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Kommunstyrelsens ordförande har ordet
Vi blickar tillbaka på ett mycket händelserikt år
fyllt av såväl stora som små händelser värda att
lyfta fram. Höstens allmänna val till riksdag,
region- och kommunfullmäktige innebar
glädjande nog ett ökat valdeltagande i Malmö.

Malmöbobor har gått från försörjningsstöd till en
extratjänst i kommunens verksamheter och fler
än 3 100 ungdomar kunde erbjudas
sommarpraktik. Tillsammans med
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och
Region Skåne inleddes piloten ”Malmökraften”,
för att tillsammans och mer effektivt stötta
närmare 4 000 långtidsarbetslösa Malmöbor till
jobb eller utbildning. Vi såg också flera glädjande
trender där antalet Malmöbor som behövde
försörjningsstöd för att klara sig sjönk för tredje
året i rad och arbetslösheten sjönk i samtliga
grupper. När nationella förutsättningar på
arbetsmarknadsområdet nu försämras är risken
att fler behöver vända sig till socialtjänsten för att
få hjälp och att kommunens
försörjningsstödskostnader ökar. Därför behöver
staden koppla ett ännu tydligare grepp kring
frågorna och sätta jobben i fokus.

Under året växte Malmö med 5 700 Malmöbor.
Den snabba tillväxten ställer krav på fortsatta
investeringar, utveckling av kommunens
verksamheter samt en långsiktig planering av
staden. Därför är det glädjande att se byggkranar
nu sträcka sig över hela Malmö, från stadens
västra till östra delar. Över 3 800 bostäder
byggstartades och fler än 3 000 färdigställdes i
Malmö under förra året. Därmed påbörjades
också en process med att beta av den bostadsskuld som har ackumulerats under större delen av
00-talet.
Samtidigt kvarstår stora utmaningar eftersom
antalet hemlösa Malmöbor ökade. En av stadens
viktigaste uppgifter framöver handlar om att
komma till rätta med hemlösheten. För det krävs
både långsiktiga satsningar kring bostadsbyggande till rimliga priser, åtgärder för att fler
Malmöbor får en egen försörjning, samt
kortsiktiga lösningar som handlar om bättre och
billigare lösningar för dem som är hemlösa.

Malmös skolor fortsatte, för åttonde året, att
utvecklas i positiv riktning och klättrade 70
placeringar i SKL:s öppna jämförelser. Samtidigt
har fler än 1 300 nya kommunala grundskoleplatser skapats. Under året invigdes nya
Rådmansvångens skola och Fågelbacksskolan,
samt om- och tillbyggda Rönnenskolan och
Tingdammsskolan.

Malmö fortsatte att utvecklas som regionens
självklara jobb- och tillväxtmotor. Nästan hälften
av alla nya jobb i Skåne skapas här. Under 2018
togs fler steg i att stärka näringslivet i Malmö,
bland annat genom samarbetet med Game Habitat
om att stötta ett kluster av dataspelsföretag i
Malmö, men också tillsammans med skaparna av
Funnys äventyr – en av Sveriges största kultursatsningar för barn och Malmös nästa turistattraktion. Genom ett aktivt mark- och
exploateringsarbete möjliggjordes för tillkomsten
av nya jobb i Malmö, däribland 900 välbehövliga
lager- och logistikjobb som ska skapas när
matjätten Ica planerar ett nytt e-handelscenter i
Malmö.

De senaste årens fokus på stadens trygghetsskapande arbete fortsatte och kommunstyrelsen
beslutade att satsa 55 extra miljoner kronor i det
trygghetsskapande arbetet. Det handlar både om
att jobba med kameror i brottsutsatta områden
och bättre belysning, särskilda insatser för unga i
risk samt växla upp kommunens tillsyn
tillsammans med andra myndigheter för att
komma åt illegala verksamheter och svarta pengar
i Malmö.
Från och med 1 december 2018 kan alla
Malmöbor över 70 år åka gratis kollektivtrafik
inom Malmö. Efter många års kamp och flera
rättsprocesser invigdes äntligen Malmöpendeln, så
att stadens östra och centrala delar knyts ihop
med Pågatågstrafik. Tack vare investeringarna i
Station Rosengård går nu planerna vidare med
stadsutvecklingsprojektet Culture Casbah och

I takt med att allt fler jobb skapas måste
Malmöborna rustas för att kunna ta de framväxande jobben. Under 2018 intensifierades
arbetet med ”Jobbpakten”. Sammanlagt 623
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nybyggnation av bostäder vid Rosengård
centrum.

Staden fortsätter att växa och kommunen
behöver ta höjd för fortsatt tunga investeringar i
utbyggnaden av välfärd och samhällsservice.
Därför är det glädjande att kommunen har en
god och välskött ekonomi att bygga vidare
arbetet på. 2018 års starka ekonomiska resultat på
921 miljoner kronor beror till stor del på
engångsintäkter, men innebär att kommunen
fortsätter att ha långsiktigt goda förutsättningar i
en tid då staden växer och behovet av
investeringar är fortsatt stora.

Nya steg togs tillsammans med Köpenhamn i
arbetet med att förverkliga en gemensam
Öresundsmetro, bland annat genom bildandet av
metrorådet Öresundsmetro Executive, bestående av
såväl danska som svenska näringslivsföreträdare
som ska arbeta för att förverkliga metron.
Malmö vore inte en sådan fantastisk stad utan
dess rika kultur- och fritidsliv. Under en magisk
Malmöfestival slogs publikrekord två gånger om,
först när Timbuktu spelade på Stora scenen och
två dagar senare när världsartisten och
housestjärnan Steve Angello äntrade scenen och
bad 28 000 besökare vifta med världens flaggor i
globala Malmö. Malmö kulturskola utökades och
under en sommar som aldrig ville ta slut nådde
Sommarscen tiotusen fler besökare än året innan.
Malmö stod också värd för Malmö Open, VM i
Goalball och för en av deltävlingarna i skate-VM.

Avslutningsvis vill jag tacka alla - Malmöbor,
ideella föreningar, näringsliv och andra - som har
jobbar hårt för att Malmö ska bli en ännu bättre
stad att bo i, verka i eller besöka. Ett särskilt tack
riktas till stadens nästan 26 000 anställda, inom
400 olika yrkesgrupper, som gör sitt bästa för att
erbjuda bästa möjliga samhällsservice och välfärd
till Malmöborna.

Malmö fortsatte att vara ett internationellt
föredöme på hållbarhetsområdet. Under 2018
skruvades arbetet upp ytterligare med att
omvandla FN:s 17 globala hållbarhetsmål till
lokala mål. Malmö utsågs till ”Ocean Action
Hub” – ett av sammanlagt sju i hela världen – av
FN och nya steg togs för att säkra Malmö som
kuststad samt skyfallssäkra delar av staden.

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Kommunstyrelsens ordförande i Malmö
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Sammanfattning
Årets resultat visar på en fortsatt god ekonomisk hushållning
För 2018 redovisas ett överskott om 921 Mkr vilket innebär en budgetavvikelse på +621 Mkr. Av resultatet
kan 674 Mkr avsättas till resultatutjämningsreserven. Överskottet förklaras till stor del av exploaterings- och
realisationsvinster, men beror även på att verksamheten genererar ett överskott. De tekniska nämnderna,
kommunstyrelsen samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och grundskolenämnden redovisar större
överskott medan underskott framförallt ses i arbetsmarknads- och socialnämnden. Med anledning av
projekt som förskjutits i tid eller blivit billigare uppgick investeringarna till 2 567 Mkr vilket är betydligt
lägre än budgeterat. Bedömningen utifrån redovisat resultat, uppfyllelsen av det finansiella målet och
förflyttningen mot måluppfyllelse är att den ekonomiska hushållningen har varit god under året.
Positiv förflyttning mot målen men fortsatt stora utmaningar i utvecklingsarbetet när staden växer
För flera av kommunfullmäktigemålen är måluppfyllelsen god och det har skett en positiv förflyttning för
samtliga mål. Det är dock inget av kommunfullmäktiges mål som uppfyllts fullt ut under 2018, med
undantag för kommunfullmäktiges finansiella mål. Några av de positiva iakttagelser som identifierats är
förbättrade kunskapsresultat i grundskolan, att fler barn i behov av stöd nås genom uppsökande arbete,
ökad energieffektivisering i kommunens lokaler samt minskad sjukfrånvaro och personalomsättning.
Samtidigt fortsätter staden att växa vilket ställer krav på kommunen ur flera aspekter, och
kompetensförsörjning, likvärdighet och självförsörjning är fortsatt stora utmaningar.
Befolkningsutvecklingen ställer krav på en hållbar utbyggnad av staden
Utbyggnaden av arbetsplatser, kommunal service och bostäder fortsätter i Malmö. Under året har det
genom antagna detaljplaner möjliggjorts för att påbörja cirka 3 400 arbetsplatser. Målet om 2 500 bostäder
och 500 grundskoleplatser har dock inte uppnåtts. Behovet av förskoleplatser blev lägre än planerat och
endast 20 platser skapades i antagna detaljplaner. Den höga nivån av bygglov från tidigare år har hållit i sig.
Behovet av fler bostäder och en utbyggd samhällsservice är stort men också att utbyggnaden är hållbar ur
alla aspekter och motsvarar befolkningens behov. Bostäder planeras därför bland annat i kollektivtrafiknära
lägen och äldres bostadsbehov ses över. Det pågår också ett intensivt arbete med energieffektivisering och
klimatanpassning av kommunens lokaler. Förbättringar i kollektivtrafiken, tillgänglighetsanpassning,
trygghetsåtgärder och hastighetsanpassningar har pågått under året och arbetet med Storstadspaket för
Malmö med omkringliggande kommuner har fortsatt.
Fler barnfamiljer i tillfälliga boenden
Befolkningstillväxten, inflyttning av hushåll som inte är etablerade på arbetsmarknaden eller
bostadsmarknaden, tillsammans med bostadsbrist, har lett till ökad hemlöshet. Framför allt är det antalet
barnfamiljer i tillfälliga boenden som har ökat. En förklaring är att anhöriginvandringen ökade jämfört med
2017. Som en följd av hemlöshetens utveckling har antalet hushåll som beviljats bistånd till boende ökat.
Färre med ekonomiskt bistånd men fortsatt utmaning för att fler Malmöbor ska bli självförsörjande
Utvecklingen inom ekonomiskt bistånd är fortsatt positiv och färre hushåll har mottagit bistånd. Den totala
kostnaden har dock ökat på grund av ändrad riksnorm och högre boendekostnader. Färre hushåll med unga
vuxna har beviljats ekonomiskt bistånd under året, vilket kan kopplas till den minskade
ungdomsarbetslösheten. Arbetslösheten har minskat generellt i Malmö även om skillnaderna mellan olika
grupper fortfarande är stor. Skillnaderna hänför sig bland annat till utbildningsnivå, och ungefär var tredje
arbetssökande i Malmö saknar gymnasial utbildning.
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Positiv utveckling för skolresultaten men brist på personal ställer höga krav på verksamheten
Demografiska förändringar gör att antalet barn och elever fortsätter att öka i samtliga skolformer med
särskilt kraftig ökning inom grundskolan. Kompetensförsörjningen bedöms fortfarande vara den största
utmaningen och insatser genomförs i samtliga skolformer för att attrahera ny personal, behålla befintliga
medarbetare samt utveckla alternativa lösningar. Andelen elever som når gymnasiebehörighet samt det
genomsnittliga meritvärdet för elever i årskurs 9 har ökat sedan föregående år. Även om resultatskillnaderna
är fortsatt stora mellan skolor och olika elevgrupper så har de minskat avseende gymnasiebehörighet.
Andelen elever i gymnasieskolan som uppnått behörighet och examen inom fyra års tid är i stort sett
oförändrad. Efterfrågan på vuxenutbildning har under året varit så stor att viss väntetid uppstått.
Utökat behov av stöd för äldre och personer med funktionsnedsättning
Under året har anpassningar gjorts för att möjliggöra en mer flexibel övergång mellan slutenvård och
kommunal omsorg. De som behöver omvårdnad och stöd i hemmet har efter sjukhusvistelse kunnat tas
omhand snabbare, och det förändrade arbetssättet har bidragit till påtagligt färre vårddygn. Antalet brukare
med betydande behov av stöd och service ökar. Ökningen beror bland annat på att brukarna når en allt
högre ålder, vilket medför att det utöver den ursprungliga funktionsnedsättningen också kan finnas andra
sjukdomar. Även brukare som söker daglig verksamhet enligt LSS har allt mer komplexa stödbehov vilket
gör att det blir svårare att verkställa besluten. En undersökning kring brukares upplevelse av nöjdhet,
trygghet, förtroende och bemötande visar på sämre resultat under 2018. I verksamheten pågår dock ett
omfattande förebyggande arbete mot ofrivillig ensamhet, fallolyckor och ökad trygghet.
Bättre förutsättningar för ökad delaktighet och tillgänglighet
Verksamheterna har under året arbetat med att förbättra servicen, kvaliteteten och förutsättningarna för
Malmöbornas delaktighet på olika sätt. Genom digitalisering kan en mer ändamålsenlig service
tillhandahållas och bygglovsansökningar, möjlighet att lämna medborgarförslag och ansökan om
förskoleplats är exempel på tjänster som utvecklas. Genom utvecklingen av kontaktcentret i Malmö stad
förbättras även tillgängligheten genom personlig service. Vid valet 2018 erbjöds de Malmöbor som till följd
av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte kunde ta sig till en vallokal besök av ambulerande
röstmottagare. Delaktighet är också ett av flera grundläggande värden i Malmös nya översiktsplan som
antogs under året, och som fastslår att Malmö ska vara en kulturell och demokratisk arena.
Genom att erbjuda fler kostnadsfria och tillgängliga kultur- och fritidsupplevelser med en spridning över
hela staden har Malmöbor som tidigare saknat kontakt med aktiviteter inom Malmös kultur- och fritidsliv
kunnat delta i större utsträckning. Inom fritidssektorn är det ännu en utmaning att nå en jämn aktivitetsgrad
runt om i staden och att nå flickor i lika stor utsträckning som pojkar.
Ett tryggare och säkrare Malmö i fokus för flera verksamheter
Arbetet för ökad trygghet och säkerhet har varit framträdande under året, genom satsningar på en säkrare
trafikmiljö, trygghetspatruller, tillsynsarbete, belysning och drifts- och underhållsentreprenad. Men också
genom ett systematiskt preventionsarbete för barn och unga och utvecklade arbetssätt vad avser
fallprevention och uppsökande verksamhet för ökad trygghet i hemmet. Genom ett strukturerat samarbete
mellan polis, skolverksamheter, räddningstjänst och socialtjänst har effektiva insatser kunnat genomföras
vid akuta händelser.
Minskad sjukfrånvaro och personalomsättning
Under 2018 har såväl personalomsättningen som sjukfrånvaron minskat något i Malmö stad. Några
framgångsfaktorer för minskad sjukfrånvaro är bland annat det förebyggande och hälsofrämjande
arbetsmiljöarbetet, samarbetet med företagshälsovården, ökat fokus på tidiga insatser vid sjukskrivningar
och utbildningsinsatser till chefer. Under året ökade andelen heltidsanställda medarbetare men samtidigt
minskade antalet ofrivilligt deltidsanställda medarbetare.
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Kommunfullmäktiges mål i budget 2018
Kommunfullmäktige har satt tio mål inom nio målområden samt ett finansiellt mål. 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 en
uppföljning av nämndsmål/bolagsmål (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. För flera av kommunfullmäktigemålen är
måluppfyllelsen god, men det är inget av kommunfullmäktiges mål som uppfyllts fullt ut under 2018, med
undantag för kommunfullmäktiges finansiella mål (som redovisas på sidan 61).
Kommunfullmäktigemålen är långsiktiga i sin karaktär och uppföljningen består därför av en bedömning
huruvida utvecklingen går i riktning mot måluppfyllelse. Bedömning av måluppfyllelse görs i två steg. Först
görs en analys av hur väl nämndernas mål sammantaget lever upp till den ambition som uttrycks i
kommunfullmäktigemålet. 1 Detta innebär en bedömning av träffbilden för att avgöra hur väl nämndsmålen
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 nämndsmålen
uppfyllts under året. Måluppfyllelse uppnås endast om träffbilden bedöms vara god samtidigt som
nämnderna har uppfyllt nämndsmålen kopplade till respektive kommunfullmäktigemål under året.
Nämndernas arbete med uppdragen som gavs i budget 2018 återrapporteras i särskild bilaga.
SAMMANFATTNING AV FÖRVÄNTAD MÅLUPPFYLLELSE
Det framgår av nämndernas och bolagens rapporteringar under flera mål att det finns en medvetenhet om
och vilja att bidra till en hållbar utveckling. Generellt sett verkar mycket erfarenheter kring hållbarhetsfrågor
ha upparbetats under mandatperioden som bedöms ha bidragit till ökad måluppfyllelse inom flera
kommunfullmäktigemål. Detta syns exempelvis i rapporteringen kopplat till det breda målet om att
Malmöborna ska kunna känna sig stolta över sin unga, globala och moderna stad där frågor om jämlikhet, jämställdhet,
antidiskriminering, miljö och delaktighet står högt på dagordningen. Det är viktigt att det sker ett utbyte av dessa
erfarenheter mellan nämnder och bolag i det fortsatta arbetet.
•

Fler nämnder och bolag rapporterar utifrån ett ”hela-staden-perspektiv” där samverkan är
avgörande för måluppfyllnad, och där såväl ”mjuka” som ”hårda” verksamheter prioriterar frågor
om exempelvis social hållbarhet. Stadsbyggnadsnämnden rapporterar till exempel att samtliga
planprogram får en social konsekvensbedömning och att detaljplaners beskrivningar nu innehåller
tydligare riktlinjer om jämställdhet, jämlikhet och barnets rättigheter.

•

Nämndernas arbete med att skapa ökad delaktighet och inflytande kopplat till sina verksamheter
har stärkts på olika sätt – det handlar om allt från brukarinflytande i äldreomsorgen till ökad
delaktighet i stadsplaneringsprocesser, och om utvecklade former för dialog med Malmös unga
kring stadens kultur- och fritidsutbud.

•

Genomgående pekar rapporteringen på att ett långsiktigt och tålmodigt arbete har bidragit till
önskat resultat. MKB Fastighets AB (MKB) rapporterar exempelvis att energieffektivisering,
energisnål nyproduktion och stegvis övergång till högre andel förnybara bränslen har bidragit till att
bolaget uppfyllt sitt miljömål.

Malmö fortsätter samtidigt att växa, vilket ställer ökade krav på kommunen ur flera aspekter, bland annat i
förhållande till bostadsmarknad och skolverksamhet. Det blir därför än viktigare att nämnder och bolag
tillsammans bidrar till en jämlik och sammanhållen stad.
1

Detta presenterades i ärende STK-2018-462 - Analys av nämndsmål för 2018 utifrån kommunfullmäktigemålen
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När det gäller målet att Malmöborna ska ha tillgång till en växande arbetsmarknad och ges förutsättningar för
självförsörjning syns också en positiv förflyttning där exempelvis antalet Malmöbor med behov av ekonomiskt
bistånd minskar samtidigt som befolkningen växer, och Malmöbor med gymnasiebehörighet ökar. Flera
nämnder erbjuder arbetsmarknadsanställningar i form av extratjänster och tillhandahåller praktikplatser till
ungdomar. Detta tyder på ett utbrett arbete för att ge Malmöborna ökade möjligheter till självförsörjning,
men utmaningarna kvarstår med ett stort antal arbetssökande Malmöbor.
Måluppfyllelsen har förbättrats något under året och successivt under hela mandatperioden när det gäller att
Malmös barn och unga ska få det stöd och den utbildning de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden
och utveckla sin fulla potential. Kunskapsresultaten i grundskolan har förbättrats jämfört med tidigare år 2. Fler
barn i behov av stöd har också nåtts genom uppsökande arbete. Samtidigt kvarstår stadens utmaningar när
det gäller variationer mellan olika elevgruppers kunskapsresultat och att motverka skolsegregationen.
För målet om att Malmö ska vara en öppen, jämställd och inkluderande stad, fri från diskriminering, där alla
ges lika rättigheter och möjligheter och där mångfalden är en tillgång är måluppfyllelsen relativt god och
flera nämnder rapporterar att deras arbete med målet har fått effekt för brukare i form av mer likvärdiga
verksamheter. Några faktorer försvårar måluppfyllelse inom exempelvis skolverksamheten, såsom hög
personalomsättning och att arbetet med jämställdhet och anti-diskriminering inte är lika väletablerat på alla
skolor.
Arbetet med målet att Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska bemötas med respekt och ges förutsättningar för en
meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag och i samhället kräver långsiktig samverkan när det gäller
exempelvis att minska den strukturella hemlösheten. Flera nämnder arbetar med målet i det systematiska
kvalitetsarbetet för att uppnå en jämn och likvärdig kvalitet över hela staden. Resultaten i hälsa, - vård och
omsorgsnämndens brukarundersökning som rör frågor såsom inflytande, trygghet, bemötande och måltider
har försämrats något jämfört med 2017. Nämnden bedömer att resultatet bland annat kan bero på att det
förändringsarbete som pågått inom förvaltningen inte hunnit få genomslag. Det finns ett antal strukturella
faktorer som påverkar utvecklingen inom målområdet såsom personal- och kompetensförsörjning, liksom
boendesegregation och bristen på bostäder för hushåll med låga inkomster.
Även om kommunfullmäktigemålet inte har uppnåtts fullt ut så är det tydligt att stadens nämnder och bolag
arbetar med insatser inom de prioriterade områdena för att alla i Malmö ska känna sig trygga och vara säkra
såväl i hemmet som i stadens offentliga rum. Samverkan med polisen, med civilsamhället och samverkan
mellan förvaltningarna fortsätter att stärkas.
För hela mandatperioden har måluppfyllelsen vad gäller målet att alla i Malmö ska kunna utvecklas och stärkas
med hjälp av ett meningsfullt fritids- och kulturliv varit särskilt god, och det fortsätter att ske en positiv förflyttning
inom detta område. Arbetet med målgruppsanalyser behöver dock stärkas ytterligare för att skapa ökade
förutsättningar för att fler Malmöbor ska delta i utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter.
Generellt sett har det skett en positiv utveckling under året både när det gäller målet om en hållbar
stadsstruktur för en växande befolkning och målet om en hälsofrämjande och klimatsmart stad där det är enkelt att göra
hållbara val. 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. Trots en hög produktionstakt är det fortsatt en stor utmaning att
exempelvis bygga nyproducerade lägenheter med en lägre hyresnivå. Stadens nämnder och bolag arbetar för
att minska den negativa miljöpåverkan i sina verksamheter på olika sätt. MKB har exempelvis reducerat
klimatpåverkan per lägenhet med 38 % sedan 2015. Givet storleken på MKB:s bestånd har detta en
betydande effekt på stadens samlade klimatpåverkan.
2

Resultatet är exkl. nyanlända och elever med okänd bakgrund.
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För majoriteten av nämndsmålen som bidrar till att Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och ska med
hög kompetens och kunskap möta Malmöborna är måluppfyllelsen god, och det har skett en positiv utveckling
sedan föregående år. Både personalomsättningen och sjukfrånvaron minskade under året även om nivån
fortsatt skiljer sig mycket åt mellan olika yrkesgrupper och verksamheter. En av de främsta utmaningarna är
kompetensförsörjning. Särskilt skolnämnderna påverkas av den nationella bristen på både behöriga lärare
och andra pedagoger, men även andra sektorer så som vård och omsorg och fastighetsbranschen drabbas.
EN UNG, GLOBAL OCH MODERN STAD
Kommunfullmäktigemål: Malmöborna ska kunna känna sig stolta över sin unga, globala och moderna stad
där frågor om jämlikhet, jämställdhet, antidiskriminering, miljö och delaktighet står högt på dagordningen.

Kommunfullmäktigemålet är visionärt och måluppfyllnad är
delvis beroende av hur nämnderna valt att ta sig an övriga
kommunfullmäktigemål, i synnerhet En öppen stad, En jämlik
stad och En ekologiskt hållbar stad. Målet går på tvärs över
nämndernas och styrelsernas ansvarsområden, och samverkan
mellan verksamheterna är därför en viktig förutsättning för
måluppfyllelse.

Positiva iakttagelser:

- Initiativ för ökad delaktighet bland
brukare och Malmöbor

Förbättringsområden:

- Tydligare förklaringar av centrala
begrepp som ”jämlikhet, jämställdhet
och social hållbarhet” i rapporteringen.

Ur ett helhetsperspektiv bör nämnas att samtliga nämnder och
bolag valt att endast ta sig an delar av kommunfullmäktigemålet, där flertalet tagit mål som handlar om
ökad delaktighet bland Malmöborna, ofta genom att använda sig av digitalisering av sina tjänster. Denna
utveckling kräver en viss vaksamhet så att digitalisering samtidigt inte exkluderar grupper i samhället som
inte har tillräcklig ”digital kompetens” för att tillgodogöra sig dessa tjänster.
Träffbilden är svår att bedöma eftersom det är oklart hur flertalet av nämndernas/bolagens mål bidragit till
uppfyllnad av kommunfullmäktigemålet. Nämndernas måluppfyllelse är dock god i förhållande till antalet
mål, och kommunens nämnder och bolag bedömer att de uppfyllt två tredjedelar av målen.
Det finns flera goda exempel på nämndsmål och aktiviteter med tydligare koppling till
kommunfullmäktigemålet. Kulturnämnden är ett bra exempel på hur prioriteringar gjorts utifrån befintlig
kunskap (exempelvis från forskningsresultaten från Ung Livsstil), för att få fler Malmöbor delaktiga som
medskapare i stadens utveckling. I flera av nämndens verksamheter finns möjlighet för Malmöbor att
påverka innehållet. Dessutom sker aktiviteter på platser i staden där människor från olika socioekonomiska
grupper kan mötas, och kan således ge en positiv påverkan på en stad som håller ihop.
Nämnder och bolag har under mandatperioden, med utgångspunkt i sina ansvarsområden, på olika sätt
fortsatt agera efter Malmökommissionens rekommendationer. I synnerhet rapporterar ett flertal av
nämnder och bolag vikten av att arbeta förvaltnings- och sektorsövergripande i kunskapsallianser för att
kunna nå sina mål.
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EN STAD FÖR NÄRINGSLIV OCH ARBETE
Kommunfullmäktigemål: Malmöborna ska ha tillgång till en växande arbetsmarknad och ges förutsättningar
för självförsörjning

Den positiva konjunkturen i Sverige under 2017 och 2018
Positiva iakttagelser:
medförde en ökad sysselsättning och en minskad
- Ett starkt engagemang och en inarbetad
arbetslöshet. Liksom i Skåne och i riket har arbetslösheten
samverkan för att öka malmöbornas
minskat i Malmö under 2018 jämfört med förra året.
möjligheter till självförsörjning
Arbetsmarknaden är fortsatt stark även om tillväxten och
Förbättringsområden:
sysselsättningsökningen förväntas mattas av något under
- Ökat fokus på näringslivsfrämjande
2019. Det är samtidigt en stor andel arbetssökande som står
insatser.
långt från varaktiga anställningar och färre arbetslösa med
adekvat utbildning och yrkesfärdighet (se även 49). Antalet
yrken med brist på arbetskraft är hög och kompetensförsörjningen har försvårats 3.
Arbetsmarknadspolitiken är huvudsakligen ett statligt ansvar och inom ramen för den strategiska samverkan
mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen samordnas arbetet med arbetsmarknadsinsatser mellan de två
parterna. De nationella förändringarna angående Arbetsförmedlingens uppdrag och resurser kommer att
innebära nya förutsättningar framöver. Exempelvis påverkas den så kallade Jobbpakten 4 negativt av
Arbetsförmedlingens personalneddragningar och stoppet på anvisningar till extratjänster som infördes
2019.
Träffbilden är god och måluppfyllelsen för kommunfullmäktigemålet bedöms vara relativt god eftersom två
tredjedelar av nämndsmålen är uppfyllda. Kommunfullmäktigemålet har två kompletterande inriktningar
där Malmöborna dels ska ha tillgång till en växande arbetsmarknad och dels ges förutsättningar för
självförsörjning. En växande arbetsmarknad skapas genom att främja gynnsamma förutsättningar för
företagande och tillväxt. Flertalet insatser såsom långsiktiga planeringsstrategier för små och stora företag
bidrar till en positiv utveckling. Antalet Malmöbor med behov av ekonomiskt bistånd minskar, samtidigt
som befolkningen ökar. Gymnasieexamen är avgörande för inträde på arbetsmarknaden och det är positivt
att Malmöbor med gymnasiebehörighet ökar. Även i stadens upphandlingar ställs regelmässigt sociala krav
på tjänsteleverantörer. Flera förvaltningar erbjuder arbetsmarknadsanställningar i form av extratjänster och
tillhandahåller praktikplatser till ungdomar. Allt detta visar på stadens engagemang inom målområdet och
tyder på ett utbrett arbete för att ge Malmöborna ökade möjligheter till självförsörjning, men utmaningarna
kvarstår med ett stort antal arbetssökande Malmöbor.
Det fortsatt positiva konjunkturläget anges som en bidragande orsak till flera av nämndernas positiva
måluppfyllelse. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar dock att det är vanligare att
vuxenutbildningselever gör avbrott i rådande högkonjunktur, då det är lättare att få kortare anställningar.
Etablerad och välfungerande samverkan är avgörande för måluppfyllelse. Ett exempel är samverkan mellan
de olika förvaltningarna för att dels ta fram och dels tillsätta platser inom ramen av Jobbpakten. Hälsa-, vårdoch omsorgsnämnden beskriver hur samarbete och dialog mellan den egna förvaltningen och
arbetsmarknads- och socialförvaltningen har lett till fler tillsatta extratjänster.

https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-och-publikationer/Prognoser/Prognoser/Skane/2018-12-1219-500-nya-jobb-i-Skane-men-viss-inbromsning-vantas-nasta-ar.html
4 Jobbpakt med Malmöborna infördes under 2017 och handlar om att erbjuda arbetslösa personer såväl utbildning som
arbetsmarknadsinsatser, både inom den offentliga sektorn och den privata. Jobbpakten vänder sig främst till
långtidsarbetslösa Malmöbor, till dem med försörjningsstöd, till personer med funktionsnedsättningar samt till unga
och nyanlända Malmöbor.
3
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Precis som föregående år är insatser inom arbetsmarknadsområdet överrepresenterade i redovisningen
jämfört med insatser inom näringslivsområdet. Bedömningen är att ökad samverkan mellan nämnder i
formulering och uppföljning av både mål och åtagande kan skapa större träffsäkerhet och fler möjligheter
till stadsövergripande lösningar på strukturella problem.
EN STAD FÖR BARN OCH UNGA
Kommunfullmäktigemål: Malmös barn och unga ska få det stöd och den utbildning de behöver för att växa
upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla potential.

Träffbilden bedöms vara relativt god och det är tydligt att
många nämnder fokuserar på att nå alla barn, oavsett
socioekonomi och geografisk tillhörighet. Nämndernas och
bolagens sammanvägda bedömning är att arbetet under 2018
har bidragit till kommunfullmäktigemålet som planerat.
Exempelvis har grundskolans kunskapsresultat förbättrats
jämfört med tidigare år 5. Kompetensförsörjning är en viktig
nyckelfaktor för att uppnå kommunfullmäktigemålet.

Positiva iakttagelser:

- Grundskolans kunskapsresultat förbättras
jämfört med tidigare år (exkl. nyanlända
och elever med okänd bakgrund.)
- Fler barn i behov av stöd nås genom
uppsökande arbete

Förbättringsområden:

- Variationer mellan olika elevgruppers
kunskapsresultat.
- En utmaning är att motverka
skolsegregationen, vilket är en viktig
förutsättning för att alla elever ska kunna
nå utbildningens mål

De tre utbildningsnämnderna har fortsatt stora utmaningar
med att kompensera för barn och ungas olika
förutsättningar. I Malmös skolor, precis som i riket, finns
stora resultatskillnader mellan skolor och olika elevgrupper.
Årets resultat i årskurs 9 innebär emellertid att skillnaderna
minskat något mellan den femtedel av skolorna med högst
respektive lägst andel gymnasiebehöriga. Motsvarande analys
på individnivå visar att skillnaderna även minskat mellan Malmös hög- och lågpresterande elever i årskurs 9.
Skillnaderna har minskat eftersom de lågpresterande skolorna och eleverna presterat bättre i år jämfört med
året innan (se även sid 35).
Gymnasienämnden rapporterar att andelen elever på kommunala skolor (och oberoende av
folkbokföringsort) som når examen på yrkesförberedande program har ökat något. Även elevernas
uppfattning om studiero på lektionerna har ökat och ligger i nivå med rikssnittet. Eleverna på
gymnasiesärskolan uppger i mycket hög grad att de har lugn och ro i klassrummet. Inom
gymnasiesärskolans individuella program har arbetet med att öka tillgängligheten genom ökad generell
användning av bildstöd, situationskartor och andra förtydligande stödverktyg givit positiva effekter på
elevernas delaktighet i undervisningen och möjlighet att utvecklas.
Förskolenämnden har under 2018 haft fokus på det uppsökande och förebyggande arbetet i syfte att skapa
likvärdig tillgång till förskoleverksamhet. Detta med utgångspunkten att en förskola med god och likvärdig
kvalitet kan ha en utjämnande effekt för barn vars vårdnadshavare har begränsande socioekonomiska
förutsättningar och barn som i övrigt lever i utsatthet. Nyanlända och asylsökande vårdnadshavare och
familjer är prioriterade målgrupper. Förskolenämnden bedömer att stadens familjecentraler och de öppna
förskolorna är viktiga i arbetet med att nå barn som står utanför förskoleverksamheten (se även sid 33).
Grundskolenämnden rapporterar att boendesegregationen och skolsegregationen medför att eleverna
fördelas så att elever med såväl sämre som bättre socioekonomiska förutsättningar i stor utsträckning har
klasskamrater med liknande bakgrund. Detta försvårar skolornas arbete, då forskning visar att blandade
studiegrupper är till gagn för såväl hög- som lågpresterande elever. Skolsegregationen har en starkt negativ
inverkan på likvärdigheten och således resultaten som helhet på skolan i Malmö. Grundskolenämnden
5

Resultat är exkl. nyanlända och elever med okänd bakgrund.
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rapporterar att det är en stor utmaning med de begränsade möjligheter som i nuläget finns för att motverka
skolsegregationen.
Alla stadens verksamheter som riktar sig till barn har ett tydligt kompensatoriskt uppdrag och en ökad
samsyn bidrar till måluppfyllelsen. De tre utbildningsnämnderna är centrala i detta arbete men övriga
nämnders och styrelsers insatser är väl så viktiga. Exempelvis menar arbetsmarknads- och socialnämnden
att deras arbete med att minska försörjningsstödet och få fler ut i arbete stärker föräldraskapet och
därigenom minskar barnets utsatthet. Funktionsstödsnämnden har en ny enhet för barnverksamheter, för
att skapa förutsättningar för att barnrättsperspektivet ska bli tydligare i arbetet med de barn som finns i
nämndens verksamheter.
Barnets bästa ska alltid sättas i första rummet och barn ska ha möjlighet att påverka och vara delaktiga i de
beslut som berör dem. Fritidsnämnden har under hösten 2018 arrangerat två ungdomsdialoger, i vilka
fritidsnämndens ledamöter var ansvariga för dialogen. Dialogerna tog sin utgångspunkt från frågor kring
fritidsvanor, det kommunala fritidsutbudet och hur staden kan utveckla en dialog med Malmös unga.
Nämnden ser ett fortsatt behov av att möjliggöra barn och ungas inflytande och delaktighet på sin fritid.
EN ÖPPEN STAD
Kommunfullmäktigemål: Malmö ska vara en öppen, jämställd och inkluderande stad, fri från diskriminering,
där alla ges lika rättigheter och möjligheter och där mångfalden är en tillgång.

Ett antal trender i samhället bidrar både positivt och negativt
till möjligheterna för att målet ska uppnås. På nationell nivå
finns en ökad medvetenhet om att ett arbete för att motverka
ojämställda strukturer, och mäns våld mot kvinnor är en
central punkt för att uppnå jämställdhet. Samtidigt kan
förekomsten av exempelvis falska konton på sociala medier
komma att ge icke-sanningsenliga bilder av den reella
situationen i Malmö vilket kan påverka hur de områden som
berörs inom målområdet uppfattas av Malmöbor.

Positiva iakttagelser:

- Flera nämnder beskriver att deras
arbete inom målområdet fått effekt för
brukare i form av mer likvärdiga
verksamheter.

Förbättringsområden:
- Fler av stadens nämnder och bolag
behöver knyta arbetet med
målområdet till sin ordinarie
verksamhet.

Nämndernas mål täcker väl in alla delar av
kommunfullmäktigemålet, vilket ger en god träffbild för
målområdet. Det är viktigt att understryka att det inte går att utpeka någon enskild nämnd eller bolag som
särskilt ansvarig för att målet uppfylls. Målområdet är av horisontell karaktär och bör, för att staden ska
kunna tala om god måluppfyllelse, genomsyra samtliga nämnders och bolags verksamheter. Nämndernas
arbete inom målområdet bör även kunna bidra till att andra kommunfullmäktigemål uppnås.
Nämndernas/bolagens ambitioner i målformuleringar skiljer sig åt. Det finns också skillnader i hur väl
nämnder/bolag har integrerat arbetet i ordinarie processer och strukturer. Under mandatperioden har det
varit mest framgångsrikt och hållbart i de fall då det är väl integrerat och nämnderna har avsatt resurser för
att driva arbetet. Det som fortfarande saknas i flera nämnders och bolags rapporteringar är ett tydligare
fokus på resultat och effekter för verksamheternas målgrupper.
Målets karaktär är sådant att det är svårt att definiera när det är uppnått. I likhet med föregående år är
bedömningen att det sker en rörelse mot att målet uppnås. En utveckling är dock att nämnderna nu i högre
utsträckning redovisar effekter av det arbete som genomförts inom målområdet snarare än de processer
som genomförts för att uppnå målet. Flera nämnder, såsom exempelvis arbetsmarknads- och
socialnämnden, funktionsstödsnämnden och hälsa, - vård- och omsorgsnämnden beskriver att deras arbete
inom målområdet fått effekt för brukare i form av mer likvärdiga verksamheter. Kulturnämnden beskriver
att de attraherar målgrupper som tidigare inte besökt exempelvis Malmö museer. Sammantaget kan det
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sägas att de främsta orsakerna till att flera av nämndsmålen trots allt inte uppnås fullt ut handlar om hög
personalomsättning (fritidsnämnden), att planer mot diskriminering och kränkande behandling inte lever
upp till de krav som anges i skollagen och diskrimineringslagen (förskolenämnden) eller att arbetet inom
målområdet inte är lika väletablerat på alla skolor (grundskolenämnden).
EN JÄMLIK STAD
Kommunfullmäktigemål: Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska bemötas med respekt och ges
förutsättningar för en meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag och i samhället

Kommunfullmäktigemålet riktar sig främst till personer
som finns inom socialnämndernas verksamheter.
Nämnder och bolag gör skilda tolkningar av vilken
målgrupp som avses i kommunfullmäktigemålet, vilket
bidrar till att träffbilden är spretig. Även om målet inte
uppfylls fullt ut är bedömningen att en positiv
förflyttning har skett under året.

Positiva iakttagelser:

- Fler nämnder/styrelser rapporterar utifrån ett
hela-staden perspektiv.
- Hemlöshetsarbetet utvecklas i samverkan.

Förbättringsområden:

- Personal- och kompetensförsörjning behöver
säkerställas och är fortsatt en nationell och lokal
utmaning
- Boendesegregation och skolsegregation
påverkar barn och ungas möjligheter till att
uppnå målen i skolan och försvårar skolans
kompensatoriska uppdrag.
- Bristen på bostäder för hushåll med låga
inkomster är en angelägen fråga för hela
staden.

