostnadsansvar för 20 timmar per ärende och vecka.
De senaste åren har vägledande domar i högsta förvaltningsdomstolen lett till att Försäkringskassan
förändrat sina bedömningar så att brukare i vissa fall förlorat rätten till assistansersättning eller fått avslag på
nya ansökningar. Detta har medfört att brukare i större utsträckning vänder sig till kommunen för att
ansöka om personlig assistans eller andra kompletterande insatser. Socialstyrelsen konstaterar i en
analysrapport att Försäkringskassans förändrade bedömningar lett till att kommunerna får ta ett större
ansvar än tidigare och därmed fått ökade kostnader.11 En översyn av regelverket pågår och i avvaktan på
denna har Försäkringskassan slutat göra två-årsomprövningar av assistansersättning.

Källa: Konsekvenser av domar om det femte grundläggande behovet – En analys av hur kommuner och brukare påverkas,
Socialstyrelsen, december 2017.
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Effekten av Försäkringskassans förändrade
bedömningar börjar synas i Malmö stads
verksamhetsstatistik från och med 2016. Diagrammet
visar den kraftiga ökningen av antalet timmar med
personlig assistans enligt LSS (med beslut från
kommunen) samtidigt som antalet ärenden med
personlig assistans enligt SFB minskar något. För 2018
väntas antalet timmar med personlig assistans enligt LSS
öka med nästan 100 procentenheter i förhållande till
2016. Utvecklingen är dock svår att förutsäga. Vid den
senaste delårsrapporten under våren 2018 var
bedömningen att antalet timmar skulle öka med
omkring 120 procentenheter i förhållande till 2016.

De stora grupper av asylsökande som kom till Sverige 2015 och 2016 påverkar fortfarande i stor
utsträckning Sveriges och Malmös befolkningstillväxt. ID-kontroller, åldersbedömning av asylsökande och
tillfälliga uppehållstillstånd som infördes i slutet av 2015 har dock begränsat antalet asylsökande och
bidragit till att Migrationsverket kraftigt dragit ner prognosen om det förväntade antalet asylsökande
framöver.
Antalet personer som anländer till Malmö som anhöriga ökar. I genomsnitt har cirka 75 anhöriga anlänt per
månad 2018, vilket är cirka 20 fler per månad jämfört med 2017. Detta påverkar ålderssammansättningen
bland de mottagna, och har inneburit att antalet nyanlända barn i grundskolan ökat. Ökningen av nyanlända
anhöriga kan också komma att innebära att antalet familjer som behöver stöd och hjälp eller bistånd till
akut eller tillfälligt boende kan komma att öka. Enligt prognos för kommunens mottagande blir gruppen
anhöriga större än gruppen som blir kommunmottagna efter att ha bott i eget boende under asylprocessen,
vilket är första gången sedan 2009.
Malmö har under januari till augusti 2018 tagit emot 68 personer som anvisats enligt bosättningslagen och
är i fas med planeringen för de återstående personerna. Totalt ska Malmö ta emot 155 personer under året.
De flesta hushåll som anvisats till Malmö under 2018 är barnfamiljer som har placerats i modulbostäder. De
modulfastigheter som har öppnats under året är nu i stort sett fyllda. Ytterligare tre modulfastigheter som
förväntades levereras under 2018 är försenade eller inte påbörjade.
Mottagandet av ensamkommande barn fortsätter att minska och arbetsmarknads- och socialnämnden
arbetar med omställning av boendeverksamheten för ensamkommande barn och unga. Kartläggning av
placeringsbehoven hos ensamkommande barn visar att behovet av stödboendeplatser12 är större än det
kommunala utbudet. Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade i april att de till Malmö anvisade
asylsökande ensamkommande barn och ungdomar som får sin ålder uppskriven till vuxen ålder genom
Migrationsverkets handläggningsåtgärd får bo kvar tills dess att det föreligger ett lagakraftvunnet beslut.

Stödboende är en placeringsform för barn och unga i åldern 16–20 år som bedöms kunna bo i ett eget boende med
anpassat stöd, och som inte har behov av sådana vård- och behandlingsinsatser som motiverar en placering i den mer
resurskrävande boendeformen HVB (hem för vård och boende).
12
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Liksom i Skåne och i riket har arbetslösheten minskat i Malmö första halvåret 2018 jämfört med samma
period förra året. Arbetslösheten, mätt i antal inskrivna på Arbetsförmedlingen, har minskat både i antal
arbetslösa och som andel av arbetskraft och ligger i genomsnitt på 14% (cirka 22 000 personer), knappt
13 % för kvinnor och drygt 15 % för män. Också ungdomsarbetslösheten har minskat i antal och andel och
ligger på strax över 16 % (cirka 2 700 personer), drygt 13 % för kvinnor och drygt 20 % för män.

Även om skillnaderna mellan olika grupper fortfarande är stora, har arbetslösheten minskat bland de flesta
av grupperna. En signifikant minskning har skett bland utrikes födda unga män, där arbetslösheten har
minskat från 44% av arbetskraften till 38%, vilket är ett trendbrott.

Trots att konjunkturläget är starkt och arbetslösheten minskar, står många arbetslösa Malmöbor långt från
arbetsmarknaden och bristen på kvalificerad arbetskraft kvarstår. Fyra av tio privata arbetsgivare samt sex
av tio offentliga arbetsgivare uppger att de har rekryteringssvårigheter och brist på arbetskraft enligt
Arbetsförmedlingen.
Kommunen arbetar med arbetsmarknadsinsatser i form av exempelvis arbetsträning, praktik, kortare
yrkeskurser, arbetsmarknadsanställning och studievägledning. Antalet inskrivna personer i kommunens
arbetsmarknadsinsatser var drygt 5 100 under perioden januari till augusti 2018, att jämföra med 3 000
motsvarande period 2017. Av de 5 100 med arbetsmarknadsinsatser var 819 unga upp till 24 år. Det kan
jämföras med 405 inskrivna unga under motsvarande period 2017. Antalet deltagare i
arbetsmarknadsinsatser 25 år och äldre har ökat med 62 % jämfört med samma period 2017.
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Ökningen av deltagare i arbetsmarknadsinsatserna är bland annat ett resultat av en ny deltagarprocess som
säkerställer att unga Malmöbor som uppbär ekonomiskt bistånd anvisas till insatser inom två veckor.
Samlokalisering av arbetsmarknadsinsatserna med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och
Arbetsförmedlingen har också bidragit till det ökade antalet deltagare.
Enligt Jobbpakt med Malmöborna ska antalet kommunala arbetsmarknadsanställningar öka till 1 100 under
2018. Totalt 704 deltagare (294 kvinnor och 410 män) har varit anställda i en arbetsmarknadsanställning
under perioden. Arbetet med att tillsätta extratjänster har gått långsammare än planerat, med undantag för
anställningar kopplade till utbildning inom vård och inom förskola. Uppdraget med att erbjuda 200
arbetsmarknadsanställningar till personer med funktionsnedsättning har uppnåtts. Huvudsakligen för att
många personer med funktionsnedsättning var i en arbetsmarknadsanställning vid årets början.
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Här analyseras kommunens ekonomiska utveckling och finansiella ställning. Analysen omfattar nämnderna
och övriga poster inom den skattefinansierade verksamheten. En redogörelse lämnas över resultat,
investeringar, vissa finansiella nyckeltal samt prognostiserade budgetavvikelser.

För perioden januari-augusti uppgick resultatet till +987 Mkr. Det budgeterade resultatet för samma period
var +718 Mkr, varför budgetavvikelsen uppgår till +269 Mkr.

För helåret prognostiseras ett överskott om 694
Mkr. Det är en förbättring av det prognostiserade
resultatet jämfört med Delårsrapport januari-april
2018 med drygt 20 Mkr. Det prognostiserade
resultatet innebär en positiv budgetavvikelse om
394 Mkr. Av avvikelsen förklaras närmare 340
Mkr av högre intäkter från fastighetsförsäljningar
och realisationsvinster.

BUDGETAVVIKELSE, MKR
Prognos
Verksamheten

Budget Avvikelse

-18 904

-19 024

120

479

200

279

58

0

58

19 041

19 105

-64

Exploateringsverksamhet
Realisationsvinster
Skatteintäkter & gen.
statsbidrag
Finansnetto

20

19

1

Även om det sammantagna förväntade
överskottet är relativt oförändrat jämfört med
förra prognostillfället så har det skett större förändringar i helårsprognosen från några nämnder. Det är
framför allt arbetsmarknads- och socialnämnden som prognostiserar betydligt större underskott än tidigare,
både för nämndens egna verksamhet och kostnader för hemlöshet. Detta balanseras av att tekniska
nämnden prognostiserar ett större överskott, både avseende verksamheten och vinster från
fastighetsförsäljningar. Resultatet har också förbättrats genom att förskolenämnden inte längre
prognostiserar underskott och genom prognostiserade överskott från gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden samt från kommunstyrelsen.
Summa

694

300

394

Funktionsstödsnämndens underskott har minskat betydligt, men det är i sin helhet beroende på att
kommunfullmäktige i samband med förra delårsrapporten beslutade att tillfälligt förstärka nämndens
kommunbidrag för 2018. Bortsett från kommunbidragsförstärkningen har nämndens prognos försämrats
något.
Skatteintäkterna bedöms fortfarande bli
lägre än budgeterat. I den senaste
prognosen13 från Sveriges kommuner
och landsting (SKL) har bedömningen av
sysselsättningens utveckling justerats,
vilket medför något färre arbetade
timmar i år och en större ökning nästa år.
De senaste skatteunderlagsprognoserna
från SKL framgår av tabellen.

