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Sammanfattning
Coronapandemin bidrar till osäkerhet i samhällsekonomin
Sveriges kommuner och regioner bedömer att en återhämtning av samhällsekonomin är att vänta under
andra halvåret 2020. Men osäkerheten kvarstår för såväl konjunkturen som det kommunala
skatteunderlaget, och uppgången under det andra halvåret antas bli svagare än beräknat. Förändringar i de
nationella prognoserna har bidragit till stora svängningar i de ekonomiska förutsättningarna för Malmö stad
bland annat med avseende på storleken på skatteintäkterna. Men också med anledning av att kommuner
och regioner fått ta del av generella statsbidrag samt andra typer av ekonomiskt stöd. Verksamheten i
nämnderna och bolagen påverkas på olika sätt av den pågående pandemin. I vissa verksamheter leder det
till stora kostnadsökningar eller minskade intäkter medan det i andra leder till minskade kostnader.
Prognostiserat överskott för 2020
För 2020 prognostiseras ett överskott om 1 346 mnkr för kommunen. Överskottet förklaras av
realisationsvinster, högre exploateringsvinster samt högre intäkter från skatter och generella statsbidrag än
budgeterat. Justerat för realisationsvinster uppgår resultatet till +674 mnkr vilket innebär att kommunen
bedöms kunna uppfylla kravet på ekonomisk balans vid årets slut. Prognosen har förbättrats markant sedan
Ekonomisk prognos. Budgetavvikelsen för verksamheten har gått från ett underskott till ett överskott,
realisationsvinster och exploateringsvinster bedöms bli högre än budgeterat och budgetavvikelsen för
skatteintäkter, generella statsbidrag samt finansnettot har förbättrats.
Framgångar och utmaningar i arbetet med att nå kommunfullmäktiges mål
Kommunfullmäktige har i Malmö stads budget för 2020 formulerat mål inom fyra målområden. Målen ska
uppnås så fort som möjligt eller under innevarande mandatperiod. Sammantaget visar avstämningen att
kommunens samlade arbete i riktning mot kommunfullmäktiges mål till största delen går enligt planering.
Coronapandemin och dess effekter är en vanligt förekommande orsak till eventuella avvikelser från
planeringen. Utvecklingen inom Stadsutveckling och klimat och En god organisation går i stort enligt plan.
Uppföljningen inom det sistnämnda visar dock fortsatt stora utmaningar för kompetensförsörjningen inom
några verksamhetsområden. Inom Utbildning och arbete går utvecklingen snabbare än planerat på några
områden och långsammare på andra. Andelen elever som blev behöriga till gymnasiet är högre än
föregående år, samtidigt som det fortsatt är stora skillnader mellan olika skolor. Utöver det har antalet
deltagare i arbetsmarknadsinsatser och antalet unga som får jobb efter en arbetsmarknadsinsats minskat.
Det är också en fortsatt hög arbetslöshet bland unga. Arbetet inom Trygghet och delaktighet uppvisar en
positiv såväl som negativ utveckling. Bland annat uppmärksammas svårigheter med att bedriva ett
samordnat tillsynsarbete.
Högre arbetslöshet bland unga och färre asylsökande
Coronapandemin har bidragit till en lågkonjunktur och högre arbetslöshet än vad som prognostiserades i
början av året. I Malmö har arbetslösheten främst ökat bland ungdomar. Samtidigt har tillgängligheten och
möjligheten att ge stöd till ungdomar som inte arbetar eller studerar påverkats negativt av pandemin.
Fortfarande är det en förhållandevis liten ökning av antalet nya hushåll med ekonomiskt bistånd men
bedömningen är att de kommer att öka under hösten liksom behovet av arbetsmarknadsinsatser. Pandemin
har också lett till att färre personer söker asyl och beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Befintliga boenden
för nyanlända har därför ställts om till boende för hemlösa personer.
Digital omställning i skolverksamheterna
Hittills under året har alla skolformer färre elever än beräknat vilket lett till att planeringen behövt anpassas.
I grundskolan ses en högre måluppfyllelse jämfört med föregående år och andelen elever i årskurs 9 som
nått målen i alla ämnen har ökat vilket tyder på att verksamheten har kunnat anpassa sig till rådande
situation. Elever med bristande tillgång till digital teknik i hemmet och elever i behov av särskilt stöd och
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extra anpassningar bedömd dock ha påverkats negativt. Gymnasieskolan har i stor utsträckning bedrivit
fjärr- eller distansundervisning under året och det har skett en snabb omställning till digital undervisning.
Vissa grupper av elever har haft sämre förutsättningar hemma för att klara fjärrundervisningen vilket
bedöms påverka kunskapsresultaten. Inom sfi är brist på digitala färdigheter, tillsammans med brist på
utrustning och ändrade anmälningsförfaranden, anledningar till en ökning av antalet avbrott.
Färre sociala sammanhang för brukarna i verksamheterna
Inom flera av Malmö stads verksamheter har pandemin bidragit till färre sociala sammanhang. Inom
socialtjänsten söker färre familjer kontakt och fler avböjer hembesök och besök i verksamhetens lokaler.
Personer med funktionsnedsättning har i vissa fall avstått från insatser på grund av egen eller anhörigas oro
och vissa aktiviteter har ställts in eller genomförts på annat sätt. Mindre social samvaro, avrådan att besöka
LSS-boende och inställda aktiviteter kan leda till ännu större risk för psykisk och fysisk ohälsa. Vård- och
omsorgsverksamheten har präglats av besöksförbud på särskilda boenden, stängning av mötesplatser och
dagverksamheter och minskad uppföljning av biståndsbeslut på särskilda boenden.
God planberedskap för bostäder men osäkerhet i prognosen för kommande år
Under året har Malmö stad inlett ett arbete med att ta fram en ny handlingsplan för bostadsförsörjning.
Planberedskapen för bostäder är mycket god: i pågående detaljplaner finns ungefär 13 000 bostäder, i
detaljplaner som inte har byggstartats finns ungefär 9 000 bostäder och i en framtida utbyggnadskapacitet
finns ungefär 50 000 bostäder. Prognosen visar dock att det finns risk för minskat bostadsbyggande de
närmaste åren.
Anpassningar i kulturutbud och fritidsaktiviteter
Nytänkande, kreativitet och nya samarbeten har varit framgångsfaktorer för att fortsatt kunna erbjuda
Malmöborna fritids- och kulturaktiviteter trots pandemin. Anpassningar har bland annat gjorts genom
förändrade öppettider och begränsningar i antalet besökare. Vissa evenemang har fått ställas in medan
andra har genomförts i anpassad form. Malmö Live och Malmö Stadsteater har provat nya sätt att nå ut till
allmänheten bland annat genom konserter och teaterföreställningar för en begränsad publik och genom
sändning via digitala kanaler av symfoniska konserter. Trots omställningar har restriktioner på grund av
coronapandemin inneburit en kraftigt negativ besöksutveckling för kulturinstitutionerna i Malmö stad.
Trygghetsarbetet fortsatt viktigt i flera verksamheter trots pandemins begränsningar
Inom ramen för Tryggare Malmö genomförs samordnade myndighetsgemensamma kontroller för att
motverka osund konkurrens, svart ekonomi och öka tryggheten i samhället. Flera kontroller har ställts in
eftersom myndigheter förhindrats att vara med på grund av pandemin. Inte heller bostadstillsynen har
kunnat genomföras som planerat eftersom det ur smittspridningssynpunkt inte gått att genomföra tillsyn på
ett säkert sätt. Risken med utebliven tillsyn är bland annat ohälsosamma boendemiljöer och eftersatt
underhåll. Det är positivt att allt fler Malmöbor på eget initiativ söker sig till socialtjänstens
avhopparprogram för stöd och hjälp med att lämna sin kriminella livsstil, och samverkan inom satsningen
Sluta skjut har bidragit till att fler sökt och fått hjälp av socialtjänstens verksamheter. Samtidigt har antalet
orosanmälningar som berör barn och unga fortsatt att öka under 2020, vilket leder till fler utredningar och
ett ökat behov av insatser från socialtjänsten.
Höga ambitioner för jämställdhet, barnrätt och antidiskriminering
Malmö stad har höga ambitioner när det gäller områdena jämställdhet, barnrätt och antidiskriminering.
Arbetet vilar på såväl lagstiftning, ratificerade konventioner som på kommunfullmäktiges viljeinriktning i
Malmö stads budget. Hittills under året har det varit svårt att göra mer omfattande analyser av huruvida
eventuella avvikelser i planeringen för grunduppdraget fått konsekvenser för de tre perspektiven. En
utveckling av analysarbetet pågår inför årsanalysen.
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Så påverkar coronapandemin Malmö stads Delårsrapport 2020
Coronapandemin som spridit sig över världen under 2020 påverkar såväl Malmö stads verksamheter som
de ekonomiska förutsättningarna under året.
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har i Cirkulär 20:32 Budgetförutsättningar för åren 2020–2023 gjort
följande bedömning av kommunernas och regionernas ekonomi under 2020 och framåt: 1
Bedömningen som SKR gjorde i vårens prognoser, att BNP under det andra kvartalet skulle falla mindre i Sverige
än i många andra länder, ser ut att stå sig. Men nedgången tycks ändå ha varit klart större än vad som antogs i
den skatteunderlagsprognos som publicerades den 29 april (vilken låg till grund för Ekonomirapporten, maj 2020).
Utsikterna för BNP och sysselsättning helåret 2020 ser därmed svagare ut nu, jämfört med SKR:s bedömningar i
våras.
Mycket ser nu att ha stabiliserats, såväl i Sverige som i omvärlden, jämfört med den dramatiska
konjunkturkollapsen under månaderna mars, april och maj. Trots att endast drygt fyra månader återstår av
innevarande år är det långt till målgång för helåret 2020. Inte minst den globala utvecklingen präglas av stor ovisshet.
Utsikterna för såväl konjunkturen som det kommunala skatteunderlaget är emellertid särdeles ovissa, med anledning
av covid-19.
Botten tycks ändå vara passerad och aktiviteten i den svenska ekonomin förväntas nu stiga. Liksom i våra tidigare
prognoser räknar vi alltså med att BNP från och med det tredje kvartalet i år åter ska öka. Vi behåller därmed
det scenario för samhällsekonomin som vi utformade i våras, om en återhämtning under det andra halvåret i år.
Uppgången under det andra halvåret antas dock bli svagare än vad vi tidigare förutsatte.
Skillnaderna mellan SKR:s prognoser i april och augusti har betytt stora svängningar i de ekonomiska
förutsättningarna för Malmö stad. I aprilprognosen förväntades tillväxten i skatteunderlaget minska kraftigt,
till följd av en minskning i antalet arbetade timmar i samhället. Prognosen i augusti visade på en väsentligt
högre skatteunderlagstillväxt 2019 och 2020 men lägre 2021. Upprevideringarna beror på en anpassning till
det preliminära beskattningsutfall som Skatteverket presenterat och att lönesumman bedöms öka mer i år
än enligt SKR:s förra prognos. För Malmös del innebar detta cirka400 mnkr i högre skatteintäkter i
augustiprognosen.
Riksdagen beslutade under våren om tillskott till kommuner och regioner i form av generella statsbidrag på
2,5 miljarder kronor vilket innebar 58 mnkr för Malmö stad. I juni månad beslutade riksdagen om
ytterligare generella statsbidrag vilket gav Malmö ett tillskott på 566 mnkr. Utöver detta har regeringen
aviserat om kompensation för avsättning till periodiseringsfond 2 vilket innebär 60 mnkr till Malmö.
Utöver de generella statsbidragen har flera andra typer av ekonomiskt stöd beslutats till följd av
coronapandemin. Bland annat har beslut fattats om ett riktat statsbidrag till kommuner och regioner för
merkostnader inom hälso- och sjukvårdsverksamheten, äldreomsorgen och omsorgen om personer med
funktionsnedsättning. Malmö stad har lämnat i en ansökan per den 31 augusti om knappt 86 mnkr. Utöver
detta finns cirka 58 mnkr upptagna i prognosen vilka kommer att ansökas om per den 30 november. I
samband med upprättande av denna delårsrapport kom information från Socialstyrelsen om att totalt
5 miljarder kronor kommer att delas ut efter första ansökningsomgången. Medel kommer att fördelas
proportionerligt baserat på ansökta och godkända belopp. Då kommuner och regioner sammanlagt ansökt
om drygt 11 miljarder kronor i merkostnader i första ansökningsomgången innebär det en osäkerhet om
hur mycket Malmö stad kommer att få i intäkt för första ansökan.
Sid. 1–2, Cirkulär 20:32 Budgetförutsättningar för åren 2020–2023, Sveriges Kommuner och Regioner
Den 3 april antog riksdagen regeringens förslag om att tillfälligt ändra reglerna om periodiseringsfonder så att
egenföretagare som har drabbats hårt till följd av pandemin kan få tillbaka inbetald preliminärskatt. Detta innebär att
kommunernas skatteunderlag minskar och kommunerna kompenseras därför för detta.
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Staten har även beslutat om ersättning för arbetsgivares sjuklönekostnader under april-september 2020,
samt aviserat om förlängning till och med december. Detta påverkar samtliga nämnder och bolag.
Regeringen har dessutom beslutat om ett tillfälligt stöd till hyresvärdar som ger hyresrabatt till hyresgäster i
utsatta branscher. Stödet gäller för april–juni 2020 och omfattar upp till 50 % av hyresrabatten, enligt vissa
särskilda villkor.
Verksamheten i nämnderna och bolagen påverkas på olika sätt av den pågående coronapandemin: några
exempel är besöksförbud på särskilda boenden, inställda arrangemang av olika slag och förändrade
arbetsformer för den kommunala organisationen. I vissa verksamheter leder pandemin till stora
kostnadsökningar eller minskade intäkter medan det i andra verksamheter istället leder till minskade
kostnader. Gemensamt för samtliga nämnder och bolag är dock den stora osäkerheten i bedömningen om
framtiden och prognoserna är baserade på olika antaganden. Effekterna av pandemin på Malmö stads
verksamheter beskrivs under rubriken Verksamhetens utveckling under året på sidan 7-22. Under rubrikerna
Prognostiserade budgetavvikelser i nämnderna och Finansiell analys för kommunens bolag och kommunalförbund på
sidorna 30-45 nedan framgår nämndernas och bolagens bedömningar av pandemins effekter på ekonomin.
Malmö stad har under våren uppvisat stor förmåga att ställa om sin verksamhet efter snabba förändringar
av behov och efterfrågan i samband med coronapandemin. Några exempel är digitala alternativ till fysiska
möten och arrangemang, utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, nya måltidslösningar i
gymnasieskolan, säkring av försörjningen av smittskyddsmaterial samt utökad städning i verksamheter i
kommunen.
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Verksamhetens utveckling under året
GRUNDUPPDRAGET
Malmö stads nämnder och bolag har alla ett grunduppdrag som har sin utgångspunkt i exempelvis
lagstiftning, reglementen och ägardirektiv. Kommunens nämnder och bolag har egen planering för detta
och här redovisas såväl positiva som negativa avvikelser från denna planering. Redovisningen begränsas till
sådana avvikelser som är av vikt ur ett samlat kommunperspektiv men kan också omfatta avvikelser som
ligger utanför kommunens rådighet.
Kommunstyrelsens verksamhet
Malmö som stad har flera stora utmaningar och prioriteringar som den kommunala organisationen behöver
arbeta samlat med. Kommunstyrelsen och dess förvaltning har ett särskilt ansvar för att stödja nämndernas
och förvaltningarnas arbete ur ett helhetsperspektiv. Exempel som lyfts fram i Malmö stads budget 2020 är
kommunens arbete med barnrätt, jämställdhet och antidiskriminering. Kommunstyrelsen ansvarar också för
arbete med frågor relaterade till näringsliv, tillväxt, företagande och olika samarbeten på regional, nationell
och internationell nivå.
Coronapandemins påverkan på kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbete har i flera avseenden påverkats av och anpassats till den situation som råder med
anledning av coronapandemin. Kommunstyrelsen rapporterar inga avvikelser i förhållande till
grunduppdraget.
Inom säkerhets- och beredskapsområdet har kommunstyrelsen samordnat delar av Malmö stads arbete
kring coronapandemin. Överenskommelser om civilt försvar och om kommunens arbete med
krisberedskap har, efter samtal med Länsstyrelsen, fått en ny tidplan. Kommunstyrelsen har också beviljat
ekonomiskt stöd till föreningar och näringsliv för att minska de negativa konsekvenserna av pandemin.
Inom turism och besöksnäring har arbetet att främja och stärka stadens attraktivitet övergått till
webbaserade möten.
Om organisering av IT och lokalförsörjning
Malmö stad har utrett och planerar att föra över större delen av ansvaret för IT-frågorna – som idag ligger
på kommunstyrelsen – till servicenämnden. Diskussioner om kommunstyrelsens framtida roll inom
området pågår. Kommunstyrelsen har under året också tagit över ansvaret för Malmö stads strategiska
lokalförsörjning från tekniska nämnden. En ny organisation har byggts upp på stadskontoret och ett
gemensamt arbete med stadens övriga förvaltningar har inletts för att bygga en robust
lokalförsörjningsprocess för staden och möta det nya uppdraget.
Teknik, stadsutveckling och miljö
Inom det här området har Malmö stad verksamhet som rör exempelvis trafik, infrastruktur, avfallsfrågor,
kommunens mark, fysisk planering och miljöarbete. Här finns också tillsynsuppgifter inom exempelvis plan
och bygg, miljö, hälsoskydd och livsmedel. Inom området finns även lokalförsörjning, Kontaktcenter och
interna kommungemensamma tjänster som IT-service och HR-service.
Stadsbyggnad: svårbedömt läge men risk för minskat bostadsbyggande
Malmö stads stadsbyggnadsverksamhet påverkas i olika grad av det rådande konjunkturläget, då de stora
projekten inom stadsbyggnadsprocessen sträcker sig över flera år. Påbörjade projekt fullföljs trots en
svårbedömd konjunktur och inbromsningen drabbar istället skeden som ligger tidigare i processen. Detta
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gör det svårt för att planera och prognostisera stadsbyggnadsverksamheten – exempelvis har beställning av
nybyggnadskartor och inkomna bygglov- och teknikärenden ökat jämfört med föregående år, medan
planbeställningar och fastighetsbildningsärenden minskat något. Delårsrapporteringen visar också att det
hittills under året blivit färre bostäder och färre arbetstillfällen inom projekt som gjorts möjliga genom
beslutade överlåtelse- och upplåtelseavtal för markanvändning. Förskjutningarna i projekten kan till delar
förklaras av coronapandemin.
Den svårbedömda bygg- och bostadsmarknaden, rådande konjunkturläge och coronapandemins påverkan
ger inga tydliga signaler om hur byggbranschens aktörer kommer att agera och hur stadsbyggnadsprocessen
kommer att påverkas. Under de senaste lågkonjunkturerna har inte Malmöregionen drabbats lika hårt som i
övriga delar av landet. Den sammantagna prognosen är dock att det finns risk för minskat bostadsbyggande
de närmaste åren, vilket påverkar malmöborna och olika samhällsaktörer.
Färre kontroller inom ”Tryggare Malmö”
Inom ramen för satsningen Tryggare Malmö genomför Malmö stad samordnade myndighetsgemensamma
kontroller med bland annat Skatteverket, Polisen, Tullverket, Kronofogden, Räddningstjänst Syd och
Arbetsmiljöverket. Kontrollerna är effektiva för att motverka osund konkurrens och svart ekonomi och
bedöms ha en positiv effekt på tryggheten i samhället. Coronapandemin har hittills under året inneburit att
flera samordnade kontroller ställts in eftersom deltagande myndigheter förhindrats att vara med. Trots de
ändrade förutsättningarna har Malmö stad genomfört 102 samordnade kontroller under perioden – som
jämförelse kan nämnas att antalet samordnade kontroller under hela 2019 var 220.
Coronapandemin påverkar uppsökande bostadstillsyn
Coronapandemin har gjort att Malmö stads uppsökande bostadstillsyn inte kunnat genomföras som
planerat. Anledningen är att det ur smittspridningssynpunkt inte gått att genomföra tillsyn i privatpersoners
hem på ett säkert sätt för boende eller inspektörer. Av samma anledning har fastighetsägare inte heller
kunnat utföra underhåll eller åtgärda brister.
Risken med utebliven tillsyn är bland annat ohälsosamma boendemiljöer och eftersatt underhåll. Malmö
stad gör regelbundna bedömningar av möjligheten att utföra tillsyn som planerat. Periodvis har
miljöverksamheten prioriterat annan tillsyn, exempelvis ett ökat antal trängselkontroller, som också har
betydelse för den upplevda tryggheten.
Snabb omställning av arbetsformer under coronapandemin
Malmö stad har under våren uppvisat stor förmåga att ställa om sin verksamhet efter snabba förändringar
av behov och efterfrågan i samband med coronapandemin. Ett exempel är det snabba skapandet av
tekniska förutsättningar för att arbeta hemifrån. Ett annat är de nya måltidslösningar som utvecklats för att
möta distansundervisning i gymnasieskolan. Kommunen har också bildat en operativ anskaffningscentral
(OAC) för att säkra försörjningen av smittskyddsmaterial. Vidare har Malmö stads städservice ökat
insatserna på skolor, förskolor och kontor och inom vård- och omsorgsverksamheten.
I området ”Teknik, stadsutveckling och miljö” ingår servicenämnden, miljönämnden, stadsbyggnadsnämnden och tekniska
nämnden. Mer om utvecklingen inom varje nämnd finns i respektive nämnds delårsrapportering.
Livslångt lärande
Inom det här området finns ansvaret för att stödja barns, ungdomars och vuxnas utveckling socialt,
emotionellt och kunskapsmässigt. Perspektivet är Malmöbornas livslånga lärande. Här finns förskola,
öppen förskola och familjecentraler. Här finns också förskoleklass, grundskola och fritidshem. För de äldre
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ungdomarna och för vuxna finns här gymnasieskola och vuxen- och yrkesutbildning. I området ingår bland
annat också godkännande av och tillsyn över fristående förskolor och annan pedagogisk verksamhet.
Området för livslångt lärande innehåller även ansvaret för den kommunala kultur- och fritidsverksamheten. Några exempel är konsthall, kulturskola, muséer, bibliotek, barnkultur och stadsarkiv. Här finns
också fritidsgårdar, mötesplatser och idrottsanläggningar. Dessutom fördelar Malmö stad medel till
föreningar och till kulturlivet.
Färre barn och elever i pedagogiska verksamheter – men också digital omställning
Hittills under året har alla skolformer färre elever än budgeterat vilket lett till att planeringen behövt
anpassas. En del planerade utvecklingsinsatser har flyttats fram i tid på grund av coronapandemin: på vilket
sätt barn och elever har påverkats och om det slagit olika i staden är för tidigt att svara på ur ett
helhetsperspektiv. En del grupper visar sig dock redan nu ha påverkats: framförallt är det elever med
bristande tillgång till digital teknik i hemmet och elever i behov av särskilt stöd och extra anpassningar. För
de yngre barnen har närvarograden i förskolan varit skiftande, främst beroende på var i Malmö de bor.
Förskolan