Under 2018 har arbetet mot hemlöshet varit i fokus för
flertalet nämnder och bolag. Malmö har en stor
inflyttning av hushåll från andra länder som inte är
etablerade på bostads- eller arbetsmarknaden. Malmös
bostadsmarknad har sedan länge präglats av
bostadsbrist, och bristen är särskilt tydlig när det gäller
hyreslägenheter som hushåll med svag ekonomi har råd
att efterfråga. MKB godkänner nya hyresgäster med
inkomst i form av försörjningsstöd. Detta syftar till en inkluderande bostadsmarknad där den som har låg
inkomst också ska kunna få en bostad med förstahandskontrakt. Tillgången på så kallade
övertagslägenheter6 via tekniska nämnden har stor påverkan på hemlösheten (se även sid 42). Sammantaget
ställer hemlöshetsarbetet stora krav och påverkar framförallt arbetsmarknads- och socialnämnden, tekniska
nämnden, MKB, Boplats Syd, stadsbyggnadsnämnden och skolnämndernas verksamheter.
De tre socialnämnderna arbetar med att öka brukarnas delaktighet och inflytande över insatserna som ges
på olika sätt, och detta är ett fortsatt utvecklingsområde. Under 2018 startade hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden ett anhörigforum där anhöriga, verksamhetsansvariga och nämndens politiker får
möjlighet att mötas för att diskutera olika frågor och utbyta erfarenheter och tankar. Dessa frågor är viktiga
för att äldre ska känna sig delaktiga och kunna delta i samhällslivet på lika villkor. I likhet med övriga
storstäder har hälsa- vård och omsorgsnämndens brukarundersökningar för särskilt och ordinärt boende
som rör frågor såsom inflytande, trygghet, bemötande och måltider visat på ett försämrat resultat jämfört
med 2017. Nämnden bedömer att en förklaring till resultatet i Malmö kan vara att det förändringsarbete
som pågått inom förvaltningen kan ha bidragit till oro på grund av personalförändringar.
Ur skolnämnderna perspektiv är kompetensförsörjning en central fråga för att nå ökad jämlikhet och det är
fortsatt stora utmaningar att kompensera för skillnader i barnens och ungdomarnas förutsättningar.
Grundskolenämnden rapporterar att resultaten från en undersökning 2018 visar att de flesta
grundskoleelever, särskilt i de yngre årskurserna, verkar ha tillgång till ett tillräckligt stöd för att klara
utbildningens mål. Resultaten för årskurs 3 och 9 har förbättrats något från i fjol medan resultaten för
årskurs 6 ligger på samma nivå. Måluppfyllelsen för nyanlända elever är betydligt lägre än för resterande

Med övertagslägenhet avses en lägenhet där kommunen är primär hyresgäst och där tanken är att det hjälpbehövande
hushållet som hyr lägenheten i andra hand efter en prövotid får möjlighet att överta förstahandskontraktet
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elever. Även övergångar mellan de olika skolstadierna är ett fortsatt utvecklingsområde för att information
om stödbehov ska följa eleven under skolgången.
Förskolenämnden fortsätter arbetet med att anpassa miljön för att bemöta barns behov av stöd. Arbetet
förutsätter ett bredare förhållningssätt där det är i barnets möte med miljön som stödbehovet uppkommer,
snarare än att stödbehovet är en egenskap hos det enskilda barnet. Det kan vara i de fysiska miljöerna, men
även i förskolornas sociala och pedagogiska miljöer. Många förskolor har också arbetat aktivt med
organisering av barngrupperna för att kunna möta barnens stödbehov.
Tillgänglighet och delaktighet är två viktiga aspekter för att leva ett självständigt liv. Det handlar både om
tillgänglighet i det fysiska och offentliga rummet och om tillgänglighet till sociala arenor.
Stadsbyggnadskontorets uppföljning visar att den offentliga miljön successivt blivit mer tillgänglig genom
hanteringen av de så kallade tillsynsärendena avseende enkelt avhjälpta hinder. Det rör frågor såsom
angöring för färdtjänst, lutningar på gångvägar och gångavstånd till avfallshantering.
EN TRYGG STAD
Kommunfullmäktigemål: I Malmö ska alla känna sig trygga och vara säkra såväl i hemmet som i stadens
offentliga rum.

Under året har gängskjutningar och organiserad
brottslighet påverkat utvecklingen inom
målområdet. Rapportering kring brottslighet kan
också bidra till ökad upplevd otrygghet. Under 2017
och 2018 har medel avsatts för en särskild satsning
för trygghetsskapande insatser i Malmö stad, både
vad gäller den fysiska miljön och det sociala arbetet.

Positiva iakttagelser:

- Samverkan med polisen, mellan förvaltningar inom
och utom staden och med civilsamhället fortsätter
att stärkas.
- Det så kallade BID-samarbetet bedöms göra
framsteg.
- Flera nämnder rapporterar om sitt arbete inom
ramen för CTC, som tar utgångspunkt i tillit,
förtroende, social förankring och delaktighet.

Kommunfullmäktigemålet är visionärt och omfattar
direkt eller indirekt alla målgrupper för stadens
Förbättringsområden:
- Rapporteringen beskriver ett brett förebyggande
nämnder och bolag, eftersom det gäller oavsett var
arbete. Det saknas dock analyser om orsaker till ett
man befinner sig i staden (hemmet, utomhus,
visst utfall och därmed förutsättningar för att förstå
lokaler etcetera). Bedömningen är att träffbilden är
kedjan mellan orsak och insats.
relativt god och generellt sett tar nämnder och bolag
utgångspunkt i sina respektive verksamheter.
Samtidigt håller nämndsmålen i flera fall en hög abstraktionsnivå och i vissa fall saknas en tydlig koppling
till kommunfullmäktigemålet. Däremot ligger de insatser som genomförs väl i linje med
kommunfullmäktiges prioriterade områden och inriktningen för 2018. De flesta nämnder och bolag
rapporterar att de har uppfyllt nämndsmålen, men det saknas i några fall underlag för denna bedömning,
och kommunfullmäktigemålet har inte uppnåtts fullt ut.
Sett till målområdets prioriterade områden och inriktningar i budget 2018 finns åtminstone en insats för
respektive område, men ofta rör det sig om flera. Exempel är samverkan med polisen, mellan förvaltningar
inom och utom staden och med civilsamhället fortsätter att stärkas. Det så kallade BID-samarbetet 7 förefaller
göra framsteg. Polisutbildningen startar under 2019 och diskussioner har förts mellan staden, universitetet
och polisen om inrättandet av ett Kunskapscentrum för prevention, där parterna i princip är överens. Av
samverkansöverenskommelsen mellan staden och polisen, som – med hänvisning till trygghets- och
säkerhetspolicyn - uttryckligen anger att arbetet ska vara systematik och teoribaserat, kan noteras att flera
BID står för Business Improvement Districts som är en modell för kommersiella fastighetsägare som vill samverka för att
tillsammans satsa på och förbättra ett område.
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nämnder rapporterar om sitt arbete inom ramen för Communities That Care (CTC) 8, som är systematiskt,
teoribaserat och bygger på evidens från ett flertal vetenskapsområden. Här kan även lyftas servicenämndens
systematiska arbete med att observera risker för, och att skyndsamt vidta åtgärder vid, skadegörelse (Bygger
på Broken Windows teorin).
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har arbetat med att skapa förutsättningar för hälsofrämjande och
förebyggande åtgärder. Fokus under året har legat på att ta fram gemensamma arbetssätt gällande
exempelvis rehabiliterande förhållningsätt, fallprevention och uppsökande verksamhet. Arbetssätten
förväntas bland annat bidra till att brukare, patienter och anhöriga upplever en ökad trygghet och säkerhet i
hemmet. För att öka känslan av trygghet i vardagen har verksamheten under året också arrangerat
trygghetsföreläsningar på mötesplatserna i samarbete med polisen och räddningstjänsten.
Funktionsstödsnämnden rapporterar att för att kunna identifiera orsaker till upplevd känsla av otrygghet
har dialog förts med brukare inom LSS-verksamheterna med utgångspunkt i den brukarundersökning som
genomfördes 2017. Placering och utformning av boenden och verksamheter är en viktig del i det
trygghetsskapande arbetet. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden rapporterar att en klar majoritet av
eleverna på såväl gymnasieskolan som gymnasiesärskolan uppger att de känner sig trygga på sin skola.
Andelen har dock minskat något sedan föregående år.
Slutligen rapporterar arbetsmarknads- och socialnämnden att kompetenshöjning inom våld i nära relation
har prioriterats under året. Detta har resulterat i fler upptäckter och ett ökat antal aktualiseringar 9. Till följd
av flertalet skjutningar som har lett till oro i staden har nämnden vid behov och i samverkan med polisen
upprättat lokala kriscentrum samt stärkt fältverksamhet genom ordinarie verksamhet och krisstöd till
Malmöbor.
EN AKTIV OCH KREATIV STAD
Kommunfullmäktigemål: I Malmö ska alla kunna utvecklas och stärkas med hjälp av en meningsfull fritid och
kultur.

Träffbilden för målet är relativt god och merparten
av nämnds- och bolagsmålen bedöms vara
uppfyllda. Nämndernas och bolagens rapportering
visar att det bedrivs ett aktivt arbete för att erbjuda
Malmöbor ett meningsfullt och varierat fritids- och
kulturutbud, och det fortsätter att ske en positiv
förflyttning framåt. Staden som helhet kan med
fördel stärka fokus på målgruppsanalyser för att
skapa förutsättningar för att ytterligare öka
deltagandet bland alla Malmöbor. Det syns ett
tydligt fokus på barn och ungdomar i de flesta
nämnders rapportering, medan utbudet till äldre
Malmöbor kan stärkas ytterligare.

Positiva iakttagelser:

- Kulturnämnden och fritidsnämnden som har fått en
tydligare geografisk spridning av verksamheten.
Kulturnämnden har en bred inriktning mot olika
målgrupper och fritidsnämnden har gjort
satsningar riktade till prioriterade målgrupper både
på egen hand och i samverkan med andra och
detta planeras fortsätta.

Förbättringsområden:

- Stärka fokus på målgruppsanalyser för att skapa
förutsättningar för att öka deltagandet bland alla
Malmöbor.
- Utbudet till äldre Malmöbor kommer i skymundan i
rapporteringen.

Arbetet med Kulturstrategin börjar märkas inom allt
fler nämnder. Det fortsatta gemensamma arbetet med Kulturstrategin lyfts fram som bidragande till ett
bredare utbud över hela staden - utöver kulturnämndens egna verksamheter. Det händer mycket inom
evenemangsområdet, men Evenemangsstrategin som varit på gång under flera år har ännu inte har antagits.
CTC - Communities That Care är ett styrsystem, för ett långsiktigt preventionsarbete. Alla som arbetar med barns och
ungas välbefinnande i ett lokalt avgränsat område ges möjlighet att delta i arbetet och de organiseras i ett så kallat
områdesteam eller i en styrgrupp. Arbetet bygger på kunskapen om risk- och skyddsfaktorer.
9 Aktualisering sker genom ansökan, anmälan eller att socialtjänsten får information på annat sätt
8

16

Detta medför att det saknas en viktig samordning inom området och minskar stadens möjlighet att agera
kraftfullt.
Den varma sommaren innebar att fler människor rörde sig ute. Detta skapar generellt sett trygghet och ett
ökat deltagande i olika arrangemang, vilket bidrar till att utbudet når fler Malmöbor. Under december
månad fick seniorer över 70 år möjlighet att gratis åka kollektivt under vissa tider, vilket ger förutsättningar
för att fler äldre ska kunna ta del av kultur- och fritidsutbudet. Däremot upplever pedagoger i staden att ett
hinder för att kunna ta en aktiv del av kultur – och fritidsutbudet är problem med transporterna, vilket
främst handlar om att natur/kulturbussarna snabbt blir uppbokade.
Både kulturnämnden och fritidsnämnden har fått en tydligare geografisk spridning av verksamheten.
Kulturnämnden har en bred inriktning mot olika målgrupper, medan fritidsnämnden har gjort satsningar
riktade till prioriterade målgrupper, både på egen hand och i samverkan med andra (se även sid 40).
Fritidsnämnden når inte sina uppsatta mål för antalet besök, vilket nämnden bedömer beror på att barn och
ungdomars fritidsaktiviteter har förskjutits från föreningsdriven verksamhet till mer spontana aktiviteter.
Arbetet riktat mot den del av fritidssektorn som inte vill eller kan organisera sig i föreningsform är påbörjat
med gott resultat.
Förskolenämnden rapporterar att måluppfyllelsen har ökat genom deltagande i aktiviteter anordnade
genom Kreativt lärcentrum och genom att de kommunala förskolorna tagit del av kulturnämndens utbud.
Grundskolenämnden bedömer att måluppfyllelsen är god genom att drygt 80 % av eleverna i en enkät gett
ett positivt svar om kvalitén på fritidshemmens verksamhet. Deltagandet i kulturprojektet Skapande skola
har också bidragit till måluppfyllelse, liksom Kulturkartan som är ett verktyg för kulturnämndens utbud av
kulturaktiviteter för skolan.
Stadsbyggnadsnämnden rapporterar att olika intressen vägs in i stadsbyggnadsprocessen, bland annat om
ytor för kultur- och fritidsändamål. För att göra detta förs löpande dialog med kulturnämnd och
fritidsnämnd samt föreningsliv och civilsamhälle. Även arbetsmarknads- och socialförvaltningen har tätt
samarbete med idéburen sektor. Bland annat har hemlösa barnfamiljer, nyanlända barnfamiljer och
ensamkommande barn och unga erbjudits fritids- och kulturaktiviteter. Tekniska nämnden har bidragit till
måluppfyllelse genom att skapa och utveckla mötesplatser som tillgängliggör det offentliga rummet för att
vistas, mötas, aktiveras och underhållas i. Samtidigt visar en undersökning att Malmöborna inte anser att
utbud och variation gällande mötesplatser, fritid och rekreation är tillräckligt. Nämnden ska vidare analysera
vilka åtgärder som ska genomföras utifrån utfallet av undersökningen som genomförts.
Funktionsstödsnämnden bedömer att målet med inriktning att stärka och säkerställa möjligheterna för
personer med funktionsstöd att delta i stadens fritids- och kulturliv utifrån individens egna önskemål och
behov är uppfyllt. Funktionsstödsnämnden har bland annat haft fokus på att stärka samverkan med
idéburen sektor under året och identifierat flera utvecklingsområden. När det gäller målgruppen personer
med psykisk funktionsnedsättning rapporterar nämnden att en kartläggning har genomförts som visade på
att det är mellan 70–75 % i målgruppen som fortfarande står utanför någon form av aktivitet trots att
möjligheter ges.

17

EN EKOLOGISKT HÅLLBAR STAD
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.

Positiva iakttagelser:

- Energieffektivisering i MKB:s bestånd och stadens
verksamhetslokaler.
- Högt tempo i bostadsbyggandet.
- Kraftig utbyggnad av lokaler för samhällsservice.
- Satsningar på infrastruktur för kollektivtrafik och cykel.

Förbättringsområden:

- Utveckla arbetet med klimatanpassning av stadens
fastighetsbestånd.
- Utveckla kunskap och samordning av hur stadens upphandlingar
kan användas för att minska stadens miljöpåverkan.

Kommunfullmäktigemål: Malmö stad ska skapa en hållbar stadsstruktur för en växande befolkning och
fortsätta utvecklas som en attraktiv och tillgänglig stad.

Träffbilden är relativt god och sammantaget rapporterar nämnder och bolag att det skett en positiv
utveckling under året och att majoriteten av målen har uppnåtts, helt eller delvis. De senaste årens kraftiga
befolkningstillväxt i Malmö ställer stora krav på den kommunala organisationen, både när det gäller att
bygga ut staden i den takt som krävs och att anpassa samhällsservicen till en växande befolknings behov.
Stadsbyggnadsnämnden bedömer att planberedskapen för bostadsförsörjning är god, men att det är viktigt
att fokusera på byggandet av bostäder för resurssvaga grupper. Antalet antagna detaljplaner och bygglov för
bostäder har saktat in något jämfört med föregående år. Under mandatperioden har drygt 9 300 bostäder
möjliggjorts i antagna detaljplaner och cirka 15 000 bostäder har beviljats bygglov (se även sid 28).
Nämnden avser att framöver utveckla samarbetet med tekniska nämnden, MKB samt privata byggherrar
och fastighetsägare för att bibehålla en hög takt i byggandet och öka rörligheten i det befintliga beståndet.
MKB rapporterar att de under åren 2017 och 2018 färdigställde drygt 1 300 lägenheter och att drygt 1 800
lägenheter i dagsläget är under produktion eller i projekteringsfas. Trots en hög produktionstakt påpekar
MKB att det är en stor utmaning att bygga nyproducerade lägenheter med en lägre hyresnivå (se även sid
69). Tekniska nämnden rapporterar att de har nått sina mål avseende påbörjade bostäder och andel
hyresrätter på kommunens mark (se sid 26). Både tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden arbetar
dessutom aktivt med att främja bostadsbyggande i stationsnära lägen, vilket hänger samman med de
satsningar som görs på kollektivtrafiken inom Storstadspaket för Malmö.
Flera av stadens nämnder har arbetat med att utveckla sina verksamhetsmiljöer under året, både avseende
verksamhetslokaler och utemiljöer. Förskolenämnden och grundskolenämnden lägger mycket kraft på att
tillskapa de utbildningsplatser som krävs av en växande befolkning. 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 dock inte med att bygga ut den och anpassa den till en växande
befolkning, stadens negativa miljöpåverkan måste också minska. Servicenämnden har avsevärt minskat
energianvändningen i sina fastigheter under längre tid, vilket bland annat beror på optimering, energiprojekt
och energieffektiv nybyggnation. Nämnden arbetar även med att anpassa sina fastigheter till 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 kostnaderna blivit högre än vad som förväntades.
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Kommunfullmäktigemål: Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart stad där det är enkelt att göra
hållbara val

Träffbilden är relativt god och sammantaget rapporterar nämnder och bolag att det skett en positiv
utveckling under året och att majoriteten av målen har uppnåtts, helt eller delvis. Flera av stadens nämnder
och bolag arbetar för att minska den negativa miljöpåverkan i sina verksamheter. MKB har exempelvis
reducerat klimatpåverkan per lägenhet med 38 % 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 att göra det enkelt för sina hyresgäster att resa
hållbart genom bil- och cykelpooler. Malmö kommuns parkeringsaktiebolag har under året arbetat med
bland annat laddplatser och solceller i sina anläggningar för att bidra till en mer klimatsmart stad.
Även servicenämnden arbetar aktivt för att göra sina verksamheter mer miljöanpassade, bland annat genom
att öka andelen ekologiska livsmedel i stadens skolrestauranger. Under året har dock priserna på ekologiska
livsmedel ökat, vilket gjort att målet om 80 % ekologiska livsmedel ännu inte riktigt kunnat nås, utfallet för
helåret 2018 var 77 %.
En rad projekt inom tekniska nämndens verksamhet gällande trafiksystem med låg miljöpåverkan har
genomförts under året. Exempel på detta är cykelbana på Nobelvägen, införande av elbuss på linje 7 samt
Pågatågstrafik på kontinentalbanan. Vidare arbetar nämnden med parkeringspolicyn och parkeringsnorm
med syfte att utveckla stadsmiljöer med låg miljöpåverkan.
En aspekt i arbetet med att minska verksamhetens miljöpåverkan är att ta större miljöhänsyn vid
upphandlingar. Inom exempelvis utbildningsnämnderna arbetar man med att de produkter som köps in ska
vara 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. Sannolikt kan
upphandlingsverktyget användas än mer kraftfullt för att driva på en miljövänlig utveckling. Bland annat
kan möjligheten och kunskapen om att avropa miljömärkta möbler utvecklas, vilket både arbetsmarknadsoch socialnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tar upp i sin rapportering. Att i större
utsträckning inkludera stadens bolag vid gemensamma upphandlingar skulle kunna ge
upphandlingsverktyget ännu större effekt.
Flera av stadens nämnder har under året också arbetat med hälsofrämjande insatser. Exempelvis har
förskolenämnden utvecklat förskolornas utemiljöer och anordnat besök till Bokträdgården i Torup.
Funktionsstödsnämnden lyfter i sin rapportering att personer med funktionsnedsättning generellt har en
sämre hälsa än övriga befolkningen och att nämnden under året arbetat med att höja kunskapen bland
medarbetare och brukare när det gäller bland annat hållbar och hälsofrämjande kost samt hållbara inköp.
I nämndernas och bolagens rapportering syns ett stort engagemang för hållbarhetsfrågorna och att de vill
bidra till en mer miljövänlig och klimatsmart stad utifrån sin verksamhet. Flera nämnder rapporterar att de
ser kommunala styrdokument på området som ett stöd i arbetet och visar på hur arbetet relaterar till FN:s
hållbarhetsmål. Det är dock tydligt att det finns en, i alla fall kortsiktig, ekonomisk konflikt mellan att
utveckla sitt miljöarbete och andra delar av verksamheten. Flera nämnder och bolag påpekar även att ökad
kunskap och medvetenhet om hållbarhetsfrågorna är en viktig framgångsfaktor för att driva detta arbete.
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EN STAD MED BRA ARBETSVILLKOR
Kommunfullmäktigemål: Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och ska med hög kompetens
och kunskap möta Malmöborna.

Träffbilden är god och majoriteten av nämndsmålen
har uppnåtts under 2018, vilket är en förbättring i
jämförelse med föregående år. Även om
kommunfullmäktigemålet inte uppfyllts fullt ut så
noteras en positiv utveckling och förflyttning mot
måluppfyllelse inom flera områden.

Positiva iakttagelser:

- Minskad personalomsättning
- Minskad sjukfrånvaro

Förbättringsområden:

- Minska skillnaderna mellan verksamheter och
yrkesgrupper vad avser personalomsättning och
sjukfrånvaro
- Fortsatt arbete för att upprätthålla och förbättra
kompetensförsörjningen

I det fortsatta arbetet kommer det vara angeläget att
de, sett till antalet medarbetare, största nämnderna i
högre grad kan nå sina mål. Förskolenämnden,
grundskolenämnden och hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden omfattar tillsammans över hälften av Malmö stads medarbetare och har i det avseendet
en stor betydelse för kommunfullmäktiges måluppfyllelse.
En av de främsta utmaningarna för nämnderna är kompetensförsörjningen. Skolnämnderna påverkas av
den nationella bristen på både behöriga lärare och andra pedagoger. Men även andra verksamhetsområden
drabbas av en ökande konkurrens om arbetskraften. Det rör sig till exempel om legitimationsyrken inom
vård och omsorg men också inom andra sektorer som till exempel fastighetsbranschen, vilket påverkar
MKB. Malmö stad konkurrerar med arbetsgivare inom både offentlig och privat sektor och nämnderna
arbetar med många olika åtgärder för att möta denna utmaning. Det handlar om att kunna attrahera nya
medarbetare såväl som att kunna behålla och utveckla befintliga medarbetare. För att kompensera
kompetensbrist på arbetsmarknaden har skolnämnderna tagit fram olika modeller för kompletterande
kompetenser och olika kompetenshöjande insatser. Denna typ av arbetssätt kan även stå som exempel och
modell för andra verksamheter.
Under flera år ökade personalomsättningen i Malmö stad men denna trend bröts 2018. För Malmö stad var
personalomsättningen 10,7 %, vilket var en minskning med en procentenhet jämfört med föregående år (se
även sid 54). Det går inte att fastställa en generell nivå för personalomsättning som bra eller dålig, olika
nivåer kan vara hanterbara utifrån verksamheters olika karaktärer och behov. Det går även att konstatera att
nivån varierar kraftigt mellan nämnderna och mellan olika yrkesgrupper i Malmö stad.
Personalomsättningen kan ha olika förklaringar där stark konkurrens om kompetens är en betydande
faktor. Nämnderna satsar på olika åtgärder inom bland annat arbetsmiljö och arbetsvillkor för att hantera
personalomsättningen.
Även sjukfrånvaron minskade för andra året i rad, men det är flera nämnder som inte nått sina målvärden
för 2018 (se även sid 53). Dessutom varierar sjukfrånvaron kraftigt mellan olika yrkesgrupper och även
inom olika verksamheter. Nämnderna redovisar olika åtgärder som bland annat förebyggande arbete,
systematiskt arbetsmiljöarbete och kvalitativ rehabiliteringsprocess.
I inriktningen för målområdet beskrivs det fortsatta arbetet med att öka andelen heltidsanställda och att
minska andelen timavlönade timmar. Under 2017 antogs en handlingsplan för att öka andelen
heltidsanställda och andelen heltidsarbetande medarbetare i Malmö stad och under 2018 tog
funktionsstödsnämnden och hälsa-, vård- och omsorgsnämnden fram nämndspecifika planer. Dessa
nämnder konstaterar en ökning av andelen heltid men når inte fullt ut sina målvärden för 2018. Ambitionen
att öka andelen heltid är en del i en nationell satsning för att trygga den långsiktiga kompetensförsörjningen
och att möta kommande stora rekryteringsbehov. Andelen timavlönade timmar ökade något under 2018
även om utfallet varierar mellan nämnder och mellan verksamheter.
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Många av de utmaningar Malmö stad står inför har en direkt relation till faktorer i omvärlden som
nämnderna ofta inte kan påverka, till exempel nationell brist på viss kompetens. I andra fall kan det röra sig
om att förändra strukturer som skapats och etablerats under lång tid, till exempel hög andel deltidsarbete
inom vissa yrkesgrupper. För att möta dessa utmaningar krävs både kreativitet och långsiktighet i
kombination med höga ambitioner. Nämnderna har visat prov på detta under mandatperioden och ger även
uttryck för att det krävs systematiska arbetssätt för att driva på utvecklingen. Det finns sällan någon generell
åtgärd som alla nämnder kan tillämpa och med självklarhet få samma resultat då förutsättningar avseende
till exempel antalet medarbetare eller verksamhetsinnehåll varierar kraftigt. Samtidigt kan samverkan i olika
former, kunskapsdelning och inspiration mellan nämnderna ge positiva effekter och i förlängningen skapa
förutsättningar för att uppsatta mål ska kunna nås fullt ut.
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Befolkningen
ÅRETS BEFOLKNINGSFÖRÄNDRING
Vid årsskiftet 2018/2019 uppgick den totala befolkningen i Malmö till 339 313 personer. Vid förra
årsskiftet var befolkningen 333 633 personer, vilket innebär att den ökat med cirka 5 700 personer under
2018 eller 1,6 %. Detta är något fler än 2017 då befolkningen ökade med 5 200. De senaste tio åren har
befolkningen ökat med totalt 15 %. Tabellen visar befolkningsförändringen 2018 fördelat per åldersgrupp.
INVÅNARE PER ÅLDERSGRUPP
2018
0 år

2017 Förändring

4 938

5 062

1-5 år

23 438

23 328

-124
110

6-15 år

37 738

35 919

1 819

16-19 år

12 529

12 170

359

20-64 år

209 160

206 288

2 872

65-79 år

37 222

36 618

604

80-w år

14 288

14 248

40

339 313

333 633

5 680

Totalt

Befolkningsutvecklingen påverkas av födslar, dödsfall och flytt till och från Malmö. Hur dessa förändringar
sett ut under året beskrivs ytterligare nedan.
Födda och döda
Under 2018 föddes knappt 5 000 barn i Malmö och omkring 2 600 personer dog. Sammantaget ger det ett
födelseöverskott på cirka 2 400, vilket är i nivå med födelsenettot 2017. Fertiliteten, det vill säga det
genomsnittliga antalet barn per kvinna, har sjunkit något de senaste åren men antalet kvinnor i
barnafödande åldrar är historiskt högt i Malmö. Sammantaget väntas det leda till fortsatt höga födslotal de
närmaste åren.
Flyttströmmar till och från Malmö
Under året flyttade 24 000 personer till Malmö medan 20 700 personer flyttade från staden. Detta betyder
att flyttnettot var positivt på ungefär 3 300, vilket är högre än 2017 då det positiva nettot uppgick till
2 700 personer. Flyttnettot består av flytt till och från utlandet samt till och från övriga delar av Sverige.
Flytt till och från utlandet
Flyttnettot mot utlandet var +3 800 personer under 2018 fördelat på omkring 7 600 personer som
invandrade och 3 800 som utvandrade under året. Nivån på flyttnettot mot utlandet 2018 är lägre än både
2017 och 2016. Det större flyttnettot under 2016 och 2017 är till stor del en effekt av den stora
asylinvandringen under 2015 och 2016. De som sökte asyl under dessa år började få uppehållstillstånd
under 2016 och 2017, vilket därmed ökade Malmös befolkning. Under 2018 tog Malmö emot cirka 1 500
flyktingar från utlandet, en minskning med cirka 1 000 personer jämfört med 2017. Mer om
flyktingmottagande följer under särskild rubrik nedan.
Flytt till och från övriga Sverige
Flyttnettot mot övriga Sverige var negativt under 2018, runt 500 fler lämnade Malmö för en annan
kommun än som flyttade till Malmö från resten av landet. Detta är en minskning i förhållande till
föregående år då det negativa nettot var över 1 000, men ligger i linje med flyttnettot 2016. Nettot döljer
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dock stora strömmar åt båda hållen: nästan 17 000 personer lämnade Malmö men fler än 16 000 flyttade till
kommunen från resten av landet. Strömmarna mot resten av Sverige, både in och ut, är alltså betydligt
större än in- och utvandringen.
Generellt avgörs de inrikes flyttningarna till stor del av ålder: personer flyttar när de ska börja jobba eller
studera (i 20–30-årsåldern) och när de har skaffat eller ska skaffa familj (i 30–40-årsåldern och med dem 0–
2-åringar). Både in- och utflyttningen från Malmö sker framförallt i dessa åldersgrupper. För 20–30åringarna är flyttnettot positivt, då fler flyttar till Malmö, medan nettot för 30–40-åringar är negativt då fler
flyttar från staden. Mönstret är i sig inget nytt utan kan snarare ses som en konstant med relativt små
förändringar över tid. Man kan även se samma mönster i Göteborg och Stockholm under flera decennier.
Personer som nyligen har fått uppehållstillstånd har en hög rörlighet jämfört med resten av befolkningen.
Under 2018 flyttade 760 personer som fått uppehållstillstånd inom de senaste två åren ut från Malmö till en
annan kommun. Samtidigt flyttade 880 personer i samma grupp in till Malmö från en annan kommun.
Flyttnettot för gruppen var alltså positivt; det flyttade in fler till Malmö än som flyttade ut.
Flyktingmottagande
Migrationsverket följer nyanlända kommunmottagnas bosättning i Sverige. Med nyanlända menas de som
haft uppehållstillstånd i maximalt två år. Diagrammet visar antalet kommunmottagna till Malmö de senaste
fem åren. Under 2018 har totalt 1 479 nyanlända mottagits i Malmö som första kommun, varav
448 personer redan befann sig i
eget boende i staden när de fick
uppehållstillstånd.
Anhöriginvandring står för den
största delen av kommunmottagna
och omfattar 680 personer.
Ytterligare 130 personer kom till
Malmö från Migrationsverkets
anläggningsboenden genom
anvisning enligt bosättningslagen
eller genom att personerna lämnat
förläggningar på egen hand.
Dessutom har Malmö tagit emot
42 kvotflyktingar.
Per den 31 december 2018 uppgick det totala antalet nyanlända i Malmö till 4 277 personer. Gruppen
består huvudsakligen av personer som blivit kommunmottagna i Malmö, men även personer som valt att
flytta till Malmö efter att ha blivit kommunmottagna i en annan kommun. På samma sätt har även en del av
de som blivit kommunmottagna i Malmö flyttat till en annan kommun. Under 2018 flyttade 119 personer
fler i denna grupp till Malmö än från staden. Detta är ett trendbrott; tidigare år har fler personer flyttat från
Malmö än till Malmö i gruppen nyanlända.
Asylsökande räknas inte med i befolkningsstatistiken eftersom en person som saknar uppehållstillstånd inte
är skriven i kommunen. Dock har asylsökande rätt till vissa kommunala tjänster, såsom skola för
asylsökande barn, och gruppen är därför intressant att följa. Asylinvandringen, och med den invandringen
totalt, förväntas vara fortsatt lägre framöver jämfört med 2016 och 2017. Migrationsverket kommer med en
ny prognos i mitten av februari 2019 och en lokal prognos för asylsökande och kommunmottagna till
Malmö, Migrationsdata Malmö, kommer i mars. Gruppen asylsökande i eget boende (EBO) i Malmö sjönk
även under 2018, om än långsammare än året innan. Vid årsskiftet bodde det totalt cirka 2 100 asylsökande
personer i Malmö, varav omkring 1 700 i eget boende.
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BEFOLKNINGSUTFALL I FÖRHÅLLANDE TILL BUDGETERAD NIVÅ
Budgeten för år 2018 upprättades med stöd av den
befolkningsprognos som färdigställdes under våren 2017.
Befolkningsprognosen beräknar förväntad befolkning vid respektive
årsskifte. Vid upprättande av budgeten beräknas därför en
genomsnittlig befolkning under året, baserat på förväntad
befolkning vid budgetårets början samt vid budgetårets slut.
Tabellen visar en jämförelse mellan den genomsnittliga befolkning
som låg till grund för budgeten 2018 och det faktiska utfallet för
året. Även utfallet har beräknats som ett genomsnitt av
befolkningsutfallet vid årets början och vid årets slut.

INVÅNARE 2018
Utfall
0 år

Budget

Avvikelse

5 000

5 102

-102

1-5 år

23 383

23 423

-40

6-15 år

36 829

36 544

285

16-19 år

12 350

12 106

244

20-64 år

207 724

207 973

-249

65-79 år

36 920

37 086

-166

80-w år

14 268

14 150

119

336 473

336 382

92

Totalt

Antalet invånare i skolålder, 6–19 år, blev drygt 520 fler än budgeterat medan de äldre invånarna, över 65
år, blev färre än budgeterat. De yngre pensionärerna 65–79 år blev knappt 170 färre medan de äldre
pensionärerna, som oftare har behov av kommunala insatser, blev knappt 120 fler än vad som var
budgeterat.
Åldersgrupperna 20–64 år och 0 år efterfrågar kommunal service i lägre grad varför avvikelser i dessa
åldersgrupper har mindre betydelse för verksamhet och kostnadsutveckling.
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Verksamheterna
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 2017 och den omfördelning av verksamheter som då skedde är det i denna rapport inte
meningsfullt att följa nettokostnadsutvecklingen på övergripande nivå 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.
KOMMUNÖVERGRIPANDE VERKSAMHET
Befolkningsutvecklingen i Malmö medför ett behov av utvecklad infrastruktur, fler bostäder och utbyggd
samhällsservice. De behov som befolkningsökningen skapar ska mötas med hållbara lösningar. Särskild vikt
ligger vid att utveckla kollektivtrafik lokalt och regionalt. Öresundsmetron är exempel på ett projekt som syftar
till att utveckla staden runt kollektiva transportlösningar och att bygga bostäder i stationsnära lägen. I
projektet samarbetar Malmö stad med Köpenhamns kommun och andra externa parter.
Program Lindängen 2018–2022 är ett projekt där ett flertal av stadens förvaltningar deltar. Syftet är att
förbättra livsvillkor för de som bor i området och utveckla metoder för styrning av satsningar som omfattar
ett flertal aktörer och insatser.
Under året togs beslut om en strategi för äldres boende. Strategin har som målsättning att ge fler äldre
möjlighet att leva självständigt och tryggt i ordinärt boende genom bland annat innovationer i bostaden och
ett mer varierat utbud av boendeformer.
Regeringen tillsatte 2016 en tillitsdelegation 10 som fick i uppdrag att arbeta för ökad tillit i styrningen av den
offentliga sektorn. Delegationen har under sommaren 2018 presenterat sitt slutbetänkande. Tillitsbaserad
styrning och ledning definieras av delegationen som styrning, kultur och arbetssätt med fokus på
verksamhetens syfte och medborgarens behov. I en tillitsstyrd organisation verkar varje beslutsnivå aktivt
för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa att
medarbetaren kan, vill och vågar hjälpa medborgaren. 11 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.
I september 2018 genomfördes allmänna val till riksdag, kommun och landsting. Valdeltagandet i Malmö
ökade med drygt två procentenheter i riksdagsvalet till 82 % och med drygt tre procentenheter i valet till
kommunfullmäktige till knappt 79 %. Antalet förtidsröstande ökade jämfört med tidigare val och totalt kom
drygt 108 000 förtidsröster in vid de 25 förtidsröstlokaler som fanns spridda över staden. Nytt för året var
också att Malmöbor som till följd av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte kunde ta sig till vallokal
istället kunde erbjudas besök av ambulerande röstmottagare.
Digitalisering innebär möjligheter till en mer effektiv och tillgänglig verksamhet samt en bättre och mer
ändamålsenlig service till Malmöborna. Utvecklingsarbete pågår på en rad områden inom både nämnder
och bolag. En e-tjänsteplattform har lanserats under året och omfattar bland annat bygglovsansökan,
ansökan om förskoleplats och möjlighet att lämna medborgarförslag. Arbete pågår för att utveckla ännu fler
10 Regeringen tillsatte i juni 2016 en statlig utredning – Tillitsdelegationen – som ska bedriva försöksverksamheter och så
småningom föreslå nya styrmodeller för offentlig sektor. Målet är att styrningen av den offentliga förvaltningen i högre utsträckning
ska baseras på tillit. Slutbetänkandet överlämnades till regeringen i juni 2018.