SKATTEUNDERLAGSPROGNOSER
Procentuell förändring

SKL, prognos aug 2018

4,5

3,7

3,3

3,3

Totalt
17-21
3,9
20,1

SKL, prognos apr 2018

4,5

3,8

3,2

3,1

3,7

19,6

SKL, prognos feb 2018

4,5

3,3

3,2

3,1

3,6

19,1

SKL, prognos dec 2017

4,8

3,5

3,2

3,4

3,9

20,3

SKL, prognos sep 2017

4,4

3,4

3,5

3,8

3,9

20,5

2017 2018 2019 2020 2021

I prognosen förutsätts statsbidraget för ett ökat bostadsbyggande uppgå till budgeterade 35 Mkr. Det är
först senare under hösten som statsbidraget fördelas till kommunerna. De senaste två åren har Malmö
13

Sveriges kommuner och landsting, Budgetförutsättningar för åren 2018–2021, Cirkulär 18:27 (2018-08-16).
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erhållit cirka 100 Mkr per år, vilket indikerar att prognosen kan vara för låg. Samtidigt är beloppet
svårbedömt då det är beroende av hur många kommuner som lämnar in ansökan och som uppfyller
kriterierna för statsbidraget.
För verksamheten prognostiseras en positiv budgetavvikelse om 120 Mkr. Avvikelsen består av ett
överskott avseende kommungemensamma kostnader om 147 Mkr och ett sammantaget underskott för
nämnderna om 27 Mkr. Överskottet avseende kommungemensamma poster beror framför allt på lägre
pensionskostnader och personalomkostnader än budgeterat och att tekniska nämnden endast kommer att
avropa en mindre del av de medel som finns reserverade för driftskonsekvenser vid
utbyggnadsinvesteringar. För övriga poster under kommunstyrelsens anslag till förfogande bygger
prognosen på att medlen kommer att förbrukas under året. Även kostnaderna för kommungemensamma
lokaler och anläggningar bedöms bli lägre än budget.
Från nämnderna prognostiseras både underskott och överskott. Tre nämnder prognostiserar underskott:
funktionsstödsnämnden, överförmyndarnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden. Överskott
prognostiseras av teknisk nämnd, servicenämnd, kulturnämnd, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd,
revisorskollegiet samt kommunstyrelsen. Längre fram i denna rapport lämnas en översiktlig redogörelse
över de större budgetavvikelserna i nämnderna. Avvikelsen per nämnd framgår av sammanställningen på
sidan 34.
Den försiktiga bedömningen av statsbidraget för bostadsbyggande och antagandet om att resterande medel
under kommunstyrelsens anslag till förfogande kommer att förbrukas indikerar att det redovisade resultatet
i slutet av året kan bli högre än vad som nu prognostiseras.

Resultaträkningen utgör underlag för avstämning mot
kommunallagens krav på ekonomisk balans.
Realisationsvinster skall frånräknas årets resultat. Det
prognostiserade resultatet för 2018, justerat för
realisationsvinster, visar att kommunen kommer att
uppfylla kravet på ekonomisk balans.

BALANSKRAVSUTREDNING, MKR
2018 (p)
Årets resultat

694

samtliga realisationsvinster

-58

Resultat efter balanskravsjustering

636

medel till resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat
Balanskravsunderskott från tidigare år
SUMMA
Balanskravsresultat att återställa

För helåret prognostiserar nämnderna en sammantagen
investeringsvolym om cirka 3,1 miljarder, vilket är en ökning
med drygt 0,9 miljarder jämfört med 2017. Den budgeterade
nivån uppgår till 3,9 miljarder. Servicenämnden samt tekniska
nämnden är de nämnder med störst investeringsvolym inom
Malmö stad.
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636
0
636
0

Före påbörjande av ett investeringsobjekt skall nämnd inhämta objektsgodkännande från kommunstyrelsen
om totala bruttoutgiften för objektet överstiger 15 Mkr. Om totala bruttoutgiften för objektet överstiger
50 Mkr skall kommunfullmäktige lämna objektsgodkännande. Under perioden har beslut tagits gällande
objektsgodkännande om totalt 1 190 Mkr. Uppföljning av fattade beslut om objektsgodkännande återfinns i
tabeller på sidan 49.

Årets försäljningar prognostiseras till 711 Mkr vilket är 44 Mkr lägre än under föregående år. Merparten av
försäljningarna avser exploateringsfastigheter.

Investeringar kan finansieras på tre sätt: skattefinansiering
genom avskrivningar och överskott i verksamheten, genom
försäljning av tillgångar eller genom minskade finansiella
tillgångar/ökade skulder. Av årets investeringar beräknas 41
% finansieras av skattemedel och 23 % av försäljning.
Resterande 36 % finansieras genom ökade lån och minskad
kapitalbindning. Trenden de senaste åren framgår av
diagrammet i form av rullande femårsgenomsnitt.

Soliditeten visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med eget kapital. Under året
prognostiseras tillgångarna öka med 8,2 % och det egna kapitalet med 4,5 %. Soliditeten vid årets slut
förväntas minska med 1,5 procentenheter till 43 %.
Soliditeten inklusive den del av förpliktelsen som redovisas som ansvarsförbindelse förväntas oförändrat
uppgå till 29 %. Att soliditeten inte minskar om ansvarsförbindelsen inkluderas beror på att
ansvarsförbindelsen för pensioner intjänade före 1998 successivt minskar.
Skuldsättningsgraden beskriver den del av tillgångarna som inte finansierats med eget kapital. Vid årets slut
prognostiseras skuldsättningsgraden ha ökat med 1,5 procentenheter till 57 %.

Nettolånen består av placerade och utlånade medel minus upptagna lån. Storleken på nettolånen visar hur
mycket kommunen behöver låna för att finansiera sina investeringar. Det beror i sin tur på hur stora
investeringarna är, hur stort resultatet förväntas bli och hur stora försäljningsinkomster kommunen
beräknas ha.
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Nämndernas investeringsprognoser tillsammans med
prognostiserade försäljningar, resultat och avskrivningar
innebär att nettolånen kan förväntas öka med 330 Mkr till
550 Mkr vid årets slut. Förvaltningarnas likviditetsprognoser
indikerar dock att den investeringsvolym som angivits kan vara
för högt beräknad och dessutom att en större andel av
investeringar kommer att betalas efter årsskiftet jämfört med
föregående år. Om så blir fallet kommer nettolånen vid årets
slut vara lägre än vad som nu prognostiseras. Detta kommer att
beaktas i beräkningen av kommunens faktiska lånebehov.
Kommunens räntebärande nettoskuld, vari även pensionsavsättningen ingår, prognostiseras öka med
500 Mkr under året och uppgå till 2 600 Mkr vid årets slut.

Av årets prognostiserade kostnader
utgörs 1 043 Mkr av pensionskostnader.
Då kommunen redovisar
pensionsförpliktelser enligt den så
kallade blandmodellen redovisas
utbetalningar av pensionsförpliktelser
intjänade före 1998 som en kostnad.
Denna kostnad prognostiseras till
293 Mkr.
Kommunens pensionsförpliktelser till
anställda och före detta anställda
beräknas vid årsskiftet uppgå till
sammanlagt 7 358 Mkr. Detta är en
ökning med 19 Mkr sedan föregående
årsskifte. De pensioner som intjänats
före 1998 beräknas till 5 315 Mkr och
redovisas som en ansvarsförbindelse.
Detta betyder att 72 % av
pensionsförpliktelsen ligger utanför
balansräkningen.

PENSIONSKOSTNADER, MKR
2018 (p)
Premie KAP-KL

2017 Förändring

3

1

0

Avgiftsbestämd ÅP

547

511

36

Avsatt till pensioner exkl ÖK-SAP*)

153

128
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Avsatt till pensioner ÖK-SAP
Utbetalda pensioner intjänade före 1998
Finansiell kostnad
Övriga pensionskostnader
Totalt

0

5

-5

293

296

-3

47

39

8

0

7

-7

1 043

987

56

*) ÖK-SAP står för överenskommelse om särskild avtalspension
(enl KAP-KL)

PENSIONSFÖRPLIKTELSER, MKR (inkl särskild löneskatt)
2018 (p)

2017 Förändring

Avsättningar

2 043 1 862

185

Ansvarsförbindelse

5 315 5 477

-136

Totalt återlånade medel

7 358 7 339

19

Kommunfullmäktige har fastställt ett finansiellt mål att Malmö stad skall ha en hållbar ekonomisk
utveckling. Målet är långsiktigt och avser att trygga en hållbar ekonomisk utveckling över tid. Hållbarheten i
ekonomin mäts genom att följa tre indikatorer. Utifrån den redovisade utvecklingen av de tre indikatorerna
kan den ekonomiska utvecklingen beskrivas som hållbar baserat på att samtliga indikatorer ligger inom den
budgeterade nivån. I kombination med att övriga kommunfullmäktigemål går i riktning mot måluppfyllelse
är även bedömningen att den ekonomiska hushållningen är god.
FINANSIELLT MÅL - andel av skatter, generella statsbidrag och utjämning
2018
2018
2017
2016
2015
2014
prognos budget
utfall
utfall
utfall
utfall
Resultat
3,6%
1,6%
6,0%
5,5%
3,5%
-1,0%
Lånekvot
Avskrivning o ränta