I förskolan noterades under våren en stor minskning i närvaro jämfört med föregående år. Närvaron var
som lägst i början av året och har därefter ökat sedan i augusti. Den minskade närvaron kunde ses över hela
staden men det fanns geografiska skillnader: utbildningsområde Väster hade under våren den högsta
närvarograden medan Söder och Öster hade den lägsta. Hur detta påverkar likvärdigheten för barnen i
förskolan kommer att utredas vidare.
Grundskolan

I grundskolan har vardagen under våren präglats av coronapandemin: en tidvis hög elev- och
personalfrånvaro noterades i början av pandemin men frånvaron har sedan minskat till normala nivåer.
Elevernas resultat tyder på att verksamheten har kunnat anpassa sig till rådande situation: en högre
måluppfyllelse i jämförelse med föregående år har noterats och andelen elever i årskurs 9 som nått målen i
alla ämnen har ökat. Coronapandemin har drivit på den digitala utvecklingen och därmed ett fortsatt behov
av satsningar på exempelvis digitala läromedel och skolbibliotek.
Under läsåret 2019/2020 har skolinspektionen genomfört sin regelbundna tillsyn och kvalitetsgranskning i
22 av Malmö stads grundskolor. Hittills har 17 beslut inkommit. Fyra av dessa har avslutats och övriga 13
har innehållit förelägganden eller utvecklingsområden. De vanligaste föreläggandena skolorna fått hittills
handlar om extra anpassningar, särskilt stöd, trygghet och studiero.
Gymnasie- och vuxenutbildningen

Som en följd av coronapandemin har gymnasieskolan hittills under året i stor utsträckning bedrivit fjärreller distansundervisning. I nuläget går det inte att bedöma hela omfattningen av konsekvenserna för
eleverna men en del av verksamheten, som examinationer och arbetsplatsförlagt lärande, har skjutits fram.
Detta har inneburit en snabb omställning till digital undervisning för både elever och medarbetare. Vissa
grupper av elever har haft sämre förutsättningar hemma för att klara fjärrundervisningen vilket troligen
kommer att påverka kunskapsresultaten.
Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för att en ung människa ska kunna etablera sig i samhället.
Genom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är kommunerna skyldiga att uppmärksamma och erbjuda
insatser till ungdomar under 20 år som inte studerar i gymnasieskolan eller går någon motsvarande
utbildning. I Malmö har coronapandemin bland annat medfört att kommunens drop-in-verksamhet fått
upphöra. Sammantaget har många av ungdomarna inom KAA påverkats negativt av konsekvenserna av
coronapandemin.
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Inom vuxenutbildningen prognostiseras en fortsatt ökad efterfrågan på reguljär utbildning. Inom svenska
för invandrare (sfi) har coronapandemin medverkat till en ökning av antalet avbrott och också av tiden som
eleverna behöver för att nå sina mål: orsaker är brist på utrustning, brist på digitala färdigheter och ändrade
anmälningsförfaranden. Inom sfi har Malmö stad tillsammans med Arbetsförmedlingen tagit fram en
utökad sammanhållen skoldag där studierna kompletteras med kurser i digitalisering, språkstöd och
arbetslivsorientering.
Fritidsverksamheten har klarat coronapandemin – men det har krävt anpassningar
Inom Malmö stads fritidsverksamhet rapporteras inga väsentliga avvikelser inom grunduppdraget. De
avvikelser som kan hänföras till coronapandemin har kommunen – med vissa anpassningar – kunnat
hantera inom befintliga ramar. Arbetet med anpassningarna har genererat nytänkande, kreativitet och nya
samarbeten vilket uppfattas som framgångsfaktorer i arbetet med att fortsätta kunna erbjuda Malmöborna
aktiviteter och meningsfull fritid.
Efter en kraftig nedgång av antalet besök på fritidsgårdar och mötesplatser under våren ökade besöksantalet
igen under sommaren. En anledning till det ökade besöksantalet kan vara att många stannat i staden under
semestern till följd av pandemin. När det gäller fritidsgårdarna rapporterar fritidsverksamheten att den
planerade utbyggnaden har fördröjts på grund av svårigheter att få tillgång till nya fritidsgårdslokaler.
För både fritidsverksamheten och föreningar har coronapandemin fört med sig bortfall av besök och
inkomster. Föreningsverksamheten har påverkats negativt på olika sätt och en av de coronarelaterade
begränsningarna – maximalt 50 personer vid allmänna sammankomster – har medfört att vissa evenemang
inte kunnat genomföras eller att de begränsats, ställts om eller skjutits upp. Malmö stads fritidsverksamhet
har i omställningen bland annat arbetat med fler utomhusaktiviteter och ändrade öppettider.
Eftersom fler barn och unga förväntas vara hemma i Malmö under höst- och vinterloven planerar
fritidsverksamheten att disponera om medel för förstärkning av höstens aktiviteter. Digitala arbetssätt är
och förväntas bli viktiga inslag som alternativ till fysiska möten och för utbildningar till föreningslivet.
Kultur: anpassad verksamhet i coronatider
Coronapandemin har hittills under året inneburit stora förändringar i Malmös kulturliv. Den har försvårat
delar av kulturverksamhetens uppdrag och i stor utsträckning påverkat stadens kulturutbud. I likhet med
flera andra typer av evenemang i staden har vissa större arrangemang fått ställas in i sin helhet medan annan
verksamhet har kunnat bibehållas, om än i kraftigt förändrad och anpassad form. Mer långsiktiga
ambitioner och satsningar, som att sprida kulturen bredare i staden, har fått stå tillbaka till förmån för
hantering av det mest akuta.
Trots coronapandemins effekter har Malmö stad hela våren strävat efter att upprätthålla den ordinarie
kulturverksamheten och anpassa den för att, även under rådande omständigheter, säkerställa en god och
likvärdig tillgång till kultur för Malmöborna. Målet har varit att restriktionerna ska drabba Malmöbornas
tillgång till kultur i så liten utsträckning som möjligt, samtidigt som en trygg verksamhet säkerställs ur
smittskyddsperspektiv. Några exempel är anpassning av öppettider, begränsning av antalet besökare och ett
ökat antal möjliga utlån på biblioteken. Ett annat är ett ökat inslag av uppsökande verksamhet på
fritidshem, skolor och LSS-boenden.
Färre besök på kulturarrangemang
Trots omställningar har restriktionerna på grund av coronapandemin inneburit en kraftigt negativ
besöksutveckling för Malmö stads kulturinstitutioner och verksamheter, vilket påverkat verksamheternas
biljettintäkter. Bland annat har Malmö stadsarkiv sett en minskning av antalet besökare med ungefär
25 procent då många av verksamhetens äldre besökare har valt att stanna hemma. Ett annat exempel är
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Malmö museer som fram till mitten av mars hade en betydande ökning av antalet besökare, men i och med
pandemin sjönk antalet med ungefär 90 procent. Vidare hade Malmö Live och Malmö Stadsteater ingen
verksamhet under stora delar av perioden.
Nya innovativa former för att bedriva kulturverksamhet
En positiv effekt av den snabba omställningen är att kulturverksamheten på kort tid utvecklat en rad nya
och innovativa lösningar och testat dessa i skarpt läge: detta gäller inte minst digitala tjänster och service.
Ännu har dessa lösningar inte kunnat utvärderas fullt ut men bedömningen är att åtminstone några av dem
har potential att leva vidare i någon form efter pandemin då de inneburit en tydlig förbättring i service för
Malmöborna.
I området ”Livslångt lärande” ingår gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, grundskolenämnden, förskolenämnden,
kulturnämnden och fritidsnämnden. Mer om utvecklingen inom varje nämnd finns i respektive nämnds delårsrapportering.
Arbete och socialt förebyggande
Inom det här området samlas de sociala frågorna. Stadens verksamhet riktar sig till barn och vuxna som bor
eller vistas i kommunen och har särskilda behov av stöd och hjälp. Här finns insatser kopplade till ålder,
funktionsnedsättning eller sjukdom: exempel är insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL),
socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lag om vård av
missbrukare i vissa fall (LVM), lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och föräldrabalken.
Inom området finns också Malmö stads arbetsmarknadsinsatser och hantering av överenskommelser
mellan stat och kommun när det gäller sociala frågor.
I spåren av coronapandemin: lågkonjunktur, högre arbetslöshet och färre asylsökande
Coronapandemin har lett till stora förändringar i samhället. En lågkonjunktur och högre arbetslöshet än vad
som prognostiserades i början av året är några av dem och i Malmö har arbetslösheten ökat snabbare bland
ungdomar än i andra åldersgrupper. Hittills under året har det varit en förhållandevis liten ökning av antalet
nya hushåll som bedöms ha beviljats ekonomiskt bistånd mot bakgrund av pandemin. Prognosen är dock
att utbetalt ekonomiskt bistånd och behovet av arbetsmarknadsinsatser kommer att öka under hösten.
Malmö stad bedömer att Arbetsförmedlingen, på grund av resursbrist, haft sämre förutsättningar för
samverkan med arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter. Detta påverkar Malmöbor i behov av
stöd. Arbetsmarknads- och socialnämnden antog i maj 2020 en plan för att begränsa kostnadsökningar – i
planen ingår bland annat åtgärder för att öka antalet arbetsmarknadsinsatser.
Pandemin har också lett till att färre personer söker asyl och beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Detta har
lett till att befintliga boenden för nyanlända har kunnat ställas om till boende för hemlösa personer.
Hög tillgänglighet men mindre kontakt
Under coronapandemin har socialtjänstens verksamheter haft en hög tillgänglighet. Färre familjer söker
dock kontakt och fler avböjer hembesök och besök i verksamhetens lokaler. Brukare har under våren
träffat sina socialsekreterare i mindre utsträckning än tidigare och gruppverksamheter har fått ställas in. Det
är fortfarande för tidigt att bedöma hur detta har påverkat brukarnas möjlighet att fullfölja sin planering.
Vidare kan våld i nära relationer ha ökat utan att socialtjänsten fått kännedom om det: bedömningen är att
det är svårare att ta kontakt med socialtjänsten i en situation där hushållet är mer isolerat.
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Orosanmälningar ökar
Antalet orosanmälningar som berör barn och unga har fortsatt att öka under 2020. Antalet har ökat med
10 procent (880 stycken) jämfört med samma period under 2019. Det ökade antalet anmälningar leder till
fler utredningar och ett ökat behov av insatser från socialtjänsten.
Fler vill lämna kriminella miljöer
Allt fler Malmöbor söker sig på eget initiativ till socialtjänstens avhopparprogram för stöd och hjälp med att
lämna sin kriminella livsstil. Samverkan inom satsningen Sluta skjut har bidragit till att fler Malmöbor sökt
och fått hjälp av socialtjänstens verksamheter. Ungdomar som begår brott har fått stöd och hjälp snabbare
under perioden.
Coronapandemin har påverkat stödet till personer med funktionsnedsättning
Arbetet med stöd till personer med funktionsnedsättning har hittills under året i huvudsakligen gått enligt
planering. I delårsrapporteringen noteras dock att personer med funktionsnedsättning under pandemin har
avstått från insatser på grund av egen eller anhörigas oro. Vissa aktiviteter har också ställts in eller
genomförts på annat sätt än planerat. Bedömningen är att mindre social samvaro, avrådan att besöka LSSboende och inställda aktiviteter ökar utsattheten och kan leda till ännu större risk för psykisk och fysisk
ohälsa bland personer med funktionsnedsättningar jämfört med befolkningen i övrigt.
När det gäller arbetsorganisationen har medarbetare fått ställa om vad gäller arbetsuppgifter. Samverkan
och mötesformer med civilsamhällets brukarorganisationer har påverkats av inställda fysiska möten och
förändrade kontaktformer. Habiliteringsersättning i daglig verksamhet betalas ut oavsett närvaro, efter
beslut i funktionsstödsnämnden om att den enskildes ekonomiska förutsättningar inte ska påverkas av
pandemin.
Vård och omsorg: stängningar, besöksförbud och påskyndad digital utveckling
Coronapandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer har inom vård- och omsorgsverksamheten hittills under året inneburit bland annat besöksförbud på särskilda boenden, stängning av
mötesplatser och dagverksamheter och också minskad uppföljning av biståndsbeslut på särskilda boenden.
Brukares och anhörigas behov har inte kunnat tillgodoses fullt ut när insatser stoppas eller då dessa – trots
att behov finns – själva tackar nej på grund av rädsla för att bli smittade. Pandemin har inneburit en ökad
belastning för de anhöriga som vårdar en närstående. Vidare har uppföljningar av biståndsbeslut på
särskilda boenden inte kunnat genomföras i planerad omfattning – det personliga mötet är viktigt för att få
en helhetsbild och det finns en viss risk att behov förbises när ansökningar handläggs per telefon.
Den minskade möjligheten till sociala sammanhang och gemenskap riskerar också medföra en ökad
ofrivillig ensamhet, framför allt bland de malmöbor som av olika anledningar inte har tillgång till stöd,
information och aktiviteter via digitala plattformar. Ett ökat antal inkomna samtal till Malmö stads
mötesplatstelefon pekar på att behovet av social kontakt har ökat. Malmöbor mellan 70 och 74 år har sedan
i mars kunnat använda IT-fixartjänster för att underlätta den digitala tillgängligheten.
Besöksförbudet på särskilda boenden har skyndat på den digitala utvecklingen och numera gör vård- och
omsorgsverksamheten digitala visningar när en brukare ska flytta till särskilt boende. Kommunen har också
tillhandahållit surfplattor och telefoner för att möjliggöra digitala möten. Demenssjukdomar och syn- och
hörselproblem medför dock utmaningar när det gäller att göra mötena så bra som möjligt utan att riskera
smittspridning.
I området ”Arbete och socialt förebyggande” ingår arbetsmarknads- och socialnämnden, funktionsstödsnämnden och hälsa-,
vård- och omsorgsnämnden. Mer om utvecklingen inom varje nämnd finns i respektive nämnds delårsrapportering.
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Malmö stads bolag
Delar av den kommunala verksamheten (exempelvis inom områdena bostäder, parkering och kultur)
bedrivs i Malmö stads helägda bolag, som ägs genom moderbolaget Malmö stadshus AB. Syftet med
Malmö Stadshus AB är främst att genom bolagsstyrning, samordning och uppföljning åstadkomma en
effektivare ekonomisk förvaltning och därmed öka samhällsnyttan. Koncernens operativa verksamhet
bedrivs i dotterbolagen. Vissa andra delar av Malmö stads verksamhet bedrivs i delägda bolag eller i
kommunalförbund. Exempel är räddningstjänst, vatten och avlopp, avfallshantering, hamnen,
vattenförsörjning och inkubatorsamarbeten. Malmö stad är oftast den största ägaren av dessa verksamheter.
I samband med delårsrapporten är det endast de helägda bolagen som rapporterar avvikelser i
grunduppdrag och avstämning kommunfullmäktiges mål.
Coronapandemin: påverkan på Malmö stads bolag
Samtliga bolag har på olika sätt påverkats av coronapandemin men bara Malmö Live och Malmö
Stadsteater redovisar att pandemin lett till avvikelser i grunduppdragen. De två bolagen – båda verksamma
inom kulturområdet – redovisar stor påverkan framför allt på grund av att den planerade verksamheten har
stoppats. Konsekvenserna under första halvåret syns bland annat i lägre biljettintäkter men också i lägre
kostnader än beräknat. Bolagen har under senare delen av våren prövat nya former för att nå ut med
verksamheten: bland annat genom konserter och teaterföreställningar för en begränsad publik och genom
sändning via digitala kanaler av symfoniska konserter.
MKB Fastighets AB har inte rapporterat några avvikelser från grunduppdraget men pekar på att pandemin
inneburit en viss påverkan på uthyrningen av kommersiella fastigheter. Samtidigt ska det konstateras att
dessa utgör en liten andel av bolagets totala utbud. MKB har också erbjudit anstånd med hyran och
hyresrabatter för dem som på ett tidigt stadium drabbats av effekter av coronapandemin. MKB har även
stöttat Föreningsakuten för att stödja föreningar i anslutning till bolagets bostadsområden.
Malmö Leasing rapporterar att coronapandemin lett till förlängda leveranstider för nya fordon samtidigt
som omsättningen av nya fordon minskat genom en lägre efterfrågan från kunderna. Försäljningen av
begagnade bilar kommer därför att minska vilket kan komma att påverka bolagets resultat.
I området ”Malmö stads bolag” ingår Malmö stads helägda bolag, delägda bolag och kommunalförbund. De helägda bolagen
är Boplats Syd AB, Malmö Kommuns Parkerings AB, Malmö Leasing AB, Malmö Live Konserthus AB, Malmö
Stadsteater AB, MINC i Sverige AB, MKB Fastighets AB och Parkeringsövervakning i Malmö AB. Mer om utvecklingen
inom varje bolag finns i respektive bolags delårsrapportering. Malmö stad är delägare i Copenhagen Malmö Port AB,
Sydskånes avfallsaktiebolag, Sydvatten AB, Medeon AB, Malmö Opera och Musikteater AB, Skånes Dansteater AB,
Kommunassurans Syd Försäkrings AB och Inera AB. Vidare är kommunen medlem i kommunalförbunden VA Syd och
Räddningstjänsten Syd.
Jämställdhet, barnrätt och antidiskriminering
Som tidigare nämnts har Malmö som stad flera stora utmaningar och prioriteringar som den kommunala
organisationen behöver arbeta samlat med. Kommunstyrelsen och dess förvaltning har ett särskilt ansvar
för att stödja nämndernas och förvaltningarnas arbete ur ett helhetsperspektiv. Exempel som lyfts fram i
Malmö stads budget 2020 är stadens arbete med jämställdhet, barnrätt och antidiskriminering – områden
där kommunfullmäktige i budgeten uttrycker att Malmö stad har höga ambitioner.
Malmö stads arbete med jämställdhet, barnrätt och antidiskriminering vilar på såväl lagstiftning, ratificerade
konventioner och kommunfullmäktiges deklaration av organisationens viljeinriktning. I detta ligger ett
ansvar att integrera de tre perspektiven i kommunens verksamheter: Malmö stad har en mycket mångsidig
verksamhet och arbetet kan komma att behöva se väldigt olika ut beroende på problembild, målgrupp och
lokala förutsättningar.
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Inför delårsrapporteringen har kommunstyrelsen anmodat stadens nämnder och bolag att rapportera
huruvida eventuella avvikelser i planeringen för grunduppdraget fått konsekvenser ur jämställdhets-,
barnrätts- eller antidiskrimineringsperspektiv. Sammantaget visar delårsrapporteringen att flera nämnder
och bolag ser tendenser i utvecklingen – inte minst i ljuset av coronapandemin – som rimligen kan få
konsekvenser ur de tre perspektiven. Hittills under året har det dock varit svårt att göra mer omfattande
analyser. Inför årsanalysen antas bilden ha klarnat ytterligare och kommunstyrelsens förvaltning avser inför
denna rapportering att ha en dialog med förvaltningar och bolag för att stödja de fortsatta analyserna av hur
dessa tendenser kan påverka barnets rättigheter och vilka konsekvenser de kan få ur ett jämställdhets- och
antidiskrimineringsperspektiv.
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL OCH BUDGETUPPDRAG
Kommunfullmäktige har i Malmö stads budget för 2020 formulerat mål inom fyra målområden: Utbildning
och arbete, Stadsutveckling och klimat, Trygghet och delaktighet och En god organisation. Inom varje målområde
beskriver kommunfullmäktige inriktning, mål och uppdrag. Målen och uppdragen är riktade till alla eller
vissa utvalda nämnder och helägda bolag. I delårsrapporten gör nämnder och bolag en avstämning av hur
arbetet gått under perioden och anger eventuella avvikelser från den egna planeringen. I anslutning till varje
mål finns en helhetsavstämning av utvecklingen hittills under året: mer om utvecklingen inom varje nämnd
och bolag finns i respektive nämnds och bolags delårsrapportering. Sammantaget visar avstämningen att
kommunens samlade arbete i riktning mot kommunfullmäktiges mål till största delen går enligt planering.
Coronapandemin och dess effekter är en vanligt förekommande orsak till eventuella avvikelser från
planeringen.
Samma upplägg för rapporteringen gäller för den kommande årsanalysen för nämnder och bolag. I
samband med årsanalysen för det sista året i mandatperioden anger nämnder och bolag om det önskade
utfallet har uppnåtts och bedömer då också om kommunfullmäktigemålet är uppnått.
I Malmö stads budget 2020 har kommunfullmäktige gett ett antal uppdrag till nämnder och bolag. I
delårsrapporten gör kommunen en avstämning av eventuella avvikelser – såväl positiva som negativa – i
arbetet med uppdragen. I samband med Ekonomisk prognos 2020 beslutade kommunfullmäktige att nämnder
och bolag i delårsrapporten ska redogöra för huruvida arbetet med uppdragen påverkas av den pågående
coronapandemin. I budgeten är uppdragen kopplade till kommunfullmäktiges målområden och
utvecklingen vad gäller uppdragen i budgeten tas upp under respektive målområde nedan.
Utbildning och arbete
Målområdet Utbildning och arbete innehåller tre mål. Här sammanfattas nämndernas avstämning av trenderna
i riktning mot målen: dels sammantaget, dels per mål.
UTBILDNING OCH ARBETE