S.131, Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn, huvudbetänkande av
Tillitsdelegationen, SOU 2018:47, juni 2018.
11
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e-tjänster. Genom Malmö Tech Team testas hur tätare samverkan med näringslivet kan bidra till innovativa
digitala lösningar för verksamheten.
Under året har arbetet fortsatt med att införa ett kommungemensamt kontaktcenter. Kontaktcenter ska utgöra
en väg in till kommunen och erbjuda hjälp med bland annat information, vägledning och handläggning av
enklare ärenden.
Upphandling är ett verktyg för att påverka utvecklingen av den ekologiska och sociala hållbarheten i staden.
Arbetet fortsätter för att införa hållbarhetskrav i upphandlingar och under året har tre nya avtal tecknats
med betydande miljökrav: Ramavtalet för IT-produkter innehåller villkor för återanvändning och
återvinning och ramavtalen för leksaker respektive idrottsmateriel innehåller hårda kemikaliekrav. Under
året har förberedelse pågått för upphandling av återbruk av möbler och relaterade tjänster. Syftet är att öka
hållbarheten genom att möjliggöra för verksamheterna att i större utsträckning beställa återbrukade möbler
eller renovera befintliga möbler. Avtalet kommer att utgöra ett komplement till Malmö stads egna
verksamheter som renoverar och tillhandahåller återanvändbara möbler.
PLAN OCH STADSMILJÖ
Teknisk nämnd
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.
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 2018
bildades fastighets- och gatukontoret.
Exploateringsverksamheten omfattar mark för näringsliv, bostäder samt kommunal service. Nämndens mål
för året var att möjliggöra för minst 2 000 nya arbetsplatser genom försäljning eller upplåtelse av mark.
Mark för 1 000 nya arbetsplatser, i huvudsak genom försäljning av mark i kvarteret Priorn vid Triangeln.
Försäljning av mark för serviceverksamhet och småindustri har inneburit 400 nya arbetsplatser. Utöver
detta har beslut tagits om försäljning av kontorsbyggrätter i Hyllie som möjliggör cirka 1 000 nya
arbetsplatser samt markreservation om 1 000 arbetsplatser inom serviceverksamhet på Toftanäs.
Kommunal mark för andra typer av arbetsplatser, till exempel för att möta behovet till arbetslösa med lägre
utbildning har endast kunnat tillhandahållas i ringa omfattning. Vad gäller mark för småindustri, service och
ytkrävande verksamhet är kommunens lager av planlagd mark (exklusive Norra hamnen) nästan slut.
Bostadsbyggandet fortsätter i Malmö och under året har 1 840 bostäder påbörjats i exploateringsprojekt på
kommunal mark varav 80 % är hyresrätter vilket innebär att målsättningen kunnat uppnås. Fokus ligger på
bostäder i stationsnära lägen där 1 270 bostäder påbörjats. Utbyggnaden sker i olika delar av staden såsom
Hyllie, Västra hamnen, Sorgenfri, Lindängen och Oxie. Intresset för att bygga bostäder bedöms fortsatt
vara stort och planerings- och utredningsarbete pågår i bland annat Rosengård, Amiralsstaden, Holma och
Sege Park. Under året har nämnden beslutat om tomträttsavtal och köpeavtal som tillsammans möjliggör
cirka 1 200 bostäder.
Utbyggnaden av allmän platsmark inom exploateringsområden och i den befintliga bebyggelsen har under
året bland annat skett inom Hyllie, Limhamn, Västra hamnen, Klagshamn, Tygelsjö, Oxie, Elinegård,
Lindängelund, Söderkulla och Varvsparken.
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Arbete med förbättringar i kollektivtrafiken, tillgänglighetsanpassning, trygghetsåtgärder och
hastighetsanpassningar har pågått under året. Satsningar på cykelinfrastruktur har genomförts genom ny
cykelbana längs Mellanhedsgatan samt att delar av Nobelvägen har byggts om och skapat ett
sammanhängande cykelstråk från Hornsgatan till Mobila. Elektrifiering av busstrafiken längs linje 7 har
genomförts. Persontrafik på kontinentalbanan med utbyggnad av Rosengårds station startade i december.
Hastighetsbegränsning om 40 km/h utanför yttre ringvägen samt 30 km/h vid samtliga grundskolor har
genomförts. Från december månad erbjuder Malmö stad gratis kollektivtrafik till alla medborgare som fyllt
70 år via Seniorkortet.
Visningarna av Fotbolls-VM under sommaren i Folkets Park var populära och mängden besökare bidrog
till ökade kostnader för säkerhet. Sommaren 2018 flyttade SVT inspelningen av Sommarlov från Västra
Hamnen till Beijers Park. Malmöfestivalens final utgjordes av en exklusiv spelning med Steve Angello på
Stortorget där gaget gick till ett projekt för att stötta ungdomar i Malmö. Denna spelning satte också nytt
publikrekord med 27 000 besökare framför scenen. Malmö vid havet och Urban beach fick en större
publiktillströmning än planerat, besökssiffrorna från 2017 mer än tredubblades. Ett välplanerat och bra
innehåll i kombination med det fina vädret är förklaringen.
Den soliga sommaren medförde också att betydligt fler människor vistats ute på torg, stränder och i parker
för aktiviteter och intag av måltider vilket medfört att renhållningen på allmän platsmark var ansträngd
under sommaren.
Under 2017 träffades en överenskommelse mellan staten, Region Skåne och Malmö stad avseende
Storstadspaket för Malmö med omkringliggande kommuner. Avtalet berör nämndens ansvarsområde och under året
har kommunfullmäktige beslutat om en plan för genomförandet. Inom storstadspaketet har första etappen
av utbyggnad av Malmöexpressen (MEX) på linje 8 påbörjats. Förstudier har påbörjats för MEX 4 och 10
samt för cykelbana längs delar av Amiralsgatan.
Nämnden arbetar för att minska hemlösheten och framförallt för att minska kostnader knutna till
hemlösheten, genom att anskaffa fler övertagslägenheter. Under året har 350 nya övertagslägenheter
anskaffats av nämnden från olika fastighetsägare inklusive MKB Fastighets AB. Vidare har cirka 30 % av
hyresavtalen avseende övertagslägenheterna övertagits av hyresgästerna.
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.
Nämndens investeringsverksamhet omfattar både investeringar i anläggningstillgångar och
exploateringsfastigheter. Nämndens bruttoinvesteringsvolym uppgick under året till 780 Mkr vilket är
388 Mkr lägre än beviljad ram. Avvikelsen förklaras framför allt med förskjutning framåt i tiden i ett antal
projekt.
Nämndens nettokostnad, exklusive hamnanläggningar och exploaterings- och realisationsvinster, uppgick
till 750 Mkr vilket innebär en minskning med 46 Mkr eller 6 % jämfört med 2017. Förändringen mellan
åren kan främst härledas till en ökning om 31 Mkr av parkeringsintäkter till följd av att betalningsviljan ökat
i och med införandet av betalning via app samt att fler områden för gatuparkering har införts. Ett bidrag
från Tillväxtverket om 12 Mkr är en annan förklaring.
Nämndens nettointäkt för hamnanläggningar uppgick till 39 Mkr att jämföra med 18 Mkr för år 2017, vilket
framför allt förklaras av förändrat resultatkrav till följd av sänkt internränta.
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Stadsbyggnadsnämnd
Stadsbyggnadsnämndens främsta ansvar är att bereda, besluta och utöva tillsyn i ärenden enligt plan- och
bygglagen. Nämnden har även ansvar för bostadsanpassning och tillgänglighet.
Utbyggnaden av staden möjliggörs genom framtagande och antagande av detaljplaner och bygglov. Det har
under året antagits färre detaljplaner än tidigare år, vilket påverkat antalet bostäder i antagna detaljplaner där
målvärdet för året om 2 500 bostäder inte har uppnåtts. Komplexiteten i detaljplanerna, svårighet att
rekrytera med rätt kompetens samt svårighet att enas om exploateringskostnaderna mellan byggherrarna
och staden har medfört förseningar i processen. Flera detaljplaner kommer därför att antas under 2019
istället för under innevarande år. Under mandatperioden har totalt 9 317 bostäder möjliggjorts i antagna
detaljplaner att jämföra med målvärdet om 9 500. Samarbetet med byggherrar och fastighetsägare fortsätter
att utvecklas för att framöver kunna hålla en hög takt i bostadsbyggandet och öka rörligheten i det
befintliga bostadsbeståndet.
Under året har det framkommit att behovet av förskoleplatser i Malmö inte är lika stort som det åtagandet
om 1 200 platser som nämnden beslutat om för år 2018 och endast 20 förskoleplatser har skapats under
året i antagna detaljplaner. I pågående detaljplaner finns dock över 1 500 förskoleplatser och det utreds
möjliga platser i bland annat Nyhamnen, Södervärn, Hyllie och Västra Hamnen. En detaljplan har antagits
vilken ger förutsättningar för 320 grundskoleplatser. Målvärdet om minst 500 platser uppnås därmed inte,
men i pågående planer finns möjlighet för 1 750 platser i bland annat Fosieby och Elinelunds gård.
Den höga nivån av bygglov från tidigare år har hållit i sig även under 2018. Det har varit många stora
bygglovsärenden, exempelvis nyproduktion av flerbostadshus, kontor och grundskolor vilka även gett höga
intäkter. Totalt sett under mandatperioden har 15 000 bostäder beviljats bygglov varav 4 900 under 2018.
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. Den 31 maj antog
kommunfullmäktige Malmös nya översiktsplan och de tre prioriterade inriktningarna ligger fast sedan
tidigare: nära, tät, grön och funktionsblandad stad; regional motor för grön tillväxt och sysselsättning samt
staden som kulturell och demokratisk arena. Vid samma tillfälle antogs Arkitekturstaden Malmö som är ett
tematiskt tillägg till översiktsplanen och behandlar arkitektur och gestaltning.
Handlingsplan för bostadsförsörjning som innehåller Malmö stads riktlinjer för bostadsförsörjning antogs av
kommunfullmäktige den 26 april. Planen har som syfte att säkra tillräcklig volym och bredd i
bostadsbyggande samt tillgodose behoven för särskilt utsatta grupper på bostadsmarknaden i Malmö.
Under året har en utställning av Översiktsplan för Nyhamnen genomförts. Nämnden skriver att Nyhamnens
omvandling är en viktig del för att utvidga och vidareutveckla Malmös stadskärna och stärka dess
attraktivitet både för boende och som etableringsort för näringslivet. Efter beaktande av inkomna
synpunkter beräknas det färdigställda förslaget slutligen behandlas av kommunfullmäktige under 2019. När
området är fullt utbyggt ska det kunna rymma mellan 7 000 och 9 000 nya bostäder och ge plats för ett
diversifierat näringsliv med mellan 12 000 och 16 000 nya arbetsplatser.
Utställningsförslag för Översiktsplan för södra Kirseberg och Östervärn behandlades av nämnden under september
och beslut förväntas av kommunstyrelsen i början av 2019. Utställningen av förslaget beräknas pågå i tre
månader under första halvåret 2019. Totalt beräknas planområdet rymma 4 000 – 5 000 bostäder och 3 000
– 4 000 nya arbetsplatser.
Under året har förvaltningen arbetat med att digitalisera befintliga detaljplaner som ett led i att möta
nationella krav att alla nya detaljplaner ska vara digitala 2021. Arbetet med implementering av en helt digital
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bygglovsprocess har fortsatt. Tillsammans med övriga tekniska förvaltningar har arbetet fortsatt med att
skapa ett gemensamt kartverktyg vilket nu är under implementering.
En ny lag om bostadsanpassningsbidrag trädde i kraft den 1 juli. Enligt den kan bidrag beviljas även om
bygglagstiftningens krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga inte följts vid uppförandet av bostaden. Tillgänglighetsrådgivarnas granskning av
bygglovsremisser och detaljplaner blir därför extra viktigt.
Nämndens nettokostnad exklusive bostadsanpassningsbidraget uppgick till 91 Mkr vilket är 27 Mkr eller
42 % högre än föregående år. Ökningen förklaras av lägre intäkter avseende detaljplaner och
byggsanktioner, högre personalkostnader samt engångskostnad för en tingsrättsdom avseende kvarteret
S:t Gertrud om 10 Mkr. Nettokostnaden för bostadsanpassningsbidraget uppgick till 19 Mkr vilket är 1 Mkr
lägre än föregående år.
Servicenämnd
Servicenämnden utför service och tjänster till Malmö stads förvaltningar och kommunala 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 påverkade nämndens verksamhet och kostnader. Personalen inom Kommunteknik
var ur ett arbetsmiljöperspektiv extra utsatta i den påfrestande värmen. Den extraordinära torkan innebar
mycket arbete då det krävdes extra bevattning av både unga och äldre träd samt blommor. Värmen bidrog
samtidigt till att elförbrukningen minskade i stadsfastigheters lokaler.
Genom ett samarbete mellan serviceförvaltningen, fastighets- och gatukontoret samt arbetsmarknads- och
socialförvaltningen har ett projekt kring Malmö stads papperskorgar påbörjats. Många av papperskorgarna
ska successivt bytas ut till nya mer hållbara och funktionella papperskorgar. Arbetsmarknads- och
socialförvaltningen kommer att ha 10–12 personer i extratjänster hos serviceförvaltningen. Personerna som
blir anställda kommer bland annat att lära sig svetsa och montera papperskorgarna integrerat med
utbildning vid behov. Projektet innebär såväl nya hållbara lösningar som nya arbetstillfällen.
Serviceförvaltningen utför kommunens färdtjänst- och skolresor med specialfordon. Tjänsten utförs även
av upphandlad leverantör till 30 %. Den 13 juni 2018 beslutade kommunstyrelsen att specialtransporters
verksamhet ska utökas och utföra alla färdtjänstresor med specialfordon från och med den 1 februari 2019.
Förberedelser för detta har pågått under hela året och nya medarbetare har rekryterats.
Kommunfullmäktige har beslutat att inrätta ett kommungemensamt kontaktcenter, vilket servicenämnden
fått i uppdrag att driva. Vid uppstart kommer verksamheten att inrymmas i temporära lokaler på, vilket
innebär att kontaktcentret inte kommer kunna ta emot besök från första dagen. Verksamheten kommer
därefter att successivt utvecklas och utökas utifrån beställarens och stadens behov. De permanenta
lokalerna bedöms vara tillgängliga för inflyttning tidigast hösten 2020.
Under året har cirka 70 medarbetare inom skolrestauranger fått heltidstjänster. De timmar som på detta sätt
tillförs verksamheten kommer att ersätta långtidsfrånvaro. Malmö stads miljöprogram samt policy för
hållbar utveckling och mat till 2020 innehåller två mål som påverkar skolrestaurangers verksamhet, dels att
utsläppen av växthusgaser relaterade till mat ska minska med 40 % och dels att all mat som serveras i
Malmö stad ska vara ekologisk. För att nå utsläppsmålet krävs förändringar på matsedeln mot ökad andel
växtbaserade maträtter och mindre kött. Skolrestauranger har under året lyssnat på matgästerna och har lagt
stort fokus på att få in bra och populära rätter samtidigt som lunchmenyn har gjorts tydligare både till
innehåll och layout.
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Under året har arbetet fortsatt med att placera solceller på lämpliga förskolor, vilket är ett led i att möta
stadens miljömål och minska beroendet av inköpt energi. Ett arbete pågår för att utveckla processen kring
energieffektivisering av befintliga kommunala byggnader. Fokus ligger på de icke tekniska aspekterna, så
som kompetenshöjande insatser, incitamentmodeller och kommunikationsinsatser för medarbetare som
förvaltar och använder byggnaderna.
Serviceförvaltningen har sökt bidrag hos Boverket för ventilations- och belysningsåtgärder.
Under året har två grundskolor (Fågelbacksskolan och Limhamnsskolan) färdigställts samt om- och
tillbyggnader inom tre grundskolor slutförts vilket resulterat i cirka 1 500 platser12. Förskoleverksamheten
har utökats med tre förskolor (Björkhagen, Linden och Bojen) vilket resulterat i cirka 360 platser13. Ett
antal projekt pågår inom ny-, till- och ombyggnation av grundskolor och förskolor som beräknas vara klara
under 2019. Renoveringen av Simhallsbadet och Malmö Isstadion samt ombyggnaden av Båghallarna till
konsthögskola slutfördes under året.
Förvaltningen har fått beställning på att färdigställa lägenheter för individer med permanent
uppehållstillstånd. Boendena byggs som modulbostäder och 36 lägenheter färdigställdes under året.
Resterande 12 lägenheter beräknas var klara under februari 2019.
Under året har investeringar genomförts för att bibehålla fastigheters värde för att på sikt ge lägre driftsoch underhållskostnader samt för att klimatanpassa fastigheter. Byte av ispist på Ishallen på
stadionområdet, byte av värmerör på Bergaskolan, byte av ventilation på Borgarskolan, installation av
solceller på tre förskolor samt bullerdämpande åtgärder på Musikhögskolan är några exempel.
Nämndens bruttoinvesteringsvolym uppgick under året till 1 584 Mkr vilket är drygt 600 Mkr lägre än
beviljad investeringsram. Utfallet beror på flera faktorer såsom att projekt förskjutits i tid både framåt och
bakåt samt att några projekt blivit billigare.
Nämndens nettointäkt under 2018 uppgick till 345 Mkr vilket är en ökning med 13 Mkr eller 4 % jämfört
med 2017. Ökningen förklaras av förändrat resultatkrav, lägre räntekostnader till följd av det gynnsamma
ränteläget samt lägre kostnader för värme.
Miljönämnd
Miljönämndens verksamhet styrs av en rad lagar och författningar. Nämnden ska se till att dessa efterlevs.
Nämnden har även förebyggande uppgifter inom sitt ansvarsområde samt leder och samordnar arbetet med
Malmö stads miljöprogram. Dessutom är nämnden ansvarig för kommunens konsumentvägledning och
energirådgivning.
Under året togs ett nytt avtal fram där Malmö stad stegvis får mer förnybar fjärrvärme till sina fastigheter,
vilket innebär att andelen förnybart kommer att vara 100 % till år 2020.
Den uppsökande bostadstillsynen har utfört tillsyn i prioriterade områden med lägre välfärd, och resultatet
har visat att flertalet fastigheter har haft omfattande avvikelser främst inom ventilation, fukt och mögel.
Tryggare Malmö-satsningen har pågått enligt plan under året. Fler olovliga boenden har identifierats i
jämförelse med föregående år.

12
13

Omfattar de projekt som servicenämnden färdigställt under året.
Omfattar de projekt som servicenämnden färdigställt under året.
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Jämfört med 2017 genomförde nämnden något fler planerade livsmedelskontroller på de drygt 2 600
livsmedelsverksamheterna i Malmö. Precis som 2017 genomfördes också drygt 500 uppföljande kontroller
eller kontroller kopplade till händelser såsom anmälningar om matförgiftning.
Inom projektet Malmö Innovationsarena (MIA) drevs innovationsarbete i fyra geografiska
stadsutvecklingsområden: Järnvägsverkstäderna, Sege Park, Ellstorp och Amiralsstaden. Genom
utvecklingen av lokala innovationsarenor blev det lättare att få behovsägare och innovatörer att mötas.
Inom MIA togs en finansiell modell för åtkomliga bostäder fram, Mallbo, som kan möjliggöra byggande av
bostäder med hyresnivåer åtkomliga för de som har svårast att få tillgång till en egen bostad.
Nettokostnaden uppgick till 66 Mkr vilket var en minskning med 2 Mkr eller knappt 4 % jämfört med
föregående år. Minskningen beror främst på att de drygt 4 Mkr för projektet Tryggare Malmö som tidigare
finansierades med kommunbidrag nu istället finansierades med bidrag från kommunstyrelsens anslag för
projekt och utredningar.
PEDAGOGISK VERKSAMHET
Demografiska förändringar gör att antalet barn och elever fortsätter att öka kraftigt, detta gäller framförallt
grundskoleverksamheten som befinner sig i en mycket expansiv period. En kontinuerlig anpassning av
verksamheten till de förändrade förutsättningarna är en ständig utmaning för de pedagogiska
verksamheterna. Kompetensförsörjningen bedöms fortfarande vara den största utmaningen men den
kraftiga utbyggnaden innebär också ett fortsatt stort fokus på tillgången till ändamålsenliga lokaler,
framförallt inom grundskoleverksamheten. Bristen på pedagogisk personal har lett till att insatser
genomförs för att attrahera nya men också behålla befintliga medarbetare och samtidigt utveckla alternativa
lösningar. Det ökade lokalbehovet skapar ett ökat behov av kostnadskontroll och kostnadseffektiva
lösningar.
Ett kontinuerligt arbete pågår med att utveckla verksamheten utifrån nationella styrdokument och det
pedagogiska uppdraget med inriktningen att skapa förutsättningar för god kvalitet. Inom verksamheterna
pågår en rad utvecklingsinsatser. För att till exempel stärka barn och elever på deras väg genom
utbildningssystemet har rutiner för samverkan kring övergångar mellan skolformer tagits fram av alla
skolnämnderna och fristående huvudmän. Den 1 juli 2018 infördes nya bestämmelser i skollagen om
överlämning av information i samband med att en elev i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,
specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan övergår från skolformen till en annan av
de angivna skolformerna, eller byter skola inom skolformen. De nya bestämmelserna förtydligar
ansvarsfördelningen mellan avlämnande och mottagande skola.
Även när det gäller övergång till och inom vuxenutbildningen har det skett ett utvecklingsarbete i syfte att
förbättra kontinuiteten i elevernas studier.
Under året har det också genomförts ett antal insatser i syfte att utveckla stadens elevhälsoarbete. En del i
detta har varit den HBTQ-certifiering av elevhälsan som påbörjats och som innebär att all
elevhälsopersonal i den kommunala verksamheten utbildas om HBTQ, normer samt dess konsekvenser för
hälsa och livsvillkor för HBTQ-personer. Inom grundskolenämnden har också en tvärprofessionell central
elevhälsa skapats för att ge bättre förutsättningar för att stötta de kommunala skolornas elevhälsa.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har även tagit fram metodstöd för att uppnå en likvärdig
elevhälsa med hög patientsäkerhet, digitaliserat journalsystem och receptförskrivning och infört möjligheten
till öppen konsultation med psykolog för elever och/eller personal.
Förskoleverksamhet
Förskoleverksamheten omfattar förskola och pedagogisk omsorg.
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I oktober 2018 fanns i Malmö 216 kommunala och 77 fristående förskolor. Nya förskolor har tillkommit
under året samtidigt som andra avvecklats eller slagits ihop. Nya förskolor är oftast större än de som
avvecklas vilket skapar en ökad platstillgång trots att antalet förskolor minskar.
Pedagogisk omsorg utfördes av sex dagbarnvårdare i kommunal regi och 39 i enskild regi. Under året fanns
också åtta öppna förskolor i kommunen.
Kostnadsutveckling
Nettokostnaden för förskoleverksamheten uppgick under året till 2 820 Mkr. Jämfört med 2017 är detta en
ökning med 101 Mkr eller 3,7 %. Av ökningen kan 0,9 % hänföras till att fler barn har plats i förskola. I
övrigt beror ökningen främst på löne- och prisutvecklingen. Nettokostnaden per barn i förskoleverksamhet
uppgår till cirka 135 700 kr för 2018 vilket är en ökning med 2,8 % sedan föregående år.
Under året har 112 Mkr erhållits som riktade statsbidrag till förskoleverksamheten. Jämfört med 2017 är det
en minskning med 21 Mkr. Merparten av statsbidragen kommer från Skolverket och de största bidragen är
möjliga att söka eftersom Malmö stad tillämpar maxtaxa (82 Mkr). Statsbidraget för mindre barngrupper
har minskat med 18 Mkr och uppgår nu till cirka 14 Mkr.
Antal barn
Under år 2018 har platstillgången varit tillräcklig för att hantera efterfrågan under hela året. Den ökade
efterfrågan har mötts genom ett ökat antal platser på fristående förskolor. Inom den kommunala
verksamheten har fem nya förskolor med cirka 520 platser öppnats under 2018. Samtidigt har dock
avvecklingen av andra kommunala platser varit något högre, vilket lett till att det totala antalet kommunala
platser blivit cirka 80 färre under året. Arbetet fortgår 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.
Under 2018 har Mark- och miljööverdomstolen genom domar upphävt miljöförvaltningens föreläggande
mot tre förskolor angående för små ytor i förhållande till antal platser. Enligt domskälen kan enbart det
faktum att inne- eller utearean vid en förskola uppgår till ett visst kvadratmeterantal per förskolebarn inte i
sig anses innebära en olägenhet för barnens hälsa.
Antalet barn i förskoleålder fortsätter att öka i Malmö,
dock i något lägre takt än tidigare. Under året hade
nästan 20 800 barn plats i förskola eller pedagogisk
omsorg. Detta är 180 fler än föregående år.
Hela ökningen har skett i de fristående förskolorna
(+360 barn) samtidigt som det varit färre barn (-180) i
den kommunala verksamheten.
Antalet barn i kö var på samma nivå som
under 2017 och under året stod i genomsnitt
170 barn i kö. Alla barn har erbjudits plats
inom den lagstadgade tiden. Efterfrågan på
förskoleplats är säsongsrelaterad och som
störst under våren. I slutet av maj var cirka
21 900 barn inskrivna i verksamheten.
Tillfälliga avdelningar, särskilda vårförskolor
och flexibelt startdatum har gjort det möjligt
att möta behoven.

FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG
2018

2017 Förändring

Antal inskrivna barn totalt

20 785

20 606

179

Behovstäckning

99,2%

99,2%

0,0%

Efterfrågan

89,7%

89,4%

0,3%

Andel barn med heltidsplacering

96,7%

96,1%

0,6%

Andel barn i fristående verksamhet

16,7%

15,1%

1,6%
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Andelen barn i befolkningen som efterfrågar plats fortsätter att öka och allt fler efterfrågar heltidsplats. Att
öka andelen barn som deltar i förskoleverksamhet är ett led i arbetet för ett socialt hållbart Malmö. Under
året har 89,7 % efterfrågat plats i förskoleverksamheten.
Andelen barn som byter förskola inom staden minskar. Spridningen mellan förskolan med lägst andel byten
och förskolan med högst andel byten har minskat med cirka fem procentenheter jämfört med samma
mättillfälle föregående år.
Verksamhetsutveckling
Utvecklingen av förskoleverksamheten sker varje dag i mötet mellan barn och pedagoger. Att skapa
förutsättningar för Barnets bästa förskola samt Förskolans avgörande roll för barnen sett ur ett socialt
hållbarhetsperspektiv har varit utgångspunkten för verksamheten i de kommunala förskolorna under året.
Malmö stads kvalitetsmodell och pågående utvecklingsinsatser för att stärka verksamhetens förutsättningar
bedöms ligga i linje med de slutsatser som Tillitsdelegationen förde fram i sitt huvudbetänkande i juni 2018.
Förskolenämndens verksamhet har under 2018 ingått som försöksverksamhet i Tillitsdelegationens 14 arbete
med att undersöka hur en tillitsbaserad styrning kan skapa effektivare verksamheter och större nytta och
kvalitet för medborgarna.
Arbetet i verksamheten har fortsatt för att möta utmaningarna kring likvärdighet, kvalitet och kompetens.
Medarbetarnas kompetens är avgörande för kvaliteten och likvärdigheten i förskolorna. En hög
personalkontinuitet skapar också bättre möjligheter för barn som är i behov av trygga och stabila relationer
samt stärker möjligheterna att skapa ett gemensamt förhållningssätt. Kompetensförsörjningen i Malmö
stads förskolor är dock fortsatt problematisk. Den ökade konkurrensen och nationella bristen som råder
har lett till att antalet förskollärare fortsatt att minska trots insatser för att attrahera, rekrytera och behålla
medarbetare. Samtidigt ökar antalet barnskötare och ett omfattande arbete har genomförts för att utveckla
barnskötarens yrkesroll. Under hösten har verksamheten också rekryterat, utbildat och introducerat
servicevärdar som kan avlasta den pedagogiska personalen genom att utföra vissa kringuppgifter. Under
året har det också, i samverkan med gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen som utbildningsarrangör,
ansökts om en ny yrkeshögskoleutbildning - Pedagog med inriktning mot förskola.
Utvecklingsarbetet kring familjecentraler och öppna förskolor bedöms vara centralt för förskolenämndens
uppsökande verksamhet för att öka andelen barn i förskola. Här ingår att vidareutveckla den språkstödjande
verksamheten på öppna förskolor och familjecentraler. Genom samarbete med andra nämnder,
myndigheter och organisationer har ett aktivt arbete för att få fler barn att delta i förskoleverksamheten
genomförts.
Förskolans roll som samhällsaktör med erfarenheter och kunskaper om barns uppväxtvillkor är viktig i det
trygghetsskapande arbetet i Malmö. Under året har förskoleverksamheten ingått ett lokalt och strukturerat
arbete tillsammans med bland annat polis, räddningstjänst, grundskola och socialtjänst, vilket har bidragit
till snabba och effektiva insatser vid händelser under året.
Installation och utbildning kring vistelsetidsprojektet har genomförts på kommunens förskolor med syfte att
kunna följa barns faktiska närvaro systematiskt och digitalt. Projektet ska bidra till ökad trygghet och
säkerhet för barnen och stärka förutsättningarna för en kvalitativ resurs- och bemanningsplanering.
Flexibel inskolning tillämpas vid erbjudande av plats på de kommunala förskolorna och under året har
spannet för den flexibla inskolningen utökats från 21 dagar till 60 dagar.
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Grundskoleverksamhet
Grundskoleverksamheten omfattar förskoleklass, grundskola, grundsärskola samt fritidshem, pedagogisk
omsorg och öppen fritidsverksamhet för skolbarn.
I slutet av 2018 fanns det i Malmö 74 kommunala skolor varav en skola med internationell inriktning samt
27 fristående grundskolor.
Kostnadsutveckling
Den totala nettokostnaden för grundskoleverksamheten uppgick under året till 4 201 Mkr, vilket är en
ökning med 265 Mkr eller 6,7 % jämfört med 2017. Kostnadsökningen som är 1,7 procentenheter lägre än i
fjol orsakas främst av ett ökat antal elever samt pris- och löneutvecklingen.
Antalet elever i grundskola är cirka 4,8 % fler jämfört med föregående år. Nettokostnaden per elev i
grundskola var i genomsnitt 100 713 kr 2018, vilket är en ökning med 2 % jämfört med föregående år.
Löneutvecklingen för lärare ligger på en fortsatt hög nivå medan hyreskostnaderna för de nyöppnade och
ombyggda skolor blivit lägre än beräknat.
Riktade statliga bidrag bidrar med en allt större del av grundskole- och fritidshemsverksamhetens
finansiering. Under året har verksamheten erhållit cirka 370 Mkr i bidrag, vilket är en ökning med 80 Mkr
sedan föregående år. Skolverket har varit den största avsändaren med 341 Mkr. Bidrag till insatser som haft
personalförstärkning som grundläggande krav för att kunna söka medel uppgick till 166 Mkr under året, i
dessa ingår lågstadiesatsningen, likvärdig skola, fritidshemsatsningen och personalförstärkning i
skolbibliotek. Satsningarna på personalförstärkningar kräver att personaltätheten ökar, i annat fall föreligger
en återbetalningsskyldighet. Statliga bidrag har också finansierat höjda lärarlöner med cirka 70 Mkr genom
de statliga bidragen Lärarlönelyftet och Karriärtjänster.
Antal elever
Totalt fanns under året nästan 36 600 elever i
grundskolan vilket är en ökning med cirka 1 600
elever jämfört med föregående år. I diagrammet
framgår att antalet elever sedan år 2010 ökat med
cirka 9 600. Den största ökningen ett enskilt år var
under 2016 då antalet ökade med nästan 1 900 elever.
Förutom ordinarie befolkningsförändringar mottogs
då också ett stort antal nyanlända elever i skolorna.
Inför skolstarten i januari 2019 är andelen nyanlända
elever i Malmös kommunala skolor 7 %. Andelen
varierar dock kraftigt mellan olika skolor. Den skola
med störst andel nyanlända elever är Internationella
skolan som har 26 % nyanlända elever.
GRUNDSKOLA - ELEVER
Mottagningsskolan har upphört att vara en egen
skolenhet.
Antalet elever ökar i samtliga skolformer men
främst inom grundskolan, vilket framgår av
tabellen. Antalet barn i förskoleklass ökar också
med anledning av att obligatorisk skolstart vid 6 års
ålder infördes höstterminen 2018.

Antal elever i förskoleklass
Antal elever i grundskola
Antal elever i särskola
Totalt
Andel i fristående verksamhet
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2018
4 145
32 104
327
36 576
15,7%

2017 Förändring
4 059
86
30 644
1 460
296
31
34 999
1 577
15,9%
-0,2%

Elevökningen har främst skett inom de kommunala skolorna. Andelen elever i fristående skolor har varit
relativt konstant de senaste åren. Av de knappt 36 600 eleverna har 5 750 valt att gå i en fristående skola
och drygt 300 elever går i en skola i en annan kommun.
Inför höstterminen genomfördes för första gången ett skolval till kommunal förskoleklass. Av
vårdnadshavare till 4 400 barn har 86 % använt möjligheten att välja skola. Av de som valt skola har 96 %
av barnen fått plats på någon av de tre skolor de valt, 83 % har fått plats på skolan de valt i första hand.
För att möta det ökade elevantalet har cirka 1 300 kommunala grundskoleplatser skapats under året.
Platserna har tillkommit genom öppnandet av Rådmansvångens skola och Fågelbacksskolan, genom
utbyggnad av Rönnenskolan och Tingdammsskolan samt genom förtätning i befintliga skolor. Samtidigt har
Segevångsskolan avvecklats efter konstaterade brister i såväl lokaler som fastigheten i övrigt. 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.
Under 2018 har liksom tidigare år vissa ombyggnader initierats med syftet att förbättra luftkvaliteten i
skolorna i enlighet med nu rådande myndighetskrav. Detta har inneburit att elever har behövt omlokaliseras
till andra skolor.
Eftersom skolbarnen blir allt fler, fortsätter också antalet barn i fritidshem att öka. I genomsnitt var cirka
17 100 barn inskrivna i fritidshem under året. Det är en ökning med cirka 700 barn jämfört med föregående
år. Cirka 62 % av skolbarnen i åldersgruppen 6–12 år efterfrågar plats i fritidshem. Efterfrågan har varit
relativt oförändrad de senaste åren. Malmö har en större andel elever i 10 - 12 års ålder inskrivna i
fritidshemsverksamhet jämfört med rikssnittet.
Kunskapsresultat och verksamhetsutveckling
Andelen elever som gått i kommunal eller fristående skola i Malmö och som når gymnasiebehörighet har
ökat med drygt två procentenheter sedan föregående år. Ökningen har skett i de kommunala skolorna. Av
eleverna som avslutade skolan vårterminen 2018 uppnådde nästan 79 % av alla elever behörighet till ett
yrkesprogram på gymnasieskolan. Resultatskillnaderna i Malmös skolor och olika elevgrupper är stor,
skillnaderna har dock minskat eftersom de lågpresterande skolorna och eleverna har presterat bättre i år
jämfört med året innan. Nyanlända elever har fortsatt låga resultat i förhållande till övriga elever och elevens
invandringsår bedöms ha stor betydelse för måluppfyllelsen. Skillnaden mellan pojkars och flickors resultat
ligger på samma nivå som de senaste läsåren, flickor har generellt bättre resultat i samtliga årskurser.
Måluppfyllelsen i matematik är det ämne som har störst betydelse för varför många elever inte uppnått
gymnasiebehörighet. Inom matematikämnet återfinns fler icke legitimerade lärare än i andra ämnen.
Det genomsnittliga meritvärdet för elever i årskurs 9 på Malmös skolor ökade med nästan sex
procentenheter till 227,215 och är nu tillbaka på samma nivå som för 2016. Meritvärdet ökade mest i
kommunala skolor men även något i de fristående skolorna. Eftersom det genomsnittliga meritvärdet i riket
ökade i motsvarande grad, ligger det genomsnittliga meritvärdet i Malmö liksom föregående år cirka två
procentenheter lägre än i riket. Skillnaderna mellan skolor inom Malmö är fortsatt stora.
Ambitionen att skapa en likvärdig skola med högre måluppfyllelse pågår i det treåriga utvecklingsprojektet
Varje elevs bästa skola. Målet är att inom den kommunala skolverksamheten utveckla ett gemensamt synsätt
och en organisation som minskar de individuella variationerna mellan pedagogers, arbetslags och skolors
arbete och påverkar elevernas resultat i positiv riktning. Fokus under året har varit på styr- och
ledningsfrågor och bland annat har organisationsförändringar initierats med syftet att effektivisera och
förbättra förutsättningarna för varje skola.
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Kompetensförsörjning är fortsatt en av grundskoleverksamhetens viktigaste utmaningar. Den kraftiga
elevökningen har medfört ett stort rekryteringsbehov samtidigt som det både regionalt och nationellt råder
stor brist på lärare och fritidspedagoger. Rekryteringssituationen i de kommunala skolorna har förbättrats
något inför läsåret 2018/19. En minskad personalomsättning och en kraftsamling inom
rekryteringsområdet kan ha haft inverkan på detta.
Flera olika insatser har genomförts under året för att motverka alla former av rasism, sexism och
extremism. Processtödjare i normkritik har utbildats i varje kommunal skola i syfte att ge extra stöd i det
främjande och förebyggande antidiskrimineringsarbetet.
Riksdagen har beslutat att återinföra obligatorisk praktisk arbetslivsorientering (prao) i högstadiet. Prao ska
anordnas under minst tio dagar för alla elever. I Malmös kommunala skolor kommer praon att genomföras
i årskurs 8 under en vecka på hösten och en på våren.
Ändringar i skollagen har genomförts 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 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.
Under året har även lagändringar om minskad frånvaro i skolan trätt i kraft med syfte att tidigt upptäcka
elever som inte deltar i undervisningen och att utreda orsakerna till frånvaron.
För att öka likvärdigheten och underlätta när elever byter skola har regeringen fattat beslut om en
stadieindelad timplan 16 för grundskolan. Förordningen trädde i kraft den 1 juli 2018. För de elever som
började årskurs 7, 8 och 9 höstterminen 2018 har dock den tidigare timplanen fortsatt att gälla.
Gymnasie- och vuxenutbildning
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal
vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och svenska för invandrare.
Samtliga elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga
utveckling och utifrån sina egna förutsättningar utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. För
att nå framgång i arbetet har det systematiska kvalitetsarbetet i den kommunala verksamheten fördjupats på
ett sätt så att det leder till tydligare prioriteringar på förvaltnings- och skolnivå.
Studie- och yrkesvägledarens fokus har flyttats från generell information till individuell vägledning med
syfte att till exempel snabbare komma ut på arbetsmarknaden. Målsättningen är att alla elever ska ha tillgång
till likvärdig studie- och yrkesvägledning av hög kvalitet oavsett var i gymnasie- eller vuxenutbildningen som
eleven befinner sig.
Kostnadsutveckling
Nettokostnaden uppgick under året till 1 594 Mkr, vilket är en minskning med 48 Mkr sedan föregående år.
Minskningen beror både på att arbetsmarknadsområdet ingick i ansvarsområdet fram till den 1 maj 2017
och på flera oförutsedda engångsbelopp som lett till överskott i verksamhetens resultat. Resultatet påverkas
bland annat av att engångsbelopp erhållits från externa leverantörer av sfi-verksamhet och att tidigare

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.
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överklagat bidragsbelopp nu avgjorts i domstol, vilket innebär att tidigare avsatta medel nu kan återföras till
resultatet.
Under året har verksamheten totalt erhållit cirka 84 Mkr som riktade statsbidrag, vilket är cirka 36 Mkr lägre
än för 2017. Det är främst statsbidrag för asylsökande som minskat. För vuxenutbildningen utgör riktade
statsbidrag en relativt stor del av finansieringen och har därför stor betydelse för möjligheten att erbjuda
utbildning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Sedan januari 2017 gäller att huvuddelen av
riktade statsbidrag för vuxenutbildning ska sökas gemensamt av minst tre kommuner. Utöver statsbidrag
för vuxenutbildning och asylsökande har bidrag bland annat tagits emot för Lärarlönelyftet och Karriärtjänster.
Gymnasieskola och gymnasiesärskola
Antalet elever som är folkbokförda i Malmö och som
går på en fristående eller kommunal gymnasieskola i
Malmö eller i en annan kommun var cirka 130 fler än
föregående år. Ökningen har framförallt skett i
fristående skolor och i annan kommun. Antalet elever i
gymnasieskola var under året cirka 9 600.
Elevförändringen sedan år 2010 framgår av
diagrammet.
Antalet elever som får undervisning i de kommunala skolorna fortsätter att minska och under 2018 fick
51 % av eleverna i gymnasieskola sin undervisning i skolor som drivs av kommunen. Det är en minskning
med nästan två procentenheter sedan föregående år. I stället har nära 200 fler elever valt andra alternativ
vilket innebär att cirka 4 700 elever nu går i en fristående gymnasieskola eller i en annan kommun. Antalet
elever i gymnasiesärskola uppgår till 190 vilket är 9 färre än föregående år.
Andelen elever folkbokförda i Malmö som uppnått behörighet och examen inom 4 års tid 17 är i stort sett
oförändrat. Av de elever som är folkbokförda i Malmö och har gått på ett högskoleförberedande
gymnasieprogram, har liksom föregående år 76 % uppnått grundläggande behörighet till universitet och
högskola inom fyra år. Detta är cirka sex procentenheter lägre än i riket. Av de elever som är folkbokförda i
Malmö och gått på ett yrkesförberedande program har 61 % erhållit examen inom fyra år. Detta är
minskning med två procentenheter sedan föregående år och cirka 17 % lägre än i riket. Liksom i
grundskolan uppnår flickor bättre resultat än pojkar, skillnaderna har dock minskat. När det gäller
introduktionsprogrammen finns det fortsatt stora utmaningar då andelen behöriga elever till nationella
program efter ett genomgånget introduktionsprogram är låg. Skolenheterna bedömer att en hög frånvaro
bidrar till den låga måluppfyllelsen.
Inom ramen för UngMalmö ska samtliga ungdomar (16–19 år) som inte arbetar eller studerar erbjudas
insatser som leder till arbete eller studier. I Malmö handlar det om mellan 1 200 och 1 800 ungdomar.
Verksamheten har under året ökat de personella resurserna till
uppsökande arbete, vilket har resulterat i att fler ungdomar
har nåtts. Ytterligare arbete med olika motiverande insatser,
utöver samtal med studie- och yrkesvägledare eller kurator,
krävs för att motivera fler av dessa ungdomar att återuppta
skolgången.
Av diagrammet framgår att antalet elever i Malmös
kommunala gymnasieskolor fortsätter att minska. Antalet
elever uppgick under året till cirka 6 200 vilket är en
17
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minskning med drygt 100 elever jämfört med 2017. Minskningen avser elever som är folkbokförda i
Malmö. Antalet elever från andra kommuner har inte förändrats något nämnvärt de senaste åren. Drygt
21 % av eleverna i de kommunala skolorna kommer från andra kommuner.
Det är främst elever på introduktionsprogrammet som minskat i antal. Av eleverna i Malmös kommunala
gymnasieskolor gick under året 60 % på ett högskoleförberedande program, 15 % på ett yrkesförberedande
program och 20 % på ett introduktionsprogram. Antalet elever på ett introduktionsprogram är nu cirka
1 250 i de kommunala skolorna. Minskningen antas dels bero på att förvaltningen inte har ett utbud av
introduktionsprogram som till fullo motsvarar efterfrågan men också att eleverna väljer friskolor framför
kommunala skolor.
Vuxenutbildning
I Malmö är cirka 7 500 personer av de utan gymnasieutbildning arbetslösa och cirka 4 000 av dessa har en
utbildning kortare än 9 år eller saknar formell grundläggande utbildning. 18 I dag är rättigheten att läsa
grundläggande vuxenutbildning lagstadgad för den som inte har avslutat sin utbildning. Vid årsskiftet
utökades rättighetslagstiftningen på gymnasial nivå. Denna innebär att personer som saknar behörighet till
högskola/universitet respektive yrkeshögskola har rätt till utbildning för att få sådan behörighet.
Efterfrågan av vuxenutbildning under 2018 har varit så stor att viss väntetid uppstått. Vissa justeringar i
vuxenutbildningens utbud har gjorts för att möta efterfrågan.
Under 2018 har en rekryteringskampanj genomförts för att få fler individer att studera på Komvux. För att
fler Malmöbor ska kunna kvalificera sig för de arbetstillfällen som växer fram i staden är vuxenutbildningen
en väg. Framgångsfaktorn för vuxna som arbetar och samtidigt studerar är en hög grad av flexibilitet
gällande studieform och studietakt. Under året har de flexibla lösningarna blivit fler vilket har gynnat
likvärdigheten. Under året har också fler utbildningar som kombinerar yrkesutbildning med sfi eller svenska
som andraspråk startats. Det ökade intresset för distansstudier har mötts genom att ersätta en del bundna
och flexibla kursstarter med distanskurser.
Antalet platser har blivit något fler på grundläggande nivå och något färre på gymnasial nivå. För all
kommunal vuxenutbildning har det under året funnits cirka 4 000 årsplatser, vilket är på motsvarande nivå
som föregående år. Inom Yrkesvux har det varit störst söktryck till utbildningar som vård- och omsorg, barn
och fritid och elprogrammet. Övriga yrkesutbildningar har haft fler platser än sökande
Från och med augusti utförs all skolförlagd undervisning i svenska för invandrare, sfi, i Malmö stads regi
eller vid folkhögskolor. Den kommunalt drivna sfi-undervisningen har därmed fördubblats. Ingen elev har
behövt göra avbrott i sina studier på grund av förändringen. Antalet utbildningsplatser under året varit på
samma nivå som föregående år. Av de cirka 4 500 årsplatserna har cirka 55 % nyttjats av kvinnor.
KULTUR OCH FRITID
Kulturverksamhet
Kulturnämnden har ansvar för stadens museer, konsthall, kulturskola, stadsbibliotek, stadsarkiv med mera.
I nämndens ansvarsområde ingår också samtliga elva lokala bibliotek och mötesplatserna Ungdomens Hus,
Arena 305, Kajplats 305, ReTuren (Lindgården), Kirsebergs fritids- och kulturhus samt allaktivitetshusen på
Hermodsdal och Lindängen. Malmö stadsteater och konsertverksamheten på Malmö Live drivs i bolagsform.
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Kulturnämndens nettokostnad uppgick under året till 489 Mkr, vilket var en ökning med cirka 10 % eller
45 Mkr jämfört med 2017. En delförklaring till nettokostnadsökningen är att 2018 är det första hela året
efter omorganisationen i maj 2017 då kulturnämnden övertog verksamhet från de tidigare stadsområdena.
En betydande del av kulturnämndens ekonomiska stöd till det fria kulturlivet riktas till verksamheter med
barn och unga som målgrupp. Under läsåret 2017/2018 har det genomförts totalt 140 aktiviteter för barn i
Kreativt lärcentrums regi. Konsthallen inledde ett nytt samarbete med tre rörelsepedagoger riktat mot
förskolan som omfattade drygt 300 barn. För att nå ungdomar mellan 15–19 år initierades under hösten i
samarbete med Malmö Konstmuseum projektet Förändra Konsten. Under året har drygt 68 000 barn i
Malmös skolor och förskolor tagit del av programverksamhet under förskole- och skoltid. Över 3 000 barn
har under loven varit delaktiga i olika konstprojekt, från konstkollo till bokbinderi.
Tabellen visar besöksstatistik för de största
institutionerna. En särskilt stor förändring har
skett på Malmö Museer där antalet besök minskat
sedan föregående år. Minskningen beror på att
Ebbas hus och Kommendanten stängdes under 2018
som en försiktighetsåtgärd eftersom det
upptäcktes gifter och metaller i byggnaderna.