-2,9%

-12,6%

-1,2%

-3,3%

-3,4%

-3,8%

5,6%

5,6%

5,3%

5,0%

5,1%

4,6%

32

Årets resultat ska senast år 2019 uppgå till 1 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning med hänsyn till
effekten av komponentavskrivningar.
Enligt planen ska resultatets andel av skatter och generella statsbidrag successivt öka till 1 % år 2019. För
2018 är den budgeterade nivån på indikatorn ett resultat om 0,75 % av skatter och generella statsbidrag.
Effekten av komponentavskrivningar motsvarar ytterligare cirka 0,8 %. För att det finansiella målet ska
anses uppnått ska resultatet år 2018 därmed uppgå till 1,6 % av skatter och generella statsbidrag. Det
prognostiserade resultatet uppgår till 3,6 %.
Räntebärande nettolån ska år 2019 uppgå till högst 30 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.
Lånekvoten visar nettolånen i förhållande till intäkterna från skatter, utjämning och generella bidrag. För
2018 har räntebärande nettolån budgeterats till 2 408 Mkr, vilket ger en lånekvot på 12,6 %. Nu
prognostiseras nettolånen till 550 Mkr, vilket innebär en lånekvot om 2,9 %.
Relationen mellan finansnetto samt avskrivningar och skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning skall följas.
Den prognostiserade kapitalkostnadsnivån för år 2018 uppgår till 5,6 % vilket är i nivå med budget.
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Nedanståendet tabeller visar hur den prognostiserade budgetavvikelsen för kommunen fördelar sig mellan
nämnder och inom finansiering och kommungemensamma poster. Beloppen är angivna i miljontals kronor.
Efter tabellen följer kommentarer för nämnder med större prognostiserade budgetavvikelser eller större
förändringar i förhållande till föregående prognos.
RESULTAT
Budgeterat resultat
Budgetavvikelse
Resultat

BUDGETAVVIKELSER
Kommunfullmäktige
Revisorskollegiet
Valnämnd
Förtroendenämnd
Överförmyndarnämnd
Kommunstyrelse
Servicenämnd
Teknisk nämnd
Teknisk nämnd - exploateringsverksamhet
Teknisk nämnd - realisationsvinster
Miljönämnd
Stadsbyggnadsnämnd
Stadsbyggnadsnämnd - bostadsanpassningsbidrag
Gymnasie- & vuxenutbildningsnämnd
Grundskolenämnd
Förskolenämnd
Kulturnämnd
Fritidsnämnd
Hälsa-, vård- & omsorgsnämnd
Funktionsstödsnämnd
Arbetsmarknads- & socialnämnd
Arbetsmarknads- & socialnämnd - hemlöshet
Arbetsmarknads- & socialnämnd - ekonomiskt bistånd

0
1
0
0
-2
42
38
59
279
58
0
0
0
20
0
0
4
0
0
-29
-115
-75
0

Arbetsmarknads- & socialnämnd - statsbidrag flyktingar
Finansiering
Summa

30
84
394

300
394
694

UP1
300
231
531

163

FINANSIERING
Skatter o generella bidrag
Räntor och utdelning
Personalomkostnader/pensioner
Anslag till förfogande
Sociala investeringar
Lokaler o anläggningar
Bolag och kommunalförbund
Summa finansiering

-64
10
74
56
0
8
0
84

Överförmyndarnämnden prognostiserar ett underskott om 2 Mkr. Underskottet beror på lägre
statsbidragsintäkter än budgeterat till följd av förändrat ersättningssystem för ensamkommande barn. Detta
vägs delvis upp av att antalet ärenden avseende ställföreträdare för ensamkommande asylsökande barn
beräknas bli lägre än budgeterat. Prognosen bedöms som relativt osäker.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott om totalt 42 Mkr. Överskottet uppstår framför allt avseende
verksamheten i kommunstyrelsens förvaltning där ett pågående internt förändringsarbete medfört bland
annat tillfälligt vakanta tjänster och oförbrukade utvecklingsmedel. Organisationen inom kommunstyrelsens
förvaltning utvecklas för att bättre möta behoven som stadens nya organisation medför.
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Nämnden prognostiserar ett överskott om 38 Mkr. Överskottet är till största del hänförbart till
stadsfastigheters verksamhet, där finansnettot ger ett överskott till följd av de för närvarande låga
räntenivåerna. Lägre värmekostnader och personalkostnader är andra förklaringar.

Tekniska nämnden prognostiserar ett överskott om 59 Mkr, exklusive vinster från exploateringsverksamhet
och realisationsvinster. Högre hyresintäkter inom hamnanläggningar ger ett överskott om 20 Mkr.
Resterande överskott är hänförbart till ökade intäkter för nya interna markupplåtelser och reglerade
tomträttsavgifter, ökade intäkter för parkering och felparkering samt lägre personalkostnader på grund av
vakanser.
Årets exploateringsvinster, med hänsyn taget till saneringskostnader prognostiseras till 479 Mkr vilket är
279 Mkr högre än budget. Realisationsvinster, vilka ej budgeteras, ger ett överskott om 58 Mkr.

Nämnden prognostiserar ett nollresultat för året.
Stadsbyggnadsnämnden prognostiserade i delårsrapport januari-april ett underskott om totalt 1 Mkr.
Stadsbyggnadskontoret prognostiserade ett underskott om 8,3 Mkr avseende kostnader för en
tingsrättsdom i rättstvist mot Skånepantern AB avseende kvarteret S:t Gertrud. Samtidigt prognostiserade
nämnden ett överskott avseende nämndens särskilda kommunbidragsram för bostadsanpassningsbidrag om
7,5 Mkr. Anslaget för bostadsanpassningsbidrag har visat överskott även tidigare år och prognosen för antal
ärenden och kostnader ligger på samma nivå som 2017. Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni att
omfördela 7 500 tkr från stadsbyggnadsnämndens särskilda ram för bostadsanpassningsbidrag till
stadsbyggnadsnämndens ram för 2018.

Förskolenämnden prognostiserar ett nollresultat vilket är en förbättring med 15 Mkr sedan föregående
delårsrapport. Nämnden bedömer att effekterna av en aktiv verksamhets- och bemanningsplanering, där
anpassningar sker kontinuerligt i förhållande till barnens och vårdnadshavarnas behov, gett resultat.

Grundskolenämndens resultat för perioden januari-augusti uppgår till +104 Mkr. Trots periodens resultat
ser nämnden i nuläget ett antal riskfaktorer som gör att utfallet på helår ännu inte kan bedömas ge ett
överskott. Nämnden prognostiserar därför ett nollresultat för året.
I prognosen ingår ökade kostnader till följd av att antal elever i skola ökar mer än budgeterat. Ökningen av
kostnaderna för högre volymer kompenseras dock genom lägre kostnader för lokaler, kommunbidragstillskott för sociala avgifter samt genom återföring av en felaktig uppbokning i årsbokslutet 2017.

För året prognostiseras resultatet uppgå till +20 Mkr. I årsprognosen finns vissa osäkerhetsfaktorer om
bland annat sfi-verksamheten och elevernas val av utbildning i fristående skolor och andra kommuner. Det
prognostiserade överskottet beror dels på att ett engångsbelopp erhållits från en extern leverantör av sfiverksamhet dels på att överklagat bidragsbelopp nu avgjorts i domstol vilket innebär att tidigare avsatta
medel nu kan återföras till resultatet.
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Arbetsmarknads- och socialnämndens budget är uppdelad i fyra kommunbidragsramar: nämnden,
ekonomiskt bistånd, hemlöshet samt statsbidrag flyktingar.

Prognosen för arbetsmarknads- och socialnämnden visar ett underskott på 115 Mkr, vilket är 35 Mkr mer
än vad som prognostiserades i vårens delårsrapport.
En orsak till underskottet är att vårdbehovet avseende barn och ungdomar fortsätter att öka, framförallt
gällande öppenvårdsinsatser. Ökningen av underskottet, jämfört med prognosen i samband med
delårsrapport januari-april, beror bland annat på att ytterligare placeringar tillkommit, vilket till stor del kan
kopplas till fler orosanmälningar från polisen i samband med sommarens skjutningar i Malmö. Dessa ledde
till både frivilliga placeringar och placeringar enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
(LVU).
En annan orsak till underskottet är att verksamheten för ensamkommande barn har minskat och att
arbetsmarknads- och socialnämnden haft ett intäktsbortfall från Migrationsverket och behövt anpassa
verksamheten. Bland annat har två boenden avvecklats under våren 2018.
Ytterligare en orsak till det prognostiserade underskottet är att Migrationsverket har avslagit tidigare gjorda
ansökningar om ersättning. När dessa ersättningar uteblir påverkar detta nämndens resultat negativt.

För ekonomiskt bistånd prognostiseras ett nollresultat, att jämföra med ett överskott om 20 Mkr som
prognostiserades i samband med vårens delårsrapport. Antal hushåll som tar emot ekonomiskt bistånd
minskar, medan den genomsnittliga kostnaden per hushåll och månad ökar, framförallt för barnfamiljer.
Särskilt stor är ökningen i några delområden med nybyggnation och därmed höga hyror.
I helårsprognosen görs bedömningen att antalet ärenden minskar ytterligare, dels till följd av arbetet med
arbetsmarknadsanställningar, men även som effekt av arbetet med Hela familjen och Malmökraften samt nya
processer och förändrat arbetssätt. Bedömningen är att denna ytterligare minskning kommer att vara något
långsammare än vad som bedömdes under våren.