Totalt för målområdet
(11 bedömningar)

Enligt plan

Positiv
avvikelse

Negativ
avvikelse

Positiv och
negativ
avvikelse

Trenden kan
inte bedömas

4

1

1

3

2

Malmö stad ska verka för att en större andel elever ska fullfölja en gymnasieutbildning inom 4 år

Nämnder som berörs: förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och arbetsmarknadsoch socialnämnden
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Arbetsmarknads- och socialnämndens arbete går enligt planering. Förskolenämnden kan i dagsläget inte
bedöma trenden – detta kommer dock att vara möjligt i årsanalysen.
Grundskolenämnden ser både en positiv och en negativ avvikelse. Andelen elever som blev behöriga till
gymnasiet är högre än föregående år. Det finns dock en fortsatt skillnad mellan olika skolor vad gäller
exempelvis andelen elever med gymnasiebehörighet och genomsnittliga meritvärden.
Även gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ser både en positiv och en negativ avvikelse. Nämnden
följer andelen elever med examen i årskurs 3 och denna ligger på samma nivå som föregående år. Flickorna
på yrkesprogram har i lägre utsträckning tagit examen men på en del program där pojkar är i majoritet syns
istället en positiv utveckling. Ytterligare analyser planeras inför årsredovisningen.
Malmö stad ska verka för att en större andel ungdomar ska arbeta eller studera

Nämnder som berörs: gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, arbetsmarknads- och socialnämnden och
funktionsstödsnämnden
Delårsrapporteringen visar att arbetslösheten för unga i åldern 18–24 år i Malmö i juli var 20,9 procent
(15,5 procent i juli 2019). Detta är en fortsatt hög nivå i förhållande till riket där arbetslösheten för gruppen
i juli var 13,4 procent (8,5 procent i juli 2019).
För gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och funktionsstödsnämnden går arbetet enligt planering.
Mot bakgrund av coronapandemin rapporterar arbetsmarknads- och socialnämnden negativa avvikelser.
Antalet deltagare i arbetsmarknadsinsatser har hittills i år minskat med 15 procent jämfört med samma
tidpunkt 2019. Även antalet unga som får jobb efter en arbetsmarknadsinsats har minskat vilket nämnden
bedömer bero på att många möjligheter till vikariat och sommarjobb för unga har försvunnit under året.
Som en följd av coronapandemin stoppades alla praktikplatser inom Ung i sommar på hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen. Ett stort antal ungdomar har ändå kunnat praktisera genom att antalet platser har
ökat inom flera av stadens förvaltningar. Dessutom har det blivit fler platser genom särskilda projekt där
föreningar har involverats som handledare.
Malmö stad ska verka för att öka andelen Malmöbor som är självförsörjande

Nämnder som berörs: arbetsmarknads- och socialnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, servicenämnden och
kommunstyrelsen
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden rapporterar att arbetet går enligt planering. Kommunstyrelsen
anger att trenden inte kan bedömas i dagsläget.
Arbetsmarknads- och socialnämnden rapporterar både positiva och negativa avvikelser från planeringen.
Antalet hushåll i Malmö som beviljats ekonomiskt bistånd vid minst ett tillfälle är något högre (1,6 procent)
under perioden jämfört med samma period 2019. För hushåll med barn är dock utvecklingen fortsatt
positiv: antalet hushåll med barn som har behövt och beviljats ekonomiskt bistånd jämfört med föregående
år har minskat med 1,9 procent.
Servicenämnden har kunnat erbjuda 166 praktikplatser hittills under året. Nämnden är därmed på god väg
mot att nå det önskade utfallet om 175 platser år 2022.
Budgetuppdrag inom målområdet
Inom målområdet Utbildning och arbete har kommunfullmäktige gett fem uppdrag till nämnder och bolag:
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Kommunstyrelsen, tillsammans med arbetsmarknads- och socialnämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden och servicenämnden, ges i uppdrag att, utifrån förändringarna i den nationella
arbetsmarknadspolitiken, föreslå hur stadens insatser för att få fler arbetslösa Malmöbor i arbete kan skärpas

Arbetsmarknads- och socialnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och servicenämnden
rapporterar inga avvikelser i planeringen. Kommunstyrelsen har en pågående dialog med berörda nämnder
kring uppdraget. Uppdraget, som planeras vara slutfört under hösten 2020, påverkas inte av
coronapandemin.
Tekniska nämnden ges i uppdrag att, med utgångspunkt från den masterplan som tas fram, återkomma med
förslag på hur företagsetableringen i Malmö Industrial Park kan påskyndas

Arbetet med Malmö Industrial Park i Norra hamnen fortgår. Den andra etappen av industriparken
utvecklas genom ny vattendom och detaljplan. Utöver detta pågår förberedelser för ny infrastruktur (väg
och järnväg) till området. En ny etablering på cirka43 000 kvm tomtyta är på gång och behandlades på
tekniska nämndens möte i juni.
Kommunstyrelsen, i dialog med berörda nämnder, ges i uppdrag att inrätta en struktur för samordning av större
evenemang

Kommunstyrelsen godkände ett utredningsdirektiv 3 juni. Arbetet går enligt plan och påverkas inte av
coronapandemin.
Grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag tillsammans utveckla ett
system för uppföljning av elever som syftar till att fler ska nå gymnasiebehörigheten och att avhoppen kan minska.

Grundskolenämnden och gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden bedömer i sin rapportering att
coronapandemin inte påverkar genomförandet av uppdraget.
Grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att stärka samverkan kring
arbetet med elevhälsan.

Delårsrapporteringen visar att uppdraget är igång och att samverkansformer, framgångsfaktorer och
prioriterade utvecklingsområden har identifierats. Förutsättningarna för samverkan och likvärdig elevhälsa
stärks av det pågående arbetet med ett sammanhållet IT-stöd för elevhälsans journalföring och
dokumentation.
Stadsutveckling och klimat
Målområdet Stadsutveckling och klimat innehåller fyra mål. Här sammanfattas nämndernas avstämning av
trenderna i riktning mot målen: dels sammantaget, dels per mål.
STADSUTVECKLING OCH KLIMAT

Totalt för målområdet
(32 bedömningar)

Enligt plan

Positiv
avvikelse

Negativ
avvikelse

Positiv och
negativ
avvikelse

Trenden kan
inte bedömas

12

8

1

3

8

Malmö stad ska verka för att staden stärker sin position som regional tillväxtmotor

Nämnder och bolag som berörs: kommunstyrelsen, fritidsnämnden, kulturnämnden, stadsbyggnadsnämnden, tekniska
nämnden, Malmö Live, Malmö stadsteater och MINC
Malmö stads arbete mot målet går ur ett helhetsperspektiv enligt planering. Staden arbetar mycket med att
värva olika evenemang och arrangemang och hittills i år har staden lockat internationella U20-turneringar i
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frisbee och ishockey. På grund av restriktioner i samband med coronapandemin (där högst 50 personer får
samlas) har ett antal arrangemang skjutits fram medan andra anpassats till det rådande läget – mindre skala,
digitalt format eller annat innehåll har varit lösningar. Coronapandemin har också bidragit till att en del
arbete med evenemang varit vilande – under augusti har dock kommunen återupptagit värvningsarbetet
vilket väntas ge positiva effekter för måluppfyllelsen.
Arbetet med att etablera en Öresundsmetro har fortsatt under perioden. Under året har kommunen inlett
ett arbete med att redovisa lägen, storlek och möjlig tidshorisont för framtida verksamhetsområden. Ett
annat utvecklingsområde är Malmö hamn där kommunen under perioden arbetat med en plan som
tydliggör hur staden långsiktigt ska agera med sitt markinnehav i hamnområdet utifrån aspekter som
hållbarhet, ökande sysselsättning, effektiv markanvändning och god avkastning.
Inom ramen för MalmöLundregionen utvecklar kommunen det regionala samarbetet med särskilt fokus på
innovationsinsatser. Arbetet går enligt plan och kommunen har också sökt EU-medel för regional
utveckling.
Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser

Nämnder och bolag som berörs: samtliga
Malmö stads arbete mot målet går ur ett helhetsperspektiv enligt planering och i vissa fall noteras positiva
avvikelser i förhållande till planeringen. Flera nämnder och bolag rapporterar dock att trenden i riktning
mot målet inte kan bedömas i dagsläget. En anledning är avsaknad av mätvärden för den aktuella perioden
(till exempel att mätvärden endast finns på årsbasis). En annan är att coronapandemin – som förvisso
bidragit till mindre resande – inte kan ses som en normalsituation utifrån vilken man kan göra bedömningar
om utvecklingen.
Malmö stad ska genom planeringen av staden verka för minskad segregation

Nämnder och bolag som berörs: kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, kulturnämnden,
fritidsnämnden, MKB och grundskolenämnden
Malmö stads arbete mot målet går ur ett helhetsperspektiv enligt planering och i vissa fall noteras såväl
positiva som negativa avvikelser i förhållande till planeringen. En avvikelse, som kan hänföras till
coronapandemin, är ett minskat antal kostnadsfria aktiviteter för barn och unga i socioekonomiskt utsatta
områden. Kommunen och föreningslivet kommer att arbeta för att hitta former som fungerar även under
rådande omständigheter, eftersom många barn kommer att vara kvar i Malmö även under loven.
Malmö stad har hittills under året genomfört flera insatser för att genom planeringen av staden verka för
minskad segregation. Ett exempel är att kommunen inlett ett arbete med en tioårig utvecklingsplan för
allaktivitetshusen för att fler att Malmöbor ska få tillgång till verksamheten i sitt närområde. Ett annat är det
utvecklingsarbete som syftar till att minska segregation som Delegationen mot segregation har beviljat staden
medel för. Ett tredje är det planerade bostadsbyggandet utifrån Storstadspaketet som är en garant för
bostadsbyggande i hela Malmö.
Malmö stad ska verka för att minska hemlösheten

Nämnder och bolag som berörs: arbetsmarknads- och socialnämnden, tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden, MKB och
Boplats Syd
Malmö stads arbete mot målet går ur ett helhetsperspektiv enligt planering. Det noteras också positiva
avvikelser medan trenden i ett fall inte kunnat bedömas.
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Malmö stad har hittills under året genomfört flera insatser för att minska hemlösheten.
Bostadsförmedlingen Boplats Syd har förmedlat fler lägenheter från fler hyresvärdar: organisationen arbetar
vidare med att få fler hyresvärdar att acceptera försörjningsstöd som inkomst. Vidare har ett nytt boende
för hemlösa barnfamiljer öppnats: familjerna får stöd och hjälp med arbetsmarknadsinsatser och med att
söka och få en bostad. Insatsen bosocialt stöd ökar kvarboende och övertag av kontrakt i de lägenheter som
hyrs ut av Malmö stad med så kallade kommunala andrahandskontrakt. Under 2020 har Malmö stad och
MKB kommit överens om att MKB ska tillhandahålla 200 sociala lägenheter.
Delårsrapporteringen visar positiva tendenser i riktning mot målet. En sådan är att anskaffningen av nya
hyresavtal är högre än planerat vilket pekar på att fler har kunnat lämna hemlösheten. En annan är att
antalet hyresgäster som klarat av att leva upp till fastighetsägarnas förväntningar och krav, och därmed fått
ett eget hyresavtal, också är större än förväntat.
Under året har Malmö stad inlett ett arbete med att ta fram en ny handlingsplan för bostadsförsörjning.
Planberedskapen för bostäder är mycket god: i pågående detaljplaner finns ungefär 13 000 bostäder, i
detaljplaner som inte har byggstartats finns ungefär 9 000 bostäder och i en framtida utbyggnadskapacitet
finns ungefär 50 000 bostäder. Det återstår dock att se hur coronapandemin påverkar byggandet i staden.
Budgetuppdrag inom målområdet
Inom målområdet Stadsutveckling och klimat har kommunfullmäktige gett sex uppdrag till nämnder och bolag:
Miljönämnden ges i uppdrag att under 2020 ta fram ett nytt miljöprogram för 2021–2030. Miljönämnden, med
stöd av kommunstyrelsen, ges i uppdrag att återkomma med förslag på hur staden kan förstärka sitt klimatarbete
med ytterligare extern finansiering

Under våren har miljönämnden arbetat med att ta fram ett förslag till Miljöprogram 2021–2030. Förslaget
innehåller målområdena klimat, stadsmiljö och natur och målområdena har också kopplats till FN:s globala
hållbarhetsmål. I juni skickades förslaget ut på remiss till stadens nämnder, hel- och delägda kommunala
bolag och andra aktörer. Arbetet har inte påverkats av coronapandemin.
Kommunstyrelsen, tillsammans med miljönämnden, ges i uppdrag att initiera klimathearing med politiker,
nyckelaktörer i näringsliv, akademi och civilsamhälle.