ANTAL BESÖK
2018
Malmö Stadsbibliotek

979 900

2017 Förändring
994 000

-14 100

Malmö Museer

379 394

446 684

-67 290

Malmö Konsthall

183 463

177 550

5 913

Malmö Stadsarkiv

51 937

54 947

-3 010

Ett konsekvent arbete för att erbjuda kostnadsfria och tillgängliga kulturupplevelser med en spridning över
hela staden har bidragit till att Malmöbor som tidigare saknat kontakt med Malmös kulturliv kunnat delta.
Under 2018 har tillgänglighetsanpassningar genomförts i flera lokaler. Malmö Kulturskolas särskilt riktade
satsningar, med cirka 180 barn, har utökats med danskurser för barn med funktionsnedsättning och Malmö
Konsthall har gjort riktade satsningar för att utveckla den konstpedagogiska verksamheten i förhållande till
personer med särskilda behov. Bland annat har projektet Konst som uttrycksmedel för yngre vuxna med
demenssjukdom åter startats upp.
Nämnden har under året gjort en inventering av det kulturella utbud som finns för äldre. En koordination
av aktiviteter på äldreboenden i samverkan med hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är en av de insatser
som skapat förutsättningar för ökad delaktighet och medskapande för äldre Malmöbor.
Malmö Kulturskola har under året ökat antalet elevplatser med 211 till drygt 4 200. Genom att öka den
geografiska tillgängligheten har fler familjer engagerat sig i kulturskolan. Nystartade verksamheten på
Kirsebergsskolan har till exempel genererat 300 nya elever till Malmö kulturskola. Det har under året också
etablerats ett nytt allaktivitetshus på Apelgårdsskolan i Rosengård, och Malmöbor som inte annars haft
möjlighet att ta del av aktiviteter har kunnat delta då aktiviteterna arrangerats i deras närmiljö. Sommarscen
Malmö presenterade under sommaren arrangemang på 44 olika platser i Malmö och nådde tiotusen fler
besökare än 2017. Totalt genomfördes 155 arrangemang inom ramen för Sommarscen. På stadsarkivet
sattes ett nytt rekord i genomförda arrangemang i den publika verksamheten och de många föredragen
behandlade en bred samling ämnen, allt från finska inbördeskriget till matlagning.
Mycket av arbetet som bedrivits inom ramen för kulturnämndens verksamheter under 2018 bedöms ge
positiva effekter även i ett långsiktigt perspektiv. Malmö Opera har vänt sig till Malmö Kulturskola för ett
samarbete kring musikalen Matilda. 21 barn i åldern 8–14 år har tränats på kulturskolan för bärande roller i
musikalen som har premiär våren 2019. Genom undervisning på hög nivå skapas förutsättningar för barn
och unga att bli professionella kulturaktörer i framtiden. Kulturnämndens verksamheter kommer även
framåt att fokusera på dialog och delaktighet.
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Fritidsverksamhet
Fritidsnämnden har ansvar för drift av större idrotts-, bad- och fritidsanläggningar, allmän föreningsservice
och föreningsbidrag med undantag för det ansvar som åvilar andra nämnder, samt större idrotts- och
fritidsarrangemang. Nämnden ansvarar även för fritidsgårdar och mötesplatser för barn och unga med
undantag för det ansvar som åvilar andra nämnder.
Fritidsnämndens nettokostnad uppgick till 537 Mkr, vilket var 7 % mer än under föregående år. En stor del
av ökningen är en effekt av att nämnden tog över fritidsgårdsverksamheten från och med maj 2017.
Fritidsnämnden har ansvarat för det statliga bidrag som Malmö stad erhållit för att anordna gratis
lovaktiviteter för barn i åldern 6–15 år. Bidraget var på knappt 35 Mkr och avsåg både
sommarlovsaktiviteter och övriga lov. Fritidsnämnden har genomfört aktiviteter i nära samarbete med
berörda nämnder och i samverkan med Malmös föreningsliv. En annan stor satsning under året har varit
den avgiftsfria simskolan för elever i förskoleklass. Syftet har varit att ge eleverna bättre förutsättningar att i
framtiden ta del av simundervisning. Satsningen har genomförts tillsammans med Malmös simföreningar
och finansierats via ett statligt bidrag på drygt 12 Mkr.
Några större evenemang som genomfördes under året var Malmö Open, VM i Goalball och
världstourtävlingen Lucky Larsen Masters i bowling. Under 2018 rekryterades sju evenemang till Malmö,
däribland EM i triathlon 2020, EM-kval i Basket (Sverige-Danmark) 2019 samt EM Masters friidrott
inomhus 2020.
I maj invigdes Skandinaviens första cricketcenter inomhus Indoor Cricket. Satsningen innebär att Malmö
fortsätter att skapa förutsättningar för nya idrotter och aktiviteter.
Fritidsnämndens ambition är att erbjuda alla Malmöbor möjligheter till en meningsfull fritid. Dock är tjejers
aktivering och en jämn och hög aktivitetsgrad runt om i staden fortfarande en utmaning att arbeta vidare
med. Könsfördelningen på nämndens besöksanläggningar är ojämn, förutom på simhallarna, och även när
det gäller besökare på fritidsgårdarna är könsfördelningen ojämn. Jämställdhetsanalyser är genomförda på
14 av nämndens 17 fritidsgårdar och åtgärder är påbörjade. Genomförda åtgärder efter analys är ny
genomtänkt möblering, förflyttning av aktiviteter inom befintliga lokaler, samt ny och ökad medvetenhet
om bemötande. Resultaten visar på fler flickor i verksamheterna än tidigare.
Att skapa tillit, trygghet och ett tillåtande klimat är några viktiga faktorer för att nå fler flickor. Att flickor
och pojkar ska delta på samma aktivitet på lika villkor är något som nämnden eftersträvar. Fritidsnämnden
uppger att de har utmaningar vad gäller mobbning, trakasserier och kränkande särbehandling. Åtgärder har
vidtagits för att förbättra tryggheten och säkerheten i och omkring nämndens anläggningar och lokaler.
Förbättringar har gjorts vid friluftsbaden för att förbättra säkerheten vid baden men även för att stärka
besökarnas upplevda kvalitet.
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
Individ- och familjeomsorg omfattar socialt arbete enligt SoL 19 avseende insatser för barn, ungdom,
familjer och missbrukare samt ekonomiskt bistånd, men även LVM 20, LVU 21 och föräldrabalken.
Nettokostnaderna för individ- och familjeomsorgen var 3 261 Mkr, i vilket inkluderas arbetsmarknads- och
socialnämndens samtliga kostnader inklusive kostnader för hemlöshet, ekonomiskt bistånd och
arbetsmarknadsinsatser. Omorganisationen under 2017 försvårar jämförelse mellan åren.
Socialtjänstlag (2001:453)
Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
21 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
19
20
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Omvärldsfaktorer som hög arbetslöshet, bostadsbrist och många människor på flykt har under de senaste
åren lett till kostnadsökningar inom till exempel hemlöshet och ekonomiskt bistånd.
Under 2018 har befolkningstillväxten tillsammans med bostadsbrist lett till ökad hemlöshet. Arbetslösheten
i Malmö har däremot minskat vilket bedöms påverka arbetsmarknads- och socialnämndens arbete positivt.
Ekonomiskt bistånd
Det vanligaste skälet till att människor kommer i kontakt med
socialtjänsten är försörjningsproblem. Under 2018 mottog
14 945 hushåll ekonomiskt bistånd någon gång under året,
och varje månad var det i genomsnitt 9 460 hushåll. Detta är
en minskning jämfört med 2017 och en trend som hållit i sig
sedan 2015.
Trots färre bidragshushåll ökade den totala kostnaden för
ekonomiskt bistånd med 2,5 % jämfört med 2017. Den
genomsnittliga kostnaden per hushåll och månad var drygt
5 % högre jämfört med 2017. Av kostnadsökningen avsåg 39
% hushåll i delområden med stor nybyggnation och därmed
högre hyresnivåer. En annan orsak till att kostnaderna blivit
högre är höjd riksnorm 22.
En något lägre andel av hushållen som mottog ekonomiskt
bistånd blev självförsörjande under året jämfört med 2017,
och det gäller även barnfamiljer. Fler hushåll har behov av
kompletterande försörjningsstöd på grund av otillräcklig
inkomst, trots att de vuxna arbetar heltid, eller på grund av att
de har otillräcklig etableringsersättning.
En positiv utveckling är att färre hushåll med unga vuxna har beviljats ekonomiskt bistånd under året, vilket
kan kopplas till minskad ungdomsarbetslöshet
och satsningar både inom kommunen och
EKONOMISKT BISTÅND
Arbetsförmedlingen.
2018

Antal biståndsärenden som avslutades under året
var färre jämfört med 2017. Under föregående år
avslutades många ärenden då migrationen till
Sverige innebar att många hushåll fick tillfälligt
ekonomiskt bistånd i avvaktan på
etableringsersättning. Minskningen av det totala
antalet hushåll med försörjningsstöd beror till
stor del på färre nya hushåll.

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd
någon gång under året
Varav b arnfamiljer

2017

14 945 15 498
5 140

5 006

Andel hushåll som blev självförsörjande
28%
31%
Andel barnfamiljer som blev självförsörjande
23%
25%
Utbetalt belopp per månad i genomsnitt,
9 144 8 698
samtliga hushåll
Utbetalt belopp per månad i genomsnitt,
11 361 10 636
barnfamiljer

Det finns ett samband mellan genomsnittlig biståndstid, hushållens sociala situation och möjligheten att bli
självförsörjande. Antal hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd 23 har minskat med föregående år men
den genomsnittliga biståndstiden för dessa hushåll är relativt oförändrad. Detsamma gäller för barnfamiljer.

Riksnormen grundar sig på Konsumentverkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar och fastställs årligen
av regeringen
23 Långvarigt ekonomiskt bistånd innebär 10 månader eller mer under året
22
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Under året har medborgartjänsten Mitt försörjningsstöd utvecklats ytterligare och projektering för införandet
av e-ansökan inom ekonomiskt bistånd påbörjats. De digitala tjänsterna är ett komplement till personliga
möten med socialtjänsten och ger en möjlighet till självservice för de brukare som önskar detta.
Hemlöshet
Malmö har sedan många år haft en ökande hemlöshet framför allt på grund av bostadsbrist i kombination
med inflyttning av hushåll som inte är etablerade på arbetsmarknaden eller bostadsmarknaden. Som en följd
av hemlöshetens utveckling har antalet hushåll som beviljats bistånd till boende ökat jämfört med
föregående år.
Antalet hushåll som bott i akut eller tillfälligt boende
i genomsnitt per dygn har ökat med 8,5 % under
2018 jämfört med 2017. Framför allt är det antalet
barnfamiljer i tillfälliga boenden som har ökat. En
förklaring är att anhöriginvandringen ökade jämfört
med 2017. Under 2018 tog Malmö emot cirka 75
anhöriga per månad jämfört med 55 anhöriga per
månad under 2017. Detta har bland annat lett till
ökat behov av större lägenheter, där bristen på
tillgängliga lägenheter är som störst. Under det
fjärde kvartalet 2018 har antalet hushåll i akuta eller
tillfälliga boenden dock minskat till samma nivå som
fjärde kvartalet 2017. En skillnad på 100 hushåll
som bor i lägenhet i stället för tillfälliga eller akuta boendeformer, innebär en kostnadsbesparing på runt
3 Mkr per månad. Förutom den stora kostnadsbesparingen innebär boende i lägenhet en förbättrad social
situation. Detta gäller inte minst för barnfamiljer.
Sedan våren 2018 arbetar arbetsmarknads- och socialnämnden tillsammans med tekniska nämnden enligt
en ny process med inkomna övertagslägenheter, vilket resulterat i effektivare användning av tillgängliga
lägenheter. Den nya processen och fler övertagslägenheter bidrog till minskningen under årets senare del.
I oktober 2018 befann sig enligt Malmö stads årliga hemlöshetskartläggning totalt 1 959 vuxna personer i
hemlöshet. Det är en ökning med cirka 12 % jämfört med år 2017. Antalet barn i hemlöshet uppgick i
oktober till 1 347, en ökning med 26 %. Under året har nästan 4 % av alla barn i Malmö bott kortare eller
längre tid på ett akut eller tillfälligt boende efter biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen.

Arbetsmarknads- och socialnämndens nettokostnader för boende för hemlösa uppgick till 583 Mkr,
inklusive satsning på att förkorta tiden då hemlösa hushåll bor i tillfälliga och akuta boenden samt en
effektivare hantering av kommunens lägenheter. Vissa kostnader finns även inom tekniska nämnden för
anskaffning och administration av hyreskontrakt samt teknisk tillsyn av lägenheter. Jämfört med föregående
år ökade kostnaderna med cirka 15 %.
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Bosättning för nyanlända
Enligt bosättningslagen 24 anvisas nyanlända med uppehållstillstånd till samtliga kommuner enligt särskilt
fastställda fördelningstal. Syftet med lagen är att nyanlända snabbare ska tas emot för bosättning i en
kommun och därmed kunna påbörja etablering på arbetsmarknad och i samhällslivet. Anvisningar till
kommuner omfattar i första hand nyanlända som vistas i Migrationsverkets anläggningsboenden samt
kvotflyktingar. Ensamkommande barn omfattas inte av lagen, med undantag för ensamkommande som är
kvotflyktingar.
Malmö är i fas med mottagandet av nyanlända invandrare enligt bosättningslagen och kommer att kunna
erbjuda bostäder i upp till fyra år till samtliga.
Malmö skulle under 2018 ta emot 155 nyanlända personer fördelade på 30 familjer samt 11 män och 11
kvinnor i ensamhushåll. Familjerna placeras främst i modulbostäder. Under 2018 har 100 av de 155
nyanlända flyttat till Malmö och övriga är inplanerade under februari och mars 2019 enligt
överenskommelse med Migrationsverket.
Barn och unga
Antalet aktualiseringar som rör barn och familj har ökat under senare år, en trend som höll i sig under 2018.
Framförallt är det anmälningarna som ökar. Cirka 60 % av anmälningarna leder till utredning. Det finns
flera orsaker till varför en anmälan inte går vidare till utredning, exempelvis att den unge inte bedöms ha
mer behov än vad en förälder kan ge eller att föräldern inte ger samtycke till någon insats från
socialtjänsten.
Andelen anmälningar om barn som far illa 25 och som utreds inom socialtjänsten, har varit på ungefär
samma nivå sedan 2015. Antalet anmälningar har däremot ökat mer än befolkningen vilket innebär att fler
barn anmäls mer än en gång. En av flera orsaker till ökningen kan vara ökad uppmärksamhet kring barn
som utsatts för våld, förbättrat samarbete mellan socialtjänsten, skola och polis samt ett medvetet arbete
kring att uppmärksamma anmälningsplikten.
Antal placeringar av barn 26 har minskat med 4 % jämfört med 2017. Barn som växer upp i samhällsvård har
sämre fysisk och psykisk hälsa än genomsnittet. Som grupp har dessa barn mycket höga risker för en
ogynnsam utveckling över tid, när det gäller självmord, missbruk, kriminalitet, bidragsberoende och
tonårsföräldraskap.
Landstinget ska numera enligt lag och på initiativ av socialnämnden erbjuda en hälsoundersökning i
anslutning till vård utanför det egna hemmet av ett barn eller en ung person. Av de familjehemsplacerade
barnen var det 62 % som hälsoundersöktes jämfört med 78 % föregående år, och av institutionsplacerade
barn blev 31 % hälsoundersökta i samband med placering, vilket är i nivå med föregående år. Det kan
finnas olika orsaker till den låga andelen, exempelvis att det finns en tidigare hälsoundersökning som
fortfarande gäller men det kan även bero på bristande samverkan mellan kommunen och regionen.
Insatser för barn som lever med eller utsätts för våld har förstärkts under 2018. Ett samarbete mellan
arbetsmarknads- och socialnämnden och grundskolenämnden har lett till att barnen får tillgång till skolgång
under tiden de är på skyddat boende. Arbetsmarknads- och socialnämnden menar att det finns behov av att
utveckla mer ändamålsenliga former för att tidigare fånga upp och ge stöd i nära samverkan med skola och
andra aktörer.
Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning
De vanligaste orsakerna var bristande omsorg om barnet och misstänkt kriminalitet.
26 Avser placering av barn på institution, i familjehem eller i jourhem. Från 1 514 placeringar 2017 till 1 454 placeringar
2018.
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Antalet aktualiserade ensamkommande barn har minskat med 33 % jämfört med 2017, vilket inneburit att
det under året gjorts en omställning av boendeverksamheten för ensamkommande barn och unga. Två
kommunala boenden har avvecklats under året. Kartläggning av placeringsbehoven hos ensamkommande
barn i Malmö visar att behovet av stödboendeplatser27 är större än det kommunala utbudet och bristen på
adekvata lokaler har gjort att omställningen till stödboenden försvårats.
Den nya gymnasielagen (lagen om ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande) trädde i
kraft den 1 juli 2018. I Malmö gäller detta 155 ungdomar. Dessa personer har endast rätt till dagersättning
och saknar helt rätt till hjälp med boende vilket innebär att de befinner sig i en särskilt utsatt position. För
att följa utvecklingen kring situationen för målgruppen har arbetsmarknads- och socialförvaltningens olika
verksamheter kontinuerligt fört dialog med de etablerade frivilligorganisationerna.
Missbruk och psykisk ohälsa
Antalet placeringar av vuxna på grund av missbruk eller beroende har minskat under året och placeringarna
är i genomsnitt kortare än tidigare. Resultatet beror på fler öppenvårdsinsatser och en förbättrad vårdkedja.
Arbetsmarknads- och socialnämnden ingår i fyra lagstadgade överenskommelser med Region Skåne som
omfattar personer med samsjuklighet, det vill säga missbruk och beroende samt psykisk ohälsa.
Arbetsmarknads- och socialnämnden och funktionsstödsnämnden har under året arbetat med att stärka
samverkan för personer med psykisk ohälsa som behöver stöd och hjälp från båda nämndernas
verksamheter.
VÅRD OCH OMSORG OM ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Vård- och omsorgsverksamheten ansvarar för personer som till följd av ålder, fysisk eller psykisk
funktionsnedsättning eller sjukdom är i behov av stöd och hjälp. Insatser som omfattas är bland annat
hemtjänst, korttidsvård, särskilt boende, bostad med särskild service enligt LSS28, daglig verksamhet,
personlig assistans, socialpsykiatri samt hälso- och sjukvård.
Nettokostnaderna för verksamheten totalt uppgår för 2018 till 4 806 tkr. Omorganisationen under 2017
försvårar jämförelse av nettokostnader mellan åren. Rensat från vissa jämförelsestörande poster 29 uppgår
nettokostnaderna för 2018 till omkring 4 460 Mkr, vilket innebär en ökning i förhållande till 2017 med cirka
70 Mkr eller 1,6 %.
Från och med 1 januari 2018 gäller nya regler för hur patienter/brukare och närstående ska göra för att
lämna klagomål eller synpunkter på vården. De nya reglerna innebär att det i första hand ska vara
vårdgivarna som tar emot och bemöter klagomål. Bakgrunden är att verksamheten har bäst insikt i vad som
hänt och därmed bättre möjligheter att vidta åtgärder för att förebygga att det händer igen. I september
2018 beslutade kommunfullmäktige att Malmö stads förtroendenämnd skulle upphöra och att rådgivande
funktioner mot brukargrupper och deras anhöriga från 2019 är ett ansvar för hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden respektive funktionsstödsnämnden. Brukare och närstående kan också vända sig till

27 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 HVB,
ska kunna placeras i ett stödboende.
28 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
29 Från och med 2018 mäts nettokostnaderna för verksamheten inklusive nämndsövergripande kostnader för
administration i form av till exempel ekonomi, HR och förvaltningsledning. I nationell statistik över kostnader för
olika verksamheter ingår denna typ av kostnader. Syftet med en förändrad mätning är att närma sig den nationella
statistiken.
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Region Skånes patientnämnd för stöd och hjälp i att föra fram klagomål till verksamheten och få dem
besvarade.
Nedan beskrivs delar av utvecklingen inom verksamheten riktad till äldre respektive personer med
funktionsnedsättning. Begreppet personer med funktionsnedsättning omfattar i detta sammanhang alla
personer yngre än 65 år i behov av insatser till följd av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller
sjukdom.
Vård och omsorg om äldre
Vård och omsorg om äldre omfattar såväl insatser enligt SoL 30 som hemtjänst, korttidsvård och särskilt
boende som hälso- och sjukvårdsinsatser. Flest brukare återfinns inom hemtjänsten, men sett till
nettokostnaderna är särskilt boende den största verksamheten.
Förebyggande arbete mot ofrivillig ensamhet, fallolyckor och ökad trygghet
I arbetet med att motverka ofrivillig ensamhet och isolering har en kartläggning av mötesplatser och
aktiviteter genomförts som visar på ett brett utbud av bland annat utevistelse, fysisk aktivitet och
kulturupplevelser. Information till Malmöborna om mötesplatser och aktiviteter har också förbättrats
genom en ny programtidning, Vi tillsammans. Genom att erbjuda hälsofrämjande samtal till alla Malmöbor
som fyllt 80 år under året kan verksamheten nå fler som kan vara ofrivilligt ensamma. I de strukturerade
samtal som förts ställdes frågor om upplevelse av ensamhet. Av de drygt 400 80-åringar som tackade ja till
samtal svarade 78 % att de inte besväras av ensamhet. Endast 3 % svarade att de ofta besväras av ensamhet.
Fallprevention är ett fortsatt viktigt fokusområde inom verksamheten, då konsekvenserna av fall är
betydande såväl för individen som för samhället. Balansträning, information på mötesplatser och
Fixartjänsten är exempel på aktiviteter som förebygger risken för fall. Inom hemtjänst, korttidsvistelse och
särskilt boende ligger fokus på att förhindra upprepade fall. Mätningar visar att en relativt låg andel brukare
inom hemtjänst och korttidsvård (drygt 4 %) har fallit mer än en gång. På särskilda boende är det dock en
relativt hög andel (drygt 15 %) som fallit mer än en gång. Människor på särskilda boende är i hög grad
multisjuka med kroppsliga och/eller kognitiva svårigheter vilket innebär en stor risk för fallolyckor.
Fördjupning av brukarundersökning genom intervjuer
Socialstyrelsens årliga enkätundersökning som skickas till samtliga brukare med hemtjänst och på särskilt
boende har gett närmare 4 000 svar i Malmö. Svaren visar ett försämrat resultat i förhållande till förra året
kring upplevelsen av nöjdhet, trygghet, förtroende och bemötande. Som exempel kan nämnas att den
sammantagna nöjdheten med hemtjänst respektive särskilt boende har minskat från 83 % nöjda till 81 %
för hemtjänst och från 81 % nöjda till 80 % för särskilt boende. Variationen mellan enheter är stor, där
vissa ligger under 60 % nöjdhet medan andra ligger på 100 % 31.
För att fördjupa resultatet av brukarundersökningarna har en intervjustudie genomförts under 2018 och
sammanställning av resultatet pågår. Syftet med intervjuerna är att få tydligare svar och mer kunskap om
upplevelse av bemötande, vad som skapar en känsla av trygghet och hur brukare och anhöriga upplever att
kommunikation och information fungerar. Under 2019 kommer resultatet av intervjuerna användas för att
vidareutveckla verksamheten.

30
31

Socialtjänstlagen (2001:453)

Genomsnittet i riket för 2018 ligger på 88 % för hemtjänst och 81 % för särskilt boende.
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Ny kostenhet för ökad kvalitet på mat och måltider
Under året har en kostenhet bildats som leds av en chef med måltidskompetens. Enheten har samlat kockar
och kök på särskilda boende samt två restaurangkök (Tuppen och Dammfrigården). Dietister ingår i
organisationen från och med årsskiftet 2018–2019. Kvalitetsutveckling pågår som rör hela
måltidssituationen med arbetssätt och struktur inspirerade av Livsmedelsverkets rekommendation Bra
måltider i äldreomsorgen. Genom förbättrad dialog mellan tillagnings- och mottagningskök kan matgästernas
synpunkter bättre tas tillvara. Den nya enheten kan också ta ett större helhetsgrepp kring hållbar utveckling,
matsvinn och ekologisk mat.
Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Den nya lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft den
1 januari 2018. Samtidigt började det nya hälso- och sjukvårdsavtalet med Region Skåne att gälla, som
reglerar den lagstadgade samverkan. Under året har anpassningar gjorts för att möjliggöra en mer flexibel
övergång mellan slutenvård och kommunal omsorg. Samverkan med Region Skåne har inneburit att de som
behöver omvårdnad och stöd i hemmet snabbare kunnat tas om hand efter att de färdigbehandlats på
sjukhus. Effekten av förändrade arbetssätt återspeglas i kommunens kostnader för personer som legat kvar
på en vårdplats efter avslutad behandling (”utskrivningsklara från sjukvård” i tabellen nedan). Antalet
vårddygn har sjunkit till endast 32 dygn 2018, från 456 dygn 2017, och kostnaderna har minskat med cirka
2 Mkr till 229 tkr.
Antal brukare och kostnader i verksamheten
Befolkningsutvecklingen har stor betydelse för efterfrågan på vård och omsorg för personer 65 år och
äldre. Andelen invånare med insatser varierar något från år till år, men har legat omkring 19 % de senaste
tio åren. Under 2018 har antalet invånare 65 år och äldre ökat med 1 %. Samtidigt har det genomsnittliga
antalet brukare minskat marginellt med 0,5 %. Totalt hade i genomsnitt 9 577 brukare insatser inom
hemtjänst, korttidsvård och särskilt boende under 2018.
Tabellen visar antalet brukare och
kostnad per brukare för 2017 och
2018. Kostnadsjämförelsen mellan
åren försvåras av
omorganisationen i maj 2017, då
verksamheten omfördelades från
sex nämnder till två. Efter
rensning från vissa
jämförelsestörande poster har
kostnaderna per brukare minskat
något för korttidsvård och särskilt
boende. För hemtjänst är
kostnadsminskningen större och
beror delvis på en översyn av
resurstilldelningen till
hemtjänstgrupperna efter
omorganisationen.

VÅRD OCH OMSORG OM ÄLDRE
Hemtjänst
Antal brukare
Kostnad per brukare (kr)*

2018
7 380
147 360

2017
7 379
154 850

Korttidsvård
Antal årsplatser
Kostnad per brukare (kr)*

208
929 470

238
946 210

-30
-16 740

-12,4%
-1,8%

Särskilt boende
Antal årsplatser
Kostnad per brukare (kr)*

1 989
660 920

2 008
663 610

-19
-2 690

-0,9%
-0,4%

32
229

456
2 238

-423
-2 009

-92,9%
-89,8%

Utskrivningsklara från sjukvård
Antal vårddygn
Total kostnad (tkr)

Förändring
1
0,0%
-7 490
-4,8%

*kostnader 2018 är rensade från jämförelsestörande post i form av förvaltningsövergripande administration

Sett över de senaste fem åren har antalet brukare ökat med totalt cirka 4 %. Samtidigt sker en viss
förskjutning av insatser från särskilt boende, där antalet brukare minskar, till hemtjänst. Detta får en viss
effekt på kostnaderna, som ökat med totalt cirka 2 % under samma femårsperiod. Förändrade arbetssätt till
följd av det nya hälso- och sjukvårdsavtalet med Region Skåne innebär att utvecklingen, där fler kan ges
mer omfattande vård i hemmet, sannolikt fortsätter framöver. Samtidigt sker också omstrukturering inom
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framför allt särskilt boende. Behovet av gruppboendeplatser för personer med demensdiagnos har ökat och
47 vårdboendeplatser har under året konverterats till gruppboendeplatser. Åtgärden förväntas medföra att
kötiden för personer som beviljats en gruppboendeplats förkortas och beläggningsgraden ökar.
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning omfattar såväl insatser enligt SoL 32 - hemtjänst,
korttidsvård, särskilt boende och boendestöd – som insatser enligt LSS 33 - bostad med särskild service,
daglig verksamhet, personlig assistans med flera – och hälso- och sjukvårdsinsatser. Insatser inom ramen
för LSS utgör den största delen av verksamheten.
Bostad med särskild service enligt LSS och boendestöd som komplement
I genomsnitt under 2018 har 900 brukare
haft en bostad med särskild service enligt
LSS, varav 14 var placerade utanför
Malmö. Vid utgången av 2018 hade 897
brukare plats i LSS-bostad och 27 stod i
kö för att anvisas en lägenhet.

BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE ENLIGT LSS
Antal brukare
Kostnad per brukare (kr)*

2018
900
961 710

2017
903
872 090

Förändring
-3
-0,4%
89 620
10,3%

*kostnader 2018 är rensade från jämförelsestörande post i form av
förvaltningsövergripande administration

Antalet brukare med betydande behov av stöd och service ökar, vilket bland annat krävt ökad bemanning i
flera boenden. Behoven påverkas också av brukarnas ålder. Allt fler når en hög ålder vilket kan medföra
demenssjukdom utöver den ursprungliga funktionsnedsättningen. De ökande behoven hos brukarna
återspeglas i kostnadsutvecklingen och kostnaden per brukare ökar med omkring 10 % 2018. Behovet av
ändamålsenliga bostäder driver fortsatt utbyggnad samt ombyggnad av befintliga boenden. Ett viktigt
utvecklingsområde är bostäder för personer som behöver en särskilt stimulianpassad miljö, som ett
alternativ till placeringar utanför Malmö. Denna typ av bostäder ställer höga krav på utformning av såväl
utemiljö som innemiljö samt geografisk placering.
Som komplement till bostad med särskild service enligt LSS erbjuds insatsen boendestöd för personer med
lindrig utvecklingsstörning och/eller autismspektrumtillstånd. Insatsen kan beviljas för de som inte har ett
så omfattande behov av stöd som bostad med särskild service innebär. Boendestöd innebär en möjlighet
för den enskilde att leva som andra till en väsentligt lägre kostnad för kommunen. Under 2018 har
boendestödet kunnat avslutas för fem personer som nu klarar sitt boende utan stöd av kommunen.
Daglig verksamhet, sysselsättning och arbete
Sysselsättning inom daglig verksamhet
DAGLIG VERKSAMHET
kan omfatta antingen enskild plats i en
2018
2017
Förändring
ordinarie verksamhet (inom kommun
Antal brukare
796
772
24
3,2%
eller företag) eller en plats i en
Kostnad per brukare (kr)*
230 800 213 410 17 390
8,1%
verksamhet där endast personer som har
*kostnader 2018 är rensade från jämförelsestörande post i form av
daglig verksamhet enligt LSS har sin
förvaltningsövergripande administration
sysselsättning. I genomsnitt under 2018
har närmare 800 brukare deltagit i verksamheten, vilket är en ökning med 3,2 % i förhållande till 2017. Vid
utgången av 2018 stod 31 personer i kö för plats i daglig verksamhet. Brukare som söker daglig verksamhet
enligt LSS har allt mer komplexa stödbehov vilket gör att det blir allt svårare att verkställa besluten, bland
annat på grund av brist på ändamålsenliga lokaler. De ökande behoven återspeglas i kostnadsutvecklingen
och kostnaden per brukare ökar med cirka 8 % 2018.

32
33

Socialtjänstlagen (2001:453)
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
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Daglig verksamhet ska bidra till brukarnas personliga utveckling och främja delaktighet i samhället. Ett
övergripande mål är att utveckla den enskildes möjligheter till arbete på kortare eller längre sikt. Under året
har fyra personer gått vidare till lönearbete, fem personer har gått till arbetsrehabilitering inom
Arbetsförmedlingen och sex personer har gått till studier.
Vid deltagande i daglig verksamhet erhåller brukare en habiliteringsersättning. Under året beslutade
funktionsstödsnämnden att höja habiliteringsersättningen från fyra kronor i timmen till åtta kronor i
timmen. Under 2018 finansierades kostnadsökningen med statsbidrag i form av stimulansmedel från
Socialstyrelsen.
Personlig assistans och konsekvenser av Försäkringskassans förändrade bedömningar
Ansvaret för personlig assistans delas mellan kommunen och Försäkringskassan, som kan bevilja
assistansersättning till brukare vars grundläggande behov av assistans överstiger 20 timmar per vecka.
Kommunen har dock alltid kostnadsansvar för de första 20 timmarna per vecka. De senaste åren har
vägledande domar i högsta förvaltningsdomstolen lett till förändrade bedömningar av vad som anses vara
grundläggande behov. Detta har medfört att brukare i större utsträckning vänder sig till kommunen för att
ansöka om personlig assistans eller andra kompletterande
insatser.
Diagrammet visar förskjutningen av ärenden från
Försäkringskassan till kommunen. Antalet timmar med
personlig assistans enligt LSS har ökat med
41 procentenheter 2018. Samtidigt har antalet ärenden
enligt SFB minskat med 6 procentenheter. Förskjutningen
av ärenden återspeglas också i kostnadsutvecklingen för
personlig assistans. De totala kostnaderna för
verksamheten ökade från 245 Mkr 2017 till drygt 282 Mkr
2018, en ökning med cirka 15 %.
Delaktighet och inflytande
Ett fortsatt utvecklingsområde under året har varit att anpassa forumen för brukarinflytande utifrån
brukarnas olika behov och förutsättningar. Bland annat används boenderåd som verktyg för inflytande och
ett brukarråd med representanter från ett antal brukar- och anhörigföreningar har startat. Inför valet 2018
har verksamheten arbetat aktivt för att främja ett ökat valdeltagande hos personer med
funktionsnedsättning, bland annat genom att anordna valverkstad och ta fram lättlästa valguider.
Kommunikativt och kognitivt stöd är en förutsättning för delaktighet och inflytande för många brukare.
Under året har flera kommunikationsverktyg implementerats för att stärka samtalet med barn i bland annat
utredningsprocessen vid ansökan om insats. Samarbete har påbörjats med socialtjänsten för att hjälpa
handläggarna med verktyg för barnsamtal. Personalen i daglig verksamhet har utbildats i alternativ och
kompletterande kommunikation, AKK, vilket ökat möjligheten att anpassa verksamheten för att möta
brukarnas behov och förutsättningar.
Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning och psykisk sjukdom
Personer med psykisk funktionsnedsättning är inte berättigade till daglig verksamhet enligt LSS och står
ofta långt från arbetsmarknaden. Sysselsättning för denna målgrupp är en utmaning. Mötesplats Vänkretsen
riktar sig till målgruppen och har utökat sin verksamhet under året, vilket medfört att fler kommer till
mötesplatsen. I maj 2018 omvandlades ett samverkansprojekt med Region Skåne som bedrivits inom ramen
för Uppdrag psykisk hälsa till en fortlöpande verksamhet. Där används metoden Individual Placement and
Support, IPS, för att få personer med psykisk funktionsnedsättning i arbete och stötta dem.
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Hemtjänst, korttidsvård och särskilt boende
Under 2018 har i genomsnitt
VÅRD OCH OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
765 brukare yngre än 65 år haft insatser
Förändring
Hemtjänst
2018
2017
inom hemtjänst, korttidsvård och
Antal brukare
636
687
-51
-7,4%
särskilt boende, vilket är 44 färre än
Kostnad per brukare (kr)*
144 950 143 050
1 900
1,3%
2017. Sett över de senaste fem åren har
Korttidsvård
dock antalet brukare i åldersgruppen
Antal årsplatser
28
33
-5 -16,3%
ökat med cirka 10 %. Befolkningen i
Kostnad per brukare (kr)*
885 740 946 210 -60 470
-6,4%
samma åldersgrupp har bara ökat med
Särskilt
boende
knappt 4 % under samma period.
Antal årsplatser
101
89
12
14,0%
Kostnaderna per brukare minskar för
Kostnad per brukare (kr)*
788 310 663 610 124 700
18,8%
korttidsvård men ökar för hemtjänst och
*kostnader 2018 är rensade från jämförelsestörande post i form av
särskilt boende. I samband med
omorganisationen under 2017 skedde en förvaltningsövergripande administration
del omstrukturering av verksamheten vilket försvårar analysen av kostnadsutvecklingen per delverksamhet.
ARBETSMARKNAD
Konjunkturläget har varit starkt i Sverige under 2018 även om tillväxten förväntas mattas något under 2019.
Liksom i Skåne och i riket har arbetslösheten minskat i Malmö under 2018 jämfört med förra året.
Arbetslösheten har minskat både i antal arbetslösa och som andel av arbetskraft och ligger i genomsnitt på
13,9 % (14,7 % år 2017) enligt Arbetsförmedlingen. Ungdomsarbetslösheten har också minskat i antal och
andel och ligger på 16,1 % (19,1 % år 2017) enligt Arbetsförmedlingen.

Skillnaderna mellan olika grupper arbetslösa är sedan tidigare stor, men det har skett en minskning i
samtliga grupper. Särskilt stor är minskningen i gruppen utrikes födda unga män där det skett en signifikant
minskning, från 43,1 % av arbetskraften till 37,3 %.
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Även om konjunkturläget är starkt och arbetslösheten minskar, står många arbetslösa Malmöbor långt från
arbetsmarknaden och bristen på kvalificerad arbetskraft kvarstår. Slutförd gymnasieutbildning utgör en
vattendelare på arbetsmarknaden och ungefär var tredje arbetssökande i Malmö saknar gymnasial
utbildning.
Bristen på kvalificerad arbetskraft bromsar sysselsättningstillväxten och färre människor kommer i arbete.
Arbetsmarknadspolitiken är huvudsakligen ett statligt ansvar och inom ramen för den strategiska samverkan
mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen samordnas arbetet med arbetsmarknadsinsatser mellan de två
parterna. De beslutade nationella förändringarna angående Arbetsförmedlingens uppdrag och resurser
kommer att innebära nya förutsättningar framöver.
Antalet inskrivna i kommunens arbetsmarknadsinsatser ökade med 48 % jämfört med 2017, från 4 154 till
5 922. Nästan 850 personer har under året avslutats från arbetsmarknadsinsatser till arbete eller studier och
har därmed fått förutsättningar för självförsörjning. Detta beror bland annat på en ny intern
samverkansprocess mellan arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter för arbetsmarknad och för
ekonomiskt bistånd. En ökad samsyn och samverkan mellan nämndens olika verksamheter har lett till att
fler personer med ekonomiskt bistånd nu erbjuds och tar del av arbetsmarknadsinsatser.
Antalet personer som gick vidare från arbetsmarknadsinsatser till arbete eller studier ökade. Av de som
avslutade sina insatser gick 42 % fler vidare till arbete jämfört med 2017, och 39 % fler gick vidare till
studier.
Satsningar inom ramen för Jobbpakten har också bidragit till ett ökat deltagande i arbetsmarknadsinsatser.
Till exempel har 1 101 deltagare varit anställda i en arbetsmarknadsanställning och fler ungdomar än
tidigare har kunnat erbjudas sommarpraktik genom Ung i sommar.
ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHET
Den som har svårt att sköta sin ekonomi på grund av sjukdom, ålder eller något annat skäl kan få hjälp av
en god man eller en förvaltare, en så kallad ställföreträdare. Kommunens överförmyndarnämnd ansvarar
för handläggning och tillsyn avseende olika typer av ställföreträdarskap. Uppdraget som förvaltare, god man
och särskilt förordnad vårdnadshavare bygger på frivillighet och ideellt engagemang. Samtidigt är det ett
uppdrag som innebär stort ansvar för den som tar på sig rollen som ställföreträdare. De senaste åren har
50

det blivit allt svårare att hitta lämpliga gode män och förvaltare, särskilt till de mest komplicerade uppdragen
avseende personer med psykisk sjukdom eller missbruksproblematik, personer som är utåtagerande och
uppvisar aggressivt beteende eller personer som har anhöriga som uppvisar ett hotfullt beteende. Det är
även svårt att i tillräcklig utsträckning rekrytera personer som särskilt förordnade vårdnadshavare för barn
som saknar föräldrar.
För att lösa rekryteringssvårigheterna beslutade kommunfullmäktige i september 2018 att inrätta en
förvaltarenhet med anställda ställföreträdare. Det innebär att kommunen anställer personer som kan åta sig
de mer komplexa ställföreträdaruppdragen. De anställda ställföreträdarna ska bevaka huvudmannens rätt,
förvalta huvudmannens egendom och sörja för huvudmannens person. Tingsrätten beslutar om
förordnande och omfattning av ställföreträdarskapet i varje enskilt fall. Under hösten har arbete pågått med
att rekrytera ställföreträdare och bygga upp verksamheten.
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Medarbetarna
Malmö stad är en av de största arbetsgivarna i Skåne med ca 25 800 medarbetare inom cirka 400 olika
yrken. Varje dag ger Malmö stads medarbetare Malmöborna service inom olika områden som skola, miljö,
äldreomsorg, barnomsorg, stadsplanering, trafik och kultur. Engagemang, kompetens och ansvar är viktiga
förutsättningar för välfärdstjänster med hög kvalitet.
För att Malmö stad ska ge en god service till Malmöborna är kompetensen hos medarbetarna
verksamhetsavgörande och det är därför viktigt att tillgodose rätt kompetens hos medarbetarna på både
kort och lång sikt. Malmö stad arbetar sedan 2016 i ett ledningssystem för kompetensförsörjning.
Kompetensförsörjningsarbetet i ledningssystemet innebär att nämnderna årligen analyserar
verksamheternas behov och tillgång på kompetens, både kvalitativt och kvantitativt, genom så kallade
gapanalyser. Kompetensförsörjning handlar om att skapa förutsättningar för verksamheten att fungera och
utvecklas genom att ha tillgång till rätt kometens. Malmö stads ledningssystem för kompetensförsörjning
lägger grunden för ett strukturerat, gemensamt, strategiskt och systematiskt kompetensförsörjningsarbete.
Analysen och den administrativa leveransen i ledningssystemet ska skapa förutsättningar, incitament och
kunskap för att underlätta utvecklingsarbete, beslut och prioriteringar både lokalt och centralt.
Malmö stads verksamheter arbetar för att erbjuda goda anställningsvillkor. Under flera år har därför arbetet
med att minska antalet timavlönade medarbetare till förmån för tryggare anställningsformer varit en viktig
fråga. De senaste sex åren har andelen timavlönade minskat succesivt. Under 2018 avstannade den
minskande trenden och andelen timavlönade ökade marginellt med 0,1 procentenheter jämfört med 2017.
Arbetet med att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv i Malmö stad har fortsatt under året. Under
2018 fortsatte sjukfrånvaron att minska för andra året i rad, vilket är positivt. Det är dock angeläget att både
fortsätta det arbete som har visat sig ge goda effekter och att arbeta vidare med det som behöver utvecklas.
ANTAL MEDARBETARE
Under året uppgick medelantalet medarbetare, inklusive
visstidsanställda med timlön, till 25 811, vilket är en ökning
med 265 jämfört med 2017. Utvecklingen av antalet
medarbetare sedan 2012 framgår av diagrammet. Medelantalet
medarbetare är det genomsnittliga antalet medarbetare för
året, omräknat till antal årsarbetare inklusive visstidsanställda
med timlön.
Den 31 december 2018 var 25 797 medarbetare
månadsavlönade, varav 76 % kvinnor och 24 % män. Antalet
månadsavlönade har därmed ökat med 382 jämfört med
föregående år. Av samtliga månadsavlönade var 22 882 tillsvidareanställda, vilket utgjorde 89 %. Av
kvinnorna var 90 % tillsvidareanställda och av männen var 85 % tillsvidareanställda. Antalet
tillsvidareanställda ökade med 610 medarbetare under 2018.
Medelåldern för Malmö stads medarbetare var 43,3 år, vilket var en marginell höjning jämfört med
föregående år (43,2 år). Medelåldern för kvinnor var 43,5 år och för män 42,8 år.
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Det finns cirka 400 yrken fördelade på olika
yrkesgrupper i stadens verksamhetsområden. De
femton största yrkesgrupperna motsvarade totalt 16
544 medarbetare eller 64 %. Antal månadsavlönade
per yrkesgrupp framgår av tabellen.