Inom hemlöshetsramen prognostiseras underskott på 75 Mkr, vilket är 55 Mkr mer än vad som
prognostiserades i vårens delårsrapport. Av de 75 Mkr avser cirka 25 Mkr en satsning för att förstärka
arbetet mot hemlöshet som beslutades av arbetsmarknads- och socialnämnden i början av året och syftar
till att säkerställa kvaliteten och ytterligare minska hemlöshetskostnaderna. De beslutade åtgärderna
förväntas ge effekt under senare delen av 2018 och 2019.
Ytterligare en förklaring till underskottet är att leverans av modullägenheter inte har skett i den takt som
förväntats. I väntan på dessa har dyrare lösningar fått användas.

För statsbidrag flyktingar prognostiseras ett överskott om 30 Mkr. Överskottet förklaras delvis av att antalet
flyktingar mottagna 2017 blev fler än vad som prognostiserades när budgeten upprättades, och att antalet
innevarande år beräknas bli fler än vad som tidigare prognostiserats. De statliga ersättningsnivåerna har
dessutom höjts med 5 % för vuxna samt 2 % för äldre personer. I ökningen av ersättningsnivåerna ingår en
satsning från regeringen avseende utbildningsplikt för nyanlända.
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Funktionsstödsnämnden prognostiserar ett underskott om totalt 29 Mkr, vilket innebär en förbättring i
förhållande till tidigare prognos då underskottet beräknades uppgå till knappt 84 Mkr. Främsta orsaken till
den förbättrade prognosen är det tillfälligt ökade kommunbidrag på 60 Mkr som nämnden tilldelats av
kommunfullmäktige för att finansiera övervältringen av assistanskostnader från Försäkringskassan. Bortsett
från den tillfälliga kommunbidragsökningen har prognosen försämrats med 5 Mkr.
Underskottet förklaras främst av höga kostnader för hälso- och sjukvårdsinsatser. Svårigheter att rekrytera
sjuksköterskor har lett till kostnader för bemanningstjänster för att tillgodose behovet av legitimerad
personal. Verksamheten arbetar intensivt med åtgärder för att motverka kostnadsutvecklingen, bland annat
är samtliga tjänster i verksamheten tillsatta från och med oktober, vilket väntas bromsa kostnaderna för
inhyrd personal.
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I räkenskapernas sammanställda redovisning har kommunen och dess företag sammanförts på ett sätt som
motsvarar koncernredovisning. Den sammanställda redovisningen omfattar de juridiska personer i vilka
kommunen har ett betydande inflytande. Med betydande inflytande menas en röstandel om minst 20 %.
Företag av mindre ekonomisk betydelse ingår dock inte även om röstandelen överstiger 20 %.
Kommunens helägda aktiebolag ingår i kommunens bolagskoncern där Malmö Stadshus AB är
moderbolag. Förutom företagen som ingår i den sammanställda redovisningen har Malmö stad, via ägande
eller säte i styrelsen, inflytande i ett antal andra aktiebolag, stiftelser och föreningar.

Kommunens företag omsatte 4 384 Mkr under perioden, vilket kan jämföras med 4 173 Mkr under samma
period 2017. Tabellen nedan visar omsättning per företag samt Malmö stads ägarandel.
OMSÄTTNING JANUARI-AUGUSTI, MKR
2018

2017

Förändring

Ägarandel

1455

1 386

5,0%

100%

Malmö kommuns parkeringsaktiebolag

218

206

5,7%

100%

Malmö Live Konserthus AB

Helägda bolag inom koncernen Malmö Stadshus AB
MKB-koncernen

122

117

3,9%

100%

Malmö Leasing AB*

63

63

0,7%

100%

Malmö Stadsteater AB

61

59

3,6%

100%

Parkeringsövervakning i Malmö AB

26

26

0,0%

100%

CMP, Copenhagen Malmö Port

696

628

10,8%

27%

SYSAV-koncernen

607

589

3,1%

46%

Sydvatten AB

218

212

2,7%

34%

VA Syd

708

683

3,7%

68%

Räddningstjänsten Syd

211

203

3,9%

62%

Delägda bolag

Kommunalförbund

*Vagnparken i Skåne AB har under år 2018 b ytt namn till Malmö Leasing AB.

För perioden redovisas betydande vinster av MKB Fastighets AB med 295 Mkr (269), av SYSAV med 29
Mkr (48), av Malmö kommuns parkeringsaktiebolag med 22 Mkr (22) samt av CMP med 50 Mkr (61). I
bolagens upprättade helårsprognoser prognostiseras betydande vinster, före bokslutsdispositioner och skatt,
av MKB Fastighets AB med 259 Mkr, av SYSAV med 51 Mkr, av Malmö kommuns parkeringsaktiebolag
med 37 Mkr samt av CMP med 56 Mkr.
Malmö Stadshus AB har till och med 31 augusti 2018 erhållit 33,7 Mkr i aktieutdelning från MKB
Fastighets AB. Malmö Stadshus AB har i sin tur delat ut 30 Mkr till Malmö stad. Därutöver har Malmö stad
erhållit 0,25 Mkr i aktieutdelning från Kommunassurans Syd Försäkrings AB samt 2,3 Mkr från SYSAV.
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Belopp i Mkr
MALMÖ STAD
Not
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

1
2
3

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster

4
5
6
7

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Skatt/latent skatt
ÅRETS RESULTAT

Budget helår
2018
4 426
-22 156
-1 093
-18 823

Prognos Resultat jan- Resultat janhelår 2018
aug 2018
aug 2017
4 763
3 349
3 200
-22 039
-14 332
-13 616
-1 091
-704
-653
-18 367
-11 687
-11 069

13 428
5 676
138
-119
300

13 455
5 586
130
-110
694

8 956
3 700
89
-71
987

8 600
3 580
93
-67
1 137

12 938
5 473
122
-93
1 105

0
0
0
300

0
0
0
694

0
0
0
987

0
0
0
1 137

0
0
0
1 105

Prognos Resultat jan- Resultat janhelår 2018
aug 2018
aug 2017
8 419
5 862
5 559
-24 589
-15 954
-15 150
-1 716
-1 111
-1 036
-17 886
-11 203
-10 627

Resultat
helår 2017
8 604
-23 968
-1 557
-16 921

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING
Not
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

1
2
3

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster

4
5
6
7

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Skatt/latent skatt
ÅRETS RESULTAT

Resultat
helår 2017
4 999
-21 334
-1 000
-17 335

13 455
5 586
25
-174
1 006

8 956
3 700
23
-141
1 335

8 600
3 580
18
-109
1 462

12 938
5 473
23
-161
1 352

0
0
0
1 006

0
0
-20
1 315

0
0
-12
1 450

0
0
-84
1 268
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Belopp i Mkr
TILLGÅNGAR

SAMMANSTÄLLD
REDOVISNING

MALMÖ STAD
Not

2018-08-31 2017-12-31 2018-08-31 2017-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar

5

4

31

32

Materiella anläggningstillgångar

21 634

20 927

39 653

38 457

- Mark, byggnader o tekniska anläggningar

20 541

19 812

36 776

35 531

1 093

1 115

2 877

2 926

Finansiella anläggningstillgångar

10 354

9 584

887

703

Sum m a anläggningstillgångar

31 993

30 515

40 571

39 192

Bidrag till infrastruktur

75

77

75

77

Sum m a bidrag till infrastruktur

75

77

75

77

Förråd mm

66

71

74

80

Fordringar

2 137

3 208

1 598

2 768

0

0

64

60

786

758

1 034

1 053

2 989

4 037

2 770

3 961

35 057

34 629

43 416

43 230

- Maskiner o inventarier

BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Sum m a om sättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
EGET KAPITAL

8

Årets resultat

987

1 105

1 315

1 268

2 553

2 553

2 553

2 553

Övrigt eget kapital

13 021

11 916

17 522

16 334

Sum m a eget kapital

16 561

15 574

21 390

20 155

2 000

1 862

2 143

1 997

315

304

489

486

0

0

519

528

2 315

2 166

3 151

3 011

14 369

Resultatutjämningsreserv

AVSÄTTNINGAR
Avsättningar för pensioner och liknande
förpliktelser
Andra avsättningar

9

Latent skatteskuld
Sum m a avsättningar
SKULDER
Långfristiga skulder

12 470

12 505

14 392

Kortfristiga skulder

10

3 711

4 384

4 483

5 695

Sum m a skulder

16 181

16 889

18 875

20 064

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

35 057

34 629

43 416

43 230

Panter och därmed jämförliga säkerheter

1 414

1 414

692

692

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland
skulder eller avsättningar
Övriga ansvarsförbindelser

5 451

5 477

5 451

5 477

0

310

0

313

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
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Belopp i Mkr

MALMÖ STAD

SAMMANSTÄLLD
REDOVISNING
jan-aug
jan-aug
2018
2017

jan-aug
2018

jan-aug
2017

LÖPANDE VERKSAMHET
Årets resultat

987

1 137

1 315

1 450

Jusering för av- och nedskrivningar

704

653

1 111

1 036

Justering för upplösning av investeringsbidrag

-28

-22

-29

-22

Justering för upplösning av bidrag till infrastruktur

3

2

3

2

-56

-147

-61

-147

Justering för exploateringsvinster

-337

-302

-337

-302

Justering för pensionsavsättning

139

75

144

77

Justering för andra avsättningar

11

22

3

13

0

0

-13

-11

Justering för realisationsvinster

Justering för bokslutsdisp. och latent skatt
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
Netto från löpande verksam het