Delårsrapporteringen från miljönämnden visar att Malmö stad haft klimathearings i två olika former under
våren: en hearing med barn och unga från olika skolor i Malmö och en hearing med representanter från
näringsliv, akademi och civilsamhälle. Uppdraget går enligt plan – ingen avvikelse rapporteras. Arbetet har
inte påverkats av coronapandemin.
Kommunstyrelsen, i samarbete med stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och fritidsnämnden, ges i
uppdrag att samordna utbyggnaden av Stadionområdet

Malmö stad har påbörjat det fortsatta arbetet med Stadionområdet och formerat en projektorganisation
med representanter från stadskontoret, stadsbyggnadskontoret, fritidsförvaltningen och fastighets- och
gatukontoret. Delårsrapporteringen visar att uppdraget går enligt plan – ingen avvikelse rapporteras.
Arbetet har inte påverkats av coronapandemin.
Kommunstyrelsen, med stöd av tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden, ges i uppdrag att ansvara för
samordning, ledning och uppföljning av hur ett nytt metrosystem in i Malmö kan förverkligas när Öresundsmetron
etableras

Tekniska nämnden rapporterar att arbetet har startats med bland annat ett uppstartsmöte med
representanter för stadskontoret, stadsbyggnadskontoret och fastighets- och gatukontoret. Arbetet
samordnas med det pågående Interregprojektet Öresundsmetro fas 4. Stadsbyggnadsnämnden rapporterar att
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det återstår ett större arbete med att knyta projektet tätare till olika stadsbyggnads- och
stadsutvecklingsaspekter.
Kommunstyrelsen, tillsammans med tekniska nämnden och Parkering Malmö, ges i uppdrag att utreda
möjligheterna att omvandla Parkering Malmö till Mobilitet Malmö i syfte att göra om parkeringshusen till
mobilitetshus, med bland annat plats och infrastruktur för delningstjänster för hållbara trafikslag

Delårsrapporteringen visar att uppdraget går enligt plan – ingen avvikelse rapporteras. Arbetet har inte
påverkats av coronapandemin.
Stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, servicenämnden och förskolenämnden ges i uppdrag att se över
nuvarande norm kring hur stadens grönytor i större utsträckning kan samnyttjas med syfte att möta behovet av
lekytor för förskolan.

Uppdraget har tolkats och specificerats i en uppdragsbeskrivning som antagits av servicenämnden, tekniska
nämnden, stadsbyggnadsnämnden och förskolenämnden. Uppdraget kommer att utföras i enlighet med
uppdragsbeskrivningen och intentionen i Budget 2020 för att redovisas i kommunfullmäktige februari 2021.
Trygghet och delaktighet
Målområdet Trygghet och delaktighet innehåller tre mål. Här sammanfattas nämndernas avstämning av
trenderna i riktning mot målen: dels sammantaget, dels per mål.
TRYGGHET OCH DELAKTIGHET

Totalt för målområdet
(19 bedömningar)

Enligt plan

Positiv
avvikelse

Negativ
avvikelse

Positiv och
negativ
avvikelse

Trenden kan
inte bedömas

11

0

0

5

3

Malmö stad ska verka för att öka tryggheten bland Malmöborna och för att brottsligheten ska minska

Nämnder och bolag som berörs: kommunstyrelsen, arbetsmarknads- och socialnämnden, Parkeringsövervakning i Malmö,
miljönämnden, stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och servicenämnden
Kommunstyrelsen, servicenämnden, tekniska nämnden och Parkeringsövervakning i Malmö rapporterar att
arbetet fortlöper enligt plan. Stadsbyggnadsnämnden redovisar en positiv avvikelse medan arbetsmarknadsoch socialnämnden och miljönämnden ser både positiva och negativa trender och avvikelser i
verksamheterna. Avvikelserna beror i huvudsak på coronapandemin som medfört ökade svårigheter att
bedriva ett samordnat tillsynsarbete.
Malmö stad ska verka för att öka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer i barns och ungas olika livsmiljöer

Nämnder som berörs: förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, arbetsmarknads- och
socialnämnden, kulturnämnden och fritidsnämnden
Fritidsnämnden, grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och kulturnämnden anger
i delårsrapporteringen att arbetet fortskrider enligt plan. Arbetsmarknads- och socialnämnden rapporterar
både positiv och negativ trend i förhållande till den egna planeringen. Förskolenämnden kan i dagsläget inte
bedöma trenden. Avvikelserna utgörs av färre besök på fritidsgårdarna och av att färre barnfamiljer med
försörjningsstöd har blivit självförsörjande.
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Malmö stad ska verka för en god etablering för nyanlända, stärka delaktigheten och den sociala
sammanhållningen med ett särskilt fokus på svenska språket

Nämnder som berörs: fritidsnämnden, grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, förskolenämnden,
kulturnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden
Fritidsnämnden och kulturnämnden rapporterar att arbetet går enligt plan. Arbetsmarknads- och
socialnämnden och grundskolenämnden bedömer att trenden både är positiv och negativ medan
förskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anger att trenden inte kan bedömas. En
avvikelse består i att antalet nyanlända som har nått vissa av målen i grundskolan har minskat jämfört med
föregående år.
Budgetuppdrag inom målområdet
Inom målområdet Trygghet och delaktighet har kommunfullmäktige gett tre uppdrag till nämnder och bolag:
Kommunstyrelsen, tillsammans med berörda nämnder, ges i uppdrag att permanenta och vidareutveckla Tryggare
Malmö
Grundskolenämnden och servicenämnden ges i uppdrag att utreda vilka åtgärder som behövs för att kunna göra
fler skolgårdar till trygga och gröna samlingsplatser
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ersätta Rådet för demokrati och trygghet med ett nytt Forum för demokrati
och mänskliga rättigheter

Delårsrapporteringen visar att uppdragen går enligt plan. Tryggare Malmö har under året blivit en permanent
verksamhet med lokalisering på miljöförvaltningen.
En god organisation
Målområdet En god organisation innehåller tre mål. Här sammanfattas nämndernas avstämning av trenderna i
riktning mot målen: dels sammantaget, dels per mål.
EN GOD ORGANISATION

Totalt för målområdet
(67 bedömningar)

Enligt plan

Positiv
avvikelse

Negativ
avvikelse

Positiv och
negativ
avvikelse

Trenden kan
inte bedömas

41

4

0

8

14

Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga
anställningar

Nämnder och bolag som berörs: samtliga
Coronapandemin har medfört att Malmö stad har ställts inför en ny situation som medarbetare och
organisationen under året har anpassat sig till och börjat utveckla arbetssätt och rutiner för att kunna
hantera. Trots pandemin har arbetet, om än med viss förskjutning, fortsatt utifrån handlingsplaner och
arbetssätt både vad gäller arbetsmiljö och trygga anställningar. I delårsrapporteringen visas två trendbrott:
en något ökande sjukfrånvaro i flera verksamheter och en minskad personalomsättning i flera verksamheter.
Det finns i dagsläget en ovisshet kring vad som orsakat förändringarna men sannolikt kan trendbrotten i
stor utsträckning härledas till coronapandemin.
Coronapandemin har under perioden medfört att bland annat introduktionstillfällen och utbildningar i
arbetsmiljö fått ställas in eller ställas om till digitala former. Det är ännu oklart om kvaliteten i
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utbildningarna har påverkats. Under perioden har det också uppstått ett behov av utbildningar i att leda på
distans.
Under perioden har coronapandemin medfört att många medarbetare arbetat hemifrån eller fått anpassa
verksamheten för att minska smittspridningen. Detta har påverkat arbetsmiljöarbetet och det är svårt för
nämnder och bolag att bedöma långsiktiga konsekvenser. Under hösten gör kommunen den årliga
medarbetarundersökningen och denna kommer att ge värdefull information inför det fortsatta
arbetsmiljöarbetet.
Den samlade bedömningen är att arbetet mot målet fortskrider enligt plan.
Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning

Nämnder och bolag som berörs: samtliga
Kompetensförsörjningen i Malmö stad påverkas av den nationella bristen på och konkurrensen om vissa
yrkesgrupper – detta gäller framförallt pedagogiska yrken och omsorgsyrken. Coronapandemin har i vissa
verksamheter påverkat behovet av vikarier samtidigt som flera nämnder har uppmärksammat en minskad
personalomsättning hittills under året och därmed ett lägre rekryteringsbehov.
Malmö stads gemensamma och systematiska arbetssätt för kompetensförsörjning är vägledande i arbetet
inom nämndernas verksamheter. Förutsättningarna för kompetensförsörjningen i nämnder och bolag skiljer
sig dock mycket åt beroende på organisationernas storlek och verksamhetsområden. Att säkerställa
kompetensförsörjningen är en stor utmaning för verksamheter som har stora kompetensgap i yrkesgrupper
där nationell brist och konkurrens råder. Andra verksamheter där kompetensgapen är mindre och inte avser
nationella bristyrken har mer gynnsamma förutsättningar att uppnå målet.
Bedömningen är att arbetet mot målet fortskrider enligt plan för de allra flesta av kommunens
verksamheter men att det finns fortsatt stora utmaningar för kompetensförsörjningen inom ett antal
verksamhetsområden.
Fler Malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva att Malmö stad levererar en god och likvärdig
service genom hög tillgänglighet, professionellt bemötande, rätt kompetens samt genom att ligga i framkant
i den digitala utvecklingen

Nämnder och bolag som berörs: samtliga
Även om den digitala utvecklingen varit prioriterad i nämnder och bolag sedan tidigare har
coronapandemin medfört en mycket snabb utveckling på det digitala området. För att skapa större
tillgänglighet för Malmöborna har det hittills under året varit ett särskilt fokus på digitala arbetssätt och
digital service för många av Malmö stads verksamheter. Majoriteten av nämnderna och bolagen uppger att
de utvecklat sina digitala arbetsformer. I måluppföljningen framkommer farhågor för att nya digitala
arbetsformer för Malmö stads medarbetare på längre sikt kan ha påverkan för ledarskapet och
medarbetarupplevelsen – och då framförallt för de medarbetare som arbetar hemifrån.
Coronapandemin har i hög grad påverkat kommunens service och tillgänglighet. Som tidigare nämnts har
vissa verksamheter fått hålla stängt eller kraftigt dra ner på publik eller besökare. Samtidigt har Malmö stad
vidtagit flera åtgärder som kan ge både omedelbara och långsiktigt positiva effekter på tillgänglighet – några
exempel är möjligheten till digital bokning, livesändning av teater och instruktionsfilmer för dem som
använder sig av kommunens tjänster.
Malmö stads Kontaktcenter har i samarbete med stadens förvaltningar utvecklat arbetssätt, innehåll och
uppgifter för att skapa goda förutsättningar för en hög kvalitet i servicen till Malmöborna. Kontaktcenter
har under våren uppnått hög kundnöjdhet i telefonärenden i jämförelse med andra kommuner.
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Malmö stad kommer under 2020 – genom inkubatorn MINC – att starta upp en helt ny process som ska
underlätta för såväl organisationen som för dem som söker stöd i affärsutveckling.
Bedömningen är att arbetet mot målet går enligt plan och att det skett en omfattande utveckling inom
området. Utifrån coronapandemin finns det dock en viss osäkerhet vad gäller långsiktiga konsekvenser.
Budgetuppdrag inom målområdet
Inom målområdet En god organisation har kommunfullmäktige gett fyra uppdrag till nämnder och bolag:
Kommunstyrelsen, tillsammans med samtliga nämnder, ges i uppdrag att i sin planering beakta hur öppenhet,
inkludering och mångfald särskilt uppmärksammas.
Samtliga nämnder under ledning av kommunstyrelsen ges i uppdrag att samarbeta för att minska lokalkostnaderna
och använda befintliga ytor mer effektivt.
Samtliga nämnder under ledning av kommunstyrelsen ges uppdrag att samarbeta för att minska onödig
administration.
Kommunstyrelsen, i samarbete med samtliga nämnder, ges i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan för hur
digitalisering och automatisering bidrar till effektivisering, ökad kvalitet i verksamheterna och skapar en bättre
arbetsmiljö för medarbetarna.

I delårsrapporteringen framkommer att det första uppdraget (att i planeringen beakta hur öppenhet,
inkludering och mångfald särskilt uppmärksammas) försvåras av coronapandemin – arbetet fortsätter dock
enligt plan med vissa justeringar. De tre andra uppdragen kommer även de – i något fall med vissa
justeringar – att genomföras enligt plan.
Ett exempel på arbete inom ramen för uppdraget att beakta öppenhet, inkludering och mångfald i
planeringen är att staden under sommaren tagit emot tolv gymnasieelever från praktiksatsningen Ung i
Sommar. Sommarens insats har skapat ett utbyte mellan yrkesverksamma och ungdomar när det gäller
stadsplaneringsfrågor som rör barn och ungas närmiljöer. Inom stadsbyggnadsområdet har kommunen
också haft workshopar med 240 ungdomar om olika scenarier för stadens utveckling inom ramen för
arbetet med Översiktsplan för Malmö. Ungdomarna har intervjuat ungefär 5 000 Malmöbor och förmedlat
sina iakttagelser till Malmö stad.
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Finansiell analys
Detta kapitel omfattar en finansiell analys för kommunen samt för de bolag och kommunalförbund
som ingår i kommunkoncernen. Analysen görs för kommunen samt bolagen och kommunalförbunden
var för sig.
FINANSIELL ANALYS FÖR KOMMUNEN
Här analyseras kommunens förväntade ekonomiska utveckling under året och finansiella ställning vid årets
slut. Analysen omfattar nämnderna och övriga poster inom den skattefinansierade verksamheten. En
redogörelse lämnas över resultat, investeringar, vissa finansiella nyckeltal samt prognostiserade
budgetavvikelser.
Årets resultat och budgetavvikelse
För perioden januari–augusti uppgick kommunens resultat till 1 595 mnkr. Det budgeterade resultatet för
samma period var -141 mnkr, varför budgetavvikelsen uppgår till 1 736 mnkr. Budgetavvikelsen förklaras
till stor del av att högre vinster från exploateringsverksamhet än budgeterat, av vinster hänförda till
försäljning av tomträtter vilka ej budgeterats samt av högre generella statsbidrag än budgeterat.
Verksamhetens kostnader är lägre än budgeterat till följd av framför allt tillfällig statlig ersättning för
sjuklönekostnader för perioden april–augusti samt av att planerade aktiviteter ställts in eller skjutits framåt i
tiden.
Det prognostiserade resultatet för kommunen 2020 uppgår till totalt +1 346 mnkr. Enligt gällande
regelverk ska realisationsvinster frånräknas årets resultat i balanskravsutredningen. Det prognostiserade
resultatet för 2020, justerat för realisationsvinster på 672 mnkr, uppgår till +674 mnkr vilket innebär att
kommunen kommer att uppfylla kravet på ekonomisk balans.
Tabellen till höger visar budgetavvikelsen för olika
poster i budgeten. Överskottet förklaras av
realisationsvinster, vilka ej budgeteras, samt högre
exploateringsvinster och högre intäkter från skatter
och generella statsbidrag än budgeterat. Verksamheten
prognostiserar ett överskott om 314 mnkr.
Nämnderna prognostiserar sammantaget ett överskott
om 263 mnkr (exklusive kostnader för rivning och
marksanering samt exploaterings- och
realisationsvinster).

BUDGETAVVIKELSE, mnkr
Prognos
Verksamhet
-20 822
Exploateringsvinster
265
Realisationsvinster
672
Skatteintäkter &
21 133
generella statsbidrag
Finansnetto
98
Resultat
1 346

Budget Avvikelse
-21 136
314
25
240
0
672
20 808

325

88
0

10
1 346

Prognosen har förbättrats markant sedan Ekonomisk prognos. Budgetavvikelsen för verksamheten har gått
från ett underskott till ett överskott vilket påverkar prognosen positivt med 430 mnkr. Överskottet
avseende realisationsvinster och exploateringsvinster har förbättrats med 340 mnkr. Samtidigt har
budgetavvikelsen för skatteintäkter, generella statsbidrag samt finansnettot förbättrats med 160 mnkr.
Samtliga nämnder utom revisorskollegiet och hamnanläggningar (hos tekniska nämnden) bedömer att
coronapandemin innebär en ekonomisk effekt under året, i större eller mindre omfattning. De tre
socialnämnderna 3 bedömer sammantaget att pandemin medför ett budgetunderskott på drygt 18 mnkr. I
bedömningen ingår bland annat ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. De tre pedagogiska nämnderna
bedömer istället att pandemin medför ett budgetöverskott på totalt +77 mnkr. I bedömningen ingår bland
annat minskade vikariekostnader till följd av högre sjukfrånvaro för barn och elever, statlig ersättning för
3

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, funktionsstödsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden
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sjuklönekostnader samt effekter av distansundervisning i gymnasieskolan. Tekniska nämnden bedömer
också att pandemin netto innebär ett budgetöverskott på 54 mnkr. Överskottet förklaras framför allt av att
kostnaderna för färdtjänst har minskat då antalet resor med taxi har reducerats, att arrangemanskostnaderna
och kostnader för anläggningar har minskat och att en del aktiviteter som Malmöfestivalen har ställts in.
Därtill prognostiseras ett överskott för kommunstyrelsens anslag till förfogande avseende framför allt ej
avropade medel för driftkonsekvenser vid utbyggnadsinvesteringar.
Avvikelse per nämnd samt en översiktlig redogörelse över större budgetavvikelser följer under rubrik
Prognostiserade budgetavvikelser i nämnderna på sidan 30.
I Malmö stads budget 2020 har intäkter från skatter och generella statsbidrag baserats på Sveriges
Kommuner och Regioners (SKR) prognos från oktober 2019. Riksdagen beslutade i mars månad 2020 om
en extrabudget vilket innebar 58 mnkr i extra generella statsbidrag för Malmö. I juni månad beslutade
riksdagen om de under året tidigare aviserade generella statsbidrag vilket gav Malmö 566 mnkr. Utöver
detta har regeringen aviserat om kompensation för avsättning till periodiseringsfond 4 vilket innebär
60 mnkr till Malmö.
Kommunfullmäktige har vid tre tillfällen under 2020 beslutat om att justera budgeten för år 2020. Vid
sammanträdet 27 februari (§43) togs beslut om att budgetera upp generella statsbidrag med 116 mnkr.
Motsvarande summa fördelades ut till nämnder. Vid sammanträde 19 mars (§68) togs beslut om att
budgetera upp generella statsbidrag med 58 mnkr. Motsvarande summa avsattes under kommunstyrelsens
anslag till förfogande för vidare fördelning till nämnder.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 3 juli togs beslut om nedjustering av kommunbidrag om 405 mnkr
för nämnder som prognostiserade överskott i samband med Ekonomisk prognos under våren. Beslut togs
samtidigt om att arbetsmarknads- och socialnämndens ram samt nämndens särskilda ram för ekonomiskt
bistånd skulle justeras upp med totalt 395 mnkr. Även kommunstyrelsens projekt- och utredningsanslag
justerades upp med 10 mnkr. Hur kommunbidragsjusteringarna påverkar respektive nämnd framgår under
rubrik Prognostiserade budgetavvikelser i nämnderna på sidan 30.
I prognosen för skatter och generella statsbidrag har hänsyn tagits till extra generella statsbidrag om totalt
684 mnkr varav totalt 174 mnkr har budgeterats enligt ovan. Prognosen inkluderar även 20 mnkr för
prognostiserad ersättning för sjuklönekostnader under september–december. Prognostiserade intäkter
avseende det riktade statsbidraget för merkostnader till följd av Covid-19 ingår i denna rapport i
prognoserna för funktionsstödsnämnden och hälsa-, vård- och omsorgsnämnden.
På sidan 49 finns en fullständig resultaträkning för perioden och helåret inklusive jämförelse med
föregående år.