ANTAL MÅNADSAVLÖNADE INOM DE 15 STÖRSTA
YRKESGRUPPERNA

Barnskötare
Undersköterska

PERSONALKOSTNADER
Det genomsnittliga löneutfallet för medarbetare som
omfattades av löneöversyn 2018 blev 2,86 %. Utfallet
blev 2,93 % för kvinnor och 2,64 % för män.
Medellönen för samtliga månadsanställda var 30 460
kronor 31 december 2018. Det innebar en ökning
med 1 018 kronor eller 3,46 % jämfört med
föregående år. Kvinnors medellön ökade med 3,58 %
(1 049 kronor) till 30 321 kronor och mäns medellön
ökade med 3,04 % (912 kronor) till 30 887 kronor.
Personalkostnaderna uppgick 2018 till 13 011 Mkr,
vilket innebär en ökning med 5,5 % i förhållande till
föregående år. Personalkostnadernas fördelning
framgår av diagrammet. I diagrammets
pensionskostnader ingår även ränta på avsatta
pensionsmedel. Personalkostnaderna utgjorde cirka
56 % av verksamhetens kostnader.

Antal
Andel
anställda kvinnor
3 040
88%
2 882
89%

Andel
män
12%
11%

Förskollärare
Vårdbiträde

1 409
1 171

94%
71%

6%
29%

Lärare årskurs 1-7
Stödassistent LSS
Lärare årskurs 4-9

1 045
1 022
672

82%
74%
63%

18%
26%
37%

Elevassistent
Sektionschef

617
559

55%
73%

45%
27%

Lärare allmänna ämnen
Kock/Kokerska

477
354

51%
65%

49%
35%

Förstelärare
Sjuksköterska
Socialsekreterare
myndighet BoU
Assistent

348
314

78%
88%

22%
12%

311

94%

6%

305

85%

15%

SJUKFRÅNVARO
Under åren 2010 till 2016 ökade sjukfrånvaron i
Malmö stad, liksom nationellt. Sedan 2016 har
sjukfrånvaron minskat, såväl i Malmö stad som
nationellt, och var för 2018 6,46 % i Malmö stad.
Kvinnors sjukfrånvaro 2018 var 7,12 % och mäns
sjukfrånvaro var 4,43 %.
De yrkeskategorier som har högst sjukfrånvaro i
Malmö stad är köksbiträde, restaurangbiträde 34,
förskollärare, stödpedagog LSS, aktivitetsledare,
barnskötare, personlig assistent HÖK, stödassistent
LSS, Fritidspedagog. Utvecklingen av
sjukfrånvarovolymen för samtliga månadsanställda
under perioden 2014–2018 framgår av diagrammet.
De totala sjuklönekostnaderna för 2018 uppgick till 283 Mkr (270 Mkr 2016). Kostnaderna för den korta
sjukfrånvaron (dag 1–14) motsvarade 237 Mkr, det vill säga 84 % av de totala sjuklönekostnaderna.
Tabellen visar sjukfrånvaron enligt den lagstadgade sjukfrånvaroredovisningen, som är beräknad utifrån
särskilt anvisat beräkningsunderlag (inklusive tidsbegränsat anställda som är timavlönade,
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rehabiliteringsersättning och förebyggande sjukpenning, exklusive tjänstledighet). Den totala sjukfrånvaron
enligt denna redovisning minskade 2018 med 0,1 procentenheter i förhållande till föregående år.
OBLIGATORISK SJUKFRÅNVAROREDOVISNING

Total sjukfrånvarotid i förhållande till sammanlagd ordinarie
arbetstid
varav tid med långtidssjukfrånvaro (över 60 dagar) i förhållande
till total sjukfrånvaro
Sjukfrånvarotid för kvinnor i förhållande till sammanlagd
ordinarie arbetstid för kvinnor
Sjukfrånvaro för män i förhållande till sammanlagd ordinarie
arbetstid för män
Sjukfrånvaro i åldersgruppen –29 år
i förhållande till gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 30–49 år i förhållande till
gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid
Sjukfrånvaro i åldersgruppen 50 år –
i förhållande till gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid

2018

2017

Förändring
(procentenheter)

6,8 %

6,9 %

0,1

37,9 % 39,2 %

1,3

7,4 %

7,6 %

0,2

4,9 %

4,8 %

-0,1

6,0 %

6,0 %

0

6,1 %

6,2 %

0,1

8,0 %

8,2 %

0,2

KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Verksamheternas bedömning i årets gapanalyser är att antalet medarbetare kommer behöva öka med 1 836
på fem års sikt. Gapanalyserna visar ett kvalitativt kompetensgap med ett underskott på 2 860 medarbetare
som har hög/mycket hög kompetens på fem års sikt. Kompetensgapet har blivit mindre jämfört med de
analyser som gjordes 2016 och 2017. Under året har bland annat stora satsningar gjorts på att utbilda
barnskötare, vårdbiträde och undersköterskor.
Under 2018 utannonserades 7 601 tjänster och 2017 utannonserades 8 266 tjänster. Det innebär en
minskning med 665 tjänster. Minskningen kan härledas till olika faktorer och ser olika ut för olika
yrkeskategorier. Bland annat har den minskade personalomsättningen, omorganisationen, verksamhetens
anpassning efter tillgången på kompetens på arbetsmarknaden påverkat.
Personalomsättningen under 2018 för Malmö stad var totalt 10,7 % (kvinnor 10,7 %, män 10,6 %), vilket
var en minskning med en procentenhet jämfört med 2017. Yrkeskategorier med hög personalomsättning
under året var bland andra sjuksköterska (22,8 %), fritidspedagog (17,5 %), arbetsterapeut (17,3 %) och
pedagog (16,7 %).
För att kunna ge Malmöborna en god service är det viktigt med jämställdhet och mångfald i Malmö stads
verksamheter. Andelen medarbetare med utländsk bakgrund 35 uppgick till 37,7 %, vilket innebar en ökning
med 1,1 procentenheter i förhållande till 2017. Av medarbetarna hade 38,2 % av kvinnorna utländsk
bakgrund och 36,3 % av männen.
Ett väl fungerande ledarskap är viktigt för att möjliggöra en arbetsmiljö där samtliga medarbetare känner
motivation, engagemang och delaktighet. En viktig faktor för att uppnå ett välfungerande ledarskap är
chefstätheten i organisationen. Under 2018 var den genomsnittliga chefstätheten 19,2 medarbetare per chef.
För 2017 uppgick den till 19,8 medarbetare per chef. Chefstätheten skiljer sig dock mellan förvaltningarna.
Genomsnittet för chefer som är kvinnor var högre än för män. Chefer som är kvinnor hade i genomsnitt
Personer med utländsk bakgrund avser personer som är födda utomlands och personer som är inrikes födda med
två utrikes födda föräldrar
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20,2 medarbetare medan chefer som är män hade i genomsnitt 16,7 medarbetare. I Malmö stad fanns vid
årsskiftet totalt 1 403 chefer, varav 72,5 % kvinnor och 27,5 % män.
Under den kommande tioårsperioden uppskattas cirka 5 170 tillsvidareanställda medarbetare att avgå med
ålderspension (65 år). Det motsvarar 23 % av det totala antalet tillsvidareanställda medarbetare. Under 2018
avgick 442 medarbetare med ålderspension, vilket motsvarar 1,7 % av alla månadsavlönade i Malmö stad.
Fördjupad information om och uppföljning av Malmö stads personalpolitiska mål och övergripande
personalområden finns i Malmö stads personalredovisning 2018.
FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Personaluppföljningen 2018 visar på minskad sjukfrånvaro och i analysarbetet som gjorts har ett antal
parametrar identifierats utifrån förvaltningarnas analyser för att minska sjukfrånvaro. Bland annat nämns
det förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet, samarbetet med företagshälsovården, ökat fokus
på tidiga insatser vid sjukskrivningar men också utbildningsinsatser till chefer. Framöver kommer
organisationen att fortsätta att arbeta vidare med att utveckla de identifierade insatserna.
Andelen heltidsanställda medarbetare har ökat. Samtidigt ökade antalet ofrivilligt deltidsanställda
medarbetare. Andelen timavlönade timmar har minskat succesivt sedan 2014 till fram till 2017. Under det
senaste året har det dock skett en marginell ökning. En viktig del i att kunna erbjuda medarbetare
heltidstjänster och att minska andelen timavlönade medarbetare till förmån för tryggare anställningsformer
är att arbeta med resurs- och bemanningsplanering samt schemaläggning där det är av vikt att förläggningen
stödjer ett hållbart arbetsliv. Under 2018 har Malmö stad fortsatt arbetet med att se över verktyg och
arbetssätt för att underlätta resurs- och bemanningsplanering.
Kompetensförsörjningsarbetet de kommande åren kommer att vara en fortsatt verksamhetsavgörande
fråga. Malmö stads arbetssätt i kompetensförsörjningsfrågan bygger på antagandet om att utveckling
uppnås om kompetens – uppdrag – förutsättningar hänger ihop och balanseras.
Förutsättningarna i omvärlden som indirekt eller direkt påverkar kompetensförsörjningen kan
sammanfattas med att:
•

Utbildningsdimensioneringen är för låg för att täcka behovet av utbildad arbetskraft och antalet
utexaminerade är svårt att påverka

•

Andelen unga som påbörjar högskolestudier direkt efter gymnasieskolan minskar

•

Konkurrensen om utbildad arbetskraft ökar

•

Ökade pensionsavgångar och personalrörlighet

•

Demografisk utveckling och globalisering

•

Ökad förändringstakt inom digital och teknisk utveckling

•

Även om kompetensen skulle finnas kan finansieringen vara en utmaning

Malmö stad står precis som andra kommuner och övriga sektorer inför stora kompetensutmaningar men,
Malmö stads kompetensgap minskar. Riskanalyserna visar minskade allvarliga risker och
personalomsättningen minskar.
De förflyttningar Malmö stad har gjort de senaste tre åren visar att verksamheten är på väg att utvecklas
och anpassa kompetens, uppdrag och inre förutsättningar efter de yttre förutsättningar som finns. Det finns
ingen snabb eller enkel lösning att förändra ett kompetensgap utan arbetet kräver uthållighet,
anpassningsbarhet och långsiktighet.
55

Finansiell analys för Malmö stad
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 budgetavvikelser.
EKONOMISK UTVECKLING UNDER ÅRET
Årets resultat och budgetavvikelse
Årets resultat uppgick till + 921 Mkr jämfört med + 1
109 Mkr föregående år. För 2018 uppgår det
budgeterade resultatet till + 300 Mkr och det
redovisade resultatet innebär därför en budgetavvikelse
om + 621 Mkr.
Av det totala överskottet förklaras 532 Mkr av
exploaterings- och realisationsvinster, vilket är 332 Mkr
högre än budgeterat. Skatteintäkterna är 54 Mkr lägre
än budgeterat samtidigt som finansnettot ger ett
överskott gentemot budget om 12 Mkr.

BUDGETAVVIKELSE, MKR
Utfall
Verksamheten
Exploateringsverksamhet
Realisationsvinster
Skatteintäkter & generella
statsbidrag
Finansnetto
Resultat

Budget Avvikelse

-18 700

-19 031

331

476

200

276

56

0

56

19 058

19 112

-54

31

19

12

921

300

621

Verksamheten genererar ett överskott om 331 Mkr. Av verksamhetens överskott är 53 Mkr centrala anslag
som inte avropats under året. Det beror bland annat på förseningar i åtgärder där medel avsatts under
kommunstyrelsens anslag till förfogande. Lägre kommungemensamma kostnader som kostnader för
pensioner och gemensamma anläggningar förklarar ytterligare 67 Mkr av överskottet.
Bidrag till bolag och kommunalförbund redovisar ett överskott om 62 Mkr. Avvikelsen beror på att den
samlade effekten av att underskott och överskott i de olika bolagen inom Malmö stadshus AB balanserar
varandra var större än budgeterat.
Räntor och utdelningar ger ett överskott gentemot budget (utöver finansnettot) om 25 Mkr.
Nämnderna redovisar sammantaget ett överskott på 110 Mkr. De tekniska nämnderna och
kommunstyrelsen redovisar på samma sätt som föregående år överskott gentemot budget.
Grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar också relativt stora överskott.
Underskott finns framför allt i arbetsmarknads- och socialnämnden. För nämndens ordinarie ram uppgår
underskottet till 95 Mkr, för hemlöshet till 117 Mkr och för ekonomiskt bistånd till 42 Mkr.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har under året tillförts 22 Mkr i utökat kommunbidrag för ökade
kostnader för placeringar. Nämnden har även en ram för statsbidrag för flyktingar som uppvisar ett
överskott om 33 Mkr.
Funktionsstödsnämnden redovisar i princip ett nollresultat efter att nämndens ram under året förstärktes
med 60 Mkr till följd av ökade kostnader för personlig assistans.
Både kulturnämnden och fritidsnämnden redovisar mindre överskott. Förskolenämnden och hälsa-, vårdoch omsorgsnämnden redovisar, i relation till storleken på verksamheten, marginella avvikelser.
För år 2018 är det inget av kommunfullmäktiges mål som uppfyllts fullt ut, med undantag för det finansiella
målet. Kommunfullmäktigemålen är dock långsiktiga i sin karaktär och det är positivt att det sker en
förflyttning mot måluppfyllelse. Den sammantagna bedömningen utifrån det redovisade resultatet,
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uppfyllelsen av det finansiella målet och den positiva förflyttningen mot måluppfyllelse är att den
ekonomiska hushållningen har varit god.
Intäkter
Skatteintäkter och generella statsbidrag är kommunens största
intäktskälla och utgör nästan 80 % av de totala intäkterna.
Jämfört med föregående år ökade skatteintäkterna med 3,8 %
och de generella statsbidragen med 2,9 %.
Kommunen hade totalt 24,4 miljarder kronor i intäkter 2018,
en ökning med 3,8 % jämfört med föregående år. Fördelningen
mellan de olika intäktskällorna framgår av diagrammet.
Merparten av de generella statsbidragen, drygt 4 miljarder
kronor, kommer från det kommunala
inkomstutjämningssystemet och är en effekt av att kommunen
har ett relativt svagt skatteunderlag. Kommunens skattekraft
för inkomståret 2017 uppgick till 86,1 % av medelskattekraften
i riket. Efter en längre period av minskande andel av
medelskattekraften tycks den nedåtgående trenden ha avstannat
och de senaste åren har Malmös andel av medelskattekraften
ökat.
Kostnader
Kommunens totala kostnader uppgick under året till 23,5 miljarder vilket var en ökning med 4,8 %.
Personalen utgör den största kostnadsposten med 56 % följt av köp av tjänster och material som utgör
32 % av kostnaderna. Den procentuella fördelningen mellan kostnadsslag framgår av diagrammet till
vänster nedan. Av kommunens verksamhetsområden är pedagogisk verksamhet den största med en andel
om 41 % följt av vård och omsorg med 26 % av kostnaderna. Fördelningen per verksamhetsområde
framgår av diagrammet till höger nedan.
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Balanskrav och avsättning till resultatutjämningsreserv
Resultaträkningen utgör underlag för avstämning mot
kommunallagens krav på ekonomisk balans. Det innebär
att realisationsvinster ska frånräknas resultatet. Resultatet
för år 2018, justerat enligt kommunallagens krav uppgår
till +865 Mkr.
Enligt kommunallagen finns en möjlighet att avsätta
positiva resultat till resultatutjämningsreserven (RUR).
Reserven kan disponeras kommande år om
skatteintäkterna påverkas negativt till följd av en
försvagad konjunktur. Enligt kommunfullmäktiges
riktlinjer kan avsättning ske då resultatet överstiger 1 %
av skatter, generella statsbidrag och utjämning (191 Mkr
år 2018). Under dessa förutsättningar kan 865 Mkr minus
191 Mkr, det vill säga 674 Mkr avsättas till
resultatutjämningsreserven.

BALANSKRAVSUTREDNING, MKR
2018

2017

2016

Årets resultat

921

1 109

962

samtliga realisationsvinster

-56

-168

-81

vissa realisationsvinster enl undantag
vissa realisationsförluster enl undantag
orealiserade förluster värdepapper
återföring orealiserade förluster värdepapper
Resultat efter balanskravsjustering
medel till resultatutjämningsreserv

865

941

881

-674

-757

-705

191

184

176

191

184

176

0

0

0

medel från resultatutjämningsreserv
synnerligt skäl RIPS
Balanskravsresultat
Balanskravsunderskott från tidigare år
SUMMA
Balanskravsresultat att återställa

Enligt SKL:s bedömning i december 2018 36 kommer skatteintäkterna under åren 2019–2021 ha en lägre
ökningstakt än den genomsnittliga ökningen de senaste tio åren. Skulle så bli fallet kommer kommunen
kunna använda medel ur resultatutjämningsreserven under dessa år för att utjämna intäkterna över
konjunkturcykeln. En förutsättning är att medlen används för att balansera ett negativt balanskravsresultat.
Investeringar
Under året uppgick investeringsverksamheten till 2 567 Mkr vilket
är drygt 400 Mkr högre än föregående år, men avsevärt lägre än
budgeterat. Servicenämnden samt tekniska nämnden är de
nämnder med störst investeringsvolym inom Malmö stad.
Servicenämndens investeringar uppgick under året till 1 584 Mkr
vilket är drygt 600 Mkr lägre än beviljad ram. Utfallet beror på
flera faktorer såsom att projekt förskjutits i tid både framåt och
bakåt samt att några projekt blivit billigare.
Tekniska nämndens investeringar uppgick under året till 780 Mkr
vilket är 388 Mkr lägre än beviljad ram. Avvikelsen förklaras
framför allt med förskjutning framåt i tiden i ett antal projekt.
Under de senaste fem åren har den genomsnittliga
investeringsvolymen uppgått till 2 249 Mkr per år. Diagrammen
visar utvecklingen av motsvarande femårsgenomsnitt de senaste
åren samt investeringarna i relation till verksamhetens kostnader.
Som framgår av diagrammen har investeringsvolymen successivt
ökat i absoluta tal, men inte som andel av verksamhetens
kostnader.
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Objektsgodkännande
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 året har beslut tagits gällande
objektsgodkännande om totalt 1 685 Mkr. Uppföljning av fattade beslut om objektsgodkännande återfinns i
tabeller på sidan 109.
Försäljning av tillgångar
Årets försäljningar har uppgått till sammanlagt 612 Mkr vilket var 143 Mkr lägre än under föregående år.
Merparten av försäljningarna, 537 Mkr, avsåg exploateringsfastigheter.
Finansiering av investeringar
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 kunde 57 % finansieras av skattemedel
och ytterligare 24 % finansierades av försäljningar. Resterande
19 % finansierades genom minskad kapitalbindning framför
allt genom en minskning av de kortfristiga fordringarna. Årets
investeringar innebar därmed inte något behov av ökad
skuldsättning. Trenden de senaste åren framgår av
diagrammet i form av rullande femårsgenomsnitt.
Soliditet och skuldsättningsgrad
Soliditeten visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med eget kapital. Under året ökade
det egna kapitalet med 6 % och tillgångarna med 4 %. Det innebär att soliditeten vid årets slut var högre
jämfört med föregående årsskifte och uppgick till 46 %. Soliditeten inklusive den del av förpliktelsen som
redovisas som ansvarsförbindelse uppgick till 31 %, en ökning med 2 procentenheter jämfört med
föregående år. Att soliditeten ökar mer 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. På samma sätt
som överskottet och den lägre investeringsnivån inneburit en ökad soliditet har skuldsättningsgraden
minskat. Vid årsskiftet uppgick skuldsättningsgraden till 54 %, en minskning med en procentenhet jämfört
med föregående år.
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Nettolån och räntebärande nettoskuld
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 framför allt på hur
stora investeringarna är, det redovisade resultatet och hur stora försäljningsinkomster som kommunen har.
Lånekvoten visar hur stora nettolånen (placerade och utlånade medel minus upptagna lån) är i förhållande
till intäkterna från skatter och generella bidrag. Vid ingången av år 2018 uppgick nettolånen till – 218 Mkr.
Under året förbättrades skuldsättningen med 687 Mkr och vid årets slut redovisas en nettotillgång om
469 Mkr. Det innebär en positiv lånekvot om 2,5 %. Att skuldsättningen inte ökat trots en relativt hög
investeringsnivå beror på det redovisade överskottet, intäkter från fastighetsförsäljningar och att de
kortfristiga fordringarna har minskat.
Kommunens räntebärande nettoskuld, vari även pensionsavsättningen ingår, minskade med 568 Mkr under
året och uppgick vid årets slut till 1 512 Mkr.

Pensionskostnad och pensionsförpliktelser
Av årets kostnader utgjordes 1 083 Mkr av
pensionskostnader. Tabellen visar de olika delarna av
pensionskostnaderna och hur de förändrats jämfört
med föregående år.
Då kommunen redovisar pensionsförpliktelser enligt
den så kallade blandmodellen redovisas utbetalningar av
pensionsförmåner intjänade före 1998 som en
kostnad. Denna kostnad uppgick under året till
291 Mkr.
Kommunen har pensionsförpliktelser till anställda
och före detta anställda som uppgår till 7 255 Mkr.
De pensioner som intjänats fram till 1998 uppgår till
5 274 Mkr och de redovisas som en
ansvarsförbindelse. Detta betyder att 73 % av
pensionsförpliktelsen ligger utanför balansräkningen.
Totalt har förpliktelsen minskat med 84 Mkr. Hela
förpliktelsen har återlånats för att därigenom
finansiera del av kommunens samlade tillgångar.
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PENSIONSKOSTNADER, MKR
Premie KAP-KL
Avgiftsbestämd ÅP

2018
1
546

Avsatt till pensioner exkl ÖK-SAP*) 154
Avsatt till pensioner ÖK-SAP
-5
Utbetalda pensioner intjänade
304
före 1998
Finansiell kostnad **)
43
Övriga pensionskostnader
39
Totalt
1 083

2017 Förändring
1
0
511
35
128
5

26
-10

296

8

39
7
987

4
32
96

*) ÖK-SAP står för överenskommelse om särskild avtalspension
(enl KAP-KL)
**) Pensionskostnader redovisas i not 2, finansiell kostnad i not 7

PENSIONSFÖRPLIKTELSER, MKR (inkl särskild löneskatt)
Avsättningar
Ansvarsförbindelse
Totalt återlånade medel

2018
1 981
5 274
7 255

2017 Förändring
1 862
119
5 477
-203
7 339
-84

Reserverat under eget kapital
Av tidigare års redovisade resultat har 2 553 Mkr reserverats i en resultatutjämningsreserv avsedd att täcka
negativa resultat som uppstår till följd av en svag intäktsutveckling i en lågkonjunktur. I årets bokslut
föreslås att ytterligare 674 Mkr avsätts till resultatutjämningsreserven.
Finansiellt mål
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 tiden.
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.
FINANSIELLT MÅL - andel av skatter, generella statsbidrag och utjämning
2018
2018
2017
2016
2015
utfall budget
utfall
utfall
utfall
1,6%
Resultat
4,8%
6,0%
5,5%
3,5%
-12,6%
Lånekvot
2,5%
-1,2%
-3,3%
-3,4%
5,6%
Avskrivning o ränta
5,5%
5,3%
5,0%
5,1%

2014
utfall
-1,0%
-3,8%
4,6%

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
redovisade resultatet uppgår till 4,8 %.
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 %. Vid årets slut
redovisas istället en nettotillgång om 469 Mkr.
Relationen mellan finansnetto samt avskrivningar och skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämning skall följas.
Den redovisade kapitalkostnadsnivån för år 2018 uppgår till 5,5 % vilket är något lägre än budgeterat.

61

BUDGETAVVIKELSE
Nedanståendet tabeller visar hur den redovisade budgetavvikelsen för kommunen fördelar sig mellan
nämnder och inom finansiering och kommungemensamma poster. Beloppen är angivna i miljontals kronor.
Efter tabellen följer en redogörelse per nämnd över redovisade budgetavvikelser samt större förändringar i
förhållande till tidigare prognoser.
RESULTAT
Budgeterat resultat
Budgetavvikelse

300
621

Resultat

921

921

BUDGETAVVIKELSER
Kommunfullmäktige
0
Revisorskollegiet
1
Valnämnd
1
Förtroendenämnd
0
Överförmyndarnämnd
3
Kommunstyrelse
60
Servicenämnd
73
Teknisk nämnd
45
Teknisk nämnd - exploateringsverksamhet
276
Teknisk nämnd - realisationsvinster
70
Teknisk nämnd - hamnanläggningar
23
Miljönämnd
2
Stadsbyggnadsnämnd
6
Stadsbyggnadsnämnd - bostadsanpassningsbidrag
3
Gymnasie- & vuxenutbildningsnämnd
61
Grundskolenämnd
38
Förskolenämnd
5
Kulturnämnd
5
Fritidsnämnd
6
Hälsa-, vård- & omsorgsnämnd
-5
Funktionsstödsnämnd
1
Arbetsmarknads- & socialnämnd
-95
Arbetsmarknads- & socialnämnd - hemlöshet
-117
Arbetsmarknads- & socialnämnd - ekonomiskt bistånd
-42
Arbetsmarknads- & socialnämnd - statsbidrag flyktingar
33

FINANSIERING
Skatter & generella bidrag
Räntor & utdelning
Personalomkostnader/pensioner
Anslag till förfogande
Lokaler & anläggningar
Bolag & kommunalförbund

-54
48
45
53
11
62

Finansiering

165

Summa finansiering

165

Summa

621

Kommunfullmäktige
Den ekonomiska ramen för kommunfullmäktige omfattar kommunfullmäktiges sammanträden och
livesändningar, kostnader för hyra och drift av rådhuset samt stadens representativa verksamhet, inklusive
kommunfullmäktiges bidragsgivning. Kommunfullmäktige redovisar för 2018 närmast ett nollresultat.
Revisorskollegiet
Revisorskollegiet redovisar för 2018 ett överskott om drygt 1 Mkr. Överskottet förklaras bland annat av
lägre personalkostnader än förväntat till följd av vakanser och föräldraledigheter samt av högre intäkter än
väntat för lekmannarevision av de kommunala bolagen.
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Valnämnd
Valnämnden redovisar för 2018 ett överskott om drygt 1 Mkr. Överskottet förklaras huvudsakligen av att
Malmö fick ett högre statsbidrag för förtidsröstning än budgeterat.
Förtroendenämnd
Förtroendenämnden redovisar för 2018 ett nollresultat.
Överförmyndarnämnd
Överförmyndarnämnden redovisar ett överskott på 3 Mkr. Kostnader för arvoden, framförallt till gode
män för ensamkommande asylsökande barn, blev lägre än budgeterat.
Kommunstyrelse
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott för 2018 på 60 Mkr. Överskottet förklaras delvis av lägre
personalkostnader än budgeterat. Ett pågående internt förändringsarbete har medfört bland annat tillfälligt
vakanta tjänster. Organisationen inom kommunstyrelsens förvaltning utvecklas för att bättre möta behoven
som stadens nya organisation medför. Andra skäl till överskottet är att medel som reserverats för utveckling
och utredning inte är förbrukade samt överskott inom kommunstyrelsens projekt- och utredningsanslag.
Servicenämnd
Nämnden redovisar ett överskott om 73 Mkr. Överskottet är till största del hänförbart till stadsfastigheters
verksamhet, där finansnettot ger ett överskott till följd av de för närvarande låga räntenivåerna. Lägre
kostnader för uppvärmning samt snö- och halkbekämpning är andra förklaringar.
Teknisk nämnd
Tekniska nämnden redovisar ett överskott om 45 Mkr, exklusive vinster från exploateringsverksamhet och
realisationsvinster. Hamnanläggningar visar ett överskott om 23 Mkr vilket till största del förklaras av högre
hyresintäkter. 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 uppgår till 476 Mkr vilket är 276 Mkr
högre än budget. Realisationsvinster, vilka ej budgeteras, ger ett överskott om 70 Mkr.
Stadsbyggnadsnämnd
Den 19 juni beslutade kommunfullmäktige att omfördela 7,5 Mkr från stadsbyggnadsnämndens särskilda
ram för bostadsanpassning till stadsbyggnadsnämndens ram för år 2018. Detta gjordes för att möta
kostnader för en tingsrättsdom i rättstvist mot Skånepantern AB avseende kvarteret S:t Gertrud.
Nämnden redovisar ett överskott om totalt 9 Mkr. Stadsbyggnadskontoret visar ett överskott om 5,8 Mkr
vilket förklaras av lägre kostnader för fram för allt personal, projektverksamhet och specialutredningar.
Medvetna besparingar har gjorts under året för att möta lägre intäkter samt kostnader för tingsrättsdomen
avseende kvarteret S:t Gertrud. Bostadsanpassningsbidraget visar ett överskott om 3,3 Mkr vilket framför
allt beror på färre antal beslut till följd av minskad ärendemängd.
Miljönämnd
Nämnden redovisar ett överskott om drygt 2 Mkr för 2018, vilket framförallt beror på att de rörliga
intäkterna för tillsynen blev högre än budgeterat.
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd
Nämnden redovisar ett överskott för året med 61 Mkr. Överskottet beror bland annat på återkrav avseende
externa leverantörer av sfi (32 Mkr). Vidare har nämnden återfört tidigare avsatta resurser i resultatet efter
beslut i kammarrätten om att bidragsbelopp till lärlingsutbildning var korrekt.
Grundskolenämnd
Grundskolenämnden redovisar ett överskott om 38 Mkr. Den huvudsakliga anledningen till överskottet är
lägre kostnader för lokalhyror. Försening/uppsägning av lokaler, lägre kostnader efter slutregleringar samt
ersättning för sporthallar från fritidsnämnden har gett lägre kostnader jämfört med budget.
Förskolenämnd
Förskolenämnden redovisar ett mindre överskott som uppgår till 5 Mkr i förhållande till budget. Detta
motsvarar cirka 0,2 % av förskolenämndens nettokostnader. Det är framförallt lokalkostnaderna som blivit
lägre än budgeterat till följd av att flera nybyggnationer samt ombyggnationer blivit försenade under året
samt att antalet förskolebussar blivit färre.
Kulturnämnd
Kulturnämnden redovisar ett överskott om knappt 5 Mkr vilket dock till största del (4,4 Mkr) beror på
fondintäkter som inkommit under året. Dessa fondintäkter ska finansiera inköp av konst till Malmö stads
konstsamling som förvaltas av Malmö Konstmuseum. Fondmedlen får inte användas i den löpande driften
utan ska redovisas som överskott. Institutionerna/verksamheterna visar ett överskott med 260 tkr.
Fritidsnämnd
Fritidsnämnden redovisar ett överskott om 6 Mkr. Svårigheter att rekrytera fritidsassistenter till
fritidsgårdsverksamheten, och som en konsekvens av detta svårigheter att genomföra planerade aktiviteter,
är en bidragande orsak till överskottet. En annan faktor är att bidragsutbetalningarna, framförallt
lokalkostnadsbidrag samt bidrag till föreningar som har lönebidragsanställda, blev lägre än budgeterat.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnd
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden redovisar ett underskott för 2018 med 5 Mkr. Ett underskott till följd
av större behov av hemtjänst än beräknat balanseras av överskott för medel avsatta för nya verksamheter
som inte startat upp under året. I resultatet ingår engångskostnad för utrangering av anläggningstillgångar
på drygt 4 Mkr. Historiskt har inköp av trygghetslarm, personlarm och lås hanterats som
anläggningstillgång. Bedömningen är att detta istället ska klassificeras som en driftkostnad.
Funktionsstödsnämnd
Funktionsstödsnämnden redovisar ett överskott på 1,5 Mkr för 2018. Nämnden fick i samband med
Delårsrapport januari-april 2018 en tillfällig utökning av sitt kommunbidrag för året med 60 Mkr för att
finansiera övervältringen av assistanskostnader från Försäkringskassan. Kostnader för personlig assistans
blev dock inte fullt så höga som förväntat. För denna verksamhet redovisas ett totalt överskott om cirka
15 Mkr. Då nämndens prognos i samband med vårens delårsrapport uppgick till -84 Mkr innebär
nuvarande prognos ett förbättrat resultat i förhållande till vårens bedömning med nästan 26 Mkr, bortsett
från den tillfälliga kommunbidragsökningen.
Arbetsmarknads- och socialnämnd
Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisar ett underskott om 95 Mkr och beror huvudsakligen på
dyrare institutionsplaceringar för barn och ungdomar samt effekter av förändrad statlig ersättning för
ensamkommande barn. Kostnaden per dygn för externa institutionsplaceringar ökade med 15 % (500 kr),
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och nämnden har haft omställningskostnader för att avveckla två kommunala HVB-verksamheter 37 för
ensamkommande.
Ekonomiskt bistånd
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd blev 42 Mkr högre än budgeterat. Höjd riksnorm och högre
boendekostnader förklarar underskottet.
Hemlöshet
För hemlöshet redovisas ett underskott om 117 Mkr. Antalet boendedygn i tillfälliga och dyra
boendelösningar ökade, bland annat till följd ökad anhöriginvandring.
Statsbidrag flyktingar
För statsbidrag för flyktingar redovisas ett överskott om 33 Mkr. Överskottet förklaras av ökade
ersättningsnivåer samt att Malmö har tagit emot fler flyktingar än vad som prognostiserades i budget.
PROGNOSSÄKERHET
En väl fungerande uppföljning och
prognosmetodik är en förutsättning för att
upprätthålla en hållbar ekonomisk utveckling.
Prognoser av god kvalitet gör att nämnderna
ges underlag för korrigerande beslut vid
befarade budgetavvikelser.
I samband med delårsrapporten för januariaugusti prognostiserades den totala
budgetavvikelsen till +394 Mkr. Vid bokslutet
uppgick den till +621 Mkr, vilket var en
avvikelse mot prognosen på 227 Mkr.
Flera nämnder redovisar i bokslutet större
överskott eller mindre underskott än
prognostiserat. Det större överskottet i
bokslutet beror också på ett större överskott
avseende räntor och utdelningar, att den
samlade effekten av att underskott och
överskott i de olika bolagen inom Malmö
stadshus AB balanserar varandra var större än
beräknat samt något högre skatteintäkter.
Tabellen visar avvikelsen mellan prognosen i
delårsrapport januari-augusti 2018 och
resultatet i bokslutet för nämnder och vissa
verksamheter. Prognossäkerhet kan dock inte
fullt ut bedömas genom att jämföra faktiska
budgetavvikelser mot tidigare lämnade
prognoser eftersom nämnderna kan vidta
åtgärder eller genomföra satsningar utifrån
senast lämnade prognos.
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PROGNOSAVVIKELSER PER NÄMND

Kommunfullmäktige

Prognos
Utfall
Avvikelse
DR jan-aug Årsbokslut
0
0
0

Revisorskollegiet

1

1

0

Valnämnd

0

1

1

Förtroendenämnd

0

0

0

Överförmyndarnämnd
Kommunstyrelse

-2
42

3
60

5
18

Servicenämnd
Teknisk nämnd

38
59

73
45

35
-14

279
58

276
70

-3
12

TN - hamnanläggningar

0

23

23

Miljönämnd
Stadsbyggnadsnämnd
SBN bostadsanpassningsbidrag
Gymnasie- &
vuxenutbildningsnämnd
Grundskolenämnd

0
0

2
6

2
6

0

3

3

20

61

41

TN - exploateringsverksamhet
TN - realisationsvinster

0

38

38

Förskolenämnd
Kulturnämnd

0
4

5
5

5
1

Fritidsnämnd
Hälsa-, vård- &
omsorgsnämnd
Funktionsstödsnämnd
Arbetsmarknads- &
socialnämnd
ASN - hemlöshet

0

6

6

0

-5

-5

-29

1

30

-115

-95

20

-75

-117

-42

0
30

-42
33

-42
3

84
394

165
621

81
227

ASN - ekonomiskt bistånd
ASN - statsbidrag flyktingar
Finansiering
Summa

Hem för vård och boende
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Under året har en högre skuldnivå prognostiserats än vad som faktiskt redovisas i bokslutet. Den lägre
skuldnivån är en effekt av att resultatet för året blev högre än prognos och att investeringarna blev lägre.
Prognossäkerheten avseende investeringar för det enskilda budgetåret behöver förbättras framöver.
Behovet av investeringsmedel har under flera år överskattats, både i budget och prognoser, så även under
2018. Stadskontoret har under året tillsammans med förvaltningarna inlett ett arbete för att hitta metoder
att i planeringen väga in effekten av förseningar i investeringsobjekten.
Att skulden har överskattats beror också på svårigheter att prognostisera inbetalningar från
Migrationsverket. Under hösten 2018 utbetalades ersättningar för kostnader avseende tidigare år och
stadens fordran på Migrationsverket minskade kraftigt. Ändrat regelverk och utbetalningsrutiner från
Migrationsverkets sida innebär troligen att möjligheterna att prognostisera förbättras framöver.
FÖRVÄNTAD UTVECKLING
För fjärde året i rad redovisas ett större överskott i bokslutet. På samma sätt som föregående år är intäkter
från fastighetsförsäljningar och realisationsvinster en viktig förklaring till att resultatet blivit högre än
budgeterat. För 2018 redovisar också nämnderna sammantaget ett överskott gentemot budget, även om
förklaringen i många fall är tillfälliga intäkter eller att kostnader förskjutits framåt i tiden.
De ekonomiska förutsättningarna för kommunerna är
fortfarande till viss del osäkra inför 2019. Den nya
regering som tillträdde i januari 2019 regerar tills
vidare med en budget framtagen av Moderaterna och
Kristdemokraterna. Sannolikt kan överenskommelsen
om gemensamt budgetarbete och politiska reformer
mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet
och Liberalerna resultera i justeringar i 2019 års
statliga budget, vilket kan komma att påverka de
ekonomiska förutsättningarna för Malmö stad.

”Kommunernas ekonomi har under de senaste åren
varit mycket stark. Skälet är den snabba ökningen av
skatteintäkter, och att kommunerna haft stora
intäkter från rea- och exploateringsvinster, positivt
finansnetto och omfattande ersättningar från staten
för flyktingmottagandet. I takt med att dessa intäkter
minskar kommer även kommunernas ekonomi att
försämras.”

SKL, Ekonomirapporten 2018

Det kan konstateras att Malmö stad går in i 2019 med en relativt stark ekonomisk ställning. De senaste
årens högkonjunktur med hög tillväxt ser samtidigt ut att gå mot sitt slut. SKL bedömer att toppen på
högkonjunkturen nu har passerats, även om arbetsmarknaden fortsatt är stark. Tecknen är många på att en
försvagning av ekonomin är i antågande, såsom lägre global tillväxt, långsammare byggande och en
förväntad svag utveckling av antalet arbetade timmar. 38
För åren framöver kvarstår bilden från tidigare bedömningar av den långsiktiga finansiella utvecklingen. Det
ekonomiska utrymmet i kronor kommer även fortsättningsvis att öka i takt med att befolkningen växer.
Utmaningen är att utrymmet inte ökar i samma takt som befolkningens behov. Det beror framför allt på att
andelen i befolkningen i arbetsför ålder minskar och att andelen barn och ungdomar samt den äldre
befolkningen ökar. Anpassningsbehovet kan för Malmö stad uppskattas till en halv procentenhet per år
under den kommande femtonårsperioden med en oförändrad servicenivå. Behovet av anpassningar
kommer att vara störst under de närmaste åren. Det beror på att skatteunderlaget förväntas utvecklas
relativt svagt under ett par år framöver.
En ren framskrivning av skatteintäkter och kostnader utifrån befolkningsutvecklingen innebär alltså ett
behov av effektiviseringar framöver eller krav på ökade intäkter. Dessutom finns en risk att kostnaderna
Ekonomirapporten, december 2018 – om kommunernas och landstingens ekonomi, Sveriges kommuner och
landsting
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inom vissa områden kommer att öka mer än vad som kan beräknas utifrån demografiska förändringar. Det
kan bero på ökade ambitionsnivåer inom olika områden eller att kravet på välfärdstjänster ökar i samhället.
Kostnaderna kan också komma att öka av andra anledningar, såsom högre kostnader för hemlöshet på
grund av bostadsbrist eller ökade kostnader för försörjningsstöd i tider med svagare arbetsmarknad.
Förändrade regler i kostnadsansvaret för personlig assistans har redan medfört betydande kostnadsökningar
för kommunen. Pensionskostnaderna kan förväntas öka bland annat som en följd av lärarlyft och andra
satsningar. Kostnaderna för marksanering kan bli betydande i takt med utbyggnaden av staden och höga
investeringsnivåer ger ökade kostnader för avskrivningar och ränta, en effekt som förstärks om
räntenivåerna stiger.
Det är dock inte bara det ekonomiska utrymmet som kommer att utgöra en begränsning på längre sikt. En
annan stor utmaning är kompetensförsörjningen. Redan nu framgår av nämndernas årsanalyser att bristen
på utbildad arbetskraft inverkar negativt på möjligheterna att nå målen inom olika områden.
För att möta den växande befolkningens behov
kommer Malmö, liksom andra kommuner, behöva
förändra arbetssätt och arbetsmetoder genom att
bland annat bättre utnyttja ny teknik och digitalisering.
Det framgår av nämndernas årsanalyser att arbete i
den riktningen redan pågår i många av stadens
verksamheter. Samtidigt är det viktigt att arbetet
samordnas i staden och att förvaltningarna får stöd i
utvecklingsarbetet.
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”Ett sätt att möta den snabbt ökande efterfrågan på
välfärdstjänster är att utnyttja tekniken bättre.
Digitala lösningar och annan teknik kan bidra till att
underlätta såväl kompetensförsörjning som
finansiering.”