0

-35

-27

407

1 423

1 383

2 109

2 503

-3

0

-3

-1

0

0

216

0

158

143

0

153

INVESTERINGSVERKSAMHET
Investering i immateriella anläggningstillgångar
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar
Influtna investeringsbidrag under året
Investering i materiella anläggningstillgångar

-1 447

-1 114

-2 409

-2 279

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

62

153

68

154

Investering i finansiella anläggningstillgångar

0

-22

-5

-32

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

-1 230

-840

-2 133

-2 005

Netto från investeringsverksam het
FINANSIERINGSVERKSAMHET
Ökning av långfristiga skulder

0

263

98

415

Minskning av långfristiga skulder

-165

0

-212

-35

Ökning av långfristiga fordringar

-868

-780

-215

-57

98

119

9

6

0

0

0

0

-935

-398

-320

329

-2

-4

-2

-4

Minskning av långfristiga fordringar
Nyemissioner
Netto från finansieringsverksam het
KAPITALBINDNING
Ökning/minskning av förråd och lager
Exploatering
Försäljning av exploateringsmark
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar

0

0

0

0

375

348

375

348

1 070

310

1 207

1 150

-673

-1 104

-1 255

-2 562

770

-450

325

-1 068

28

-305

-19

-241

Likvida medel vid årets början

758

691

1 053

976

Likvida medel vid periodens slut

786

386

1 034

735

-2 080

-2 295

-10 503

-10 857

478

630

-545

220

28

-305

-19

-241

Ökning/minskning av kortfristiga skulder
Netto från kapitalbindning
PERIODENS KASSAFLÖDE

Räntebärande nettotillgång/-skuld vid årets början
Ökning/minskning av räntebärande fordringar
Ökning/minskning av likvida medel
Ökning/minskning av räntebärande skulder
Räntebärande nettotillgång/-skuld vid periodens slut

-255

-337

143

-650

-1 829

-2 307

-10 924

-11 528
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Kommunens redovisning utgår från Lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet
för kommunal redovisning (RKR) om inget annat anges.
Under perioden har rättelse mot eget kapital gjorts i enlighet med RKR 14.1 Byte av redovisningsprinciper,
ändringar i uppskattningar och bedömningar samt rättelse av fel. Korrigeringen avser ändrat synsätt på hur
hyresavtalet mellan Malmö stad och Copenhagen Malmo Port AB ska redovisas. Avtalet innehåller en
klausul om årlig uppräkning av hyresintäkten. Förnyad bedömning av avtalskonstruktionen har nu gjorts
innebärande att i redovisningen ska den genomsnittliga hyresintäkten bokföras linjärt under hela
avtalsperioden. I redovisningen har korrigering gjorts med 34 Mkr direkt mot eget kapital avseende
hyresintäkt åren 2011 – 2017. Jämförelsetalen för år 2017 har räknats om. Verksamhetens intäkter har
minskats med 3 Mkr för rapportperioden och med 4 Mkr för helåret. Eget kapital har för helåret 2017 ökats
med 34 Mkr genom att ingående balans har ökats med 38 Mkr och årets resultat har minskats med 4 Mkr.
Vidare har omsättningstillgångarna ökats med 34 Mkr för helåret.
Kommunen har i övrigt inte ändrat några redovisningsprinciper eller beräkningsmetoder jämfört med
årsredovisningen 2017.

Sammanställd redovisning har upprättats på samma sätt och enligt samma redovisningsprinciper jämfört
med årsredovisningen 2017. Jämförelsetalen för år 2017 baseras på fastställda bokslut och har i
förekommande fall justerats.
Ovan beskrivna rättelse mot eget kapital avser koncerninterna transaktioner mot delägt kommunalt bolag.
Det innebär att de omräknade jämförelsetalen för 2017 delvis har eliminerats bort vid upprättande av
sammanställd redovisning.

Belopp i Mkr

Försäljningsintäkter
Taxor och avgifter
Hyror och arrenden

MALMÖ STAD

SAMMANSTÄLLD
REDOVISNING
jan-aug
jan-april
2018
2017
698
650

jan-aug
2018
35

jan-aug
2017
36

623

606

1 022

986

672

625

1 962

1 823

1 320

1 200

1 403

1 277

Verksamhet och entreprenader

199

193

210

206

Exploateringsintäkter

375

348

375

348

Realisationsvinster

58

148

63

148

Övriga intäkter

67

44

129

121

3 349

3 200

5 862

5 559

Bidrag

Sum m a verksam hetens intäkter

Jämförelsetalen för 2017 har räknats om avseende hyror och arrenden både i Malmö stad och sammanställd
redovisning. Se under rubrik Redovisningsprinciper.
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Belopp i Mkr

Personalkostnader exkl pensionskostnader
Pensionskostnader

SAMMANSTÄLLD
REDOVISNING
jan-aug
jan-aug
2018
2017
8 240
8 007

MALMÖ STAD
jan-aug
2018
7 665

jan-aug
2017
7 335

723

632

758

540

Lämnade bidrag

1 272

1 246

1 076

1 058

Köp av huvudverksamhet

2 325

2 206

2 419

2 298

481

434

564

509

1 824

1 716

2 856

2 691

39

46

39

46

Lokal- och markhyror
Material, tjänster och övr. verksamhetskostnader
Bokförda värden sålda exploateringsområden
Realisationsförluster och utrangeringar
Sum m a verksam hetens kostnader

Belopp i Mkr

3

1

2

1

14 332

13 616

15 954

15 150

SAMMANSTÄLLD
REDOVISNING
jan-aug
jan-aug
2018
2017
5
4

MALMÖ STAD
jan-aug
2018
1

jan-aug
2017
0

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

572

533

865

Maskiner och inventarier

131

120

241

227

Sum m a av- och nedskrivningar

704

653

1 111

1 036

Immateriella anläggningstillgångar

805

Under perioden har inga nedskrivningar gjorts.

Belopp i Mkr

Preliminära skatteintäkter

MALMÖ STAD

SAMMANSTÄLLD
REDOVISNING
jan-aug
jan-aug
2018
2017
8 998
8 658

jan-aug
2018
8 998

jan-aug
2017
8 658

-42

-58

-42

0

0

0

0

8 956

8 600

8 956

8 600

Prognostiserad slutavräkning för 2016 och 2017
Prognostiserad slutavräkning för 2018
Sum m a skatteintäkter

43

-58

Belopp i Mkr

SAMMANSTÄLLD
REDOVISNING
jan-aug
jan-aug
2018
2017
2 907
2 856

MALMÖ STAD
jan-aug
2018
2 907

jan-aug
2017
2 856

466

428

466

7

7

7

7

35

-2

35

-2

-140

-118

-140

-118

0

0

0

0

Välfärdssatsning - fördelat efter flyktingmottagande

124

115

124

115

Fastighetsavgift
Preliminär

259

256

259

256

42

0

42

0

Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
Strukturbidrag
Regleringsbidrag/ -avgift
LSS-utjämning
Statsbidrag bostadsbyggande

Prognostiserad slutavräkning för 2018
Prognostiserad slutavräkning för 2017
Sum m a generella statsbidrag och utjäm ning

Belopp i Mkr

428

0

38

0

38

3 700

3 580

3 700

3 580

MALMÖ STAD

SAMMANSTÄLLD
REDOVISNING
jan-aug
jan-aug
2018
2017
0
0

jan-aug
2018
2

jan-aug
2017
0

Räntor på utlåning

52

60

4

Utdelning aktier koncernföretag

33

30

0

1

2

3

19

16

89

93

23

18

Räntor likvida medel

Övriga räntor och finansiella intäkter
Sum m a finansiella intäkter

1

Ränteintäkt på utlåning, 52 Mkr (60 Mkr), avser koncernbolag enligt följande:
Belopp i Mkr

MKB Fastighets AB
Malmö Leasing AB
Malmö Kommuns Parkerings AB
VA Syd

Belopp i Mkr

Räntor långfristig upplåning
Ränta pensionsskuld
Övriga finansiella kostnader
Sum m a finansiella kostnader

MALMÖ STAD
jan-aug
2018
33

jan-aug
2017
40

2

2

5
11

6
11

MALMÖ STAD

SAMMANSTÄLLD
REDOVISNING
jan-aug
jan-aug
2018
2017
29
54

jan-aug
2018
30

jan-aug
2017
29

39

30

41

2

8

71

24

71

67

141

109

44

31

Belopp i Mkr

Övrigt eget kapital
Resultatutjämningsreserv
Rättelse av fel / byte av redovisningsgprincip
Årets resultat
Övriga förändringar
Sum m a eget kapital

SAMMANSTÄLLD
REDOVISNING

MALMÖ STAD
2018-08-31
13 021

2017-12-31
11 934

2018-08-31
17 522

2017-12-31
16 352

2 553

2 553

2 553

2 553

0

-18

0

-18

987

1 105

1 315

1 268

0

0

0

0

16 561

15 574

21 390

20 155

2018 har 34 Mkr korrigerats direkt mot eget kapital i enlighet med RKR 14.1 Byte av redovisningsprinciper,
ändring i uppskattningar och bedömningar samt rättelse av fel.
Rättelsen avser ändrat synsätt på hur ett hyresavtal mellan Malmö stad och Copenhagen Malmo Port AB
ska redovisas. Jämförelsetalen för år 2017 har räknats om. Det rättade beloppet på totalt 34 Mkr finns med i
ingående balans för 2018 och ingår i posten Övrigt eget kapital i tabellen ovan.
Ovanstående beskrivna rättelse avseende 34 Mkr mot eget kapital avser koncerninterna transaktioner mot
delägt kommunalt bolag. Det innebär att de omräknade jämförelsetalen för 2017 delvis har eliminerats bort
vid upprättande av sammanställd redovisning.