Den 3 april antog riksdagen regeringens förslag om att tillfälligt ändra reglerna om periodiseringsfonder så att
egenföretagare som har drabbats hårt till följd av pandemin kan få tillbaka inbetald preliminärskatt. Detta innebär att
kommunernas skatteunderlag minskar och kommunerna kompenseras därför för detta.

4
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Utveckling av verksamhetens nettokostnader
Verksamhetens nettokostnader 5 är de kostnader som
finansieras med skatter, utjämning och generella statsbidrag
och som därför är viktiga för kommunen att följa. Den
prognostiserade ökningen av skatteintäkter och generella
statsbidrag under 2020 som beskrivs ovan möjliggör en
ökning av verksamhetens nettokostnader. I förhållande till
föregående år prognostiseras skatteintäkter och generella
statsbidrag öka med omkring 6 %, medan
nettokostnaderna ökar med endast 3,8 %. Diagrammet
visar nettokostnadens utveckling de senaste åren i
jämförelse med utvecklingen av skatter och generella
statsbidrag. Verksamhetens nettokostnad förväntas för
2020 uppgå till knappt 20 miljarder kronor vilket är en
ökning med 19 % sedan 2016.
Exploaterings- och realisationsvinster utgör en väsentlig del av verksamhetens intäkter och har därför stor
inverkan på utvecklingen av verksamhetens nettokostnader. För 2019 uppgick dessa intäkter till drygt
600 mnkr och för 2020 prognostiseras de till drygt 900 mnkr. Om exploaterings- och realisationsvinster
exkluderas från nettokostnaderna uppgår den prognostiserade nettokostnadsökningen till 5,2 % i
förhållande till föregående år.
Nedan beskrivs
nettokostnadsutvecklingen i
nämndernas verksamheter. Här
ingår även finansiella poster
såsom internränta samt kostnader
för politisk verksamhet och
administration på nämndsnivå.
Tabellen visar
nettokostnadsutvecklingen per
nämnd eller verksamhetsområde.
Nettokostnadsutvecklingen i
tabellen omfattar inte
realisationsvinster, vinster på
exploateringsverksamhet, rivning
och marksanering eller
finansiering.

NETTOKOSTNADSUTVECKLING, mnkr

Förskolenämnd
Grundskolenämnd
Gymnasie- och vuxenutb nämnd

Utfall Förändring,
jan-aug 2020 jan-aug 19/20
1 832
-1,7%
3 012
6,9%
1 055
-2,4%

Prognos Förändring
helår 2020
helår*
2 884
-0,3%
4 889
6,3%
1 740
2,9%

Pedagogisk verksamhet
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnd
Funktionsstödsnämnd
Arbetsmarknads- och socialnämnd
Hemlöshet
Ekonomiskt bistånd

5 899
2 095
1 327
1 304
275
758

2,4%
1,1%
5,2%
15,9%
-18,8%
5,4%

9 513
3 219
2 059
2 039
409
1 148

3,6%
2,7%
6,5%
14,0%
-19,8%
4,7%

Vård och omsorg,
arbetsmarknad

5 760

4,4%

8 875

4,8%

Kultur och fritid

731

4,6%

1 107

4,2%

Infrastruktur, miljö mm

585

3,5%

996

5,2%

Övrigt

-44

65,8%

92

311,5%

* prognos 2020 jämfört med utfall 2019

Pedagogisk verksamhet
Nettokostnaden för de pedagogiska nämnderna förväntas i år uppgå till 9 513 mnkr, vilket är en ökning
med 3,6% sedan föregående år. Detta är betydligt lägre än föregående år då nettokostnaden ökade med
6,6%. Under perioden januari–augusti ökade nettokostnaden endast med 2,4%.
Nettokostnaden ökar inom grundskole- och gymnasieverksamheten men minskar i förskoleverksamheten.
Den förändrade nettokostnaden är bland annat en konsekvens av förändringar i Malmös befolkning, där
det blir allt fler barn i grundskole- och gymnasieålder och färre i förskoleålder. Av tabellen nedan framgår
hur mycket av den förändrade nettokostnaden som beror på volymförändringar till följd av fler eller färre
Verksamhetens nettokostnader är summan av verksamhetens intäkter och kostnader. I verksamhetens intäkter ingår
exempelvis riktade statsbidrag, intäkter från taxor och avgifter samt exploaterings- och realisationsvinster.
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invånare och/eller en förändrad efterfrågan. Förutom förändrade volymer påverkas nettokostnadsökningen
också av pris- och löneutvecklingen, politiska prioriteringar, samt händelser i omvärld och verksamhet som
påverkar kostnads- och intäktsutvecklingen. Coronapandemin är ett exempel på en händelse som i år
minskat nettokostnaden i de pedagogiska nämnderna.
VOLYMFÖRÄNDRINGAR, PEDAGOGISK VERKSAMHET
Utfall
2019
Antal barn i förskoleverksamhet
20 683
Antal barn i grundskola (inkl f-klass, särskola)
38 074
Antal barn i gy skola (inkl gy sär)
9 963
Antal årsplatser, komvux (inkl sfi)
8 260

Prognos Förändring, Förändring,
2020
antal
%
20 411
-272
-1,3%
39 417
1 343
3,4%
10 330
367
3,6%
7 585
-675
-8,9%

Vård och omsorg samt arbetsmarknad
Nettokostnaderna för vård och omsorg (inklusive individ- och familjeomsorg) samt arbetsmarknadsinsatser
och övrig verksamhet inom de tre socialnämnderna prognostiseras till totalt 8 875 mnkr för 2020, vilket
innebär en ökning i förhållande till föregående år med 4,8 %. Tabellen visar de volymförändringar som har
störst betydelse för utvecklingen. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden står för största delen av
nettokostnaderna på området och prognostiserar en ökning med 2,7 %. Trots minskade volymer i såväl
ordinärt som särskilt boende ökar nettokostnaderna till följd av pris- och löneökningar. Verksamheten har
dessutom haft svårigheter att ställa om till minskade volymer till följd av pandemin. Funktionsstödsnämnden prognostiserar en nettokostnadsökning med 6,5 % som huvudsakligen förklaras av ett ökat antal
externa placeringar i LSS-bostad och ökade volymer inom personlig assistans.
VOLYMFÖRÄNDRINGAR VÅRD OCH OMSORGSVERKSAMHET
Utfall Prognos Förändring, Förändring,
2019
antal
%
2020
Antal brukare, ordinärt boende*
8 331
8 083
-248
-3,1%
Antal brukare, särskilt boende
2 095
2 053
-42
-2,1%
Antal brukare, bostad med särskild service en
907
912
5
0,5%
Antal timmar, personlig assistans enl. LSS
456 133
472 215
16 082
3,4%
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd
9 544
9 866
322
3,3%
*hemtjänst och korttidsvård

Den största nettokostnadsökningen prognostiseras för verksamheten i arbetsmarknads- och socialnämnden
med 14 % och förklaras av ökade kostnader för institutionsplaceringar av såväl barn och unga som vuxna
samt ökade kostnader för externt inköpt öppenvård. Nämnden har också gjort ett antal satsningar för att
ställa om till en ökad andel verksamhet i egen regi, vilket medför tillfälliga kostnadsökningar under
omställningsperioden. För ekonomiskt bistånd väntas kostnadsutvecklingen bromsa in något under hösten
och landa på en ökning med totalt 4,7 %. Nettokostnadsökningen förklaras av att det genomsnittliga antalet
hushåll med ekonomiskt bistånd bedöms öka med 3,4 % samt att genomsnittligt utbetalt belopp per hushåll
bedöms öka med totalt 1,6 %. Nettokostnaderna för hemlösheten fortsätter minska med närmare 20 %
under 2020. Kostnadsminskningen förklaras bland annat av att verksamheten gjort en särskild
hemlöshetssatsning med åtgärder för att öka effektiviteten i verksamheten samt arbetat med
handlingsplaner för minskade kostnader.
Kultur och fritid
Kulturnämndens och fritidsnämndens samlade nettokostnader bedöms öka med 4,2 % i förhållande till
föregående år. Anledningen är främst att intäkterna förväntas bli väsentligt lägre än föregående år. Under
2019 fanns ett antal externa bidrag till verksamheten, såsom statsbidrag för gratis sommaraktiviteter för
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barn, som inte kvarstår 2020. Dessutom har intäkterna på kulturinstitutioner och besöksanläggningar
minskat under 2020 med anledning av coronapandemin och dess restriktioner.
Infrastruktur, miljö m.m.
Området omfattar tekniska nämnden, miljönämnden och stadsbyggnadsnämnden. Nettokostnaden för
verksamheterna förväntas öka med totalt 5,2 % sedan föregående år. Orsaken är bland annat att ansvaret
för färdtjänstverksamheten förts över till tekniska nämnden från kommunstyrelsen. Nettokostnaderna
påverkas också av ökade investeringsvolymer som leder till ökade personalkostnader samt införande av
kommungemensam geodata som medför ökade kostnader.
Övrigt
I övrigt ingår kommunfullmäktige, revisorskollegiet, valnämnden, överförmyndarnämnden,
kommunstyrelsen, servicenämnden samt intäktsramen statsbidrag flyktingar (som hanteras av
arbetsmarknads- och socialnämnden). Nettokostnaderna för övrig verksamhet prognostiseras öka med
92 mnkr i förhållande till föregående år. För statsbidrag flyktingar väntas intäkterna minska med 175 mnkr
eller 55 % i förhållande till 2019, på grund av ett minskat flyktingmottagande. Då statsbidrag flyktingar
utgör en stor del av de samlade nettokostnaderna för övrig verksamhet förklarar detta den höga
procentuella förändringen i tabellen.
Balanskrav
Resultaträkningen utgör underlag för avstämning mot
kommunallagens krav på ekonomisk balans. Enligt gällande
regelverk ska realisationsvinster frånräknas årets resultat i
balanskravsutredningen. Det prognostiserade resultatet för 2020,
justerat för realisationsvinster, visar att kommunen kommer att
uppfylla kravet på ekonomisk balans, vilket också framgår av
tabellen till höger. Avsättning av medel till resultatutjämningsreserv beslutas i samband med årsredovisningen.

BALANSKRAVSUTREDNING, mnkr
2020
Årets resultat

1 346

samtliga realisationsvinster

-672

Resultat efter balanskravsjustering
medel till resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat
Balanskravsunderskott från tidigare år

674
674
0

SUMMA

674

Balanskravsresultat att återställa

0

Investeringar
För helåret prognostiserar nämnderna en sammantagen investeringsvolym om cirka 2 450 mnkr, vilket är
375 mnkr lägre än budgeterat. I förhållande till utfallet 2019 innebär dock årets prognos en ökad
investeringsvolym med 160 mnkr. Servicenämnden och tekniska nämnden är de nämnder som har störst
investeringsvolym.
Servicenämndens prognos för investeringar uppgår till 1 400 mnkr vilket är 100 mnkr lägre än budget men i
linje med ekonomisk prognos. Serviceförvaltningen har efter avstämning med beställande förvaltningar
utvärderat samtliga projekt och i samband med detta har projekt flyttats framåt i tiden samt tillkommit och
strukits.
Tekniska nämnden inklusive hamnanläggningar lämnar en prognos för investeringar som uppgår till
777 mnkr vilket är 67 mnkr lägre än budget. Flertalet av nämndens investeringskategorier ligger i nivå med
budget. Avvikelser finns främst inom exploateringskategorin där vissa projekt är försenade vilket leder till
en lägre investeringsvolym innevarande år samt inom kategorin fastigheter och byggnader där de årliga
markförvärven är 39 mnkr lägre än budgeterat. Dock är kostnaden högre än budgeterat för VAutbyggnaden i Almåsa fritidsby och den nya ridanläggningen i Husie.
Sex av de övriga nämnderna gör bedömningen att deras investeringar kommer att ligga under budget.
Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 38 mnkr till följd av lägre investeringar i digital
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infrastruktur och lokala datanät än budgeterat. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden gör bedömningen vissa
investeringar skjuts på framtiden på grund av coronapandemin. Vidare aviserar kommunfullmäktige,
stadsbyggnadsnämnden, förskolenämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden att det budgeterade
investeringsbeloppet inte kommer användas under 2020.
Kulturnämndens investeringsprognos överstiger beslutad ram med 1 mnkr på grund av att beloppsgränsen
för anläggningstillgångars anskaffningsvärde förändrades under 2019.
Funktionsstödsnämnden prognostiserade i april att beslutad investeringsram skulle överskridas. Det tidigare
aviserade underskottet beräknas nu utebli då investeringar inte har kunnat genomföras enligt planering till
följd av den pågående viruspandemin.
Finansiering av investeringar,
genomsnitt per femårsperiod

Investeringar kan finansieras på tre sätt: skattefinansiering
genom avskrivningar och överskott i verksamheten, genom
försäljning av tillgångar eller genom minskade finansiella
tillgångar/ökade skulder. Av årets investeringar beräknas 67 %
finansieras av skattemedel och 28 % av försäljning. Resterande
5 % finansieras genom ökade lån och minskad kapitalbindning.
Trenden de senaste åren framgår av diagrammet i form av
rullande femårsgenomsnitt.

25%

18%

22%

43%

49%

53%

12-16
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Finansiell nettoskuld

Om den totala bruttoutgiften för ett investeringsobjekt överstiger 15 mnkr måste ansvarig nämnd få
godkännande från kommunstyrelsen för att påbörja investeringen. Om den totala bruttoutgiften för
objektet överstiger 50 mnkr ska kommunfullmäktige godkänna det. Dessa beslut följs upp under året
genom rapporteringen i Ekonomisk prognos, Delårsrapport och Årsanalys/Årsredovisning. Under perioden har
beslut tagits i kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige gällande sådana så kallade
objektsgodkännande om totalt 1 135 mnkr. En detaljerad uppföljning av respektive objektsgodkännande
återfinns i tabeller på sidan 58 och framåt.
Räntebärande nettofordran/nettoskuld
Räntebärande nettofordran/nettoskuld består av placerade och utlånade medel minus upptagna lån.
Storleken på räntebärande nettofordran/nettoskuld visar hur mycket kommunen behöver låna för att
finansiera sina investeringar. Det beror i sin tur framför allt på hur stora investeringarna förväntas bli och
det prognostiserade resultatet. Kommunens räntebärande nettoskuld, vari även pensionsavsättningen ingår,
prognostiseras minska under året och uppgå till 739 mnkr vid årets slut.
Lånekvoten visar hur stor räntebärande
nettofordran/nettoskuld (placerade och utlånade medel
minus upptagna lån) är i förhållande till intäkter från
skatter och statsbidrag. Vid ingången av 2020 uppgick
räntebärande nettofordran till 461 mnkr, vilket innebär att
placerade och utlånade medel överstiger upptagna lån.
Under året förväntas den räntebärande nettofordran
förbättras och vid årets slut prognostiseras en räntebärande
nettofordran om 1 610 mnkr, vilket innebär en positiv
lånekvot om 7,6 % vid årets slut.
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Soliditet och skuldsättningsgrad
Soliditeten visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med eget kapital och hur mycket
som finansierats med lån och krediter. Soliditeten vid årets slut förväntas öka i förhållande till 2019 med
1 procentenhet till 44 %. Soliditeten inklusive den del av pensionsförpliktelsen som redovisas som
ansvarsförbindelse förväntas uppgå till 32 % vilket är 1 procentenhet högre än 2019. Diagrammet nedan till
vänster visar soliditetens utveckling de senaste fem åren.
Skuldsättningsgraden visar hur stora skulderna är i förhållande till det egna kapitalet. Vid årets slut
prognostiseras skuldsättningsgraden minska med 1 procentenhet till 56 %. Diagrammet nedan till höger
visar skuldsättningsgradens utveckling och fördelning de senaste fem åren.
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Avsättningar

Total

Pensionskostnad och pensionsförpliktelser
PENSIONSKOSTNADER, mnkr

Premie KAP-KL
Avgiftsbestämd ÅP
Avsatt till pensioner exkl ÖK-SAP*
Avsatt till pensioner
ÖK-SAP
Utbetalda pensioner intjänade före
1998
Finansiell kostnad **
Övriga pensionskostnader
Totalt

2020

2019

4
632
180

8
573
187

Förändring
-4
59
-7

7

9

-3

308

309

-1

60

64
13

-4
-13

1 190

1 163
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* ÖK-SAP står för överenskommelse om särskild avtalspension (enl
KAP-KL)
** Pensionskostnader redovisas i not 2, finansiell kostnad i not 7

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

2020

2019

2 319
4 893
7 212

2 162
5 037
7 199

Av årets prognostiserade kostnader utgörs 1 190 mnkr av
pensionskostnader. Då kommunen redovisar
pensionsförpliktelser enligt den så kallade blandmodellen 6
redovisas utbetalningar av pensionsförpliktelser intjänade
före 1998 som en kostnad. Denna kostnad prognostiseras
till 308 mnkr.
Kommunens pensionsförpliktelser till anställda och före
detta anställda beräknas vid årsskiftet uppgå till
sammanlagt 7 212 mnkr. Detta är en ökning med 13
mnkr sedan föregående årsskifte. De pensioner som
intjänats före 1998 beräknas till 4 893 mnkr och redovisas
som en ansvarsförbindelse. Detta betyder att 68 % av
pensionsförpliktelsen ligger utanför balansräkningen.