SKL, Ekonomirapporten 2018

Kommunens bolag och kommunalförbund
Kommunens helägda bolag är MKB Fastighets AB, Malmö kommuns parkeringsaktiebolag,
Parkeringsövervakning i Malmö AB, Malmö Live Konserthus AB, Malmö Stadsteater AB, Malmö Leasing
AB (tidigare Vagnparken i Skåne AB), Minc i Sverige AB och Boplats Syd AB. De helägda bolagen ingår i
kommunens bolagskoncern där Malmö Stadshus AB är moderbolag.
Kommunen är även delägare i ett antal bolag samt medlemmar i kommunalförbund. Dessa är Copenhagen
Malmö Port AB (CMP), Sydskånes avfallsaktiebolag (SYSAV), Sydvatten AB, Medeon AB, Malmö Opera
och Musikteater AB, Skånes Dansteater AB, Kommunassurans Syd Försäkrings AB, Inera AB, VA Syd och
Räddningstjänsten Syd. Endast de bolag och kommunalförbund som ingår i den sammanställda
redovisningen för Malmö stad samt de helägda bolag som ingår i Malmö Stadshus-koncernen presenteras
nedan.
OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Bolagens och kommunalförbundens samlade intäkter uppgick till 6 502 Mkr under 2018 att jämföras med
6 225 Mkr under föregående år.
Bolagens och kommunalförbundens samlade resultat (innan bokslutsdispositioner och skatt) uppgick till
404 Mkr vilket kan jämföras med 382 Mkr 2017. Större vinster redovisas av MKB koncernen med 364 Mkr
(347 Mkr) och Copenhagen Malmö Port AB med 86 Mkr (57 Mkr).
ÖVERSIKT BOLAG OCH KOMMUNALFÖRBUND

Belopp i Mkr
Helägda bolag inom koncernen
Malmö Stadshus AB
MKB-koncernen
Malmö Kommuns Parkering AB

Resultat efter
finansiella
poster

Rörelsens
intäkter

Balansomslutning

Eget kapital

Ägarandel

Soliditet%

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2 206

2 115

364

347

14 023

13 019

4 976

4 732

35%

36%

100%

336

317

39

38

871

806

151

139

17%

17%

100%

Malmö Live Konserthus AB

67

65

-117

-119

200

211

25

25

13%

12%

100%

Malmö Leasing AB

93

98

3

7

213

232

9

9

16%

14%

100%

Malmö Stadsteater AB

31

28

-60

-61

95

91

17

16

20%

18%

100%

Parkeringsövervakning i Malmö AB

41

38

1

0

11

10

3

2

29%

23%

100%

Boplats Syd AB

21

19

0,5

0,3

17

14

0,9

0,6

6%

4%

100%

Minc i Sverige AB

21

19

-2

0,4

6

9

0,6

2

11%

29%

100%

CMP, Copenhagen Malmo Port

983

925

86

57

1 175

1 157

198

146

17%

13%

28%

SYSAV-koncernen

956

915

39

71

2 124

2 260

812

749

38%

33%

46%

Sydvatten AB

327

316

47

35

2 661

2 818

755

700

28%

25%

34%

1 097

1 063

2

6

4 506

4 006

e.t.

e.t.

e.t.

e.t.

69%

324

308

0,8

0,5

179

170

16

15

9%

9%

62%

6 502

6 225

404

382

Delägda bolag

Kommunalförbund
VA Syd
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Siffrorna ovan avser 100 % av resultat och ställning med anpassning till Malmö stads redovisningsprinciper.
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FÖRVÄNTAD UTVECKLING KOMMANDE ÅR
Flera av bolagen och kommunalförbunden förväntas öka sina investeringar under kommande år.
Investeringarna avser framförallt VA anläggningar och bostäder. De ökade investeringarna kommer att
innebära ett ökat finansieringsbehov främst i form av ökad upplåning.
UTVECKLING UNDER ÅRET
Koncernen MKB Fastighets AB
MKB Fastighets AB (MKB) är moderbolag i MKB-koncernen. MKB är en allmännyttig kommunal
bostadskoncern vars verksamhet är att huvudsakligen utveckla, äga och förvalta hyresfastigheter med
bostäder och lokaler för alla som vill bo och verka i Malmö. Koncernen omfattar även dotterbolaget MKB
Net AB, som bedriver verksamheter knutna till koncernens bredbandsnät. MKB är Malmös största
bostadsbolag med en marknadsandel om cirka en tredjedel av hyresmarknaden.
Rörelsens intäkter uppgick 2018 till 2 206 Mkr (2 115 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till
364 Mkr (347 Mkr).
Marknadsvärdet på MKB:s fastighetsbestånd beräknades vid årsskiftet till 35 517 Mkr (32 654 Mkr), vilket
överstiger fastigheternas bokförda värden inklusive pågående ny- och ombyggnation med 21 930 Mkr
(21 436 Mkr). Årets värdering innebär en ökning av marknadsvärdet med 8,8 % jämfört med 2017.
Under 2018 färdigställdes 783 lägenheter (544) och vid årsskiftet var 1 885 lägenheter (1 066) under
produktion eller i projekteringsfas. Det intensifierade arbetet med detaljplaner för förtätningar på egen
mark har fortsatt.
Den allmänna efterfrågan på befintliga hyresbostäder i regionen är mycket stor. Resultat efter finansnetto
för 2019 bedöms till 285 Mkr Resultatprognosen rymmer flera osäkerhetsmoment som räntor, eventuella
reverseringar och nedskrivningsrisker främst avseende nyproducerade fastigheter.
Investeringsvolymen 2019 beräknas till cirka 1 952 Mkr inklusive förvärv av mark. Ytterligare
fastighetsförvärv kan tillkomma.
Det finns en osäkerhet i investeringarna, främst gällande affärsvolymerna samt förbättrings- och
underhållsinvesteringarna. Under 2019 beräknas 955 nya lägenheter kunna färdigställas.
Malmö Kommuns Parkerings AB
Malmö Kommuns Parkerings AB (Parkering Malmö) erbjuder parkering i Malmö, dels i egna anläggningar
(P-hus) och dels på öppen mark. Bolagets uppdrag är att erbjuda kunden parkering i trygga, välskötta och
välkomnande anläggningar oavsett om de är egenägda eller arrenderas av annan. Parkering Malmö ska
tillgodose stadens parkeringsbehov och ta aktivt ansvar för hållbar utveckling och miljöhänsyn.
Rörelsens intäkter uppgick 2018 till 336 Mkr (317 Mkr). Största delen av ökningen är en kombination av
fortsatt hög beläggning i egna parkeringsanläggningar och ökat antal arrendeavtal. Resultat efter finansiella
poster uppgick till 39 Mkr (38 Mkr).
Parkering Malmö har under 2018 påbörjat en intensifiering av sitt miljö- och hållbarhetsarbete. En
handlingsplan har tagits fram och arbetet har påbörjats.
Beslutet under slutet av 2017 att investera 20 Mkr i solceller på egenägda parkeringsanläggningar fortgår.
Investeringen ska vara genomförd inom 3 år och beräknas motsvara cirka 9 000 kvm solceller.
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Ett antal fokusområden fortgår 2019 med många planerade aktiviteter där bland annat projektet digital
parkering sjösätts och utvecklingen av solcellslösningar på befintliga p-hus fortskrider.
Kraftiga investeringar innebär stigande belåning framöver. Bolaget har haft god ekonomisk framförhållning
gällande den stundande investerings- och belåningsökningen ur ett riskperspektiv, ränte- och likviditetsrisk.
Malmö Live Konserthus AB
Malmö Live Konserthus AB ska erbjuda konsert- och arrangemangsverksamhet som bidrar till att stärka
Malmö som en attraktiv ort för konserter och andra kulturarrangemang och ge kommunens invånare och
besökare ett brett utbud av kulturarrangemang.
Rörelsens intäkter uppgick 2018 till 67 Mkr (65 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick
till -117,5 Mkr (-119 Mkr). Under 2018 har bolaget erhållit koncernbidrag från Malmö Stadshus AB om
119,7 Mkr. Bolaget redovisade ett underskott om 0,2 Mkr (0,6 Mkr) efter skatt.
Genom satsning på kommunikation och marknadsföring förväntas publikantalet öka framöver. Genom
samarbete med näringslivet och sparbanksstiftelser för verksamheten riktad till ungdomar (040Live) och
barn (Okii Nami, Symfonikursen Live, Musikkollo Live) förväntas barn och ungdomar vara stor del av den
ökade publiken. Barn och unga är en prioriterad målgrupp för verksamheten. Bolaget uppger att behovet av
ökad finansiering för att möta ägardirektiven är stort och trängande.
År 2020 är sponsorskapet från Skanska slut och därmed minskar nuvarande finansiering med 4 Mkr/år. Det
är betydande finansiering som bolaget inte har någon ersättningsfinansiering för.
Malmö Leasing AB
Bolagets verksamhet är uppdelad i långtidsuthyrning respektive korttidsuthyrning av fordon samt leasing av
lös egendom. Långtidsuthyrningen står för merparten av verksamhetens totala omsättning. Fordonen är
indelade i fem produktgrupper; tunga lastbilar, personbilar, minibussar, lätta lastbilar/skåpbilar samt en
grupp med övriga enheter såsom maskiner och släpvagnar.
Kommunfullmäktige beslutade den 1 februari 2018 att utöka Malmö Leasing AB:s (tidigare Vagnparken i
Skåne AB) uppdrag till att inbegripa intern leasing av all lös egendom i Malmö stad. Malmö Leasing AB
erbjuder finansiell och operationell leasing samt annan uthyrning av lös egendom till Malmö stad och dess
helägda aktiebolag.
Rörelsens intäkter uppgick 2018 till 93 Mkr (98 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 Mkr
(7 Mkr). Värdet av bolagets anläggningstillgångar (fordon och övriga maskiner) har minskat för första
gången sedan 2014 (från 199,4 Mkr i slutet av 2017 till 180 Mkr i slutet av 2018). Enligt bolaget
representerar detta ingen långsiktig trend utan investeringstakten kommer att öka under 2019 och förväntas
ligga mellan 60 Mkr och 70 Mkr fram till 2021.
Malmö Stadsteater AB
Malmö Stadsteater AB:s verksamhet syftar till att tillgodose behovet av teaterverksamhet med huvudsaklig
inriktning på dramatisk teater främst genom egen ensemble samt driva därmed förenlig verksamhet.
Teatern har en fast skådespelarensemble och spelar på framförallt tre scener; Hipp, Intiman och Studion.
Huvudscenen Hipp är inrymd i den anrika cirkusbyggnaden Hippodromen mitt i centrala Malmö. Teaterns
något mindre scen Intiman ligger i anslutning till Operan på Östra Rönneholmsvägen. Högst upp i
Hipphuset hittar man scenen Studion som är hemvist för Malmö Stadsteaters verksamhet för barn och
unga.
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Rörelsens intäkter uppgick 2018 till 31 Mkr (28 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till -60 Mkr
(-61 Mkr). Under 2018 har bolaget erhållit koncernbidrag från Malmö Stadshus AB om 62,5 Mkr. Bolaget
redovisade ett överskott om 0,8 Mkr (0 Mkr) efter skatt.
Bolaget fick 2014 det första bidragstillskottet från Malmö kommun och Region Skåne för att starta Unga
Teatern med inriktning mot barn och ungdomar och teater- och pedagogisk verksamhet. År 2016 var det
tredje och tänkta sista året i uppbyggnaden av Unga Teatern till den barn- och ungdomsverksamhet inom
teaterkonsten som staden och regionen behöver. Prioriteringen av barn- och ungdomsverksamheten
fortsätter. Teatern har under året bedrivit en pedagogisk verksamhet som ändrat inriktning till att vara en
resurs till alla föreställningarna och inte bara Unga teaterns. Barn- och ungdomsverksamheten använder i
sin tur hela Malmö Stadsteaters resurser. För att visa att Unga Teatern inte är en självständig del i Malmö
Stadsteater utan Malmö Stadsteaters BoU-verksamhet heter det numera Unga Malmö Stadsteater.
Arbetet med att öka basfinansiering från kommun, stat och region fortgår eftersom det är bolagets främsta
finansieringskällor. Möjligheten att öka egenintäkterna ses över löpande, till exempel biljetternas
prisstruktur och utvecklingen av biljettförsäljningssystemet. Teaterns publika tillväxt är i stor grad avhängig
att framförallt Hipp utvecklas som mötesplats. Det är av yttersta vikt att teatern blir synlig och tillgänglig.
Därför startade under 2017 ett arbete för att bidra till detta, och en engelsk arkitektfirma anlitades och
gjorde en förstudie i hur bland annat byggnaden Hipp kan förändras. Stadsfastigheter har under 2018 tagit
förstudien till sig för konkretisering och beräkning vilket beräknas vara klart våren 2019. Varumärkesarbetet som påbörjades 2017 fortskrider med syfte att öka synligheten.
Parkeringsövervakning i Malmö AB
Parkeringsövervakning i Malmö AB bildades 2016. Bolaget bedriver offentligrättslig parkeringsövervakning
och annan därmed sammanhängande verksamhet. Uppdraget innebär att övervaka allmän platsmark såsom
gator och torg, fordonsflytt samt drift och underhåll av Malmö stads parkeringsutrustning. Uppdragets syfte
är att upprätthålla en framkomlig och tillgänglig stad för dess medborgare och besökare.
Rörelsens intäkter uppgick 2018 till 41 Mkr (38 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till 1 Mkr
(0 Mkr).
Bolaget har under året arbetat med att ta fram en värdegrund för personalen samt verksamhetsmässigt
utvecklat tekniska hjälpmedel kopplat till övervakningsuppdraget.
Under en stor del av 2018 var bolaget underbemannat vad avsåg parkeringsvakter med anledning av
pensionsavgångar, annan anställning eller på grund av att bolaget valde att avsluta anställningen. Ny
rekrytering har påbörjats och cirka tio nyanställningar planeras under 2019.
Boplats Syd AB
Boplats Syd AB startade den 1 januari 2017 genom en verksamhetsövergång från stadsbyggnadskontoret.
Bolaget förmedlar hyresrätter från hyresvärdar till bostadssökande i hela Skåne. Hyresvärdar är både de
privata och de allmännyttiga bostadsbolagen.
Rörelsens intäkter uppgick 2018 till 21 Mkr (19 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till 0,5 Mkr
(0,3 Mkr).
Boplats Syd har haft en ständig tillväxt av bostadssökande till kön med en nettoökning om knappt 10 000
kunder per år de senaste åren. Antalet förmedlade lägenheter har också ökat med drygt 500 per år. En viktig
förklaring till denna utveckling är att bolaget systematiskt arbetat med att utveckla förmedlingstjänsten och
71

skapat goda relationer till hyresvärdarna. Under 2018 förmedlades 26 lägenheter varje arbetsdag vilket är
fler än någonsin tidigare.
De yttre faktorer som påverkar inflödet av bostäder till Boplats Syd är framförallt nyproduktion av
bostäder, rörligheten på bostadsmarknaden samt Boplats Syds egna proaktiva arbete för att hitta nya
samarbetspartners. MKB, Trelleborgshem, Vellingebostäder liksom ett växande antal privata aktörer,
lämnar alla sina lediga lägenheter till Boplats Syd. Under 2018 förmedlades 6 995 förstahandskontrakt vilket
var 750 fler än föregående år. En allt större andel av de inlämnade lägenheterna kommer från privata
hyresvärdar. Under 2018 har 49 % av det totala antalet inlämnade lägenheter lämnats av privata
hyresvärdar, vilket är den högsta andelen någonsin. (Vilket exempelvis kan jämföras med 8 % under 2010.)
Tillströmningen av både hyresvärdar och lägenheter är fortsatt stor. Bolaget förväntar därför att
tillströmningen av betalande i kön ska fortsätta öka de kommande åren. Införandet av digital
intygshanteringen under 2019 kommer att ge möjlighet att med samma bemanning klara denna tillväxt.
Bolaget kommer inom ett par år att behöva byta förmedlingssystem och har svårt att i nuläget bedöma vilka
eventuella merkostnader som detta innebär.
En osäkerhetsfaktor är hur nyproduktionsmarknaden kommer att utvecklas. Det finns tecken som tyder på
att nyproduktionen av hyresrätter bromsar in, men det är svårt att överblicka konsekvenserna av detta.
Minc i Sverige AB
Minc i Sverige AB ska främja utvecklingen av en kreativ innovationsmiljö i Malmö kommun, inte minst för
kunskapsintensiva företag, genom olika allmänt näringsfrämjande insatser. Syftet med verksamheten inom
den så kallade inkubatorn, med kontaktskapande aktiviteter, är ytterst att bidra till att på ett generellt sätt
förbättra förutsättningarna för näringslivet i Malmö för att därigenom skapa ekonomisk tillväxt och fler
arbetstillfällen. Det ska ske genom stöd till kunskapsbaserade småföretag genom erbjudande om förmånliga
lokaler, allmänt nätverksbyggande och förmedling av kontakter till riskvilligt kapital.
Mincs verksamhet omfattar områdena Minc Inkubator, Minc Accelerator Fast Track Malmö (FTMO),
StartupLabs, Minc Lounge, Workspace.
Rörelsens intäkter uppgick 2018 till 21 Mkr (19 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 Mkr
(0,4 Mkr).
Under 2018 gick 19 företag igenom inkubatorprogrammet. De bolag som suttit i Mincs inkubator sedan
starten 2003 hade under 2017 en sammanlagd omsättning om nära 780 Mkr, 626 anställda och
överlevnadsgrad om knappt 75 %.
Under 2019 kommer Minc att vidareutveckla konceptet Minc Lounge för att skapa en mötesplats där alla
Malmös entreprenörer känner sig välkomna och kan få vägledning till ett nästa steg. Startup Labs skall
vidareutvecklas under 2019 till att inte enbart erbjuda en arbetsplats utan att erbjuda en mer aktiv utveckling
till bolagen som antagits. Målet är att 20 % av bolagen har potential att komma till nästa steg, Minc
Inkubator.
2019 blir det första året då investeringar kommer att ske även i inkubatorbolagen genom
investeringsbolaget Fast Track Capital II AB. Detta ger Minc en unik ställning i Sverige och Minc den enda
inkubatorn i södra Sverige som kan erbjuda detta. Minc räknar därför med ett ökat intresse för inkubatorn
under 2019.
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Copenhagen Malmö Port (CMP)
Malmö stad är sedan ingången av 2011 direktägare i CMP AB med en ägarandel av 27,5 %. Geografiskt
bedrivs bolagets verksamhet i Köpenhamns, Malmös samt Visbys hamnområden det senare enbart för
kryssningstrafik. Verksamheten inom CMP är uppdelad i fyra affärsområden – Kryssningar och färjor,
Torr- och våtbulk, Hamnterminaloperationer samt Norra Hamnen.
Nu gällande nyttjanderättsavtal med hamnägarna löper till och med 2035 (Geografi Köpenhamn och
Malmö) och 2038 med en exitmöjlighet 2028 för geografi Gotland. Diskussioner förs med arealägarna för
geografi Köpenhamn och Malmö om avtalsförlängningar.
Rörelsens intäkter uppgick 2018 till 983 Mkr (925 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till 86 Mkr
(57 Mkr).
Bolaget har en positiv framtidssyn, vilken baseras på CMP:s geografiska läge, företagets ändamålsenliga
anläggningar samt de upparbetade kommersiella nätverken.
SYSAV-koncernen
Sysav ägs av 14 sydskånska kommuner. Sysav har två helägda dotterbolag, Sysav Industri AB och Sysav
Utveckling AB.
Moderbolaget Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, hanterar hushållsavfall från de 14 ägarkommunerna.
Dotterbolaget Sysav Industri AB hanterar brännbart hushållsavfall från kommuner och områden utanför
Sysav-regionen samt från företag och verksamheter. Insamling och transport av avfallet till anläggningar
sköts av delägarkommunerna och entreprenörer. Dotterbolaget Sysav Utveckling AB arbetar med forskning
och utveckling.
Rörelsens intäkter uppgick 2018 till 956 Mkr (915 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till 39 Mkr
(71 Mkr).
Intäkterna för mottagna mängder hushållsavfall har minskat marginellt i jämförelse mot föregående år.
Motsvarande intäkter för industriavfall har ökat med drygt 10 % främst beroende på något högre priser och
större mängder inkommande inhemskt brännbart avfall. Den regionala marknaden för industrikunder har
det senaste året genererat stora avfallsmängder, troligen kopplat till den högkonjunktur som för tillfället
råder. Andelen importerat brännbart avfall har ökat marginellt.
Intäkterna för energileveranser har minskat marginellt i jämförelse mot föregående år. Ovanligt lång
sommarperiod med höga utomhustemperaturer resulterade i lägre volymer men kompenserades av de höga
elpriserna.
Reducerat från jämförelsestörande poster såsom nettoupplösning/avsättning till fond för
lakvattenhantering och kostnader för tjänstekoncessionerna ligger drift- och underhållskostnader betydligt
högre än föregående år. Det är en del engångsposter och ett antal externa avtal som omförhandlats. Årets
fondavsättning för hantering av framtida lakvatten för deponierna har gjorts med 3,5 Mkr. Totalt har 15,2
Mkr av fonden tagits i anspråk och den ackumulerade avsättningen uppgår per balansdagen till 264,7 Mkr
(276,4 Mkr).
Personalkostnaderna har ökat gentemot föregående år bland annat beroende på pensionsförsäkringspremier
förutom de generella löneökningarna. Planenliga avskrivningar har ökat gentemot föregående år främst på
grund av en större avslutad investering.
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Sydvatten AB
Sydvatten AB har till uppgift att bereda och distribuera dricksvatten med hög och jämn kvalitet till dess
ägarkommuner. För detta ändamål utnyttjar bolaget råvattentäkterna Bolmen, Vombsjön och Ringsjön.
Sydvattens vattendomar i sjöarna utgör för bolaget betydande värden.
Bolaget äger och driver Bolmentunneln, Ringsjöverket och Vombverket samt huvudledningssystemet för
distribution av dricksvatten. Malmö stad äger 33,53 % av aktierna i Sydvatten AB.
Rörelsens intäkter uppgick 2018 till 327 Mkr (316 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till 47 Mkr
(35 Mkr).
I sin dom i målet om kraftförluster gentemot Statkraft som kom under 2017 fastställer Mark- och
miljööverdomstolen att Sydvatten ska ersätta Statkraft med 278,4 Mkr. Det ska jämföras med den tidigare
domen 2016 i Mark- och miljödomstolen där Statkraft tilldömdes en ersättning på 450 Mkr. Båda parter
överklagade domen till Högsta domstolen men fick inte prövningstillstånd. Detta innebär att Mark- och
miljööverdomstolens dom står kvar. I och med detta har den avsättning som skett i balansräkningen
återförts och 43 Mkr har påverkat resultaträkningen positivt.
Bruttoinvesteringsvolymen för året uppgick till 221 Mkr (294 Mkr) efter återbetalning av tidigare ersättning
till Statkraft med anledning av domen i Mark- och miljööverdomstolen. Den nya råvattenledningen på 2,5
mil från Bolmentunnelns slut till Ringsjöholm är ett av Sydvattens största projekt och är inne i sitt
slutskede. De sista återställningsarbetena kommer att ske under våren 2019. Budgeten uppgår till 490 Mkr.
Med den nya ledningen skapas redundans och ökad driftsäkerhet.
Under 2018 gick Båstad in som delägare och tecknade aktier vid bolagets årsstämma 2018. Anslutning av
Båstad för vattenförsörjning planeras till 2021.
Den strategiska planen som kommer att vara styrande för verksamheten de kommande fem åren antogs av
styrelsen i januari 2018. I december antogs en hållbarhetsplan som är ett komplement till den strategiska
planen.
Anläggningarnas ålder och behovet av utveckling kräver insatser i form av såväl ny- som reinvesteringar
samt strategin att skapa likvärdig försörjning, redundans och större säkerhet i systemet. Detta innebär att
styrelsen har tagit fram en investeringsplan om cirka 3 000 Mkr för de kommande 10 åren. Vid Vombverket
kommer omfattande ny- och reinvesteringar att genomföras och för långsiktig redundans och kapacitet
kommer en överföringsledning för vatten från Bolmen att byggas.
VA SYD
VA SYD är ett kommunalförbund, bestående av VA-verksamheterna i Burlöv, Eslöv, Lund, Malmö och
även Lomma efter beslut i Lomma kommunfullmäktige under 2018. Förutom VA-frågorna ansvarar
förbundet även för avfallshanteringen i Malmö och Burlöv.
Rörelsens intäkter uppgick 2018 till 1 097 Mkr (1 063 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till
2 Mkr (6 Mkr).
Förbundsfullmäktige fattade i april 2018 beslut om sex nya mål för VA SYD. Målen är kraftfulla och
tidsbestämda och kommer fram till 2025 respektive 2030 bli vägledande för verksamhetens arbete. De
kommer att ingå i den nya affärsplanen och förtydligas på årsbasis i VA SYD:s årliga verksamhetsplan.
Målen blir på detta sätt också grunden för den budget som årligen beslutas av förbundsfullmäktige.
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Under 2018 fattades ett politiskt beslut om att införa hushållsnära avfallssortering för villakunder i Malmö
och Burlöv.
Extrema väderhändelser spås återkomma oftare framöver till följd av klimatförändringar. Dit hör till
exempel kraftiga regn och skyfall men också värme och torka. Samhället behöver hitta sätt att leva med
dem, anpassa sig efter dem och skydda sig mot dem. Det som hände sommaren 2018 lär hända igen, med
en onaturligt lång period av höga temperaturer, torka och bränder i hela Sverige. Därför är det angeläget att
fortsätta VA SYD:s arbete för att öka dricksvattenuttaget från Bulltofta vattenverk. VA SYD ska samtidigt
intensifiera samarbetet med Sydvatten som levererar dricksvatten till VA SYD för att säkerställa nivåer och
kvalitet på dricksvattnet.
Räddningstjänsten Syd
Räddningstjänsten syd är ett kommunalförbund i vilket räddningstjänsten för Burlöv, Eslöv, Kävlinge,
Lund och Malmö organiseras och bedrivs. Räddningstjänsten Syds uppdrag är att förebygga olyckor och att
snabbt och effektivt genomföra räddningsinsatser av olika slag.
Rörelsens intäkter uppgick 2018 till 324 Mkr (308 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till 0,8 Mkr
(0,5 Mkr).
Under 2018 har Räddningstjänsten Syd med framgångsrikt resultat gått igång med en ny
organisationsstruktur, med syfte att skapa större tydlighet och föra ner mandat i hela organisationen. NMI
(nöjd medarbetar-index) under maj månad visade redan på avsevärda förbättringar jämfört med samma tid
2017.
Under sommarens omfattande skogsbränder bistod Räddningstjänsten Syd med cirka 90 medarbetare och
förbundets biträdande operativa chef agerade i rollen som stabschef för arbetet med en av bränderna under
tre veckor. Förbundet hade även rollen att samordna resurserna från hela Skåne, Kronoberg, Blekinge och
Kalmar län.
Under året har utredningar företagits tillsammans med andra räddningstjänster i Skåne om möjligheten till
gemensam räddningscentral framöver. Viktiga steg har tagits för att utveckla samverkan med polisen i
region syd, och en gemensam avsiktsförklaring för att förbättra samverkan har tagits fram. Förbundet
utgjorde remissinstans för betänkandet En effektivare kommunal räddningstjänst, där omfattande förändringar
för svensk räddningstjänst föreslås.
Förbundet står inför stora utmaningar de närmsta åren i att möta nya riskbilder och att återta förmågan för
räddningstjänstens uppgifter vid höjd beredskap. Detta samtidigt som de ekonomiska förutsättningarna är
ansträngda och utmaningarna för de närmsta åren är stora. Till exempel ökade kostnader för ombyggda
lokaler, utbyte av tyngre räddningsfordon och successivt ökade pensionskostnader. Till detta kommer
behov av att byta ut system för andningsskydd och kommunikation vid rökdykning, en investering på cirka
15 Mkr. Vidare finns på sikt viss osäkerhet i de uthyrningar av lokaler förbundet har till Region Skånes
ambulansentreprenör Samariten Ambulans AB på totalt cirka 1 450 tkr per år. Regionen har nyligen
förlängt avtalet till början av 2021 där avsikten sedan är att ambulansverksamheten ska återgå till regional
egenregi.
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Finansiella rapporter
RESULTATRÄKNING
Belopp i Mkr

SAMMANSTÄLLD
REDOVISNING
2018
2017

MALMÖ STAD
2018

2017

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

Not
1
2

5 236
-22 328

4 999
-21 334

9 019
-25 123

8 557
-23 968

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

3

-1 076
-18 168

-1 000
-17 335

-1 689
-17 793

-1 557
-16 968

Skatteintäkter

4

13 429

12 938

13 429

12 938

Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter

5
6

5 629
130

5 473
122

5 629
24

5 473
23

Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster

7

-99
921

-93
1 105

-172
1 117

-161
1 305

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

0
0

0
0

0
0

0
0

Skatt/latent skatt
PERIODENS RESULTAT

0
921

0
1 105

-71
1 046

-84
1 221

Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 24

BALANSRÄKNING
Belopp i Mkr
Not
TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
- Mark, b yggnader o tekniska anläggningar
- Maskiner o inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR
Bidrag till infrastruktur

SAMMANSTÄLLD
REDOVISNING
2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
MALMÖ STAD

8

4
22 335

4
20 927

37
41 225

32
38 457

9

21 181

19 812

38 200

35 531

10
11

1 154
10 856
33 195

1 115
9 714
30 645

3 025
893
42 155

2 926
797
39 286

12

84

77

84

77

84

77

84

77

13
14

67
1 997

71
3 078

78
1 600

80
2 640

15

0
758
2 822

0
758
3 907

57
990
2 725

60
1 053
3 833

36 101

34 629

44 964

43 196

Summa bidrag till infrastruktur
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Förråd mm
Fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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Belopp i Mkr
Not
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Årets resultat
Resultatutjämningsreserv
Övrigt eget kapital
Summa eget kapital

SAMMANSTÄLLD
REDOVISNING
2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31
MALMÖ STAD

16

921
3 227
12 347
16 495

1 105
2 553
11 916
15 574

1 046
3 227
16 931
21 204

1 221
2 553
16 338
20 112

17

1 981

1 862

2 123

1 997

18

265
0
2 246

304
0
2 166

439
481
3 043

486
528
3 011

19
20

12 946
4 414

12 505
4 384

14 818
5 899

14 369
5 704

Summa skulder

17 360

16 889

20 717

20 073

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

36 101

34 629

44 964

43 196

AVSÄTTNINGAR
Avsättningar för pensioner och liknande
förpliktelser
Andra avsättningar
Latent skatteskuld
Summa avsättningar
SKULDER
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Panter och därmed jämförliga säkerheter

21

1 396

1 414

656

692

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

22

5 274

5 477

5 274

5 477

23

246

310

249

313

Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 24
I sammanställd redovisning ingår koncernen Copenhagen Malmö Port med ännu ej fastställda uppgifter

KASSAFLÖDESANALYS
Belopp i Mkr

MALMÖ STAD
Not

LÖPANDE VERKSAMHET
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar
3
Justering för upplösning av investeringsbidrag
Justering för upplösning av bidrag till infrastruktur
12
Justering för realisationsvinster/förluster
9, 10, 11
Justering för exploateringsvinster
13
Justering för pensionsavsättning
17
Justering för andra avsättningar
18
Justering för bokslutsdisp. och latent skatt
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
Netto från löpande verksamhet
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SAMMANSTÄLLD
REDOVISNING
2018
2017

2018

2017

921

1 105

1 046

1 221

1 076
-43
4
-56
-482
119
-39
0
7
1 507

1 000
-35
4
-168
-506
105
109
0
-31
1 583

1 689
-45
4
-63
-422
124
-47
-46
114
2 354

1 557
-37
4
-173
-459
106
110
29
70
2 428

Belopp i Mkr

MALMÖ STAD
Not

INVESTERINGSVERKSAMHET
Investering i immateriella anläggningstillgångar

8

Influtna investeringsbidrag
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar

9, 10
9, 10

Investering i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

11

Netto från investeringsverksamhet

SAMMANSTÄLLD
REDOVISNING
2018
2017

2018

2017

-2

-3

-12

-5

263
0

235
0

341
0

243
0

-2 567
75

-2 111
185

-4 655
87

-4 028
194

0
0

-22
0

-9
0

-99
0

-2 231

-1 716

-4 248

-3 695

FINANSIERINGSVERKSAMHET
Ökning av långfristiga skulder, upptagna lån

19

222

263

307

486

Minskning av långfristiga skulder, upptagna lån
Ökning av långfristiga fordringar

19
11

0
-1 427

0
-215

-78
-119

-106
142

Minskning av långfristiga fordringar

11

285
0

287
0

22
2

-325
0

-920

335

134

197

-5
0

-5
1

-7
0

-6
1

Nyemissioner
Netto från finansieringsverksamhet
KAPITALBINDNING
Ökning/minskning av förråd och lager
Exploatering
Försäljning av exploateringsmark
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar

13
13
13

538

570

477

523

14
20

Netto från kapitalbindning

1 081
30
1 644

-669
-32
-135

1 239
-10
1 699

1 149
-463
1 204

PERIODENS KASSAFLÖDE

0

67

-61

134

Likvida medel vid årets början

758

691

1 051

919

Likvida medel vid periodens slut

758

758

990

1 053

-2 080

-2 333

-12 453

-12 897

794
0
-226
-1 512

491
67
-305
-2 080

-233
-61
-266
-13 013

1 083
134
-765
-12 445

Ökning/minskning av kortfristiga skulder

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 årets slut

I den sammanställda redovisningen överensstämmer inte b eloppen avseende utgående b alans 2017 med
ingående b alans 2018 b eroende på ändrade ägarandelar i VA Syd och Räddningstjänsten Syd.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Malmö stad
Lagstiftning och normgivning
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från
Rådet för kommunal redovisning (RKR) om inget annat anges. Därutöver följs det regelverk och den
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normgivning som gäller för övriga sektorer i samhället och som innefattas i begreppet god redovisningssed.
Detta innebär bland annat att:
•

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att
tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

•

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

•

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.

•

Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Samma redovisningsprinciper har tillämpats 2018 som 2017.
Justering av redovisningsdata från tidigare år
Jämförelsetalen för 2017 har korrigerats med anledning av ändrat synsätt av hur pågående hyresavtal mellan
Malmö stad och Copenhagen Malmö Port AB ska redovisas. Den nya bedömningen innebär att den
genomsnittliga hyresintäkten ska bokföras linjärt under hela avtalstiden. Den inbetalda hyran var t o m 2015
lägre än den linjärt beräknade hyran. Malmö stad skulle således bokat upp en fordran på CMP för
mellanskillnaden. Jämförelsetalen för 2017 korrigeras i enlighet med denna beräkning. Eget kapital i
balansräkningen har ökats med netto 34 Mkr genom att ingående eget kapital ökats med 38 Mkr och årets
resultat minskats med 4 Mkr. I resultaträkningen för 2017 har verksamhetens intäkter och därmed årets
resultat minskats med 4 Mkr.
Eftersom det är ett flerårigt avtal mellan parterna har kommunens fordran på CMP omklassificerats från
kortfristig till långfristig med 130 Mkr.
Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i resultaträkningen
och/eller i kassaflödesanalysen.
Som jämförelsestörande betraktas post som är sällan förekommande och som uppgår till väsentligt belopp.
Redovisningsmodell
I redovisningsmodellen ingår:
•

Resultaträkning som visar periodens intäkter och kostnader samt förändring av eget kapital.

•

Balansräkning som visar den ekonomiska ställningen på bokslutsdagen.

•

Kassaflödesanalys som visar hur verksamheten har finansierats.

•

Driftredovisning som, per ansvarsområde, redovisar utfall mot budget.

•

Investeringsredovisning som, per ansvarsområde, redovisar årets investeringsutgifter och
investeringsbidrag.

Verksamhetens intäkter och kostnader
Intäkter och kostnader periodiseras till det år då vara levereras, tjänst utförs eller händelse inträffar.
Löner och ersättningar till personal periodiseras. Arbetad övertid och ej uttagen kompensation för jour och
beredskap skuldbokförs. Intjänad ej uttagen semester skuldbokförs, liksom intjänad ferielön respektive
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uppehållslön för lärare och övriga uppehållsanställda. Semesterlöneskulden beräknas individuellt för
samtliga personalkategorier. Sociala avgifter beräknas utifrån kommande års nivå.
I drift- och investeringsredovisningarna på sidorna 107-108 ingår interna poster. Finansiella kostnader och
intäkter liksom avskrivningar ingår på nämndnivå i kolumnerna kostnader respektive intäkter. I resultatoch balansräkningarna på sidan 76 har interna poster eliminerats.
Leasingavtal
Alla leasingavtal som är ingångna 2011 och tidigare klassificeras som operationella.
För leasingavtal ingångna efter 2011 tillämpas regelverket enligt RKR 13.2 Redovisning av hyres-/leasingavtal.
Malmö stad har inga avtal som uppfyller kriterierna för finansiella leasingavtal.
Avtal avseende fordonshyra tecknade med Malmö Leasing AB uppfyller inte kraven på finansiell leasing.
Huvudregeln är att dessa avtal betraktas som rena hyresavtal eller som operationell leasing.
Avskrivningsmetod
För materiella anläggningstillgångar sker avskrivning för den beräknade nyttjandeperioden med linjär
avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark, konst
och pågående arbeten görs inga avskrivningar.
Avskrivning beräknas och bokförs från och med månaden efter anskaffning eller att tillgången tagits i bruk.
Avskrivningstider
Komponentavskrivning tillämpas för byggnader och tekniska anläggningstillgångar med avskrivningstider
enligt nedan:
Anläggningstillgång

Antal komponenter

Avskrivningstid

Byggnader

9

15, 20, 30, 40, 75 och 100 år

Publika fastigheter (gator, vägar och parker)

2 till 3

5, 8, 10, 15, 20, 30, 40, 60, 75 och 120 år

Hamnanläggningar

2 till 3

5, 10, 20, 30, 40 och 75 år

Maskiner och inventarier skrivs av på 3, 5, eller 10 år.
Skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med RKR
4.2 Redovisning av skatteintäkter.
Räntor
Pågående investerings- och exploateringsprojekt med en löptid överstigande sex månader påförs
lånekostnader enligt ”alternativmetoden” i RKR 15:1 Redovisning av lånekostnader. Räntan för aktiverade
lånekostnader beräknas utifrån kommunkoncernens upplåningskostnader. Medelräntesatsen uppgick under
2018 till 0,59 % (0,58 %). Totalt under året har räntor på 10 Mkr (10 Mkr) aktiverats. De, under 2018,
aktiverade lånekostnaderna understiger de totala externa lånekostnaderna.
Extraordinära poster
Inga intäkter eller kostnader har redovisats som extraordinära under 2018 eller 2017.
80

Anläggningstillgångar
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod som överstiger tre år samt
ett anskaffningsvärde exklusive mervärdesskatt som uppgår till minst ett basbelopp klassificeras som
anläggningstillgång. Detta gäller för materiella- och immateriella anläggningstillgångar samt för finansiella
leasingavtal i den mån de skulle förekomma.
Anläggningstillgångarna tas i balansräkningen upp till anskaffningsvärde med avdrag för gjorda
avskrivningar.
Investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar tas upp som förutbetald intäkt och redovisas bland
långfristiga skulder. Intäkten periodiseras över anläggningstillgångens nyttjandeperiod för att matcha
avskrivningarna. Investeringsbidrag som avser investeringar gjorda före räkenskapsåret 2010 har reducerat
anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden.
Bidrag till statlig infrastruktur
Enligt lagen om kommunal redovisning kan bidrag till statlig infrastruktur under förutsättning att de faller
inom ramen för lagen om vissa kommunala befogenheter (2009:47) redovisas i balansräkningen. Bidraget
får lösas upp under högst 25 år. Kommunfullmäktige har 2011, 2017 och 2018 beslutat om bidrag till statlig
infrastruktur avseende Malmöringen på sammanlagt 108 Mkr. Beslutade bidrag till statlig infrastruktur ska
lösas upp på 25 år från respektive beslutsdatum. För mer information se not 12.
Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångarna tas upp till anskaffningsvärdet, eller det verkliga värdet om detta är lägre.
Fakturafordringar som är mer än tre månader gamla betraktas som osäkra. Finns inte upprättad
avbetalningsplan som följs skrivs fordringarna ned i redovisningen.
Pensionsåtaganden
Pensionsåtaganden ska enligt den kommunala redovisningslagen redovisas enligt den så kallade
blandmodellen. Detta innebär att:
•

Pensionsförmåner som intjänats före år 1998 redovisas som ansvarsförbindelse.