Belopp i Mkr

Befarad särskild avgift, SoL/LSS
Marksanering

SAMMANSTÄLLD
REDOVISNING

MALMÖ STAD
2018-08-31
6

2017-12-31
3

2018-08-31
6

2017-12-31
3

31

24

31

24

Bidrag till infrastruktur

126

126

126

126

Övriga avsättningar

152

151

326

333

Sum m a avsättningar

315

304

489

486

Redovisat värde vid årets början

304

195

486

385

20

151

23

158

-9
315

-42
304

-20
489

-57
486

Nya avsättningar
Ianspråktagna/återförda avsättningar
Utgående värde avsättningar

Marksanering avser beräknade kostnader för avhjälpandet av identifierade markföroreningar i bygg- och
exploateringsområden på Söderkulla, Sege Park, Västra Hamnen, Norra Sorgenfri och Lindängen C m.fl.
Bidrag till infrastruktur avser åtgärder för att möjliggöra persontrafik på kontinentalbanan enligt
trafikupplägg Malmöringen.
I övriga avsättningar, Malmö stad, ingår bland annat reservering med 114 Mkr till Malmö Stadshus AB i det
fall det av kommunen lämnat lån skulle bedömas som skattepliktig ersättning till bolaget. Resterande poster
som ingår i övriga avsättningar i Malmö stad innehåller reserveringar för riskkostnader i samband pågående
rättsprocesser.
Övriga avsättningar i den sammanställda redovisningen innehåller avsättning för lakvatten och upplag
(Sysav), avfallsavsättning samt uppskjutna skattefordringar och skatteskulder.
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Belopp i Mkr

Upptagna lån
Avgår nästa års amortering
Förutbetalda intäkter
Skuld till VA kollektivet
Sum m a långfristiga skulder

SAMMANSTÄLLD
REDOVISNING

MALMÖ STAD
2018-08-31
10 586

2017-12-31
10 751

2018-08-31
12 285

2017-12-31
12 412

0

0

-50

-61

1 884

1 754

1 904

1 754

0

0

253

264

12 470

12 505

14 392

14 369

Förutbetalda intäkter utgörs av investeringsbidrag och gatukostnadsersättning som ska periodiseras över
anläggningarnas respektive nyttjandeperiod.
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Belopp i tkr

Prognostiserad
Budgeterad
Nettokostnad Nettokostnad
budgetavvikelse nettokostnad
jan-aug 2018 jan-aug 2017
2018
2018

NÄMND/VERKSAMHET
Kommunfullmäktige

270

-24 983

-15 762

-15 176

Revision

858

-11 625

-5 129

-5 812

Valnämnd

290

-11 667

-2 952

-610

0

-1 269

-742

-720

-2 000

-24 882

-16 551

-9 738

42 000

-625 913

-333 489

-348 896
-327 674

Förtroendenämnd
Överförmyndarnämnd
Kommunstyrelse
Styrelsen

0

0

0

Servicenämnd

Ekonomiskt bistånd*

38 000

271 736

272 428

237 655

Teknisk nämnd

39 000

-782 821

-437 501

-433 489

Realisationsvinster fastigheter
Vinst exploateringsverksamhet inkl marksanering
Hamnanläggningar

57 770

0

57 770

148 361

279 128

200 000

330 776

301 965

20 318

16 182

25 367

-6 867

Miljönämnd

0

-68 084

-40 431

-39 548

Stadsbyggnadsnämnd

0

-94 580

-63 360

-26 960

0

-22 154

-12 754

-13 192

20 000

-1 652 783

-972 757

-1 061 833

0

-4 238 723

-2 584 794

-2 439 566

Bostadsanpassningsbidrag
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd
Grundskolenämnd
Förskolenämnd

0

-2 824 290

-1 822 754

-1 752 784

Kulturnämnd

3 500

-493 016

-321 618

-286 611

Fritidsnämnd

0

-529 120

-347 385

-322 628

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnd*

0

-2 983 310

-1 959 860

-967 446

-115 000

-1 543 609

-1 108 869

-508 349

-75 000

-465 625

-391 470

-162 804

0

-970 691

-677 890

-333 504

30 000

269 000

201 056

90 750

-29 000

-1 819 320

-1 206 778

-534 618

Social resursnämnd*

0

0

0

-410 776

Stadsom rådesnäm nd *
Norr

0

0

0

-294 576

Öster

0

0

0

-257 193

Söder

0

0

0

-341 331

Väster

0

0

0

-419 807

Innerstaden

0

0

0

-351 643

310 134

-18 431 547

-11 435 450

-10 895 420

84 000

18 731 547

12 422 024

12 032 206

394 134

300 000

986 572

1 136 786

Arbetsmarknads- och socialnämnd*
Hemlöshet*
Ekonomiskt bistånd*
Statsbidrag flyktningar*
Funktionsstödsnämnd*

SUMMA NÄMNDERNA
Finansiering
Finansiering
SUMMA KOMMUNEN

* Ny organisation per 2017-05-01 vilket innebar att nya nämnder bildades, nämnder upphörde samt verksamhet överfördes
mellan befintliga nämnder.
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Belopp i tkr

Prognostiserad
Budgeterad
Nettokostnad Nettokostnad
budgetavvikelse nettokostnad
jan-aug 2018 jan-aug 2017
2018
2018

SUMMA KOMMUNEN

394 134

300 000

986 572

1 136 786

-varav Verksamhetens nettokostnader

457 239

-18 823 000

-11 686 706

-11 069 304

-varav Skatteintäkter
-varav Generella statsbidrag o utjämning

27 079

13 428 000

8 955 830

8 599 796

-91 300

5 676 000

3 700 335

3 579 814

1 116

19 000

17 113

26 480

0

0

0

0

394 134

300 000

986 572

1 136 786

-varav Finansiella poster
-varav Extraordinära poster
PERIODENS RESULTAT

Belopp i tkr
NÄMND/VERKSAMHET
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Investerings- Investeringsutgift
bidrag

Nettoinvestering

jan-aug 2018
0

jan-aug 2018
0

jan-aug 2018
0

11 795

0

11 795

Servicenämnd

863 517

10 279

853 238

Teknisk nämnd*

497 438

133 995

363 443

Miljönämnd

0

0

0

Stadsbyggnadsnämnd

0

0

0

5 912

0

5 912

Grundskolenämnd

36 043

0

36 043

Förskolenämnd

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

13 181

114

13 067

Kulturnämnd

9 857

0

9 857

Fritidsnämnd

819

0

819

Hälsa-, vård och omsorgsnämnd

4 348

14 090

-9 742

Arbetsmarkands- och socialnämnd

3 950

0

3 950

Funktionsstödsnämnd
SUMMA NÄMNDERNA

3 174

0

3 174

1 450 034

158 478

1 291 556

*inkl Hamnanläggningar
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OBJEKTSGODKÄNNANDE - TEKNISKA NÄMNDEN
Totalkalkyl

Objekt
Kontinentalbanan (tidigare Malmöringen)

Beslutsdatum
KF 2011-02-17

Kontinentalbanan (tidigare Malmöringen)

Driftskonsekvenser

Utfall
t.o.m. aug
Avvikelse
2018
16,0
53,3

Beslut
88,0

Prognos
72,0

Beslut
24,1

Prognos
26,5

Avvikelse
-2,4

KF 2017-03-23

38,5

38,5

0,0

3,3

Kontinentalbanan (tidigare Malmöringen)

KF 2017-11-22

30,0

30,0

0,0

30,0

Kontinentalbanan (tidigare Malmöringen)