Förändring
157
-144
13

Blandmodellen innebär att pensionsförmåner som intjänats före år 1998 redovisas som ansvarsförbindelse, utanför
balansräkningen, medan pensionsförmåner som intjänats från och med 1998 redovisas som avsättning inom
balansräkningen.
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Finansiellt mål
Kommunfullmäktige har fastställt ett
FINANSIELLT MÅL - andel av skatter, generella statsbidrag och
finansiellt mål att Malmö stad skall ha en
utjämning
2020 2020
2019 2018 2017 2016
hållbar ekonomisk utveckling. Målet är
prognos
budget
utfall utfall utfall utfall
långsiktigt och avser att trygga en hållbar
Resultat
6,4% 0,0%
4,4% 4,8% 6,0% 5,5%
ekonomisk utveckling över tid.
Lånekvot
7,6% -3,1%
2,3% 2,5% -1,2% -3,3%
Hållbarheten i ekonomin mäts genom att
5,3% 5,3%
5,2% 5,5% 5,3% 5,0%
följa tre indikatorer: årets resultat, räntebärande Avskrivning och ränta
nettolån samt utvecklingen av finansnetto och
avskrivningar. De tre indikatorerna mäts i relation till skatter och generella statsbidrag. Utifrån den
prognostiserade utvecklingen av indikatorerna kan den ekonomiska utvecklingen beskrivas som hållbar
baserat på att samtliga indikatorer ligger i nivå med budget eller över.
Årets resultat ska uppgå till minst ett nollresultat
Årets resultat ska uppgå till minst ett nollresultat 2020. Det prognostiserade resultatet uppgår till
1 346 mnkr.
Räntebärande nettolån ska uppgå till högst 30 % av skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämning.
Lånekvoten visar nettolånen (nettofordran/nettoskuld) i
förhållande till intäkterna från skatter, utjämning och generella
bidrag. För 2020 har räntebärande nettolån budgeterats till 2
985 mnkr, vilket ger en lånekvot på -3,1 %. Ett högre resultat och
lägre investeringsnivåer under 2019 och 2020 innebär att skulden
inte ökar som budgeterat. Nu prognostiseras istället en
nettotillgång om 1 610 mnkr, vilket innebär en lånekvot om
+7,6 %.
Relationen mellan finansnetto samt avskrivningar och skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning skall följas.
Den prognostiserade kapitalkostnadsnivån för år 2020 uppgår till 5,3 % vilket är i nivå med budget.
Gatukostnadsersättning
Enligt rekommendation R2 Intäkter från rådet för kommunal redovisning (RKR), som gäller från och med
2020 ska gatukostnadsersättningar löpande redovisas som intäkter i resultaträkningen när åtagandet
gentemot fastighetsägarna fullföljts. Göteborg stad har tillsammans med Stockholm stad haft dialog med
Finansdepartementet om konsekvenserna av den nya rekommendationen. Finansdepartementet arbetar
med frågan och har äskat medel i statens budget för att utreda/förändra lagstiftningen i syfte att förhindra
att konsekvenserna uppstår. I avvaktan på besked genomför Malmö stad inga förändringar i enlighet med
rekommendationen.
PROGNOSTISERADE BUDGETAVVIKELSER I NÄMNDERNA
Budgeten för år 2020 upprättades bland annat med stöd av den befolkningsprognos som färdigställdes
under våren 2019. I denna prognos beaktas istället det faktiska antalet invånare enligt SCB 7 per den 31
december 2019 och den befolkningsprognos som upprättades i Malmö stad under våren. Antalet invånare
beräknas enligt senaste befolkningsprognos uppgå till 348 226 den 31 december 2020, vilket är en ökning
med 4 060 invånare under året. Budgeten är baserad på att det genomsnittliga antalet invånare under året
skulle uppgå till 346 196 invånare. Av tabellen framgår att det genomsnittliga antalet invånare i kommunen
7

Statistiska centralbyrån
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GENOMSNITTSBEFOLKNING 2020*
Prognos
0 år
1-5 år
6-15 år

Budget Avvikelse

4 977

5 035

-58

23 070

23 276

-207

39 874

-119

39 756

förväntas bli cirka 400 färre än vad som låg till grund för budgeten.
Antalet invånare förväntas bli lägre i alla åldersgrupper utom invånare
80 år och äldre. Detta påverkar verksamhetens kostnader, framförallt
den pedagogiska verksamheten men också äldreomsorgen.

Verksamheten i nämnderna och bolagen påverkas på olika sätt av den
pågående coronapandemin: några exempel är besöksförbud på
65-79 år
38 193
38 292
-99
särskilda boenden, inställda arrangemang av olika slag och förändrade
80-w år
14 295
14 133
+162
arbetsformer för den kommunala organisationen. I vissa
Totalt
346 196 346 615
-419 verksamheter leder pandemin till stora kostnadsökningar eller
minskade intäkter medan det i andra verksamheter istället leder till
* Genomsnitt av befolkningen vid årets
början och vid årets slut.
minskade kostnader. Gemensamt för samtliga nämnder och bolag är
dock den stora osäkerheten i bedömningen om framtiden och
prognoserna är baserade på olika antaganden. Årets löneöversyn inte avslutad och förhandlingar som
omfattar cirka 15 000 tillsvidareanställda medarbetare
samt ett antal visstidsanställda återstår. Nämndernas
BUDGETAVVIKELSE PER NÄMND OCH
KOMMUNBIDRAGSRAM, mnkr
prognoser om löneutfall är därför osäkra och bygger
Helårsprognos
till stor del på antaganden enligt budget.
16-19 år

12 949

12 965

-17

20-64 år

212 958

213 040

-82

I samband med Ekonomisk prognos 2020 beslutade
kommunfullmäktige om justeringar av flera nämnders
kommunbidrag. De nämnder som prognostiserade
överskott fick lämna ifrån sig kommunbidrag som
användes för att finansiera tillskott till
kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar
samt till arbetsmarknads- och socialnämnden för bland
annat ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsinsatser och
förebyggande insatser riktade till barn och unga.
Ombudgeteringen omfattade totalt 405 mnkr. Hur
denna omfördelning av kommunbidrag påverkar
respektive nämnd framgår nedan i kommentarerna till
respektive nämnds prognostiserade budgetavvikelse.
Nämndernas prognoser har förbättrats markant sedan
Ekonomisk prognos i våras. Överskottet avseende
realisationsvinster, vinster från fastighetsförsäljningar
och kostnader för rivning och marksanering har ökat
från 345 mnkr till 709 mnkr. Samtidigt har
budgetavvikelserna för verksamheten i nämnderna gått
från ett underskott på 288 mnkr till ett överskott på
262 mnkr. Sammantaget innebär det ett budgetöverskott på 971 mnkr i nämnderna. Tabellen visar
samtliga nämnder och deras kommunbidragsramar
samt den budgetavvikelse som prognostiserats för
helåret. Eftersom nämndernas ramar skiljer sig
väsentligt i storlek visar tabellen också avvikelse i
procent av kommunbidraget.
En del av förklaringen till att nämndernas
sammantagna prognoser förbättrats är att nämnderna i
Ekonomisk prognos inte räknat in vissa riktade
statsbidrag som tillkommit till följd av
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Kommunfullmäktige
Revisorskollegiet
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Kommunstyrelse
Servicenämnd
Rivning och
marksanering
Teknisk nämnd
Exploateringsverksamhet
Realisationsvinster
Rivning och
marksanering
Hamnanläggningar
Miljönämnd
Stadsbyggnadsnämnd
Bostadsanpassningsbidrag
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd
Grundskolenämnd
Förskolenämnd
Kulturnämnd
Fritidsnämnd
Hälsa-, vård- och
omsorgsnämnd
Funktionsstödsnämnd
Arbetsmarknads- och
socialnämnd
Hemlöshet
Ekonomiskt bistånd
Statsbidrag flyktingar
SUMMA NÄMNDERNA

Kommunbidrag (KB) avvikelse
22
1
13
0
3
0,0
31
0,2
566
10
-382
4

% av KB
4%
2%
1%
1%
2%
1%

40

2

5%

912

64

7%

-240

25

10%

0

672

-

60

10

17%

-10
76
86

13
5
9

133%
6%
10%

26

4

16%

1 830

90

5%

4 919
2 914
525
582

30
30
0
0

1%
1%
0%
0%

3 241

22

1%

2 059

0

0%

2 039

0

0%

406
1 148
-160

-3
0
-16

-1%
0%
-10%

20 707

971

4,7%

coronapandemin. Statsbidraget för merkostnader till följd av covid-19 inom omsorgen om äldre och
funktionshindrade och statlig ersättning för arbetsgivarens sjuklönekostnader dag 2–14 prognostiserades
tidigare kommuncentralt, i en samlad bedömning för hela Malmö stad. När dessa intäkter nu ingår i
nämndernas prognoser medför det minskade underskott eller ökade överskott i förhållande till tidigare
prognos. Vilka nämnders prognoser som berörs av denna förändring och på vilket sätt framgår under
respektive rubrik nedan.
Kommunstyrelse
I samband med Ekonomisk prognos 2020 minskades kommunbidraget för kommunstyrelsen med 15 mnkr.
Samtidigt ökades anslaget för projekt och utredningar med 10 mnkr. Nettoeffekten av dessa justeringar
innebär alltså en kommunbidragsminskning för kommunstyrelsen med 5 mnkr.
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott för perioden januari–augusti på knappt 46 mnkr. Överskottet
beror bland annat på att beviljade medel från kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar inte
avropats i förväntad utsträckning hittills. Beviljade medel förväntas dock förbrukas under hösten och för
hela 2020 prognostiseras därför ett sammantaget överskott för kommunstyrelsen om 10 mnkr eller 2 % av
kommunbidraget. Den främsta anledningen till det prognostiserade överskottet för året är överskott inom
avsatta resurser för Jobbpakt och lägre personalkostnader till följd av vakanta tjänster. Vissa
kommunövergripande IT- och kommunikationskostnader väntas också bli lägre än budgeterat till följd av
fördröjda åtgärder. Överskott för Jobbpakt samt personal- och IT-kostnader bidrar också till överskottet för
perioden. Den pågående coronapandemin påverkar verksamheten inom kommunstyrelsen men bedöms
endast ha en mindre inverkan på den prognostiserade budgetavvikelsen.
Servicenämnd
Servicenämnden har två olika kommunbidragsramar enligt följande uppdelning: nämndens verksamhet
samt rivning och marksanering. För ramen för rivning och marksanering har nämnden befriats från ansvar
för ekonomiskt resultat.
Nämnden
Servicenämndens resultat (exklusive rivning och marksanering) beräknas under året uppgå till knappt
+4 mnkr. För perioden januari–augusti uppgår resultatet till +32 mnkr. Servicenämnden redovisade i
Ekonomisk prognos en helårsprognos för ”egen” verksamhet på 26,6 mnkr (det vill säga exklusive den
operativa anskaffningscentralen vilken i den ekonomiska prognosen avsåg hela staden).
Kommunfullmäktige beslutade 2020-07-03 att justera budgetramarna tillfälligt för 2020 vilket innebär att
servicenämndens resultatkrav 2020 har ökat med ytterligare 26,6 mnkr.
Ungefär hälften av den positiva avvikelsen avseende resultatet för perioden finns inom stadsfastigheters
verksamhet med +15 mnkr. Kostnaderna för uppvärmning och snö- och halkbekämpning har varit lägre
för perioden, då årets första månader varit varmare än ett normalår. De varma vintermånaderna med
utebliven snöröjning gör att även att Kommunteknik uppnår ett bättre resultat än budgeterat.
Som en följd av Coronapandemin har Stadsfastigheters hyresintäkter sjunkit med 13 mnkr för perioden,
beroende på nedsättning av hyror för andra kvartalet till vissa kommersiella hyresgäster. Hälften av
hyresbortfallet beräknas ersättas av Länsstyrelsen enligt regeringens stödpaket. Skolrestauranger
prognostiserar ett 5 mnkr högre resultat än budgeterat vilket delvis är en effekt av Coronapandemin. Färre
serverade portioner, lägre personalkostnader till följd av vakanser och högre uttag för vård av barn samt att
staten ersätter sjuklön gör att kostnaden sjunker. Samtidigt har servicenämndens intäkter för skolluncher
minskat. Sammantaget beräknas Coronapandemin påverka servicenämnden med -6 mnkr.