•

Garanti- och visstidspensioner samt pensionsförmåner intjänade från och med år 1998 redovisas i
balansräkningen som avsättning för pensioner och liknande förpliktelser.

•

Större delen av pensionsförmåner intjänade från och med år 2000 får personalen placera
individuellt. Dessa redovisas som kortfristig skuld tills utbetalning sker i slutet av mars året efter
intjänandet.

Förpliktelser för pensionsåtagande för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS 17. Rätt till
visstidspension och omställningsstöd (i enlighet med OPF-KL) för förtroendevalda redovisas som
ansvarsförbindelse eftersom det inte bedöms sannolikt att den kommer att leda till utbetalningar. När det
bedöms som troligt att utbetalning kommer att ske, redovisas posterna istället som avsättning.
Övriga avsättningar
Avsättningar kan endast göras för legala förpliktelser. Med avsättningar avses en skuld som är oviss vad
gäller förfallotidpunkt eller belopp.
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Skulder
Enligt RKR 20 Redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder ska en skuld klassificeras som kortfristig
när den förfaller till betalning inom tolv månader räknat från balansdagen eller förväntas bli betald inom det
normala förloppet av kommunens verksamhetscykel. Alla övriga skulder ska klassificeras som långfristiga.
Den del av Malmö stads långfristiga lån som förfaller till betalning under nästkommande år beräknas
refinansieras i sin helhet och omfattas till mer än 100 % av avtalade kreditlöften. Denna del av lånen
klassificeras därför som fortsatt långfristig i redovisningen.
Kommande års amorteringar redovisas som kortfristig skuld.
All upp- och utlåning till stadens bolag sker genom Internbanken på stadskontorets ekonomiavdelning.
Samtliga bolag erbjuds upplåning och placering till marknadsmässiga villkor. Inga kapitaltillskott,
amorteringsfria lån eller förlustbidrag har lämnats till dessa bolag.
Säkringsredovisning
Finansverksamheten inom kommunkoncernen grundar sig på kommunfullmäktiges finansiella föreskrifter
samt kommunstyrelsens Finanspolicy. Staden utnyttjar finansiella derivatinstrument i syfte att säkra
positioner avseende kurs- och ränteförändringar. RKR 21 Säkringsredovisning innebär att utestående
finansiella derivat inte värderas enligt lägsta värdets princip. Köp eller försäljning av finansiella tillgångar
eller skulder redovisas per likviddagen. Finansiella omsättningstillgångar och kortfristiga skulder värderas till
anskaffningsvärdet. Eventuella emissionsutgifter och liknande transaktionsutgifter periodiseras över
löptiden för den underliggande affären.
Sammanställd redovisning
Definition och omfattning
Enligt den kommunala redovisningslagen ska årsredovisningen även innehålla sammanställd redovisning.
Begreppet sammanställd redovisning är i det närmaste synonymt med koncernredovisning. Syftet är att ge
en samlad bild av kommunens och de kommunala företagens verksamhet och ekonomiska ställning.
I den sammanställda redovisningen ska, enligt RKR 8.2 Definition av betydande inflytande, ingå bolag i vilka
Malmö stad, direkt eller indirekt, har ett röstetal på minst 20 %.
Enligt RKR 8.2 Sammanställd redovisning, kan företag som har en verksamhet av obetydlig omfattning
undantas. Obetydlig omfattning definieras som företag där kommunens andel av omsättning och
omslutning är mindre än 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Den sammanlagda kommunala
andelen av omsättningen/omslutningen hos de företag som undantas, får dock inte överstiga 5 % av
skatteintäkter och generella statsbidrag. Detta innebär att MINC i Sverige AB, Medeon AB, BoPlats Syd AB
och Kommunassurans Syd Försäkrings AB inte ingår i den sammanställda redovisningen trots att Malmö
stads ägarandel överstiger 20 % i bolagen.
Utöver ovanstående ingår inte heller följande juridiska personer i Malmö stads sammanställda redovisning:
•

Stiftelser, på grund av att deras verksamhet är av obetydlig omfattning enligt definitionen ovan.

•

Donationer.

•

Bolag som är vilande (AB Folkets Park, Kungsparken AB och Malmö Frihamn AB).

Jämförelsetalen för år 2017 baseras på fastställda bokslut och har i förekommande fall justerats.
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Bolagens årsredovisningar är upprättade enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Vid avvikelse i redovisningsprincip mellan kommun
och bolag är kommunens redovisningsprinciper vägledande för upprättandet av den sammanställda
redovisningen. Kommunalförbunden lyder under samma redovisningsnormering som kommunen.
Metod för sammanställd redovisning
Proportionell konsolidering tillämpas vilket innebär att i redovisningen ingår endast så stor del av
företagens resultat- och balansräkning som svarar mot kommunens ägarandel.
Intressebolag som ingår i koncernredovisningen avseende SYSAV redovisas enligt kapitalandelsmetoden. I
den sammanställda redovisningen redovisas koncernens andel av intresseföretagens nettotillgångar i
finansiella anläggningstillgångar. I resultaträkning redovisas resultatandel i intresseföretag på raden för
finansiella intäkter. I övriga fall där det finns underkoncerner har underkoncernernas bokslut konsoliderats i
sin helhet eftersom företagen i dessa underkoncerner består av helägda företag som ej varit föremål för
interna förvärv.
För övriga dotterföretag har Malmö stads (moderföretagets) bokförda värden på aktier i dotterföretagen
eliminerats mot dotterföretagens egna kapital enligt förvärvsmetoden. Fordringar och skulder mellan
företagen i den sammanställda redovisningen har eliminerats proportionellt mot aktieandelens storlek.
Malmö Stadshus AB ägs till 100% av Malmö stad. Malmö Stadshus AB äger i sin tur samtliga aktier i
Malmö Stadsteater AB, Malmö Live Konserthus AB, Malmö Leasing AB, Minc i Sverige AB, Malmö
kommuns parkeringsaktiebolag, Parkeringsövervakning i Malmö AB, BoPlats Syd AB och MKB Fastighets
AB. Minc i Sverige AB och BoPlats Syd AB ingår inte i den sammanställda redovisningen eftersom bolagen
faller under gränsvärdena, se ovan.
Obeskattade reserver
Dotterföretagens obeskattade reserver har i den sammanställda balansräkningen betraktats dels som eget
kapital (79,4%) och dels som latent skatt (20,6%). I den sammanställda resultaträkningen har
dotterföretagens bokslutsdispositioner exklusive latent skatt återförts och ingår i posten Förändring av eget
kapital.
Anläggningstillgångar
Enligt de redovisningsprinciper som gäller koncernföretagen ska anläggningstillgångarnas
anskaffningsvärden minskas med eventuella investeringsbidrag före beräkning av avskrivningar. Denna
redovisningsprincip skiljer sig från vad som gäller för kommunen där investeringsbidrag ska tas upp som
förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder. Om koncernföretagens redovisningsprinciper
avviker från kommunens ska de enligt RKR 8.2 Sammanställd redovisning, justeras före konsolidering.
Avskrivningar
Samtliga bolag och kommunalförbund som ingår i den sammanställda redovisningen och som innehar
anläggningstillgångar med identifierbara komponenter med olika nyttjandeperioder tillämpar
komponentavskrivning.
Eftersom respektive bolag gör sin egen komponentindelning finns inget enhetligt regelverk. Byggnader är
indelade i komponenter med avskrivningstid mellan 5–100 år. För maskiner och inventarier tillämpas inte
komponentavskrivning. Avskrivningstiden ligger på 3, 5 eller 10 år.
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NOTER
Not 1 – Verksamhetens intäkter
Belopp i Mkr

SAMMANSTÄLLD
REDOVISNING

MALMÖ STAD

Försäljningsintäkter

2018
54

2017
54

2018
1 068

2017
990

Taxor och avgifter

963

929

1 572

1 502

Hyror och arrenden

1 027

970

2 973

2 780

Bidrag

2 105

1 908

2 231

2 028

Verksamhet och entreprenader

346

299

396

310

Exploateringsintäkter

538

575

478

528

71

175

76

181

132

89

225

238

5 236

4 999

9 019

8 557

Realisationsvinster
Övriga intäkter
Sum m a verksam hetens intäkter

Not 2 – Verksamhetens kostnader
Belopp i Mkr

Personalkostnader exkl pensionskostnader

SAMMANSTÄLLD
REDOVISNING

MALMÖ STAD
2018
11 971

2017
11 390

2018
12 818

2017
12 204

Pensionskostnader

1 040

948

1 140

1 027

Lämnade bidrag

1 714

1 700

1 603

1 597

Köp av huvudverksamhet

3 581

3 416

3 726

3 558

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

725

663

848

769

3 227

3 140

4 908

4 736

56

65

55

65

14

12

25

12

22 328

21 334

25 123

23 968

Finansiella leasingavtal överstigande 3 år
Belopp i Mkr

SAMMANSTÄLLD
REDOVISNING

MALMÖ STAD
2018

2017

2018

2017

Maskiner och inventarier
Därav förfall inom 1 år

0

0

3

1

Därav förfall inom 1 - 5 år

0

0

11

11

Därav förfall senare än 5 år

0

0

14

21

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Malmö stad har inga leasingavtal som klassificeras som finansiella.
Finansiella leasingavtal avser Copenhagen Malmo Port. Uppgift om framtida minimileasavgifter
fördelad på förfallotidpunkt avser totalbelopp för samtliga tillgångsslag.
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Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal överstigande 3 år
Belopp i Mkr

SAMMANSTÄLLD
REDOVISNING

MALMÖ STAD
2018

2017

2018

2017

Maskiner och inventarier
Det sammanlagda beloppet av framtida minimileaseavgifter uppgår till:
Med förfallotidpunkt inom 1 år
Med förfallotidpunkt senare än 1 år men inom 5
år

7

7

90

28

11

16

257

73

1

1

39

18

Med förfallotidpunkt senare än 5 år

Uppgifter saknas för koncernen Copenhagen Malmo Port.
Hyresavtal
Det sammanlagda beloppet av framtida hyresavtal uppgår till:
409

361

*

*

Med förfallotidpunkt senare än 1 år men inom 5
år

Med förfallotidpunkt inom 1 år

1 509

1 241

*

*

Med förfallotidpunkt senare än 5 år

1 423

1 170

*

*

*Uppgifter saknas för den sammanställda redovisningen.

Not 3 – Avskrivningar och nedskrivningar
Belopp i Mkr

MALMÖ STAD

SAMMANSTÄLLD
REDOVISNING

2018
1

2017
0

2018
7

2017
6

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

876

816

1 311

1 164

Maskiner och inventarier

199

184

371

387

1 076

1 000

1 689

1 557

Immateriella anläggningstillgångar

Sum m a av- och nedskrivningar

Malmö stad har inte gjort några nedskrivningar under åren 2018 och 2017.
Sammanställd redovisning
I den sammanställda redovisningen har inte gjorts några nedskrivningar under åren 2018 och 2017.
Beloppet i den sammanställda redovisningen inkluderar återläggning av tidigare års nedskrivningar med
13 Mkr (30 Mkr).
I den sammanställda redovisningen finns avvikelse i avskrivningarna mellan resultaträkningen och
balansräkningen. Avvikelsen finns hos VA Syd.
Not 4 – Skatteintäkter
Belopp i Mkr

Preliminära skatteintäkter
Korrigering av prognostiserad slutavräkning för
föreg år
Pronostiserad slutavräkning för innevarande år
Sum m a skatteintäkter

MALMÖ STAD

SAMMANSTÄLLD
REDOVISNING

2018
13 497

2017
12 988

2018
13 497

2017
12 988

-48

17

-48

17

-20

-67

-20

-67

13 429

12 938

13 429

12 938
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Not 5 – Generella statsbidrag och utjämning
Belopp i Mkr

Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
Strukturbidrag
Regleringsbidrag/ -avgift
LSS-utjämning
Statsbidrag bostadsbyggande
Tillfälligt statsbidrag för flyktingar
Tillfälligt statsbidrag migrationsverket
Fastighetsavgift
Preliminär

SAMMANSTÄLLD
REDOVISNING

MALMÖ STAD
2018
4 361

2017
4 284

2018
4 361

2017
4 284

698

643

698

643

11

10

11

10

52

-3

52

-3

-210

-178

-210

-178

72

100

72

100

187

173

187

173

7

5

7

5

388

384

388

384

Prognostiserad slutavräkning för innevarande år

63

56

63

56

Korrigering av prognostiserad slutavräkning för
föregående år

0

-1

0

-1

5 629

5 473

5 629

5 473

Sum m a generella statsbidrag och
utjäm ning

Not 6 – Finansiella intäkter
Belopp i Mkr

SAMMANSTÄLLD
REDOVISNING

MALMÖ STAD
2018
2

2017
0

2018
11

2017
10

Räntor på utlåning

91

88

7

6

Utdelning aktier koncernföretag

33

30

2

0

4

4

4

7

130

122

24

23

Räntor likvida medel

Övriga räntor och finansiella intäkter
Sum m a finansiella intäkter

Av Malmö stads ränteintäkt på utlåning, 91 Mkr (88 Mkr), avser 90 Mkr (87 Mkr) koncernbolag enligt
följande:
Belopp i Mkr

MALMÖ STAD
2018
62

2017
57

Malmö Leasing AB

2

3

Malmö Kommuns Parkerings AB

8

9

17

17

1

1

MKB Fastighets AB

VA Syd
Malmö Live Konserthus AB
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Not 7 – Finansiella kostnader
Belopp i Mkr

Räntor långfristig upplåning

SAMMANSTÄLLD
REDOVISNING

MALMÖ STAD
2018
54

2017
52

2018
77

2017
58

Aktiverade lånekostnader

-10

-10

-23

-25

Ränta pensionsskuld

43

39

44

41

Övriga finansiella kostnader

12

12

74

87

Sum m a finansiella kostnader

99

93

172

161

Not 8 – Immateriella anläggningstillgångar
Belopp i Mkr

SAMMANSTÄLLD
REDOVISNING

MALMÖ STAD
2018
4

2017
1

Försäljningar och utrangeringar

0

Investeringar

2

Av- och nedskrivningar
Omklassificering av tillgångar

Redovisat värde vid årets början

Redovisat värde vid årets slut

2018
32

2017
32

0

0

0

3

12

5

-1

0

-6

-5

-1

0

-1

0

4

4

37

32

Not 9 – Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Belopp i Mkr

SAMMANSTÄLLD
REDOVISNING

MALMÖ STAD

Markreserv och exploateringsmark

2018
1 356

2017
1 028

2018
1 507

2017
1 191

Verksamhetsfastigheter

9 553

8 719

11 837

10 900

Fastigheter för affärsverksamhet

2 997

3 087

15 372

14 646

Publika fastigheter

4 309

4 316

4 309

4 316

Fastigheter för annan verksamhet

1 187

1 137

1 251

1 207

Övriga fastigheter

76

76

86

87

1 703

1 449

3 838

3 184

Sum m a m ark, byggnader och tekniska
anläggningar

21 181

19 812

38 200

35 531

Redovisat värde vid årets början

19 812

18 877

35 546

33 278

-7

-12

-15

-27

2 329

1 889

4 074

3 539

-875

-815

-1 266

-1 205

Pågående investeringsprojekt

Försäljningar och utrangeringar
Investeringar
Av- och nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Omklassificering av tillgångar
Redovisat värde vid årets slut

0

0

13

30

-78

-127

-152

-84

21 181

19 812

38 200

35 531

Malmö Stad
Årets försäljningar och utrangeringar i tabellen fördelas enligt följande:
Bokfört värde på sålda tillgångar
4 Mkr (5 Mkr)
Bokfört värde på utrangerade tillgångar
3 Mkr (7 Mkr)
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Årets försäljningar i tabellen avser bokfört värde på tillgångarna med 4 Mkr (5 Mkr). Total
försäljningssumma är 75 Mkr (185 Mkr) och redovisas enligt följande:
Tillgångarnas bokförda värde
4 Mkr (5 Mkr)
Realisationsvinster vid årets försäljningar
71 Mkr (180 Mkr)
Totalt redovisade realisationsvinster samt utrangeringar 68 Mkr (173 Mkr) fördelas enligt följande:
Realisationsvinster vid årets försäljningar
71 Mkr (180 Mkr)
Utrangeringar av tillgångar
-3 Mkr (-7 Mkr)
Omklassificeringarna i Malmö stads redovisning avser följande större poster:
-46 Mkr
Överföring netto till/från exploateringsverksamhet (omsättningstillgång).
-12 Mkr
Omklassificering mellan maskiner och inventarier och mark, byggnader och tekniska
anläggningar i samband med aktivering av pågående investeringsprojekt.
-22 Mkr
Omklassificering till avsättningar för utgift som avser bidrag till statlig infrastruktur genom
medfinansiering av Malmöringen.
Sammanställd redovisning
I den sammanställda redovisningen finns avvikelse i avskrivningarna mellan resultaträkningen och
balansräkningen. Avvikelsen finns hos VA Syd.
Vidare överensstämmer inte beloppen avseende utgående balans 2017 med ingående balans 2018, vilket
beror på ändrade ägarandelar i VA Syd och Sydvatten.
Not 10 – Maskiner och inventarier
Belopp i Mkr

Maskiner
Inventarier
Byggnadsinventarier
Bilar och andra transportmedel
Pågående investering maskiner och inventarier

SAMMANSTÄLLD
REDOVISNING

MALMÖ STAD
2018
128

2017
121

2018
1 175

2017
1 179

417

405

616

620

72

75

226

209

8

7

211

223

6

3

260

176

Förbättringsutgifter i ej ägda fastigheter

28

28

28

28

Konst

58

53

64

59

Övriga maskiner och inventarier

437

423

445

432

Sum m a m askiner och inventarier

1 154

1 115

3 025

2 926

Redovisat värde vid årets början

1 115

1 022

2 918

2 778

Försäljningar och utrangeringar

-11

-5

-18

-9

Investeringar

238

222

455

476

-200

-184

-416

-390

Av- och nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Omklassificering av tillgångar
Redovisat värde vid årets slut

0

0

0

0

12

60

86

71

1 154

1 115

3 025

2 926

Malmö Stad
Årets försäljningar och utrangeringar avser bokfört värde för utrangerade tillgångar.
Totalt redovisade realisationsvinster samt utrangeringar -11 Mkr (-5 Mkr) fördelas enligt följande:
Utrangeringar av tillgångar
-11 Mkr (-5 Mkr)
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Omklassificeringarna i Malmö stads redovisning avser följande poster:
12 Mkr
Omklassificering mellan mark, byggnader och tekniska anläggningar och maskiner och
inventarier i samband med aktivering av pågående investeringsprojekt.
Sammanställd redovisning
I den sammanställda redovisningen finns avvikelse i avskrivningarna mellan resultaträkningen och
balansräkningen. Avvikelsen återfinns hos VA Syd.
Vidare överensstämmer inte beloppen avseende utgående balans 2017 med ingående balans 2018, vilket
beror på ändrade ägarandelar i VA Syd, Sydvatten och Räddningstjänsten Syd.
Not 11 – Finansiella anläggningstillgångar
Belopp i Mkr

SAMMANSTÄLLD
REDOVISNING

MALMÖ STAD
2018
444

Aktier och andelar
Bostadsrätter

2017
444

2018
120

2017
116

57

57

57

57

Långfristiga fordringar

10 355

9 213

716

624

Sum m a finansiella anläggningstillgångar

10 856

9 714

893

797

Aktier och andelar
Belopp i Mkr

SAMMANSTÄLLD
REDOVISNING

MALMÖ STAD
2018
444

2017
444

2018
116

Försäljningar

0

0

0

0

Investeringar

0

0

4

74

444

444

120

116

Redovisat värde vid årets början

Redovisat värde vid årets slut

Specifikation avseende aktier, Malm ö stad
Organisationsnum m er
Helägda bolag

Antal

2017
42

Ägar- Nom inellt
andel %
värde

Malmö Stadshus AB

556453-9608

514 000

100

51

Malmö Frihamns AB

556013-9072

800

100

1

Sum m a helägda bolag

2018

2017

270

270

1

1

271

271

Delägda bolag
Sydskånes Avfallsaktiebolag, SYSAV

556187-0410

15 174

46

15

3

3

Sydvatten AB

556100-9837

1 506 587

34

151

142

142

Copenhagen Malmö Port AB

556027-4077

989 100

28

27

13

13

Malmö Opera och Musikteater AB

556256-2065

1 999

10

2

2

2

Kommunassurans Syd
Försäkrings AB

556406-0294

12 588

20

13

13

13

Sum m a delägda bolag

173

173

TOTALT MALMÖ STAD

444

444

89

Specifikation avseende aktier, sam m anställd redovisning
OrganisationsAntal
num m er
Bolag ägda av Malm ö stad

Ägar- Nom inellt
andel %
värde

2018

2017

Malmö Stadshus AB

556453-9608

514 000

100

51

0

0

Malmö Opera och Musikteater AB

556256-2065

1 999

10

2

2

2

Kommunassurans Syd
Försäkrings AB

556406-0294

12 588

20

13

13

13

Malmö Frihamns AB

556013-9072

800

100

1

1

1

Övriga bolag
Sum m a bolag ägda av Malm ö stad
Bolag ägda av MKB Fastighets AB
Rosengårds Fastighets AB
559085-4708
Sum m a bolag ägda av MKB Fastighets AB

2

1

18

17

1 250

25

0

82
82

80
80

Bolag ägda av Sydskånes Avfallsbolag SYSAV
Sysav Utveckling AB
556289-5978

1 000

100

0

0

0

Sysav Industri AB

556474-8803

1 000

100

0

0

0

-KS Recycling AB

556353-4741

35 000

50

0

1

2

-ÅGAB Syd AB

556616-6848

2 000

40

0

4

5

-Carl F AB

556039-0402

2 500

25

0

15

12

20

19

120

116

Sum m a bolag ägda av SYSAV
TOTALT SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

Bostadsrätter
Belopp i Mkr

Redovisat värde vid årets början
Investeringar
Redovisat värde vid årets slut

MALMÖ STAD

SAMMANSTÄLLD
REDOVISNING

2018
57

2017
35

2018
57

2017
35

0

22

0

22

57

57

57

57

90

Långfristiga fordringar
Belopp i Mkr

MKB Fastighets AB
Malmö Live Konserthus AB
Malmö Leasing AB
Malmö Kommuns Parkerings AB

SAMMANSTÄLLD
REDOVISNING

MALMÖ STAD
2018
8 060

2017
7 210

2018
0

2017
0

20

33

0

0

142

164

0

0

498

444

0

0

1 690

1 459

523

440

138

130

100

94

Stiftelsen Kockums Fritid

2

2

2

2

Ekonomiska/ideella föreningar och stiftelser

7

5

7

5

VA Syd
Copenhagen Malmö Port AB

Lantmännen Kvarnen 7 AB

20

20

20

20

Region Gotland

0

0

13

0

Skatteverket (CMP)

0

0

11

0

Lunds kommun

0

0

39

39

Orcla

0

0

17

17

Husbyggnadsvaror HBV förening

0

0

2

3

Förskott aktieförvärv

0

0

8

5

KS Recycling AB

0

0

0

4

10 577

9 467

742

629

-222

-254

-26

-5

10 355

9 213

716

624

Sum m a
Avgår kommande års amortering
Sum m a långfristiga fordringar

Kommunfullmäktige har beslutat om följande låneramar:
Belopp i Mkr

MALMÖ STAD
2018

2017

20 000

20 000

Varav beslutad låneram för kommunala bolag/kommunalförbund:
12 000
MKB Fastighets AB

12 000

Malmö Leasing AB

250

200

Malmö Kommuns Parkerings AB

600

600

Malmö Stadshus AB

500

500

Malmö Live Konserthus AB

180

180

Malmö Stadsteater AB

90

90

MINC i Sverige AB

10

10

2 900

1 800

Kommunkoncernens sammanlagda ram för extern upplåning
inklusive kommunala bolag/kommunalförbund

VA Syd

Not 12 – Bidrag till infrastruktur
Belopp i Mkr

Redovisat värde vid årets början
Årets beslutade bidrag

MALMÖ STAD

SAMMANSTÄLLD
REDOVISNING

2018
77

2017
49

2018
77

2017
49

11

32

11

32

Årets upplösning

-4

-4

-4

-4

Redovisat värde vid årets slut

84

77

84

77

91

Kommunfullmäktige har beslutat om medfinansiering av Malmöringen genom bidrag till statlig
infrastruktur. Bidragen redovisas i balansräkningen och beslutad medfinansiering per år redovisas nedan.
Bidragen ska lösas upp 25 år.
År

Beslutat bidrag

2011

65 Mkr

2017

32 Mkr

2018

11 Mkr

Not 13 – Förråd mm
Belopp i Mkr

MALMÖ STAD

SAMMANSTÄLLD
REDOVISNING

2018
67

2017
61

2018
78

2017
70

0

10

0

10

Sum m a förråd m m

67

71

78

80

Exploateringsfastigheter
Redovisat värde vid årets början

10

11

10

11

-56

-66

-56

-66

0

-1

0

-1

46

66

46

66

0

10

0

10

Förråd
Exploateringsfastigheter

Försäljning
Exploateringskostnad
Omklassificeringar
Redovisat värde vid årets slut

Årets försäljningar i tabellen avser bokfört värde på tillgångarna. Total försäljningssumma är 538 Mkr (570
Mkr) och redovisas enligt följande:
Tillgångarnas bokförda värde
56 Mkr (66 Mkr)
Vinster vid årets försäljningar
482 Mkr (504 Mkr)
Totalt redovisade exploateringsvinster är 482 Mkr (506 Mkr) och fördelas enligt följande:
Vinster vid årets försäljningar
482 Mkr (504 Mkr)
Omräkning av tidigare års vinster
0 Mkr (2 Mkr)
Sammantaget har 46 Mkr (66 Mkr) omklassificerats från mark, byggnader och tekniska anläggningar
(anläggningstillgång).
Not 14 – Fordringar
Belopp i Mkr

Kundfordringar
Fordringar hos staten

MALMÖ STAD
2018
226

2017
176

SAMMANSTÄLLD
REDOVISNING
2018
367

2017
304

49

1 261

55

1 275

Fordran mervärdesskatt

171

172

186

178

Övriga kortfristiga fordringar

811

788

122

128

Förutbetalda kostnader och upplupen intäkt
Sum m a fordringar

740

681

870

755

1 997

3 078

1 600

2 640
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Not 15 Kortfristiga placeringar
Belopp i Mkr

SAMMANSTÄLLD
REDOVISNING

MALMÖ STAD
2018
0

2017
0

2018
57

2017
60

Redovisat värde vid årets slut

0

0

57

60

Marknadsvärden
Aktier o obligationer

0

0

57

60

Markandsvärde vid årets slut

0

0

57

60

Aktier o obligationer

Kortfristig placering i sammanställd redovisning avser Räddningstjänsten Syd.
Not 16 – Eget kapital
Belopp i Mkr

Övrigt eget kapital
Resultatutjämningsreserv
Rättelse av fel / byte av redovisningsprincip
Årets resultat
Sum m a eget kapital

MALMÖ STAD

SAMMANSTÄLLD
REDOVISNING

2018
12 347

2017
11 934

2018
16 931

2017
16 356

3 227

2 553

3 227

2 553

0

-18

0

-18

921

1 105

1 046

1 221

16 495

15 574

21 204

20 112

Malmö stad
Enligt de av kommunfullmäktige antagna riktlinjer för resultatutjämningsreserv kan för 2018 avsättning ske
med 674 Mkr, se balanskravsutredningen som redovisas i förvaltningsberättelsen. Avsättningen förutsätter
att kommunfullmäktige godkänner detta i samband med att årsredovisningen fastställs.
Jämförelsetalen för 2017 har korrigerats med anledning av att hyresintäkten för ett pågående hyresavtal
mellan Malmö stad och Copenhagen Malmö Port AB ska bokföras linjärt under avtalstiden. Övrigt eget
kapital har korrigerats (ökats) med 38 Mkr och årets resultat har korrigerats (minskats) med 4 Mkr.
Sammanställd redovisning
I den sammanställda redovisningen har Sysav gjort rättelse av fel direkt mot eget kapital avseende
redovisning av förutbetald avfallsskatt. I Malmö stads sammanställda redovisning bedöms inte beloppet
som väsentligt och redovisas på rad Övrigt eget kapital.
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Not 17 – Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Belopp i Mkr

Avsatt till pensioner, exkl garanti- och
visstidspensioner

MALMÖ STAD
2018

2017

2018

2017

1 964

1 836

2 039

1 910

17

26

84

87

1 981

1 862

2 123

1 997

Avsatt till garanti- och visstidspensioner
Sum m a avsättningar för pensioner och
liknande förpliktelser
Specifikation - Avsatt till pensioner
Särskild avtals-/ålderspension
Förmånsbestämd/kompl pension

13

21

*

*

1 143

1 037

*

*

421

425

*

*

17

15

*

*

1 594

1 498

*

*

387

364

*

*

1 981

1 862

*

*

Ålderspension
Pension till efterlevande
Sum m a pensioner
Löneskatt
Sum m a avsatt till pensioner

SAMMANSTÄLLD
REDOVISNING

Avsatt till pensioner
Ingående avsättning

1 862

1 757

1 999

1 890

Nya förpliktelser under året

154

138

161

143

Varav nyintjänad pension

129

91

136

97

Varav ränte och basbeloppsuppräkning

34

32

34

31

Varav sänkning av diskonteringsräntan

0

0

0

0

Varav pension till efterlevande

1

5

1

5

Varav övrig post

-10

10

-10

10

Årets utbetalningar

-58

-54

-61

-57

Förändring av löneskatt
Sum m a avsatt till pensioner

23

21

24

21

1 981

1 862

2 123

1 997

99%

99%

*

*

Aktualiseringsgrad
*Uppgift saknas för den sammanställda redovisningen

Malmö stad redovisar som avsättning för pensioner och liknande förpliktelser garanti- och
visstidspensioner samt pensionsförmåner intjänade från och med år 1998. Beräkningsgrund för pensioner
framgår av avsnittet Redovisningsprinciper, se sidan 81.
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Not 18 – Andra avsättningar
Belopp i Mkr

Befarad särskild avgift, SoL/LSS

SAMMANSTÄLLD
REDOVISNING

MALMÖ STAD
2018
8

2017
3

2018
8

2017
3

Utgifter för sanering

53

24

53

24

Bidrag till infrastruktur

78

126

78

126

Övriga avsättningar

126

151

300

333

Sum m a avsättningar

265

304

439

486

Redovisat värde vid årets början

304

195

486

385
158

Nya avsättningar
Ianspråktagna/återförda avsättningar
Utgående värde avsättningar

101

151

102

-140

-42

-149

-57

265

304

439

486

Marksanering avser beräknade kostnader för avhjälpandet av identifierade markföroreningar i bygg- och
exploateringsområden.
Bidrag till infrastruktur avser åtgärder för att möjliggöra persontrafik på kontinentalbanan enligt
trafikupplägg Malmöringen.
I övriga avsättningar, Malmö stad, ingår bl.a. reservering med 118 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.
Not 19 – Långfristiga skulder
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
10 973

2017
10 751

2018
12 627

2017
12 412

0

0

-53

-61

1 973

1 754

1 992

1 754

0

0

252

264

12 946

12 505

14 818

14 369

Av Malmö stads långfristiga lån avser 701 Mkr (802 Mkr) upplåning via det svenska certifikatprogrammet,
581 Mkr (978 Mkr) Mkr avser upplåning via det internationella certifikatprogrammet (ECP), 1 500 Mkr
(500 Mkr) avser bilateral upplåning med EIB och CEB och 8 049 Mkr (8 330 Mkr) avser
obligationsupplåning. Resterande del av Malmö stads långfristiga lån avser ett ränte- och amorteringsfritt
lån från kommunalförbundet VA Syd om 141 Mkr, motsvarande aktieinnehav i Sydvatten AB.
Kommunens ökning av upptagna lån om 222 Mkr beror på en ökning av vidareutlåningen med 1 102 Mkr,
en minskning av likviditeten med 193 Mkr, samt en minskning av nettoskulden (vilken övergått i en
nettofordran) med 687 Mkr. Den del av de långfristiga lånen som förfaller till betalning under
nästkommande år beräknas refinansieras i sin helhet och omfattas till 100 % av underliggande
likviditetsreserver och/eller kreditlöften.
För information om kommunfullmäktiges beslutade låneramar hänvisas till not 11 gällande finansiella
anläggningstillgångar.
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Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Belopp i Mkr

Investeringsbidrag
Återstående antal år (vägt snitt)
Ej aktiverade investeringsbidrag
Gatukostnadsersättning

SAMMANSTÄLLD
REDOVISNING

MALMÖ STAD
2018
453

2017
443

2018
467

2017
443

33

36

32

36

50

18

55

18
761

815

761

815

Återstående antal år (vägt snitt)

30

30

30

30

Ej aktiverad gatukostnadsersättning

655

532

655

532

1 973

1 754

1 992

1 754

Sum m a förutbetalda intäkter

Investeringsbidrag och gatukostnadsersättning redovisas som långfristig skuld och periodiseras över
anläggningarnas respektive nyttjandeperiod.
Not 20 – Kortfristiga skulder
Belopp i Mkr

Leverantörsskulder
Personalens skatter och avgifter
Mervärdesskatt

SAMMANSTÄLLD
REDOVISNING

MALMÖ STAD
2018
1 027

2017
901

2018
1 315

2017
1 278

194

177

234

213

47

26

60

46

Kommande års amortering

0

0

52

47

Övriga kortfristiga skulder

515

791

388

452

208

239

11

7

Varav kortfristiga skulder till kreditinstitut
och kunder

70

154

29

70

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Varav kortfristiga skulder till koncernföretag

2 631

2 489

3 850

3 668

Varav upplupna löner

142

125

117

106

Varav semesterlöneskuld

641

626

538

524

Varav övertidsskuld
Varav arbetsgivaravgifter
Varav räntekostnader

25

24

22

21

240

221

576

535

25

9

11

27

Varav individuellt placerade pensionsmedel

504

514

416

430

Varav skatteintäkter

135

116

135

116

Varav exploateringsinkomster
Sum m a kortfristiga skulder

48

15

48

15

4 414

4 384

5 899

5 704

Not 21 – Panter och därmed jämförliga säkerheter
Malmö stad
Borgensförbindelser

Malmö stads beslutade borgensåtaganden uppgick vid årsskiftet till 1 396 Mkr (1 414 Mkr) varav 954 Mkr
(941Mkr) var utnyttjade.
Borgensåtagandena fördelar sig på borgenstagare enligt följande:
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Belopp i Mkr

Beslutade åtaganden Utnyttjade åtaganden
2018

2017

2018

2017

365

383

148

171

1. Bostadssektorn
Föreningar, bolag
Statliga bostadslån, småhus

2

4

0

0

Sum m a bostadssektorn

367

387

148

171

851

851

643

607

73

73

58

60

1

0

1

0

Sum m a övrigt

925

924

702

667

3. Pensionsförpliktelser

104

103

104

103

1 396

1 414

954

941

2. Övriga
Kommunala bolag
Ideella föreningar, bolag
Övriga ansvarsförbindelser

SUMMA BORGENSFÖRBINDELSER

Utnyttjade borgensåtaganden för lån upptagna av kommunala bolag om 643 Mkr (607 Mkr) avser AB
Sydvatten.
Sammanställd redovisning
Borgensförbindelser

Koncernens beslutade borgensåtaganden uppgick vid årsskiftet till 656 Mkr (692 Mkr) varav 421 Mkr (463
Mkr) var utnyttjade.
Borgensåtagandena fördelar sig på borgenstagare enligt följande:
Belopp i Mkr

Beslutade åtaganden Utnyttjade åtaganden
2018

2017

2018

2017

1. Bostadssektorn
Föreningar, bolag

365

383

148

171

Statliga bostadslån, småhus

2

4

0

0

Sum m a bostadssektorn

367

387

148

171

Ideella föreningar

74

73

59

60

Sum m a övrigt

74

73

59

60

3. Pensionsförpliktelser

31

29

30

29

4. Ställda panter och därm ed jäm förliga
säkerheter

184

203

184

203

SUMMA BORGENSFÖRBINDELSER

656

692

421

463

2. Övriga

97

Not 22 – Pensionsförpliktelser och liknande förpliktelser som inte har upptagits bland skulderna
eller avsättningarna
Belopp i Mkr

MALMÖ STAD
2018
5 243

2017
5 441

Pensionsförpliktelser för visstidspension och omställningsvederlag

14

17

Förpliktelser avgångsersättning och omställningsvederlag

13

14

Pensionsförpliktelser enligt kollektivavtal

Förpliktelser omställningsstöd

4

5

5 274

5 477

0

0

16

29

4 167

4 321

52

58

Sum m a pensioner

4 219

4 379

Löneskatt

1 024

1 062

Sum m a ansvarsförbindelser pensionsförpliktelser enligt
kollektivavtal

5 243

5 441

5 441

5 581

Totalt
Antal visstidsförordnanden och förtroendevalda m ed rätt till
visstidspension och liknande förpliktelser
Tjänstemän
Förtroendevalda
Pensionsförpliktelser enligt kollektivavtal
Ålderspension
Pension till efterlevande

Årets förändring pensionsförpliktelser enligt kollektivavtal
Ingående ansvarsförbindelse
Årets förändring av pensionsförpliktelser enligt kollektivavtal
Varav ränte- och basbeloppsuppräkning

75

126

96

130

Varav sänkning av diskonteringsräntan

0

0

Varav aktualisering och Bromsen

0

-1

Varav övrigt
Årets utbetalningar
Förändring av löneskatt
Utgående ansvarsförbindelse pensionsförpliktelser enligt
kollektivavtal

-21

-3

-234

-238

-39

-28

5 243

5 441

Pensionsförmåner som intjänats före år 1998 ska redovisas som ansvarsförbindelse enligt den kommunala
redovisningslagen. Av ansvarsförbindelsens belopp avser 5 243 Mkr (5 441 Mkr) sådana
pensionsförpliktelser enligt kollektivavtal. Därutöver redovisas 31 Mkr (36 Mkr) avseende 16 (29)
förtroendevalda med rätt till visstidspension med avgångsvederlag, avgångsersättning med
omställningsvederlag eller omställningsstöd. I samtliga belopp ingår löneskatt.
Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper, se sidan 81.
Not 23 – Övriga ansvarsförbindelser
Övriga ansvarsförbindelser utöver borgensförbindelser i Malmö stad uppgår till 246 Mkr (310 Mkr) och i
sammanställd redovisning till 249 Mkr (313 Mkr).
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Belopp i Mkr

Detaljplan Sankt Gertrud
Upphandligstvist
Svensk Scenkonst
Sum m a övriga ansvarsförbindelser

SAMMANSTÄLLD
REDOVISNING

MALMÖ STAD
2018
246

2017
232

2018
246

2017
232

0

78

0

78

0

0

3

3

246

310

249

313

Detaljplan – Sankt Gertrud 9
Fastighets AB Skånepantern har i Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt yrkat att Malmö stad ska
förpliktigas att betala 209 Mkr jämte ränta samt ersättning för bolagets rättegångskostnader totalt belopp
beräknat till 254 Mkr per 2018-12-31. Beloppet avsåg bolagets förstahandsyrkande. Bolaget har som grund
för sitt yrkande angett att det anser sig ha rätt till ersättning från Malmö stad för den skada det åsamkats till
följd av att rivningsförbud samt skyddsbestämmelser införts i en detaljplan rörande fastigheten Sankt
Gertrud 6 i Malmö stad. Malmö stad motsätter sig att betala de av bolaget yrkade ersättningarna och yrkar
för egen del ersättning för sina rättegångskostnader.
Mark- och miljödomstolen beslutade i dom 2018-03-16 att Malmö stad skulle förpliktigas att betala 3 Mkr
jämte ränta. Bolagets talan i övrigt lämnades utan bifall. Malmö stad ska enligt domen även ersätta bolaget
för dess rättegångskostnader i målet med 4 Mkr jämte ränta. Samtidigt ska bolaget ersätta Malmö stad för
del av dess rättegångskostnader i målet.
Såväl bolaget som Malmö stad överklagade domen till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt,
som 2018-06-12 beslutade att meddela prövningstillstånd i målet.
Handläggningen av målet fortlöper och förväntas avgöras under 2019. Malmö stad har per 2018-12-31
bokfört 8 Mkr som avsättning, i enlighet med domstolsutslaget 2018-03-16. För bolagets begärda
ersättningar utöver detta inklusive ränta, 246 Mkr, lämnas upplysning om ansvarsförbindelse.
Säljoptionsavtal Orkanen 1
Malmö högskola hyr lokaler i fastigheten Orkanen 1 i Malmö. Kommunfullmäktige har 2003 godkänt ett
säljoptionsavtal avseende fastigheten. Fastigheten ägs av ett bolag som i sin tur ägs av en stiftelse.
Innebörden av säljoptionsavtalet är att under vissa, angivna förutsättningar är kommunen skyldig att
förvärva samtliga aktier i bolaget om säljaren kräver detta. Enligt bolagets årsredovisning per 2017-12-31
uppgick fastighetens bokförda värde till 554 Mkr och långfristiga skulder till 490 Mkr.
Malmö stad har valt att inte redovisa säljoptionen som en ansvarsförbindelse utan endast upplysa om
avtalets innebörd. Malmö stad gör bedömningen att det är ytterst osannolikt att säljoptionsavtalet kommer
att utlösas samt att i det fall avtalet skulle utlösas kommer kommunen att erhålla motsvarande tillgång i
form av fastigheten.
Not 24 – Koncerninterna förhållanden
Mellan bolagen i koncernen Malmö finns olika typer av ekonomiska engagemang. Det är försäljning och
köp av produkter och tjänster. Malmö stad har även långfristig utlåning till vissa bolag för att täcka deras
kapitalbehov vid större investeringar. Flera bolag har också sin rörelselikviditet via Malmö stad. Större
ekonomiska mellanhavanden, utbetalda/erhållna under 2018, oreducerat från ägarandelar, redovisas nedan
(avrundat till närmaste Mkr).
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Aktieägartillskott, koncernbidrag och utdelningar
Belopp i Mkr
Koncernföretag/Malm ö stad
MKB Fastighets AB

Utdelningar
Givna Mottagna
193

Malmö Stadshus AB
Malmö Leasing AB

193
2

Malmö Stadshus AB
Copenhagen Malmö Port AB

2
0

Malmö stad
Malmö kommuns parkering AB

0
19

Malmö Stadshus AB

19

Malmö Stadsteater AB
Malmö Stadshus AB

63
63

Malmö Live Konserthus AB
Malmö Stadshus AB

120
120

Intäkter, kostnader, fordringar och skulder
Intäkter och
kostnader

Belopp i Mkr
Koncernföretag/Malm ö stad
Malmö stad

Intäkt
304

Kostnad

Malmö Stadshus AB

0

MKB Fastighets AB

22

Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV

Räntor och
Borgensavgifter

Lån
Givna
10 049

Mottagna

Intäkt
95

Kostnad

8 060

63

1

Copenhagen Malmö Port AB

136

Malmö kommuns parkering AB

39

405

9

Malmö Leasing AB

17

93

3

Malmö Stadsteater AB

8

Malmö Live Konserthus AB

44

Sydvatten AB

0

Räddningstjänsten Syd

12

VA Syd

25

Malmö stad
MKB Fastighets AB
Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV
Copenhagen Malmö Port AB
Malmö kommuns parkering AB
Malmö Leasing AB

425
97
2
10
5
71

Malmö Live Konserthus AB

2

Malmö Stadsteater AB

0

Räddningstjänsten Syd

182

VA Syd

56

Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV

92

3

3

92

VA Syd
Malmö Leasing AB
Räddningstjänsten Syd

14

12
9

100

2
141

1 618

18

Intäkter och
kostnader

Belopp i Mkr
Koncernföretag/Malm ö stad
VA Syd

Intäkt

Malmö kommuns parkering AB
VA Syd

Kostnad
1

Givna

Lån

Räntor och
Borgensavgifter

Mottagna

Intäkt

Kostnad

2
91

MKB Fastighets AB

90

Copenhagen Malmö Port AB
Sydvatten AB

1
167

4

VA Syd

4

167

Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV

0

0

Copenhagen Malmö Port AB

0

0

Malmö kommuns parkering AB
Parkeringsövervakning Malmö AB

1
1

Malmö stad
Parkeringsövervakning Malmö AB

38
38

Borgen
Belopp i Mkr
Koncernföretag/Malm ö stad
Malmö stad
Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV
Malmö kommuns parkering AB
Sydvatten AB

Beslutade åtanden
Givna
937

Utnyttjade åtaganden

Mottagna
44

Givna
729

Mottagna
44

23

23

870

662

KOMMUNALA ENTREPRENADER
En kommunal entreprenad definieras enligt rådet för kommunal redovisning som ett ”Företag som helt ägs
av andra juridiska personer än kommunen och till vilka kommunen överlämnat vården av en kommunal
angelägenhet”. Enligt definitionen ska även följande kriterier vara uppfyllda för att en kommunal
entreprenad ska anses föreligga:
•

Det finns ett avtal mellan kommunen och producenten om att denna ska bedriva kommunal
verksamhet eller delverksamhet av större omfattning.