KF 2018-05-31

27,5

27,5

0,0

0,0

Scaniabadet

KS 2012-02-01

47,9

47,9

0,0

Allmän platsmark Malmö Live

KS 2012-05-30

43,0

41,0

2,0

8,4

5,3

5,7

-0,5

38,6

5,5

6,8

Nobeltorget

KS 2013-01-16

28,9

28,9

0,0

-1,3

27,9

2,5

2,5

Lokalgator och park inom Limhamns läge

KS 2013-02-06

38,3

38,3

0,0

0,0

27,6

0,7

0,7

Detaljplan 5189 (Badhus i Hyllie)*

KF 2013-06-18

78,4

0,0

79,7

-1,3

52,1

9,3

8,0

Utbyggnad Norra Hamnen

KF 2013-08-29

1,3

260,0

260,0

0,0

122,6

16,0

16,0

Byggande av förlängt kollektivkörfält på Stockholmsvägen etapp 3

0,0

KS 2013-09-04

30,0

30,0

0,0

1,7

1,3

1,3

0,0

Slussplan

KS 2013-11-06

16,6

17,4

-0,8

17,3

2,0

1,5

0,5

Vintrie Park

KS 2013-11-06

28,8

28,6

0,2

26,0

3,4

3,0

0,4

Gyllins Trädgård samt Husie 172-123*

KS 2013-11-27

21,3

44,0

8,4

36,0

1,5

1,7

1,2

KF 2017-06-21

31,1

Gyllins Trädgård naturpark, temalekplats, entréområde

KS 2013-11-27

41,0

40,0

1,0

24,0

5,8

4,2

1,6

Hyllie vattenpark

KS 2013-11-27

27,9

29,5

-1,6

28,8

3,2

2,6

0,6

Kvarteret spårvägen

KF 2014-02-27

117,5

139,8

-0,8

101,5

8,6

8,6

0,0

Kvarteret spårvägen, reviderat

KF 2017-02-23

21,5

Industrigatan

KS 2014-02-05

25,7

24,2

1,5

20,2

2,3

2,1

0,3

Cykelbana Nobelvägen

KS 2014-02-05

25,9

30,3

0,3

19,4

2,1

1,4

0,7

Cykelbana Nobelvägen

KS 2018-05-30

4,7

Södra Vattenparken

KS 2014-04-02

35,5

34,0

1,5

9,1

0,8

0,8

0,0

Posthusplatsen

KS AU 2014-06-23

26,5

27,2

-0,7

27,2

2,9

2,9

0,0

Kvarteret Gäddan

KF 2014-09-25

210,0

203,6

6,4

123,9

19,2

17,0

2,2

Naturområde o lekplats Ängsövägen*

KS 2015-02-04

21,0

14,3

6,7

13,0

2,1

1,5

0,6

Park o gator skola Hyllie*

KS 2015-02-04

34,5

32,6

1,9

31,3

2,7

2,6

0,1

Park, grönstråk, överfarter mm Gottorp

KS 2015-05-27

15,2

13,9

1,3

12,7

1,2

1,1

0,1

Bärighetsombyggnad av gator

KF 2016-04-28

106,1

106,1

0,0

78,9

7,4

7,4

0,0
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1,4

0,5

-0,2

OBJEKTSGODKÄNNANDE - TEKNISKA NÄMNDEN
Totalkalkyl

Objekt
Vintrie 6:3 kv mark o allmän platsmark

Beslutsdatum
KS 2016-04-06

Allétorget och Sagas gränd dp 5051
Eftersatt underhåll och omisolering av äldre broar

Driftskonsekvenser

Utfall
t.o.m. aug
Avvikelse
2018
1,3
13,1

Beslut
39,0

Prognos
37,7

Beslut
3,1

Prognos
3,0

Avvikelse
0,1

KS 2016-05-04

20,6

19,0

1,6

KS 2016-06-01

30,3

30,3

0,0

13,7

1,8

1,6

0,2

15,8

2,1

2,1

Elinegård gång- och cykeltunnel*

KS 2016-06-01

29,6

15,6

0,0

14,0

15,4

1,8

1,1

Elinegård dp 4959*

KS 2016-08-17

35,5

0,7

26,0

9,5

25,5

3,0

2,5

Dungen dp 5361
Bassängen 3 Dp 5424

KS 2016-08-17

0,5

29,6

30,0

-0,4

10,9

2,1

2,1

0,0

KF 2016-09-01

105,0

105,0

0,0

3,1

7,7

7,7

Kvarteret Cementen Dp 2302

0,0

KF 2016-09-01

106,8

119,8

0,0

52,8

7,4

8,1

-0,7

KF 2018-06-19

13,0

Lindängen centrum Dp 5404

KF 2016-09-29

112,6

111,7

0,9

21,6

7,6

6,6

1,0

Sportsbyn

KS 2016-10-05

35,5

34,0

1,5

23,1

2,7

2,3

0,4

Kvarteret Brännaren

KF 2016-10-27

133,0

129,4

3,6

39,6

8,9

7,5

1,4

Elinegård - parker och grönområden*

KS 2016-10-30

36,0

26,0

10,0

6,6

4,1

3,5

0,6

Priorn Dp 5423

KS 2017-02-01

19,3

21,1

-1,8

5,6

1,3

1,4

-0,1

Helelektrisk buss linje 3 & 7

KS 2017-03-29

20,0

20,0

0,0

1,7

1,4

1,4

0,0

Söder om klipporna Dp 5467

KF 2017-08-31

88,0

85,0

3,0

25,4

6,7

6,5

0,2

Västra Dockan

KS 2017-08-16

34,2

34,2

0,0

10,6

2,6

2,6

0,0

Sege Park

KF 2017-08-31

258,0

258,0

0,0

28,0

17,8

17,8

0,0

Va-anläggning till Kölnans koloniområde

KS 2017-12-06

20,0

20,0

0,0

1,0

0,1

0,1

0,0

Rosengård 130:250, Dp 5448, Södra Botildenborg

KS 2017-12-06

22,7

22,4

0,3

2,9

0,8

0,7

0,1

Infrastrukturåtgårder Malmöexp linje 8 etapp 1A

KF 2017-12-20

59,5

59,5

0,0

1,7

8,7

8,7

0,0

Skola öster om Sivåkersvägen i Hyllie, Dp 5363, projektnummer 7341

KS 2018-01-10

19,0

19,0

0,0

4,5

1,3

1,3

0,0

Kvarteret Trollhättan, Dp 5274, projektnummer 5336

KS 2018-01-10

25,6

25,6

0,0

2,6

2,3

2,3

0,0

Söderkulla - etapp 1

KS 2018-02-07

22,1

23,0

-0,9

3,9

1,5

1,5

0,0

Område söder om södra vattenparken, ddp 5468, projekt 7362 Solkvarteren

KS 2018-04-04

23,0

23,0

0,0

5,3

1,1

1,1

0,0

Malmö idrottsgrundskola, projnr 5826

KS 2018-06-13

16,0

16,0

0,0

4,1

0,4

0,4

0,0

Söder om spåren i Hyllie projnr 7343

KS 2018-06-13

29,5

29,5

0,0

6,0

1,7

1,7

-0,1

Va-anläggning Almåsa koloniområde

KS 2018-06-13

40,0

40,0

0,0

0,7

0,2

0,2

0,0

Ny ridanläggning i Husie
Abborren, Hamnen 21:147 mfl

KF 2018-06-19
KS 2018-06-13

59,0
26,9

59,0
26,9

0,0
0,0

4,5
3,6

5,4
1,8

5,4
1,8

0,0
0,0
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0,7

Kommentar till objektsgodkännande tekniska nämnden
Kontinentalbanan: Kalkyler indexuppräknade med 2 % sedan 2010-2014.Tidplan har uppdaterats och slutaktiveringsdatum för Malmö stads delar beräknas just nu till 2018. Bidrag betalas ut
till Trafikverket som själva bygger stationerna. Avvikelser om 16 Mkr avser Östervärns station där beslut om byggstart ännu inte är fattat. Nedskrivning har skett om 7,2 Mkr för förgäveskostnader
i samband med station Östervärn. I beslutet för Kontinentalbanan ingår ökade kostnader för allmän platsmark med 7 Mkr, utökning av station Rosengård med 16,5 Mkr samt en helt ny station,
Persborg 15 Mkr. I beslut KF 2018-05-30 för Kontinentalbanan ingår ökande kostnader för allmän platsmark med ytterliggare 16,5 Mkr, utökning för station Rosengård med 9,5Mkr samt en
utökning för
Station Kostnad
Persborgför
med
1,5 av
Mkr.
Kvarteret
Gäddan:
förvärv
allmän plats blev lägre än kalkyl
* Projekt med en lägre entreprenadkostnad än kalkyl.

OBJEKTSGODKÄNNANDE - SERVICENÄMNDEN
Totalkalkyl

Objekt
Malmö Live Anläggningsentreprenad, Konserthus

Beslutsdatum
KF 2011-10-27
KF 2014-02-27

Beslut
750,0

Prognos
915,0

Driftskonsekvenser

Utfall
t.o.m. aug
Avvikelse
2018
-115,5
914,2

49,5

Malmö Live Anläggningsentreprenad, Parkeringshus

KF 2011-10-27

94,0

102,6

-8,6

102,6

Risebergaskolan*

KF 2014-05-22

163,9

138,0

25,9

135,8

Glasugnens skola*

KF 2014-05-22

230,0

161,0

69,0

156,8

Nya Hyllie skola*

KF 2014-05-22

270,0

210,7

59,3

210,0

Vindkraftverk nr 2*

KS 2014-09-03

49,0

42,0

7,0

41,2

Malmö Opera,Musikteater,Stadsteater*

KF 2014-10-23

69,1

60,1

9,0

58,4

Gottorps skola o förskola*

KF 2015-02-05

349,0

235,0

114,0

234,6

Rörsjöns nya förskola

KS 2015-02-04

49,0

53,9

-4,9

53,9

Förskola Idun 1 Hyllie*

KS 2015-05-27

25,0

20,0

5,0

20,0

Kulladalsskolan byggnad F*

KS 2015-05-27

28,0

25,4

2,6

25,4

Förskola Granbacken

KF 2015-09-03

47,0

51,0

-4,0

50,8

Soltofta vårdboende*

KF 2015-09-03

210,0

170,0

40,0

166,1

Lindens förskola (tidigare Spårvagnens förskola)

KS 2016-01-13

30,6

59,0

-22,0

53,4

KS 2017-10-25

6,4

Marinpedagogiskt centrum*

KS 2016-02-04

32,0

36,8

-4,8

36,8

Skola kv Cementen

KF 2016-04-28

167,0

169,0

-2,0

136,6

Tingdammsskolan

KF 2016-04-28

185,0

185,0

0,0

164,3

Förskola Klagshamn (Opalen)