32

Rivning och marksanering
Ramen för rivning och marksanering omfattar kostnader inom kommunens bygg- och
exploateringsprocesser som tidigare hanterades som investering. En genomlysning av gällande
redovisningsregelverk avseende redovisning av dessa kostnader innebär att en större andel av kostnaderna
redovisas som driftskostnad och därmed finansieras genom kommunbidrag.
För rivning och marksanering prognostiseras ett överskott på 2 mnkr vilket utgör 5 % av kommunbidraget.
För perioden januari–augusti uppgår resultatet till +18 mnkr. Avvikelse mot periodbudget kan förklaras
med att budgeten är periodiserad i tolftedelar medan flera av åtgärderna kommer att utföras under andra
halvåret. Upparbetade kostnader för perioden avser delvis kostnader för marksanering utförda i tidigare
investeringsprojekt på befintliga fastigheter där en del av kostnaden belastar resultatet enligt gällande
riktlinjer. Några av de större projekt som omfattas av marksanering är Djupadalsskolan och
Högaholmskolan. Större projekt som omfattas av rivning är Universitetsholmens gymnasieskola och
Djupadalsskolan. Coronapandemin bedöms inte ha någon ekonomisk konsekvens.
Teknisk nämnd
Tekniska nämnden har fem olika kommunbidragsramar enligt följande uppdelning: nämndens verksamhet,
exploateringsverksamhet, realisationsvinster, rivning och marksanering samt hamnanläggningar. För
ramarna för exploateringsverksamhet, realisationsvinster samt rivning och marksanering har nämnden
befriats från ansvar för ekonomiskt resultat.
Nämnden
Tekniska nämndens resultat för perioden januari–augusti 2020 är en positiv budgetavvikelse på 106 mnkr.
Kommunfullmäktige beslutade i samband med Ekonomisk prognos i juli att kommunbidraget för tekniska
nämndens löpande verksamhet skulle sänkas med 57 mnkr. Trots detta prognostiserar tekniska nämnden en
positiv budgetavvikelse på 64 mnkr i delårsrapporten. De viktigaste förklaringarna till överskottet är
minskade kostnader för färdtjänst, arrangemang, personalkostnader och vinterväghållning.
Den ekonomiska konsekvensen av pandemin prognostiseras bli positiv med 54 mnkr, främst för att
kostnader för färdtjänst har minskat då antalet resor med taxi har reducerats, att arrangemanskostnaderna
och kostnader för anläggningar har minskat och att en del aktiviteter som Malmöfestivalen har ställts in.
Exploateringsverksamhet
Till och med augusti har försäljningar genomförts till en sammanlagd intäkt om 363 mnkr. Alla
köpeskillingar har resultatförts och exploateringsvinsten uppgår hittills till 257 mnkr. Prognosen för årets
köpeskillingar har sänkts till 400 mnkr jämfört med budget på 600 mnkr. Detta på grund av att aktörerna är
något mer avvaktande, vilket leder till förskjutningar i några projekt. Budgeten för exploateringsvinster för
året är 240 mnkr men bedömningen i delårsrapporten är att vinsterna, trots den lägre
försäljningsprognosen, ökar till 265 mnkr. Det beror på att de försäljningar som är realiserade i år avser
projekt med hög vinstmarginal.
Realisationsvinster
Till och med augusti månad uppgår försäljning av anläggningstillgångar till 628 mnkr, vilket genererat en
realisationsvinst på totalt 620 mnkr. Vinstprognosen för helåret uppgår till 672 mnkr. Reavinster budgeteras
inte och det görs ingen prognos utöver det som är beslutat att säljas. Det relativt stora antalet friköp av
tomträttsfastigheter beror på att många så kallade ”ändliga” tomträttsavtal avseende flerbostadshus som
ingicks på 1940-talet, löper ut 2020. De ändliga tomträttsupplåtelserna har haft samma årliga
tomträttsavgäld sedan 1940-talet och många av tomträttshavarna, ofta bostadsrättsföreningar, väljer nu att
friköpa tomträtten i stället för att betala en ny väsentligt högre tomträttsavgäld.
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Rivning och marksanering
Ramen för rivning och marksanering omfattar kostnader inom kommunens bygg- och
exploateringsprocesser som tidigare hanterades som investering. En genomlysning av gällande
redovisningsregelverk avseende redovisning av dessa kostnader innebär att en större andel av kostnaderna
redovisas som driftskostnad och därmed finansieras genom kommunbidrag.
Enligt uppdaterad rekommendation från Rådet för kommunal redovisning ska inte längre kostnader för
framtagande av detaljplaner redovisas som en investering, utan även dessa ska redovisas på driften som en
resultatpåverkande kostnad. Malmö stad tillämpar regelverket för kostnader som uppstår från 2020-01-01
och framåt. Hittills under året har 4,3 mnkr förts om från investering till drift. Prognosen för året är att
kostnader om totalt 12 mnkr för framtagande av detaljplaner kommer att belasta resultatet. Då tekniska
nämnden ännu inte har en budgetram för att hantera dessa nya kostnader på resultatet har stadskontoret
godtagit att kostnaderna under år 2020 belastar marksaneringsramen. Total budgetram för rivning och
marksanering uppgår till 60 mnkr. Prognosen för rivning sänks från 30 mnkr till 10 mnkr, då
rivningskostnaden i Sege park bedöms bli lägre samt att vissa rivningsarbeten i projektet förskjuts till nästa
år. Prognosen för marksanering sänks från 30 mnkr till 28 mnkr. Detta tillsammans med en prognos för
detaljplanekostnader om 12 mnkr innebär en avvikelse mot budget om +10 mnkr.
Hamnanläggningar
Malmö stad och Copenhagen Malmo Port (CMP) har tidigare ingått ett hyresavtal för perioden 2011–2035.
Under år 2020 har ett nytt tilläggsavtal tecknats. Det nya avtalet innefattar bland annat bashyra, arrendeavtal
och finansieringshyra och gäller från och med år 2020 till och med år 2044. I budgeten var antagandet om
reducerade hyror till Copenhagen Malmö Port större än vad som framgår av avtalet och därför ser
nämnden en positiv avvikelse på 13 mnkr i förhållande till budget. Enligt prognosen bedöms
coronapandemin inte innebära någon ekonomisk påverkan på budgetavvikelsen.
Miljönämnd
Miljönämnden redovisar ett resultat på knappt +8 mnkr för perioden januari–augusti men bedömer att
överskottet för hela 2020 kommer att uppgå till knappt 5 mnkr, vilket motsvarar 6% av nämndens
kommunbidrag. Överskottet beror främst på att delar av nämndens planerade utvecklingsarbete inte
genomförts på grund av den osäkerhet som orsakats av den pågående pandemin. Exempelvis har avsatta
medel för digitalisering inte använts. Nämnden har fått riktat statsbidrag på 4,2 mnkr för utökade
trängselkontroller. De ökade trängselkontrollerna har genomförts genom omprioritering och
ambitionssänkning i andra kontrolluppdrag, vilket medför ett överskott för den planerade
kontrollverksamheten på 2 mnkr.
Stadsbyggnadsnämnd
Stadsbyggnadsnämnden har två olika kommunbidragsramar enligt följande uppdelning: nämndens
verksamhet och bostadsanpassningsbidrag. För ramen för bostadsanpassningsbidrag har nämnden befriats
från ansvar för ekonomiskt resultat.
Nämnden
Stadsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott för perioden januari–augusti om drygt 14 mnkr och en
helårsprognos på +9 mnkr. I april visade nämnden en prognos på +10,2 mnkr. Kommunfullmäktige har
beslutat att nämndens budget ska minskas med motsvarande belopp från augusti månad. Det
prognostiserade överskottet för helåret beror främst på högre intäkter från bygglovsprocessen och
byggsanktionsavgifter än budgeterat.
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Under perioden januari–augusti har stadsbyggnadskontoret ett överskott för övriga intäkter på 1,7 mnkr,
vilket till största delen beror på överskott på byggsanktioner och att intäkterna för detaljplanekonsulter
ökat. För personalkostnader har förvaltningen prognostiserat ett överskott på 1,8 mnkr, vilket till största
delen beror på hög andel hel- eller deltidföräldraledigheter samt vakanser för helåret 2020. Vikarier för vissa
yrkeskategorier är svårrekryterade. Avseende bygglovsprocessen uppvisas under de två första tertialen en
ökning av ärendeinströmning på 15 % jämfört med 2019. Andelen ärenden avseende nyproduktion av
flerbostadshus har också ökat jämfört med tidigare år.
Den pågående coronapandemin påverkar verksamheten inom stadsbyggnadsnämnden men bedöms endast
ha en mindre inverkan på den prognostiserade budgetavvikelsen.
Bostadsanpassningsbidrag
Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens arbete med bostadsanpassningsbidrag. Under perioden
januari–augusti har antalet registrerade ärenden minskat med 8 %, vilket kan antas vara en följd av
pågående coronapandemi. Nämnden lämnar en prognos på 4,0 mnkr vilken är något osäker, om mängden
bostadsanpassningsbidrag fortsätter minska så kommer kan överskottet bli högre.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens resultat beräknas under året uppgå till +90 mnkr vilket utgör
4,9% av nämndens kommunbidrag. För perioden januari–augusti uppgår resultatet till +118 mnkr. En del
av periodens överskott antas förbrukas under hösten i form av kompensatoriska insatser för elever inom
gymnasieskola och vuxenutbildning.
I Ekonomisk prognos som baseras på ekonomiskt utfall för fyra månader, gjordes bedömningen om ett
överskott för året med 55 mnkr. Mot bakgrund av den ekonomiska prognosen beslutade
kommunfullmäktige i juli att ge gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden möjlighet att använda
prognostiserat överskott för att påbörja arbetet med att utöka antalet platser inom den reguljära
vuxenutbildningen under kommande år, samt stärka arbetet inom elevhälsan i gymnasieskolan. Mot denna
bakgrund har åtgärder vidtagits och antalet elever har ökat med 150 inom gymnasial och grundläggande
vuxenutbildning, vilket motsvarar 25 helårsplatser. Bemanningen inom elevhälsan har också tillfälligt
förstärkts. Trots dessa åtgärder bedöms nämndens överskott för året öka med 35 mnkr jämfört med vad
nämnden rapporterade i föregående prognos.
Av det prognostiserade överskottet beror cirka 59 mnkr på att antalet elever i gymnasieskola, inom det
kommunala aktivitetsansvaret och inom sfi beräknas vara färre än vad nämnden budgeterat. I prognosen
har hänsyn tagits till att antalet gymnasieelever förväntas minska under hösten, men statistiken är ännu
osäker i väntan på den slutgiltiga antagningsbilden. När det gäller kommunal vuxenutbildning inom sfi har
efterfrågan varit stor under en längre tid och behovet av denna utbildning bedömdes i nämndens budget
2020 vara omfattande trots en minskad invandring. Andelen avhopp från sfi har också ökat sedan lokalerna
stängde för att hejda spridning av coronavirus.
De ekonomiska effekterna av coronapandemin beräknas sammantaget generera ett överskott för året med
cirka 24 mnkr. Överskottet uppkommer bland annat till följd av de statliga besluten att slopa det
kommunala medfinansieringskravet för statsbidraget för regionalt yrkesinriktad vuxenutbildning samt att
ersätta kommunerna för sjuklönekostnader. Med anledning av att verksamheten bedrivs digitalt på distans
minskar också nämndens kostnader för skollunch och skolskjuts samtidigt som kostnader för
internetlösningar, digitala läromedel och IT-verktyg och elevhälsa ökar.
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Grundskolenämnd
Grundskolenämndens resultat beräknas under året uppgå till +30 mnkr, vilket utgör 0,6% av nämndens
kommunbidrag. För perioden januari–augusti uppgår resultatet till +112 mnkr. En stor del av periodens
överskott förväntas förbrukas under hösten. På grund av att ett budgetår består av två olika läsår beskriver
grundskolenämnden att det, bland annat, råder försiktighet med rekrytering och inköp under våren och att
dessa istället görs i slutet av året då behoven för det nya läsåret klarlagts.
I Ekonomisk prognos som baseras på ekonomiskt utfall för fyra månader, gjordes bedömningen om ett
överskott för året med 40 mnkr. Kommunfullmäktige beslutade i juli att mot bakgrund av den ekonomiska
prognosen att reducera nämndens kommunbidrag med motsvarande belopp. Grundskolenämnden har med
anledning av beslutet justerat ner budgeten för köp av externa skolplatser.
I denna prognos beräknar nämnden de ekonomiska nettoeffekterna av coronapandemin till +26 mnkr,
vilket är cirka 6 mnkr högre än bedömningen i föregående prognos. I prognosen ingår intäkter från staten
för sjuklönekostnader under perioden april till augusti. I prognosen beaktas också att en hög sjukfrånvaro
hos eleverna i början av pandemin minskat kostnaderna för skolmåltider men också att kostnaderna ökat
för bland annat utökad lovskola i sommar, extra städning samt inköp av nya IT-verktyg.
Ett överskott om cirka 31 mnkr förväntas uppkomma till följd av att antalet elever i kommunala och
fristående grundskolor och fritidshem beräknas bli färre än budgeterat. En stor del av överskottet används
för att täcka underskott i andra delar av nämndens verksamhet samt till att finansiera satsningar på IT,
läromedel och skolbibliotek. Nettoeffekten är prognostiserad till +4 mnkr.
Grundskolenämnden upplever en osäkerhet kring elevvolymer samt den framtida utvecklingen av
coronapandemin. Det kan uppstå behov av förstärkningar och extra satsningar under höstterminen för att
stärka upp för det kunskapstapp som vissa elevgrupper gjort på grund av stor frånvaro under vårterminen.
Förskolenämnd
Förskolenämndens resultat beräknas under året uppgå till +30 mnkr, vilket utgör 1% av nämndens
kommunbidrag. För perioden januari–augusti uppgår resultatet till +73 mnkr. En stor del av periodens
överskott förväntas förbrukas under resten av året. Överskottet lämnar bland annat ett utrymme för
förstärkningar i förskolorna under hösten.
I Ekonomisk prognos som baseras på ekonomiskt utfall för fyra månader, gjordes bedömningen om ett
överskott för året med 55 mnkr. Kommunfullmäktige beslutade i juli att mot bakgrund av den ekonomiska
prognosen att reducera förskolenämndens kommunbidrag med motsvarande belopp. Förskolenämnden har
med anledning av beslutet justerat ner sin budget med 30 mnkr för ett lägre antal barn och 25 mnkr för
effekter av pandemin. Nu görs bedömningen att ännu färre platser kommer tas i anspråk under året.
Kostnader för barn i behov av särskilt stöd samt förskoletransporter bedöms också bli lägre än budgeterat.
Även lokalkostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat vilket beror på att stadsfastigheter sänkt hyran på
ett antal paviljonger samt att nybyggnadsprojekt skjutits fram vilket kommer innebära lägre kostnader under
året.
Coronapandemin medför ett ekonomiskt överskott om 27 mnkr för förskolenämnden. Med anledning av
att antalet närvarande barn i förskolorna varit färre än planerat har behovet av vikarier varit lågt. Det
ekonomiska överskottet för pandemin motsvarar i stort sett den budgetjustering om 25 mnkr som redan
genomförts. En bedömning av utvecklingen under resten av året är inte möjlig att göra i nuläget.
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Kulturnämnd
Kulturnämnden redovisar ett överskott för perioden januari–augusti med drygt 5 mnkr. På helåret
prognostiserar kulturnämnden ett nollresultat. Fondintäkter har inkommit under perioden med 2,7 mnkr
och prognosen för helåret ligger på 3,5 mnkr. Fondmedlen får inte användas i den löpande driften utan ska
redovisas som överskott. Överskottet för perioden förklaras huvudsakligen av att evenemanget Sommarscen
ställdes in. Generellt har det under våren och sommaren varit mindre programverksamhet och mindre
behov av externa scener vilket påverkar kostnadsläget. Det finns en osäkerhet angående besöksutvecklingen
under hösten och vintern på Malmö Museer och Malmö Konstmuseum. Om nationella riktlinjer förändras
och tillåter fler besökare för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar så kan det påverka
förvaltningens verksamheter med större efterfrågan på kulturarrangemang. Nämnden bedömer att
coronapandemin medför ett underskott på 3,5 mnkr.
Fritidsnämnd
Fritidsnämnden redovisar knappt 4 mnkr i överskott för perioden januari–augusti, men prognostiserar en
budget i balans för hela 2020. Överskottet för perioden beror främst på minskade driftskostnader på grund
av fördröjd utbyggnad av fritidsgårdar och föreningsdrivna mötesplatser, samt renovering av nämndens
anläggningar. På grund av överskottet har nämnden kunnat avsätta ytterligare 3 mnkr till lovaktiviteter för
barn och unga (utöver det som redan avsatts i nämndsbudget 2020). Nämnden rapporterar att satsningen
har fallit väl ut och att det finns möjligheter att förstärka ytterligare 2 mnkr för höst- och vinteraktiviteter.
Helårsprognosen är osäker och bygger på antagandet att intäkterna från främst besöksanläggningarna
fortsätter att påverkas negativt av coronapandemin resten av året (dock inte i samma omfattning som under
våren). Om den rådande situationen inte förbättras rapporterar nämnden att underskottet kommer att vägas
upp genom prioriteringar inom nämndens befintliga ram.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnd
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden fick ingen kommunbidragsjustering i samband med Ekonomisk prognos.
Nämnden redovisar ett överskott för perioden januari–augusti med 51 mnkr. Överskottet förklaras delvis
av att införande av arbetskläder inom verksamheten blivit något försenat i början av året samt att behovet
av korttidsvård varit lägre än förväntat. Det minskade behovet av korttidsvård beror delvis på att Region
Skåne ställt in planerade operationer och det är fortfarande oklart i vilken takt som dessa kommer att
återupptas för att hantera den vårdskuld som uppstått under pandemin. Ytterligare en orsak till överskottet,
som också påverkar verksamhetens kostnader under hösten, är att brukare inom hemtjänsten tackat nej till
insatser eller begärt uppehåll på grund av pandemin.
För hela 2020 prognostiserar nämnden ett överskott på totalt 22 mnkr, cirka 1 % av nämndens
kommunbidrag, vilket innebär en väsentlig förändring i förhållande till det prognostiserade underskottet i
Ekonomisk prognos på 94 mnkr. Den främsta anledningen till att prognosen vänt från underskott till
överskott är att nämnden i denna prognos tagit hänsyn till förväntade intäkter från statsbidraget för
merkostnader i äldreomsorgen på totalt 108 mnkr, som tidigare låg i den kommunövergripande prognosen.
Dessutom bidrar den statliga ersättningen för sjuklönekostnader till överskottet, såväl för perioden som för
helåret.
Nämndens bedömning av ekonomiska konsekvenser av coronapandemin bygger på de erfarenheter
verksamheten gjort hittills av att hantera situationen. Nettoeffekten av pandemin bedöms till +22 mnkr och
förklarar därmed nämndens hela prognostiserade budgetavvikelse. I bedömningen ingår kostnader för det
särskilda covid-teamet inom hemtjänsten, särskilt avgränsad vård för den som behandlats på sjukhus för
covid-19 och behöver ytterligare vård och rehabilitering, samt effekter av avböjda insatser inom
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hemtjänsten. I bedömningen ingår också intäkter avseende det riktade statsbidraget för merkostnader i
äldreomsorgen.
Funktionsstödsnämnd
Funktionsstödsnämnden fick ingen kommunbidragsjustering i samband med Ekonomisk prognos. Nämnden
redovisar ett överskott för perioden januari–augusti på 37 mnkr. Överskottet beror huvudsakligen på
förseningar i start av ny verksamhet men också på att avsatta reserver inte behövt nyttjas hittills under året.
För helåret prognostiseras ett nollresultat, till skillnad från det underskott om totalt 25 mnkr som
signalerades i Ekonomisk prognos. Den främsta anledningen till att nämnden inte längre prognostiserar
underskott är att nuvarande prognos innefattar intäkter från statsbidraget för merkostnader i omsorgen om
funktionshindrade på totalt 36 mnkr. Dessutom bidrar den statliga ersättningen för sjuklönekostnader till
den förbättrade prognosen. Att prognosen visar på en balans med budget, trots ett väsentligt överskott för
perioden, förklaras av en förväntad ökning av antalet ärenden med personlig assistans samt ett ökat antal
externa placeringar i LSS-bostad.
Nämndens bedömning av ökade kostnader till följd av coronapandemin bygger på ett antagande om att
merkostnader i verksamheten kvarstår året ut. Ökad oro hos brukarna i verksamheten leder till ett ökat
behov av stöd, vilket lett till ökad bemanning i flera verksamheter. Ökad bemanning behövs också för att
täcka ökad sjukfrånvaro, minska behovet av timvikarier och för att möjliggöra avgränsad vård i den
enskildes lägenhet vid konstaterad smitta. Den totala nettoeffekten bedöms till knappt
-14 mnkr i form av merkostnader och intäktsbortfall som inte finansieras genom det riktade statsbidraget.
Arbetsmarknads- och socialnämnd
Arbetsmarknads- och socialnämnden har fyra olika kommunbidragsramar: en ram för nämndens
verksamhet, en ram för kostnader för boende för hemlösa, en ram för kostnader för utbetalning av
ekonomiskt bistånd samt en ram för statsbidragsintäkter för mottagande av nyanlända flyktingar. För tre av
dessa – hemlöshet, ekonomiskt bistånd och statsbidrag flyktingar – har nämnden befriats från ansvar för
ekonomiskt resultat.
I samband med Ekonomisk prognos 2020 beslutade kommunfullmäktige att utöka två av arbetsmarknads- och
socialnämndens ramar i syfte att stärka arbetet med arbetsmarknadsinsatser, förebyggande insatser för barn
och unga samt våld i nära relation och förstärka budgeten för ekonomiskt bistånd. Totalt utökades
nämndens ram med 145 mnkr och ramen för ekonomiskt bistånd med 250 mnkr.
Under våren 2020 påbörjades en utredning på uppdrag av kommunstyrelsen om de bakomliggande
orsakerna till arbetsmarknads- och socialnämndens kostnadsutveckling och budgetavvikelse. En första
delrapport lämnades till kommunstyrelsen i september och utredningen fortsätter under hösten.
Nämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisar ett underskott för januari–augusti på totalt 21 mnkr. För
hela året prognostiseras ett nollresultat, att jämföra med underskottet om 115 mnkr som förväntades i
Ekonomisk prognos. Den främsta orsaken till att nämnden inte längre prognostiserar underskott är
kommunbidragstillskottet på 145 mnkr. Samtidigt arbetar nämnden vidare med en handlingsplan för att
effektivisera verksamheten och minska kostnaderna. Handlingsplanen väntas få tydligare effekt under
hösten, vilket är anledningen till att nämnden bedömer att underskottet från utgången av augusti kommer
att täckas av minskade kostnader. Handlingsplanen innebär främst en omställning av verksamheten med
fler insatser i egen regi och därmed minskade köp från externa utförare. Uppbyggnaden av ny verksamhet
tar tid men väntas i gengäld ge långsiktigt hållbara effekter på nämndens kostnader.
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Antalet anmälningar som rör barn och unga fortsätter ligga på en högre nivå än förra året. Under januari–
augusti inkom tio procent fler anmälningar 2020 än under samma period 2019. Det ökade antalet
anmälningar leder till fler utredningar och ökade behov av insatser från socialtjänsten. Detta leder till fler
institutionsplaceringar än budgeterat, både för perioden och resten av året. Samtidigt innebär den statliga
subventionen av placeringar på SiS-institutioner från och med juli minskade kostnader med omkring
10 mnkr.
I prognosen för nämnden ingår en nettoeffekt av coronapandemin på knappt +8 mnkr. I bedömningen
ingår effekter av den statliga ersättningen för sjuklönekostnader samt förstärkning av personal inom
ekonomiskt bistånd. Isolering i hemmet och stängning av många aktiviteter och mötesplatser innebär ett
ökat tryck på både öppenvård och institutionsvård, framför allt vad gäller barn och unga. Samtidigt medför
pandemin minskade kostnader för exempelvis arbetsmarknadsinsatsen Ung i sommar, som hade färre
deltagare än förväntat.
Hemlöshet
Kostnader för boende för hemlösa redovisar ett underskott för perioden januari–augusti på drygt 5 mnkr.
För hela 2020 beräknas underskottet till 3 mnkr, att jämföra med tidigare prognos på -15 mnkr. Den
förbättrade prognosen förklaras bland annat av att nämndens särskilda satsning för att öka effektiviteten i
verksamheten börjar få genomslag i kostnaderna. En handlingsplan för minskade kostnader har också
genomförts och börjat leda till kostnadsminskningar. I prognosen ingår bedömda merkostnader till följd av
pandemin på knappt 3 mnkr avseende boende för vuxna med pågående missbruk och/eller psykisk ohälsa
där möjlighet finns till självisolering för att minska smittspridning.
Ekonomiskt bistånd
För ekonomiskt bistånd redovisas ett överskott på knappt 3 mnkr för perioden januari–augusti. För hela
2020 prognostiseras ett nollresultat, till skillnad från det underskott på totalt 300 mnkr som förväntades i
samband med Ekonomisk prognos. Den väsentliga förbättringen av prognosen förklaras huvudsakligen av
kommunbidragstillskottet på 250 mnkr samt att kostnadsutvecklingen mattas av något under året.
I prognosen ingår effekter av en handlingsplan för minskade kostnader på drygt 9 mnkr för 2020. Åtgärder
som ska genomföras handlar om att erbjuda fler personer insatser som leder till rätt att uppbära
aktivitetsstöd, att utöka målgruppen för Malmökraften8, att hjälpa fler tillgodogöra sig det nya regelverket för
a-kassa samt att utöka kontroller och utredningar avseende misstänkt bidragsbrott och felaktiga
utbetalningar. Effekterna av handlingsplanen har blivit något fördröjda under året, men väntas på sikt ge
bestående kostnadsminskningar.
Prognosen för ekonomiskt bistånd innefattar också en bedömd kostnadsökning till följd av
coronapandemin på totalt 15 mnkr. Bedömningen bygger på antaganden om en ökad arbetslöshet under
året och att ett antal personer inte kommer att kvalificera sig för den inkomstrelaterade
arbetslöshetsersättningen. Än så länge är påverkan på kostnaderna marginell men bedömningen är att det
kommer att ske en successiv ökning av antal hushåll i behov av ekonomiskt bistånd under hösten.
Statsbidrag flyktingar
För ramen statsbidrag flyktingar redovisas ett underskott för perioden på knappt 11 mnkr som ökar till
16 mnkr i prognosen för helåret. Underskottet är i sin helhet en konsekvens av begränsade möjligheter att
röra sig över landsgränser till följd av coronapandemin. Antalet nyanlända under 2020 beräknas uppgå till
omkring hälften av det antal som budgeten baserats på.
Malmökraften är ett partnerskap mellan Arbetsförmedlingen, Malmö stad, Region Skåne och Försäkringskassan. Syftet
är att skaffa kompetens arbetskraft till arbetsgivare i Malmö och att minska antalet långtidsarbetslösa.
8
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Övriga nämnder med mindre prognostiserade budgetavvikelser
Överförmyndarnämnden, valnämnden och budgeten för kommunfullmäktige fick alla lämna ifrån sig sina
prognostiserade överskott i samband med Ekonomisk prognos, genom minskade kommunbidrag. I sina
delårsrapporter prognostiserar de nu endast mindre budgetavvikelser för 2020. Även prognosen för
revisorskollegiet visar på ett resultat i balans med budget. Coronapandemin påverkar verksamheten men har
än så länge inte inneburit några betydande ekonomiska konsekvenser. Liksom för övriga nämnder är dock
osäkerheten stor kring vilka effekter coronapandemin kommer att ha medfört när året är slut.
Överförmyndarnämnden märker av en ökad svårighet att rekrytera gode män, vilket kunnat mötas genom
en utökning av förvaltarenheten med fler kommunalt anställda ställföreträdare.
FINANSIELL ANALYS FÖR KOMMUNENS BOLAG OCH KOMMUNALFÖRBUND
Förutom den verksamhet som bedrivs i stadens nämnder bedriver kommunen verksamhet i aktiebolagsform. Malmö stad äger helt eller delvis ett antal aktiebolag samt är medlem i två kommunalförbund.
Huvudprincipen för kommunala bolag är att de drivs enligt självkostnadsprincipen. En del bolag agerar på
en konkurrensutsatt marknad och kan därför generera vinst.
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 åtta helägda bolagen
ingår i kommunens bolagskoncern där det av Malmö stad helägda bolaget Malmö Stadshus AB är
moderbolag. Syftet med Malmö Stadshus AB är främst att genom bolagsstyrning, samordning och
uppföljning åstadkomma en effektivare ekonomisk förvaltning och därmed öka samhällsnyttan.
Koncernens operativa verksamhet bedrivs i dotterbolagen.
Kommunen är delägare i Copenhagen Malmö Port AB (CMP), Sydskånes avfallsaktiebolag (SYSAV),
Sydvatten AB, Medeon AB, Malmö Opera och Musikteater AB, Skånes Dansteater AB, Kommunassurans
Syd Försäkrings AB och Inera AB. Vidare är kommunen medlem i kommunalförbunden VA Syd och
Räddningstjänsten Syd.
Utfall för perioden samt prognostiserad omsättning och resultat
Tabellen nedan visar utfallet för perioden januari–augusti 2020 samt prognostiserade intäkter och resultat
efter finansnetto för helåret 2020 i förhållande till budget för 2020. Endast de bolag och kommunalförbund
som ingår i de sammanställda räkenskaperna för Malmö stad samt de helägda bolag som ingår i Malmö
Stadshus-koncernen presenteras i tabellen.
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ÖVERSIKT BOLAG OCH KOMMUNALFÖRBUND
Belopp i mnkr
Siffror avser 100 % av resultat och
ställning
Helägda bolag inom koncernen
Malmö Stadshus AB
MKB-koncernen
Malmö Kommuns Parkering AB