•

Kommunen har ett huvudansvar för att tjänsterna erbjuds kommunmedborgarna.

•

Verksamheten skulle annars ha utförts i egen regi.

•

Friskolor räknas inte som kommunal entreprenad då de tillkommer genom avtal med staten.

Inom Malmö stad finns kommunala entreprenader framförallt inom områdena vård och omsorg samt
individ- och familjeomsorg. Antalet platser den 31 december 2018 inom respektive område framgår nedan:
•

Inom området vård och omsorg har staden genom ramavtal och individuella placeringsavtal
upphandlat 554 platser i korttids-, vård- och gruppboenden.

•

Inom området individ- och familjeomsorg finns 96 upphandlade platser avseende t ex hemlösa.
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Avtalsparter
Nedan presenteras avtalsparter inom respektive område. Förutom dessa finns även de avtalsparter där
individuell överenskommelse träffas för varje enskild brukare.
KOMMUNALA ENTREPRENADER PER OMRÅDE
Korttidsboende, vårdboenden,
gruppboenden

Boende/härbärge för
hemlösa

Attendo Care AB

Förenade Care AB

Nytida AB

Malmö kyrklig stadsmission

Förenade Care AB
Norlandia Care AB
Hyllie Park Äldreboende AB
Vardaga AB
ENTREPRENADER ÖVRIGA OMRÅDEN
Drift och underhållsarbete, vägar och parker
Skanska Sverige AB

Bravida Prenad AB

Svevia AB

SaneringsCompaniet i Malmö AB

Peab Sverige AB

Gatu och Väg Väst AB

Green Landscaping AB

Utöver dessa har även träffats avtal med 7 företag avseende snö- och halkbekämpning.
FINANSIELL RISKHANTERING OCH UPPFÖLJNING
I enlighet med rådet för kommunal redovisnings rekommendationer RKR 20 Redovisning av finansiella
tillgångar och finansiella skulder samt RKR 21 Redovisning av derivat och säkringsredovisning följer här en förklaring
och redovisning av hur finansiella tillgångar och skulder samt finansiella instrument påverkar kommunens
resultat, ställning och kassaflöden i de delar som anses vara relevanta för kommunens verksamhet.
Den finansiella infrastrukturen
Kommunkoncernens finansverksamhet regleras i kommunfullmäktiges Finansiella föreskrifter samt i
kommunstyrelsens Finanspolicy.
Finansverksamheten är samlad i kommunens internbank. Internbanken ansvarar för kapitalförsörjning och
likviditetsplaneringen. Internbanken genomför upplåning på kapitalmarknaden genom bland annat
emissioner av kommunobligationer och kommuncertifikat samt placerar eventuell överskottslikviditet. En
förutsättning för detta tillvägagångssätt är att man har etablerade låneprogram, upparbetade
marknadsrelationer och nödvändiga övriga finansiella avtal.
Kreditbetyg/Rating
Kreditvärdigheten är en viktig faktor som ökar tillgängligheten till kapital på de internationella marknaderna
där Malmö är verksam. Kreditbetyget påverkar även prissättningen på emitterad obligation. Malmö stad har
sedan 2011 det högsta kreditbetyget, AAA, från Standard & Poor´s (S&P). I november 2018 satte S&P
Malmös AAA betyg på s k ”negativ outlook” eller ”negativ utsikt”. Huvudbetyg AAA består av flera
delbetyg som på marginalen var lägre i november. Men den huvudsakliga anledningen till den ”negativ
utsikt” förklarades dock av den politiska osäkerheten efter kommunvalet i höstas och risker för Malmö
förknippat med det. Innebörden av ”negativ utsikt” är att S&P senast under de kommande 2 åren ska ha
beslutat om AAA betyget behålls eller om betyget justeras ner till AA+.
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Likviditet
Internbanken hanterar kommunens och de helägda bolagens likviditet genom ett gemensamt koncernkonto
där kommunens och de helägda bolagens kassaflöde samlas.
Internbanken ska hålla en hög betalningsberedskap genom likviditetsreserver om minst 500 Mkr,
tillgängliga genom bekräftade lånelöften eller genom egen likviditet och den bör minst uppgå till summan
av externa skulder med förfall inom 12 månader samt 50 % av det prognosticerade 12-månadernas
nyupplåningsbehov.
Per 2018-12-31 uppgick Internbankens likviditetsreserv till 6 704 Mkr, varav 759 Mkr utgjordes av likvida
medel på bankkonto. Skulder med kapitalförfall inom 12 månader uppgick till 2 880 Mkr
Genomsnittlig ränta för Internbankens likviditetsförvaltning har under 2018 varit -0,07%.
Låneskuld
Kommunkoncernens totala externa upplåning uppgick vid årsskiftet 2018 till 12,6 Mdr (not 19).
Låneskulden har därmed ökat med 0,2 Mdr sedan föregående år. Förutom obligations- och certifikatlån
ingår också finansiell leasingskuld i den totala koncernlåneskulden.
Malmö stads andel av upplåningen utgörs av 11,0 Mdr (10,8 Mdr) i externa obligations- och certifikatlån
samt 141 Mkr i ett ränte- och amorteringsfritt lån från VA-Syd avseende aktiekapital i Sydvatten AB.
Övriga låneskulder i den sammanställda redovisningen avser kommunens andel av delägda bolags
upplåning.
Internbanken använder sig av nedanstående låneprogram för kapitalanskaffning.
Program

Låneram

Euro Medium Term Note (EMTN)

15 MDR SEK

EMTN, varav gröna obligationer

Nyttjandegrad
8,6 MDR SEK
2,3 MDR SEK

Kommuncertifikat

5 MDR SEK

0,7 MDR SEK

Euro Commercial Paper (ECP)

5 MDR SEK

0,6 MDR SEK

Bilaterala lån

4,3 MDR SEK

1,5 MDR SEK

Upplåningens förfallostruktur fördelar sig enligt diagrammet.
Den genomsnittliga återstående löptiden för Internbankens
externa låneskuld uppgick vid årsskiftet till 3,1 år (2,9 år).

Gröna obligationer
Sedan slutet av 2017 har Malmö upprättat ett grönt ramverk för miljö- och klimatfrämjande investeringar
som är kopplat till stadens kapitalmarknadsprogram för obligationsupplåning. Obligationerna finansierar
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investeringar som uppfyller kraven i Malmö stads ramverk för gröna obligationer. Malmös gröna ramverk
rymmer många olika kategorier investeringar:

Ramverket upprättades i samarbete med internbankens kunder och Miljöförvaltningen. I ramverkets olika
kategorier ställs olika krav för miljö- och klimateffekter som investeringarna behöver ha.
I november 2018 genomförde Malmö sin andra emission av gröna om sammanlagt 1 000 Mkr.
Obligationerna övertecknades varvid räntan kunde justeras ned. Den gröna premien (lägre ränta pga. gröna
obligationer) beräknades till 0,02 %. Per 2018-12-31 uppgår Malmös stads gröna obligationer till 2.3 Mdr
vilket motsvarar 21%% av stadens totala upplåning och 29% av stadens obligationsupplåning.
Utlåning
Malmö stads utlåning till bolag och kommunalförbund uppgick per 2018-12-31 till 10,4 Mdr (9,3 Mkr).
All utlåning från Internbanken sker till marknadsmässiga villkor.
Den genomsnittliga räntan för Internbankens utlåning under 2018 uppgick till 0,92 % (0,90%)
Den genomsnittliga räntebindningstiden för Internbankens utlåning uppgick per 2018-12-31 till 3,0 (1,4) år.
Finansiell riskhantering
Risker förenade med stadens finansiella verksamhet hänför sig huvudsakligen till ränterisk, finansieringsrisk,
motpartsrisk samt valutarisk.
Riskexponeringen avseende finansiella poster mäts löpande i kommunens finanssystem. Varje månad
upprättas och tillställs kommunstyrelsen en finansiell rapport med balans-, resultat- och riskavstämning.
Typ av risk

Policy

Utfall

Ränterisk

riskspridning genom gränsvärden

inom policyram

Finansieringsrisk

2-4 år

3,1 år

Placeringar

beroende av rating

inom policyram

Derivat

beroende av rating

inom policyram

finansiella valutaaffärer ska säkras

inom policyram

Motpartsrisk

Valutarisk
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Ränterisk
Med stadens ränterisk menas risken för att en snabb förändring av marknadsräntorna påverkar stadens
finansnetto negativt. Ränteriskhantering ska syfta till att undvika stora och snabba genomslag i finansnettot.
Ränterisk för kommunen uppstår i samband med upp- och utlåning samt vid placeringar, såväl mot extern
motpart som inom koncernen. Hantering av ränteriskerna ska delas upp i en strategi för placeringar och en
för strategi för stadens upp- och utlåning samt tillhörande derivat.
En förändring av räntan med 1 % -enhet beräknas påverka Malmö stads finansnetto de kommande 12
månaderna med ± 0,7 Mkr.
Derivatinstrument används i syfte att ränte- och valutasäkra underliggande lån. Internbankens
derivatportfölj, inklusive koncerninterna derivat, uppgick per 2018-12-31 till 12,2 Mdr, varav 2,7 Mdr avser
valutasäkring av utlandslån. Marknadsvärdet understeg det nominella värdet med - 90 Mkr varav -71 Mkr
avser derivat som tecknats av MKB. Det negativa marknadsvärdet har inte påverkat resultatet, eftersom
kommunens hantering av räntederivat bedöms uppfylla kraven på effektiv säkring av ränterisk enligt RKR
21 Redovisning av derivat och säkringsredovisning.
Kommunens räntekostnader under året, exklusive derivat, uppgick till 0,24 %, motsvarande 24,9 Mkr.
Räntekostnaden inklusive derivat uppgick till 0,52 %, motsvarande 54,3 Mkr.
Räntebindningstiden för kommunens upplåning per 2018-12-31 uppgick till 4,3 år, inklusive derivat, medan
räntebindningstiden exklusive räntederivat uppgick till 1,8 år.
Den genomsnittliga låneräntan för kommunens utestående låneskuld, inklusive räntederivat, uppgick per
2018-12-31 till 0,78 %. Exklusive räntederivat uppgick den utgående genomsnittliga låneräntan vid
årsskiftet till 0,36 %.
Finansieringsrisk
Med finansieringsrisk avses risken att vid någon tidpunkt inte ha tillgång till, eller endast mot en ökad
kostnad, ha tillgång till medel för betalningar.
I syfte att minska kommunens finansieringsrisk för upplåning skall löptiderna för kapitalförfall för
upplåning spridas över åren. Som ett led i att sprida riskerna får högst 40 % av låneskulden förfalla en
enskild 12 månaders period. För lån som förfaller inom 12 månader ska likviditetsreserver, checkkrediter
och lånelöften täcka mer än 100 %.
Under 2019 har kommunkoncernen låneförfall på 2,9 Mdr samt nyupplåningsbehov på ca 2,0 Mdr. För att
täcka dessa finansieringsbehov finns totalt 6,7 Mdr i tillgänglig löften och likviditet. Dessutom fanns vid
årets slut 2018 en likviditet på 0,8 Mdr. Internbankens naturliga sätt att lösa finansieringsfrågan är dock via
olika kapitalmarknadsprogram för obligationer och certifikat.
Motpartsrisker
Placeringar
Med motpartsrisker avses risken för att den motpart med vilken kommunen har en placering eller ett
derivatavtal inte kan fullfölja de förpliktelser som avtalet innebär.
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Likviditeten placeras främst på bankkonto eller i papper utgivna av svenska staten, svenska kommuner,
kreditmarknadsinstitut och företag. Beloppsbegränsningar per kreditmarknadsinstitut och företag innebär
att väsentliga koncentrationer av motpartsrisk undviks.
Derivat
Kommunen är genom finansiella derivatavtal exponerad för en risk att en motpart inte kan fullgöra sina
förpliktelser. Motparterna är såväl svenska som internationella banker. Kommunstyrelsens finanspolicy
föreskriver att den samlade risken gentemot en enskild bank inte får överstiga specifika gränsvärden
beroende på motpartens kreditbetyg.
Valutarisk
Med valutarisk avses risken för att staden drabbas av ökade kostnader eller minskade intäkter till följd av
valutakursförändringar.
Enligt kommunstyrelsen finanspolicy ska valutarisker som uppkommer då staden lånar eller placerar i
utländsk valuta säkras omedelbart.
Valuta- och räntederivat får användas för att hantera risker i den finansiella verksamheten.
Per 2018-12-31 har kommunen upplåning i utländsk valuta om 2,7 Mdr SEK. Valutariskerna har säkrats
genom valutaswappar och terminer, som omvandlar lånen och räntan till SEK.
Utöver ovanstående valutasäkrade lån har kommunen endast ett transaktionskonto i euro. Valutarisken
bedöms därför vara obetydlig.
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DRIFTREDOVISNING
Belopp i tkr
NÄMND/VERKSAMHET
Kommunfullmäktige

Intäkter
2018

Budgeterad
nettokostnad
2018
2018

Kostnader

Budgetavvikelse
2018

161

-25 507

24 983

-363

Revision

1 624

-11 896

11 625

1 353

Valnämnd

6 107

-16 384

11 667

1 390

0

-1 166

1 269

103

584

-22 723

24 882

2 743

Förtroendenämnd
Överförmyndarnämnd
Kommunstyrelsen

465 688

-1 030 204

624 662

60 146

3 249 913

-2 904 934

-271 736

73 243

949 494

-1 699 247

794 713

44 959

Realisationsvinster fastigheter

70 339

0

0

70 339

Vinst exploateringsverksamhet

537 710

-61 548

-200 000

276 162

3 026

-3 204

0

-178

146 666

-107 557

-16 182

22 927

110 555

-176 280

68 084

2 359

95 968

-187 230

97 080

5 817

0

-18 838

22 154

3 316

374 545

-1 968 563

1 655 480

61 462

Grundskolenämnd

4 394 801

-8 595 411

4 238 976

38 366

Förskolenämnd

2 628 290

-5 448 210

2 824 547

4 627

Kulturnämnd

138 954

-627 510

493 259

4 703

Fritidsnämnd

128 085

-664 983

543 295

6 397

3 358 079

-6 346 424

2 983 310

-5 035

735 018

-2 400 327

1 570 578

-94 731

Hemlöshet

62 380

-644 539

465 625

-116 534

Ekonomiskt bistånd

23 071

-1 036 001

970 691

-42 240

Statsbidrag flyktningar

302 422

0

-269 000

33 422

Funktionsstödsnämnd

448 403

-2 266 256

1 819 320

1 467

SUMMA NÄMNDERNA

18 231 882

-36 264 943

18 489 282

456 221

Finansiering

19 867 665

-913 183

-18 789 282

165 200

SUMMA KOMMUNEN

38 099 547

-37 178 126

-300 000

621 421

-varav Verksamhetens nettokostnader

18 315 958

-36 483 702

-18 831 340

663 596

-varav Skatteintäkter

13 428 945

0

13 428 045

900

5 839 606

-210 120

5 684 295

-54 809

515 038

-484 304

19 000

11 734

0

0

0

0

300 000

621 421

Servicenämnd
Teknisk nämnd

Marksanering
Hamnanläggningar
Miljönämnd
Stadsbyggnadsnämnd
Bostadsanpassningsbidrag
Gymnasie- o vuxenutbildningsnämnd

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnd
Arbetsmarknads- och socialnämnd

-varav Generella statsbidrag o utjämning
-varav Finansiella poster
-varav Extraordinära poster
ÅRETS RESULTAT
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INVESTERINGSREDOVISNING
Belopp i tkr
NÄMND/VERKSAMHET

Investerings- Investeringsutgift
bidrag
2018
2018

Kommunfullmäktige

Nettoinvestering
2018

0

0

0

50 075

0

50 075

1 584 029

16 104

1 567 925

780 054

232 400

547 654

Miljönämnden

170

0

170

Stadsbyggnadsnämnd

794

0

794

Gymnasie- och vuxenutb.nämnd

13 640

0

13 640

Grundskolenämnd

54 637

0

54 637

Förskolenämnd

32 468

201

32 267

Kulturnämnd

20 087

0

20 087

Fritidsnämnd

4 873

0

4 873

Hälsa-, vård och omsorgsnämnd

11 471

14 090

-2 619

Arbetsmarknads- och socialnämnd

10 621

0

10 621

Funktionsstödsnämnd

6 176

0

6 176

SUMMA NÄMNDERNA

2 569 095

262 795

2 306 300

Kommunstyrelsen
Servicenämnd
Teknisk nämnd*

* inkl Hamnanläggningar
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UPPFÖLJNING AV BESLUT OM OBJEKTSGODKÄNNANDE
Objektsgodkännande tekniska nämnden
OBJEKTSGODKÄNNANDE - TEKNISKA NÄMNDEN
Totalkalkyl

Objekt

Beslutsdatum

Kontinentalbanan (KF 2017-03-23, KF 2017-11-22, KF 2018-05-31, KF 2011-02-17)
Station Östervärn

Beslut

Prognos

184,0
45,0

184,0
45,0

Driftskonsekvenser

Utfall
t.o.m. dec
2018
Avvikelse

Prognos

8,5

8,5

Avvikelse

0,0

Station Rosengård

75,0

75,0

0,0

Station Persb org

16,5

16,5

0,0

Allmän plats

Beslut

47,5

47,5

0,0

25,8

Scaniabadet

KS 2012-02-01

47,9

47,9

0,0

8,4

5,3

5,7

-0,5

Allmän platsmark Malmö Live

KS 2012-05-30

43,0

40,5

2,5

38,6

5,5

6,4

-0,9

Nobeltorget

KS 2013-01-16

28,9

28,9

0,0

28,6

2,5

2,5

0,0

Lokalgator och park inom Limhamns läge

KS 2013-02-06

38,3

38,3

0,0

30,7

0,7

0,7

0,0

Detaljplan 5189 (Badhus i Hyllie)

KF 2013-06-18

78,4

78,7

-0,3

52,9

9,3

8,3

1,0

Utbyggnad Norra Hamnen

KF 2013-08-29

260,0

258,6

1,4

126,0

16,0

16,0

0,0

Byggande av förlängt kollektivkörfält på Stockholmsvägen etapp 3

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

17,3

-0,7

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

40,6

11,8

34,2

1,5

1,7

1,2

KF 2017-06-21

31,1

Gyllins Trädgård naturpark, temalekplats, entréområde

KS 2013-11-27

41,0

4,2

1,6

Hyllie vattenpark

KS 2013-11-27

Kvarteret spårvägen

KF 2014-02-27

Kvarteret spårvägen, reviderat

KF 2017-02-23

21,5

Industrigatan

KS 2014-02-05

Cykelbana Nobelvägen

1,4
39,0

2,0

27,9

29,5

-1,6

28,8

3,2

2,6

0,6

117,5

137,4

1,6

97,6

8,6

9,0

-0,4

25,7

24,2

1,5

20,4

2,3

2,1

0,3

KS 2014-02-05

25,9

30,3

0,3

28,6

2,1

1,4

0,7

KS 2018-05-30

4,7

* Projekt med en lägre entreprenadkostnad än kalkyl.
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24,1

5,8

0,5

-0,2

OBJEKTSGODKÄNNANDE - TEKNISKA NÄMNDEN
Totalkalkyl

Objekt
Södra Vattenparken

Beslutsdatum
KS 2014-04-02

Posthusplatsen

KS AU 2014-06-23

Kvarteret Gäddan

Driftskonsekvenser

Utfall
t.o.m. dec
Avvikelse
2018

Beslut

Prognos

Beslut

Prognos

Avvikelse

35,5

34,8

0,7

10,7

0,8

0,9

-0,1

26,5

27,3

-0,8

27,3

2,9

2,9

0,0

KF 2014-09-25

210,0

200,2

9,8

130,5

19,2

16,1

3,1

Naturområde o lekplats Ängsövägen*

KS 2015-02-04

21,0

14,1

6,9

13,2

2,1

1,5

0,6

Park o gator skola Hyllie

KS 2015-02-04

34,5

33,9

0,6

32,2

2,7

2,6

0,1

Park, grönstråk, överfarter mm Gottorp

KS 2015-05-27

15,2

13,0

2,2

12,8

1,2

1,1

0,1

Bärighetsombyggnad av gator

KF 2016-04-28

106,1

106,1

0,0

106,1

7,4

7,4

0,0

Vintrie 6:3 kv mark o allmän platsmark

KS 2016-04-06

39,0

39,0

0,0

21,5

3,1

3,0

0,1

Allétorget och Sagas gränd dp 5051

KS 2016-05-04

20,6

19,0

1,6

15,0

1,8

1,6

0,2

Eftersatt underhåll och omisolering av äldre broar

KS 2016-06-01

30,3

30,3

0,0

9,8

2,1

2,1

0,0

Elinegård gång- och cykeltunnel*

KS 2016-06-01

29,6

15,6

14,0

15,5

1,8

1,1

0,7

Elinegård dp 4959*

KS 2016-08-17

35,5

27,0

8,5

26,5

3,0

2,5

0,5

Dungen dp 5361

KS 2016-08-17

29,6

31,2

-1,6

15,3

2,1

1,9

0,2

Bassängen 3 Dp 5424

KF 2016-09-01

105,0

102,7

2,3

3,1

7,7

7,7

0,0

Kvarteret Cementen Dp 2302

KF 2016-09-01

106,8

119,8

0,0

61,7

7,4

8,1

-0,7

KF 2018-06-19

13,0

Lindängen centrum Dp 5404

KF 2016-09-29

112,6

112,2

0,4

22,3

7,6

6,6

1,0

Sportsbyn

KS 2016-10-05

35,5

34,2

1,3

25,0

2,7

2,4

0,3

Kvarteret Brännaren

KF 2016-10-27

133,0

126,9

6,1

40,0

8,9

7,5

1,4

Elinegård - parker och grönområden*

KS 2016-10-30

36,0

26,0

10,0

17,2

4,1

3,5

0,6

Priorn Dp 5423

KS 2017-02-01

19,3

20,3

-1,0

5,7

1,3

1,4

-0,1

Helelektrisk buss linje 3 & 7

KS 2017-03-29

20,0

20,0

0,0

18,2

1,4

1,4

0,0

Söder om klipporna Dp 5467*

KF 2017-08-31

88,0

84,4

3,6

26,6

6,7

6,5

0,2

Västra Dockan

KS 2017-08-16

34,2

34,2

0,0

11,5

2,6

2,6

0,0

Sege Park

KF 2017-08-31

258,0

258,0

0,0

40,5

17,8

17,8

0,0

Va-anläggning till Kölnans koloniområde

KS 2017-12-06

20,0

20,0

0,0

9,5

0,1

0,1

0,0

Rosengård 130:250, Dp 5448, Södra Botildenborg*

KS 2017-12-06

22,7

16,8

5,9

5,0

0,8

0,7

0,1

Infrastrukturåtgårder Malmöexp linje 8 etapp 1A *

KF 2017-12-20

59,5

48,2

11,3

20,1

8,7

8,7

0,0

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

KS 2018-01-10

19,0

15,8

3,2

4,6

1,3

1,3

0,0

* Projekt med en lägre entreprenadkostnad än kalkyl.
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0,7

OBJEKTSGODKÄNNANDE - TEKNISKA NÄMNDEN
Totalkalkyl

Objekt

Driftskonsekvenser

Utfall
t.o.m. dec
2018
Avvikelse
-0,1
2,1

Kvarteret Trollhättan, Dp 5274, projektnummer 5336

Beslutsdatum
KS 2018-01-10

Beslut
25,6

Prognos
25,7

Söderkulla - etapp 1

KS 2018-02-07

22,1

23,0

-0,9

8,9

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

KS 2018-04-04

23,0

21,4

1,6

5,5

Malmö idrottsgrundskola, projnr 5826

KS 2018-06-13

16,0

15,4

0,6

2,3

Söder om spåren i Hyllie projnr 7343

KS 2018-06-13

29,5

28,7

0,8

Va-anläggning Almåsa koloniområde

KS 2018-06-13

40,0

40,0

0,0

Ny ridanläggning i Husie

KF 2018-06-19

59,0

59,0

Abborren, Hamnen 21:147 mfl

KS 2018-06-13

26,9

Varvshallarna Dp 5175

KF 2018-09-27

Södra delen av esplanaden m.m. i Västra Hamnen

KF 2018-10-25

Färdigställande av gator vid Hyllie allé
Område sydväst om Lockarps trafikplats, Dp 5466

Beslut

Prognos
2,3

Avvikelse
0,0

1,5

1,5

0,0

1,1

1,1

0,0

0,4

0,4

0,0

6,1

1,7

1,7

-0,1

0,5

0,2

0,2

0,0

0,0

3,3

5,4

5,4

0,0

26,7

0,2

1,6

1,8

1,6

0,2

142,0

142,0

0,0

2,1

11,7

11,7

0,0

66,2

66,2

0,0

5,9

5,3

5,3

0,0

KF 2018-11-22

65,8

65,8

0,0

1,5

5,5

5,5

0,0

KS 2018-11-07

25,0

25,0

0,0

9,3

0,4

0,4

0,0

2,3

* Projekt med en lägre entreprenadkostnad än kalkyl.

Kommentarer till tekniska nämndens objektsgodkännande
Kontinentalbanan

Beslutad ram för kontinentalbanan uppgår totalt till 184 Mkr, enligt fyra olika beslut i Kommunfullmäktige. Objektsgodkännande för bidrag till statlig
infrastruktur avseende de tre stationerna uppgår till 136,5 Mkr och investeringsutgifter avseende allmän platsmark kring stationerna uppgår till 47,5 Mkr.
Bidrag till statlig infrastruktur avseende Östervärn etapp 2 redovisades i sin helhet som en kostnad i resultaträkningen år 2017, 30 Mkr. Gällande övriga
bidrag till statlig infrastruktur har avsättningar gjorts i takt med att besluten fattats. Det innebär att resterande 106,5 Mkr löses upp under 25 år, vilket
därmed genererar årliga kostnader i resultaträkningen.
Utfallet lämnas tomt för stationerna i tabellen ovan, då dessa utgifter skiljer sig från övriga objektsgodkännanden i form av redan gjorda
avsättningar/resultatföringar.
Kvarteret Gäddan

Kostnad för förvärv av allmän plats blev lägre än kalkyl.
Södra Botildenborg

Grovterrassering görs av byggaktör, var upptaget till 5,4 Mkr i kalkyl. Beräknas ge ca 5 Mkr lägre projektkostnad.
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Objektsgodkännande servicenämnden
OBJEKTSGODKÄNNANDE - SERVICENÄMNDEN
Totalkalkyl

Förskola Traktorn
Sporthall Excellensen 4
Grundskola inom kvarteret Elinelund 1

Beslutsdatum
KS 2015-02-04
KF 2016-04-28
KF 2016-04-28
KF 2016-09-01
KF 2016-09-01
KS 2016-11-02
KF 2016-12-20
KF 2016-12-20
KF 2016-12-20

Beslut
49,0
167,0
185,0
216,0
60,0
20,0
57,0
102,0
234,0

Prognos
53,9
142,0
162,9
231,0
55,0
22,5
57,0
117,3
234,0

Avvikelse
-4,9
25,0
22,1
-15,0
5,0
-2,5
0,0
-15,3
0,0

Utfall
t.o.m. dec
2018
53,4
132,6
161,7
224,5
49,5
11,2
2,7
110,8
145,5

Förskola Tröskan
Kv Garaget 1 Celsiusgatan
Rörsjöskolan Ny- och tillbyggnad

KF 2016-12-20
KF 2017-02-23
KF 2017-03-23

56,0
77,0
59,0

61,6
86,0
64,9

-5,6
-9,0
-5,9

23,7
84,4
44,3

Bergaskolan ventilationsåtgärder*
Förskola Husie 172:123

KF 2017-03-23
KF 2017-05-24

89,0
92,0

57,0
92,0

32,0
0,0

50,0
66,5

Grundskola Husie 172:123
Förskola Husie 172:256
Hyllie brandstation

KF 2017-05-25
KF 2017-06-21
KS 2017-05-31

219,0
69,0
45,0

219,0
69,0
63,0

0,0
0,0
0,0

172,7
7,5
6,8

Ventilationsåtgärder Fridhemsskolan*
Om-, till- och nybyggnation inom Djupadalsskolan
Ombyggnation byggn X, Heleneholm 4
Gymnastikhall Hermodsdalsskolan
Bostadsmoduler Kirseberg 14:93

KF 2018-12-20
KF 2017-08-31
KF 2017-08-31
KS 2017-10-25
KS 2017-12-06
KS 2017-12-06
KF 2018-09-27

18,0
60,0
139,0
28,4
49,3
44,0
40,0

40,0
139,0
0,0
51,6
84,0

20,0
0,0
28,4
-2,3
0,0

18,1
13,8

Objekt
Rörsjöns nya förskola
Skola kv Cementen*
Tingdammsskolan*
Ny Grundskola Excellensen 2
Bojen, Tankloket *

*Projekt med en lägre entreprenadkostnad än kalkyl till följd av gynnsam upphandling
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50,7
69,5

OBJEKTSGODKÄNNANDE - SERVICENÄMNDEN
Totalkalkyl
Utfall
t.o.m. dec
2018
Avvikelse
0,0
53,3

Objekt
Grundskola och förskola i Västra Varvsstaden

Beslutsdatum
KF 2017-12-20

Beslut
281,0

Prognos
281,0

Konsthögskolan till grundskola, Folkskolan 1
Nya Högaholmsskolan, Folkvisan 3

KF 2018-03-01
KF 2018-03-01

103,5
220,5

103,5
220,5

0,0
0,0

41,3
15,5

Ombyggnation av byggnad F och L inom Heleneholm 4

KF 2018-03-07

33,2

33,2

0,0

7,7

Betongplatta (ispist) på Malmö isstadion

KF 2018-03-07

25,0

25,0

0,0

21,9

Rivning Annebergsskolan och uppförande av ny skola

KF 2018-04-26

205,0

205,0

0,0

27,8

Ombyggnation byggnad E Dekanen 1
Nybyggnation av Bolmörtens LSSboende,Bolmörten 9

KS 2018-04-04
KS 2018-05-02

17,0
38,5

17,0
38,5

0,0
0,0

7,6
20,3

Nybyggnation av Rönneholms förskola, Rönneholm 3 STK

KF 2018-06-19

127,0

127,0

0,0

14,5

Byte av belysning på Kirsebergsskolan
Renovering av Borgarskolan Excellensen 2 och 4

KS 2018-05-30
KF 2018-06-19

22,0
92,0

22,0
92,0

0,0
0,0

1,3
25,3

Byte av scenteknik Malmö Opera
Wowra LSS Sallerup

KS 2018-08-15
KS 2018-08-15

21,0
28,0

21,0
28,0

0,0
0,0

5,3
3,2

Ellstorps förskola, Balders Hage 1

KF 2018-08-30

74,0

74,0

0,0

7,8

Renovering av Lokstallet, kvarteret Cementen
Österportskolan, Fliten 5 ,Ventilation och annan teknisk utrustning

KS 2018-09-05
KF 2018-10-25

27,0
75,5

27,0
75,5

0,0
0,0

0,0
3,8

Ombyggnation av Teknikens och sjöfartens hus, Turbinen 4

KS 2018-11-07

16,0

16,0

0,0

5,6

Objekt
Malmö Live Anläggningsentreprenad, Konserthus

KF 2011-10-27

Beslut
750,0

Malmö Live Anläggningsentreprenad, Parkeringshus

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

49,5
94,0

102,6

-8,6

Risebergaskolan*

KF 2014-05-22

163,9

136,6

27,3

Glasugnens skola*

KF 2014-05-22

230,0

156,5

73,5

Nya Hyllie skola*

KF 2014-05-22

270,0

208,8

61,2

EKONOMISKT AVSLUTADE OBJEKT UNDER 2018

*Projekt med en lägre entreprenadkostnad än kalkyl till följd av gynnsam upphandling
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Utfall Avvikelse
914,2
-114,7

OBJEKTSGODKÄNNANDE - SERVICENÄMNDEN
EKONOMISKT AVSLUTADE OBJEKT UNDER 2018
Objekt
Vindkraftverk nr 2*
Malmö Opera,Musikteater,Stadsteater*

KS 2014-09-03
KF 2014-10-23

69,1

57,6

11,5

Gottorps skola o förskola*
Förskola Idun 1 Hyllie*

KF 2015-02-05
KS 2015-05-27

349,0
25,0

235,4
19,9

113,6
5,1

Kulladalsskolan byggnad F*

KS 2015-05-27
KF 2015-09-03

28,0
47,0

25,3
50,6

2,7
-3,6

KF 2015-09-03
KS 2016-01-13

210,0
30,6

164,4
57,5

45,6
-20,5

KS 2017-10-25
KS 2016-02-04

6,4
32,0

37,3

-5,3

KS 2016-05-04

32,5

36,4

-3,9

Ombyggnation byggnad E,Dekanen 1
Björkhagens förskola*

KF 2016-11-23
KF 2016-11-23

54,0
54,0

55,3
61,5

-1,3
5,5

Björkhagens förskola, utökat

KF 2017-03-23

13,0

Anpassning till grundskola, Rönnen
Ventilationsåtgärder Linnéskolan*

KS 2016-11-30
KS 2016-11-30

37,0
25,0

40,7
18,7

-3,7
6,3

Stationshuset, Västra station

KS 2017-05-03
KS 2018-01-10

24,0
18,0

28,0
20,5

-4,0
-2,5

KS 2013-08-14
KS 2017-01-11

43,6
23,0

34,4
21,6

9,2
1,4

Förskola Granbacken
Soltofta vårdboende*
Lindens förskola (tidigare Spårvagnens förskola)
Marinpedagogiskt centrum
Förskola Klagshamn (Opalen)

Till- och ombyggnation av Mathildenborgs restaurang, Flodillern 17
Lorensborgsskolan*
Hybridgräsplan *
Dammfriskolans sporthall*

Beslut
49,0

Utfall Avvikelse
41,2
7,8

KS 2017-05-03

21,0

16,9

4,1

Stapelbäddens flexiskola *

KF 2013-11-28

170,0

177,2

16,8

Geijersskolan*

KF 2014-05-22
KF 2014-05-22

24,0
217,1

166,6

50,5

Rådhusets fasad
Rådhusets fasad, utökat

KS 2016-08-17
KS 2017-01-11

20,0
21,5

42,6

-1,1

*Projekt med en lägre entreprenadkostnad än kalkyl till följd av gynnsam upphandling
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Kommentarer till servicenämndens objektsgodkännande
Rörsjöns nya förskola

Projektet färdigställdes augusti 2017. Upphandlad entreprenad är högre än budget, inryms inom objektsgodkännandets osäkerhetsfaktor ± 10 %. Under
våren 2019 görs den sista etappen kring utemiljö då barnen har flyttat in i förskolan och paviljonger har evakuerats.
Ny Grundskola Excellensen 2 och Sporthall Excellensen 4

En samverkansupphandling av entreprenaden som omfattar både skola och sporthall har genomförts. Projekt Excellensen 4 (sporthall) har ålagts ett
vite (byggsanktionsavgift) på 1,7 Mkr för att startbesked inte inhämtats från stadsbyggnadskontoret innan byggstart. Byggsanktionen överklagades av
stadsfastigheter till Mark- och Miljödomstolen, som förväntas ta beslut under våren 2019. Skolan färdigställdes i juni 2018 och sporthallen beräknas
färdigställas i slutet av januari 2019.
Till/ombyggnad av Jägerso brandstation

Upphandlad entreprenad är högre än budget, inryms inom ± 10 %. Planerad färdigställande är augusti 2019.
Förskola Tröskan

Upphandlad entreprenad är högre än budget, inryms inom objektsgodkännandets osäkerhetsfaktor ± 10 %. Budgetkalkyl bygger på att Traktorns och
Tröskans förskolor skulle handlats upp som en 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 ± 15 %. Entreprenaden färdigställdes i augusti 2018.
Rörsjöskolan, Ny- och Tillbyggnad

Upphandlad entreprenad är högre än budget, inryms inom objektsgodkännandets osäkerhetsfaktor ± 10 %. Planerad färdigställande är maj 2019.
Gymnastikhall Hermodalsskolan: Entreprenaden färdigställdes i december 2018. Slutprognos är något högre än budget på grund av komplexitet i sista
etappen i projektet dock inryms inom ± 10%.
Malmö Live Anläggningsentreprenad, Parkeringshus

Prognos 102,6 Mkr och följer beviljad investeringsram. Investeringsbidrag redovisas på annat projekt och är 31,7 Mkr, dvs netto för projektet är
69,7 Mkr.
Förskola Granbacken

Upphandlad entreprenad är högre än budget, inryms inom objektsgodkännandets osäkerhetsfaktor ± 10 %. Entreprenaden färdigställdes i juni 2017.
Lindens förskola (tidigare Spårvagnens förskola)

Projektet har blivit dyrare än budgeterat. Servicenämnden har skrivit en avvikelserapportering till kommunstyrelsen.
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Marinpedagogiskt centrum

Det vinnande förslaget i arkitekttävlingen visade sig mer komplicerat och kostsamt att uppföra än beräknat. Entreprenaden färdigställdes i oktober
2017. Avvikelsen inryms inte inom objektsgodkännandets osäkerhetsfaktor på ± 10 %. Utöver själva byggnaden blev anslutningar för vatten och el mer
kostsamma då befintliga ritningar ej överensstämde med verkligheten samt att det tillkom en bussvändplats på gatukontorets mark. Det pågår en
diskussion mellan servicenämnden och tekniska nämnden kring fördelning av ansvarsområdena samt finansiering av utförda arbete.
Förskola Klagshamn (Opalen)

Upphandlad entreprenad är högre än budget, inryms inom objektsgodkännandets osäkerhetsfaktor ± 10 %. Entreprenaden färdigställdes i november
2017.
Ombyggnation byggnad E, Dekanen 1

Upphandlad entreprenad är högre än budget, inryms inom objektsgodkännandets osäkerhetsfaktor ± 10 %. Entreprenaden färdigställdes i juli 2018.
Anpassning till grundskola, Rönnen

Upphandlad entreprenad är högre än budget, inryms inom objektsgodkännandets osäkerhetsfaktor ± 10 %. Entreprenaden färdigställdes i juni 2018.
Stationshuset, Västra station

Entreprenaden färdigställdes i april 2018. Utfall högre än budget till följd av komplexiteten i projektet.
Till- och ombyggnation av Mathildenborgs restaurang, Flodillern 17

Upphandlat pris är i nivå med budget, avvikelse avser underhållsåtgärder som har utförts i samband med ombyggnationen. Avvikelse finansieras av
serviceförvaltningen.
Rådhusets fasad

Upphandlad entreprenad är högre än budget, inryms inom objektsgodkännandets osäkerhetsfaktor ± 10 %. Entreprenaden färdigställdes i december
2017.
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