KS 2016-05-04

32,5

36,5

-4,0

36,4

Ny Grundskola Excellensen 2

KF 2016-09-01

216,0

231,0

-15,0

225,6

Bojen, Tankloket

KF 2016-09-01

60,0

60,0

0,0

31,0

Till/ombyggnad Jägersro brandstation

KS 2016-11-02

20,0

20,0

0,0

4,1

Ombyggnation byggnad E,Dekanen 1

KF 2016-11-23

54,0

54,0

0,0

48,1

51

Beslut
48,5

Prognos
46,0

Avvikelse
2,5

OBJEKTSGODKÄNNANDE - SERVICENÄMNDEN
Totalkalkyl

Beslut
54,0

Prognos
67,0

Driftskonsekvenser

Utfall
t.o.m. aug
Avvikelse
2018
0,0
61,4

Objekt
Björkhagens förskola

Beslutsdatum
KF 2016-11-23

Björkhagens förskola, utökat

KF 2017-03-23

13,0

Anpassning till grundskola, Rönnen

KS 2016-11-30

37,0

38,0

-1,0

37,8

Ventilationsåtgärder Linnéskolan*

KS 2016-11-30

25,0

20,0

5,0

18,6

Förskola Traktorn

KF 2016-12-20

57,0

57,0

0,0

2,7

Sporthall Excellensen 4

KF 2016-12-20

102,0

117,3

-15,3

83,2

Grundskola inom kvarteret Elinelund 1

KF 2016-12-20

234,0

234,0

0,0

78,4

Förskola Tröskan

KF 2016-12-20

56,0

61,6

-5,6

6,5

Kv Garaget 1 Celsiusgatan

KF 2017-02-23

77,0

88,6

-11,6

74,6

Rörsjöskolan Ny- och tillbyggnad

KF 2017-03-23

59,0

60,9

-1,9

20,7

Bergaskolan ventilationsåtgärder

KF 2017-03-23

89,0

56,5

32,5

45,6

Förskola Husie 172:123

KF 2017-05-24

92,0

92,0

0,0

39,3

Grundskola Husie 172:123

KF 2017-05-25

219,0

219,0

0,0

105,8

Stationshuset, Västra station

KS 2017-05-03

24,0

28,0

-4,0

28,0

Förskola Husie 172:256

KF 2017-06-21

69,0

69,0

0,0

7,3

Hyllie brandstation

KS 2017-05-31

45,0

45,0

0,0

8,6

Ventilationsåtgärder Fridhemsskolan*

KF 2017-08-31

60,0

35,0

25,0

11,4

Om-, till- och nybyggnation inom Djupadalsskolan

KF 2017-08-31

139,0

139,0

0,0

12,8

Ombyggnation byggn X, Heleneholm 4

KS 2017-10-25

28,4

28,4

0,0

1,5

Gymnastikhall Hermodsdalsskolan

KS 2017-12-06

49,3

49,3

0,0

33,7

Bostadsmoduler Kirseberg 14:93

KS 2017-12-06

44,0

44,0

0,0

44,0

Grundskola och förskola i Västra Varvsstaden

KF 2017-12-20

281,0

281,0

0,0

17,9

Till- och ombyggnation av Mathildenborgs restaurang, Flodillern 17

KS 2018-01-10

18,0

18,5

-0,5

18,5

Konsthögskolan till grundskola, Folkskolan 1

KF 2018-03-01

103,5

103,5

0,0

6,3

Nya Högaholmsskolan, Folkvisan 3

KF 2018-03-01

220,5

220,5

0,0

10,8

Ombyggnation av byggnad F och L inom Heleneholm 4

KS 2018-03-07

33,2

33,2

0,0

4,7

Betongplatta (ispist) på Malmö isstadion

KS 2018-03-07

25,0

25,0

0,0

2,9

Rivning Annebergsskolan och uppförande av ny skola

KF 2018-04-26

205,0

205,0

0,0

11,9

Ombyggnation byggnad E Dekanen 1

KS 2018-04-04

17,0

17,0

0,0

1,2

Nybyggnation av Bolmörtens LSSboende,Bolmörten 9

KS 2018-05-02

38,5

38,5

0,0

5,8

Nybyggnation av Rönneholms förskola, Rönneholm 3 STK

KF 2018-06-19

127,0

127,0

0,0

9,2

Renovering av Borgarskolan Excellensen 2 och 4

KF 2018-06-19

92,0

92,0

0,0

7,5

Byte av scenteknik Malmö Opera

KS 2018-08-15

21,0

21,0

0,0

0,1

Wowra LSS Sallerup

KS 2018-08-15

28,0

28,0

0,0

1,4

52

Beslut

Prognos

Avvikelse

OBJEKTSGODKÄNNANDE - SERVICENÄMNDEN
Totalkalkyl

Objekt

Beslutsdatum

Beslut

Prognos

Driftskonsekvenser

Utfall
t.o.m. aug
Avvikelse
2018

Ekonomiskt avslutade under 2018
Lorensborgsskolan

KS 2013-08-14

43,6

34,4

9,2

34,4

Hybridgräsplan

KS 2017-01-11

23,0

21,6

1,4

21,6

Dammfriskolans sporthall

KS 2017-05-03

21,0

16,9

4,1

16,9

Stapelbäddens flexiskola

KF 2013-11-28

170,0

177,2

16,8

177,2

KF 2014-05-22

24,0

Geijersskolan

KF 2014-05-22

217,1

166,6

50,5

166,6

Rådhusets fasad

KS 2016-08-17

20,0

42,6

-1,1

42,6

Rådhusets fasad, utökat

KS 2017-01-11

21,5

53

Beslut

Prognos

Avvikelse

Kommentar till objektsgodkännande servicenämnden
Malmö Live Anläggningsentreprenad, Parkeringshus: Prognos 102,6 Mkr och följer beviljad investeringsram. Investeringsbidrag redovisas på annat projekt och är 31,7 Mkr, dvs netto för
projektet är 69,7 Mkr
Rörsjöns nya förskola: Projektet färdigställdes augusti 2017. Upphandlad entreprenad är högre än budget, inryms dock inom objektsgodkännandet ± 10 %.
Förskola Granbacken: Upphandlad entreprenad är högre än budget, inryms inom ± 10 %. Entreprenaden färdigställdes i juni 2017.
Lindens förskola (tidigare Spårvagnens förskola): Projektet kommer att bli dyrare än budgeterat. Servicenämnden kommer att inkomma med en avvikelserapportering till kommunstyrelsen.
Marinpedagogiskt centrum: Det vinnande förslaget i arkitekttävlingen visade sig mer komplicerat och kostsamt att uppföra än beräknat. Utöver själva byggnaden blev anslutningar för vatten
och el mer kostsamma då befintliga ritningar ej överensstämde med verkligheten samt tillkom en bussvändplats på gatukontorets mark. Avvikelsen inryms inom ± 10 %. Entreprenaden
Skola kv Cementen/Limhamsskolan: Prognosen är höjd med 2 mnkr och avser köksmaskiner som inte ingår i objektgodkännandet, inryms inom ± 10 %. Entreprenaden beräknas
färdigställas i oktober 2018.
Förskola Klagshamn (Opalen): Upphandlad entreprenad är högre än budget, inryms inom ± 10 %. Entreprenaden färdigställdes i november 2017.
Ny Grundskola Excellensen 2 och Sporthall Excellensen 4: En samverkansupphandling av entreprenaden som omfattar både skola och sporthall har genomförts. Projekt Excellensen 4
(sporthall) har ålagts ett vite (byggsanktionsavgift) på 1,7 Mkr för att startbesked inte inhämtats från stadsbyggnadskontoret innan byggstart. Byggsanktionen överklagades av stadsfastigheter
till Mark- och Miljödomstolen, som förväntas ta beslut under hösten 2018. Skolan färdigställdes i juni 2018 och sporthallen beräknas färdigställas i slutet av januari 2019.
Ventilationsåtgärder Linnéskolan: Lägre kostnad än budget till följd av en gynnsam upphandling. Entreprenaden färdigställdes i november 2017.
Förskola Tröskan: Upphandlad entreprenad är högre än budget. Budgetkalkylen bygger på att Traktorn- och Tröskans förskolor skulle handlats upp som en gemensam entreprenad för att få
ett gynnsam entreprenadspris. Bygglov för Traktorns förskola är inte beviljat än.
Kv Garaget 1 Celsiusgatan: Prognosen för ombyggnation till konsthögskola har behövt höjas till följd av att grundmurar och valvbågar var i betydligt sämre skick än förväntat. Höjningen inryms
inom objektsgodkännandets osäkerhetsfaktor på ± 15 %. Entreprenaden färdigställdes i augusti 2018.
Bergaskolan ventilationsåtgärder: Lägre slutprognos än budget till följd av en gynnsam upphandling. Entreprenaden beräknas färdigställas i mars 2019.
Stationshuset, Västra station: Entreprenaden färdigställdes i april 2018. Prognos högre än budget till följd av komplexiteten i projektet.
Ventilationsåtgärder Fridhemsskolan: Lägre slutprognos än budget till följd av en gynnsam upphandling. Entreprenaden beräknas färdigställas i mars 2019.
Bostadsmoduler Kirseberg 14:93 Utökad objektsgodkännande med 40 Mkr avseende komplettering med ytterligare en våning ovanpå den befintliga. Ärendet behandlades av
kommunstyrelsen den 5 september 2018 för att gå vidare till kommunfullmäktige för beslut.
* Färdigställda projekt med en lägre entreprenadkostnad än kalkyl till följd av gynnsam upphandling.

54