Resultat efter finansiella
Ägarposter*
andel
HelårsBudget Utfall jan- prognos Budget
2020
2020 aug 2020
2020

Rörelsens intäkter
HelårsUtfall jan- prognos
2020
aug 2020

1 655

2 485

2 480

180

314

314

100%

217

326

366

18

24

42

100%

Malmö Live Konserthus AB

31

45

65

-76

-132

-128

100%

Malmö Leasing AB

66

99

101

1

-2

0

100%

Malmö Stadsteater AB

17

25

31

-33

-62

-64

100%

Parkeringsövervakning i Malmö AB

35

50

49

8

0

0

100%

Boplats Syd AB

17

26

25

4

0

0

100%

7

11

12

-3

-7

-9

100%

Minc i Sverige AB
Delägda bolag
CMP, Copenhagen Malmö Port AB

831

1 006

973

269

211

92 27,5%

SYSAV-koncernen

673

1 041

1 002

-4

-20

16

Sydvatten AB

234

346

344

23

19

15 33,5%

Kommunalförbund
VA Syd

805

1 267

1 296

0

0

0 66,0%

Räddningstjänsten Syd

223

335

353

-3

-11

0 62,2%

46%

*Resultat efter finansiella poster innebär resultat före koncernbidrag, skatt och eventuella bokslutsdispositioner.

Bolagens och kommunalförbundens ekonomi påverkas i olika omfattning av coronapandemin. Det finns
fortfarande osäkerhet kring pandemins utveckling och även kring framtida politiska beslut kopplade till
denna. Större negativa avvikelser med anledning av coronapandemin prognostiseras framförallt av
Copenhagen Malmö Port AB, Malmö kommuns parkeringsaktiebolag, Malmö Live Konserthus AB och
Räddningstjänsten Syd. Beroende på den fortsatta utvecklingen under hösten kan bolagens resultat komma
att få påverkan på Malmö stads ekonomi genom exempelvis minskade koncernbidrags- och eller
utdelningsmöjligheter eller behov av tillskott.
Generellt är det flera av bolagen och kommunalförbunden som lyfter att de har något ökade kostnader för
IT-utrustning för att personalen ska kunna arbeta hemifrån. Bolagen och kommunalförbunden lyfter även
minskade kostnader med anledning av statliga stödåtgärder i form av nedsättning av arbetsgivaravgifterna,
ersättning för kostnader för sjuklöner samt hyresrabatter.
Det är viktigt för bolagens styrelser att noggrant följa bolagens resultatutveckling. Om ett aktiebolags egna
kapital är på väg att förbrukas och det finns skäl för styrelsen att misstänka att bolagets egna kapital är
mindre än hälften av bolagets registrerade aktiekapital, ska styrelsen genast upprätta en så kallad
kontrollbalansräkning (aktiebolagslagen 25 kap. 13 §). Kommunen följer bolagens resultatutveckling under
året bland annat i form av den rapportering som gjorts och kommer att göras i Ekonomisk Prognos,
Delårsrapport och Årsanalys/Årsredovisning. Vid skäl att misstänka att mer än hälften av det registrerade
aktiekapitalet är förbrukat hos något av bolagen kan det bli aktuellt för kommunen att vidta åtgärder så som
att till exempel tillskjuta medel. Vid denna rapports upprättande bedöms detta inte vara aktuellt under 2020.
Redogörelser över de bolag och kommunalförbund som prognostiserar större avvikelser från budget följer
nedan.
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MKB-koncernen
MKB-koncernen redovisar för perioden januari–augusti 2020 intäkter om 1 655 mnkr och ett resultat efter
finansiella poster om 180 mnkr. För helåret 2020 prognostiseras intäkter om 2 485 mnkr, vilket är något
högre än budget samt ett resultat efter finansiella poster om 314 mnkr, vilket är i nivå med budget.
De ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin uppgår till totalt -13 mnkr netto per den 31 augusti
2020. Minskade intäkter/ökade kostnader utgörs av hyresbortfall/hyresrabatter avseende kommersiella
lokaler om 1,5 mnkr, yttre skötsel och IT-utrustning för att säkra hemarbetsplatsupplägg för bolagets
medarbetare om 3 mnkr samt ökade reparationer och underhållskostnader om 10 mnkr. Ökade
reparationer och underhållskostnader uppstår med anledning av att fler av hyresgästerna är hemma vilket
medför ökat slitage samt att fler hyresgäster fler tar sig tid att anmäla det som inte fungerar.
Kostnadsbesparingarna avseende minskade sjuklönekostnader samt minskade kostnader med anledning av
nedsättningen av arbetsgivaravgifter uppgår till 1,5 mnkr. För helåret prognostiseras ytterligare kostnader
hänförliga till coronapandemin om 5 mnkr.
MKB uppger att löpande avvägningar görs för hyresnedsättningar mot bakgrund av individuella
bedömningar på affärsmässig grund. MKB uppger att det fortfarande råder en osäkerhet kopplat till
kommersiella hyresgäster på grund av rådande omständigheter med coronapandemin. Bolaget anser dock
inte risken vara lika stor som vid tidigare rapportering. De befarade ekonomiska konsekvenserna har till
största delen uteblivit och MKB har under och efter sommaren dessutom sett ett ökat intresse för bolagets
kommersiella lokaler.
För helåret 2020 prognostiseras investeringar om cirka 1,3 miljarder kr, vilket är cirka200 mnkr lägre än
budget. Avvikelsen beror på att delar av budgeterad nyproduktion flyttas något framåt i tiden.
Malmö kommuns parkeringsaktiebolag (P Malmö)
Malmö kommuns parkeringsaktiebolag redovisar intäkter om 217 mnkr och ett resultat efter finansiella
poster om 18 mnkr för perioden januari–augusti 2020. För helåret 2020 prognostiseras intäkter om 326
mnkr. Resultat efter finansiella poster prognostiseras uppgå till 24 mnkr, vilket är en negativ avvikelse mot
budget med 18 mnkr.
Med anledning av coronapandemin minskade bolagets intäkter från korttidsparkering och kontrollavgifter
kraftigt inledningsvis bland annat på grund av stängda gränser, begränsningar av evenemang och mässor,
minskad pendling, hemarbete och minskad handel. Under mars–april minskade intäkterna för
korttidsparkering med 54 % jämfört med budget. Under sommaren har intäkterna för korttidsparkeringen
ökat igen och är uppe på samma nivå som för ett år sedan. Totalt uppgår intäktsbortfallet för perioden till
36 mnkr. För helåret prognostiseras ett intäktsbortfall om ytterligare 14 mnkr.
Kostnadsbortfallet för perioden uppgår till 14 mnkr och är hänförligt till minskade arrendekostnader,
personalkostnader såsom minskade sjuklönekostnader och arbetsgivaravgifter samt övriga externa
kostnader. För helåret prognostiseras ytterligare kostnadsbortfall om 3 mnkr.
Helårsprognosen bygger på antagandet att pandemins negativa ekonomiska effekt på bolagets intäkter från
korttidsparkering och kontrollavgifter kvarstår hela året.
Intäkter från månadsparkering har utvecklats positivt under året, vilket delvis bedöms bero på att den
pågående pandemin gör att fler väljer bil framför kollektivtrafik. P Malmö uppger att man under 2020
vidtagit åtgärder och haft fokus på att arbeta mer kostnadseffektivt, bland annat genom digitalisering.
Bolaget har arbetat fram en ny prispolicy och man ser över avtal med externa fastighetsägare och
omförhandlar alternativt avslutar de avtal som inte är lönsamma.
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Malmö Live Konserthus AB
Malmö Live Konserthus AB redovisar för perioden januari–augusti 2020 intäkter om 31 mnkr och ett
resultat efter finansiella poster om -76 mnkr. Bolaget prognostiserar för år 2020 intäkter om 45 mnkr,
vilket är en negativ avvikelse med 20 mnkr jämfört med budget. För år 2020 prognostiseras resultat efter
finansiella poster uppgå till -132 mnkr, vilket kan jämföras med ett budgeterat resultat efter finansiella
poster om - 128 mnkr. Bolaget prognostiseras erhålla koncernbidrag om 122 mnkr avseende år 2020.
Resultat efter koncernbidrag och skatt prognostiseras uppgå till -8,5 mnkr vilket kan jämföras med
budgeterat resultat efter skatt om -4,2 mnkr.
Under perioden mars t.o.m. augusti 2020 har bolaget i princip inte genomfört några fysiska arrangemang.
Helårsprognosen bygger på ett antagande om att verksamheten kan starta med att ta in 50 personer i
september–oktober för att sedan kunna ta in upp till 300 personer under årets sista två månader, då bolaget
också dubblerar flera konserter. Vid tidpunkten för denna rapports upprättande kan det dock konstateras
att restriktionen om max 50 personer ligger kvar, vilket kan komma att påverka prognosen för årets sista
månader. I prognosen har bolaget räknat med max 10 uthyrningstillfällen.
Bolaget prognostiserar cirka12 mnkr i minskade biljettintäkter reducerat med minskade
produktionskostnader. Kostnader för streaming samt att bolaget fått betala vissa kostnader för inställda
arrangemang (ex för solister mm) gör att produktionskostnaderna inte gått ner i samma omfattning som
intäkterna minskat. I alla nya avtal med artister som skrivs, finns det nu en ”Corona-klausul” som innebär
att bolaget inte skall behöva betala kostnader till dem vid inställning på grund av pandemin.
Med anledning av det statliga stödet i form av tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher har
bolaget erhållit en hyresreducering om 50 % av hyran för perioden april–juni, totalt 5,4 mnkr. Bolaget har
hittills påverkats av något minskade sjuklönekostnader samt minskade kostnader med anledning av
nedsättningen av arbetsgivaravgifter med totalt cirka0,9 mnkr.
Malmö Stadsteater AB
Malmö Stadsteater AB redovisar för perioden januari–augusti 2020 intäkter om 17 mnkr och ett resultat
efter finansiella poster om -33 mnkr. För helåret 2020 prognostiseras intäkter om 25 mnkr samt resultat
efter finansiella poster om -62 mnkr. Bolaget prognostiseras erhålla koncernbidrag om cirka 64 mnkr
avseende år 2020. Resultat efter koncernbidrag och skatt prognostiseras uppgå till cirka1 mnkr vilket är
något över budget.
Prognosen bygger i stort sett uteslutande på Corona-effekten med inställda föreställningar från mars t.o.m.
augusti 2020. Malmö Stadsteater planerar att genomföra höstens repertoar med beaktande av gällande
restriktioner. Bolaget prognostiserar minskade biljettintäkter om cirka5 mnkr samt minskade intäkter för
samarbeten om 0,5 mnkr. Flytt av föreställningar till våren 2021, minskade rörliga lönekostnader,
uppskjuten lönerevision, inställda gästspel och turné samt reducering av hyran för perioden april–juni och
nedsättning av arbetsgivaravgifter med mera har lett till minskade kostnader om 6,9 mnkr.
Copenhagen Malmö Port AB (CMP)
Copenhagen Malmö Port AB redovisar för perioden januari–augusti 2020 intäkter om 831 mnkr och ett
resultat efter finansiella poster om 269 mnkr. För år 2020 prognostiseras intäkter om cirka 1 006 mnkr,
vilket är en positiv avvikelse med 33 mnkr jämfört med budget. Resultat efter finansiella poster
prognostiseras uppgå till 211 mnkr, vilket kan jämföras med att bolaget i samband med Ekonomisk prognos
2020 prognostiserade ett underskott om 210 mnkr. Budgeterat resultat efter finansiella poster uppgick till
92 mnkr.
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Bolaget prognostiserar intäktsbortfall från kryssningsverksamheten med 226 mnkr för helåret 2020 med
anledning av coronapandemin. För verksamhetsområdena container, bilar och olja/bulk prognostiseras
intäktsbortfall om 50 mnkr. Prognosen är baserad på utfall hittills samt på genomförda dialoger med
kunder. Bolaget har genomfört ett internt sparprogram som prognostiseras medföra kostnadsbesparingar
om cirka 40 mnkr. Permittering samt statliga bidrag prognostiseras medföra minskade kostnader om cirka
23 mnkr.
Malmö stad och CMP har tidigare ingått ett hyresavtal för perioden 2011–2035. Under år 2020 har ett nytt
tilläggsavtal tecknats. Det nya avtalet innefattar: bashyra, arrendeavtal och finansieringshyra med mera och
gäller från och med år 2020 till och med år 2044. Nytt avtal har även tecknats mellan By & Havn IS och
CMP. Att nya avtal har tecknats har medfört att den skuld som CMP tidigare hade bokat upp mot Malmö
stad respektive By & Havn IS som var hänförligt till tidigare avtal har lösts upp och att CMP har intäktsfört
totalt cirka310 mnkr år 2020. Detta tillsammans med erhållna statliga bidrag har medfört att bolagets
prognostiserade resultat efter finansiella poster väsentligt förbättrats i förhållande till tidigare prognos.
CMP har under år 2020 erhållit förlängd betaltid med 180 dagar avseende betalning av markersättning till
Malmö Stad.
Kryssningstrafiken förväntas vara stängd även under år 2021 och förväntas således inte heller generera
några intäkter till bolaget under det kommande året. Vidare har övrig sjöfartsnäring minskat med 10–20%
under 2020. Särskilda åtgärder kommer att behöva vidtas för CMP under 2021.
Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV
För perioden januari–augusti 2020 redovisar SYSAV intäkter om 673 mnkr och ett resultat efter finansiella
poster om -4 mnkr. För år 2020 prognostiserar intäkter om 1 041 mnkr vilket är 39 mnkr högre än budget.
De ökade intäkterna är bland annat hänförliga till högre mottagna mängder hushållsavfall och intäkter från
emballageförsäljning till Region Skåne för beredskapslager. SYSAV:s ökade kostnader är framförallt
hänförliga till den nyligen införda avfallsförbränningsskatten, högre kostnader för årlig revision av pannor
än budgeterat, ökade kostnader för extern behandling av farligt avfall och återvinning samt ökade kostnader
för frakt och transport. Resultat efter finansiella poster prognostiseras uppgå till -20 mnkr, vilket är en
negativ avvikelse mot budget med cirka 35 mnkr.
Coronapandemin prognostiseras påverka SYSAV negativt med 2 mnkr i minskade intäkter från
avfallsimport. Utöver detta ser SYSAV än så länge inte någon större ekonomisk påverkan av den pågående
coronapandemin.
Sydvatten AB (har flyttats från övriga bolag med mindre avvikelser)
Sydvatten AB:s prognostiserade resultat efter finansiella poster uppgår till 19 mnkr, vilket är en positiv
avvikelse mot budgeterade 15 mnkr. Den positiva avvikelsen beror framförallt på lägre kostnader för el,
kemikalier och konferenser samt något högre intäkter. Bolaget bedömer inte att coronapandemin kommer
att påverka bolagets ekonomi i någon större utsträckning.
Sydvattens budgeterade investeringar år 2020 uppgår till 424 mnkr och avser byggnation av en uvanläggning och en fjärde produktionslinje på Vombverket, byte av styrsystem på vattenverk samt
underhållsarbete. Prognostiserade investeringar uppgår till 218 mnkr. Avvikelsen förklaras framförallt av att
ledningsprojekt blivit försenade och/eller blivit förskjutna framåt i tiden.
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VA Syd
För perioden januari–augusti 2020 redovisar VA Syd intäkter om 805 mnkr och ett resultat efter finansiella
poster om 0 kr. För helåret 2020 prognostiseras intäkter om 1 267 mnkr, vilket kan jämföras med budget
om 1 296 mnkr. Avvikelsen förklaras bland annat av lägre intäkter från avgifter för kärltömning på grund av
färre abonnemang än budgeterat. Vidare prognostiseras lägre avskrivningar och ett bättre finansnetto än
budgeterat. Resultat efter finansiella poster prognostiseras uppgå till 0 kr, vilket är i enlighet med budget.
VA Syds kostnader med anledning av coronapandemin prognostiseras uppgå till cirka1 mnkr och utgörs
framförallt av IT relaterade kostnader av engångskaraktär för att personalen ska kunna arbeta hemifrån. VA
Syd följer regelbundet upp kunder som söker anstånd med betalning av sina fakturor
VA Syds budgeterade investeringar uppgår till 854 mnkr år 2020 och utgör investeringar i
avloppsreningsverk, befintliga ledningar och vattenverk. Förbundets prognostiserade investeringar för året
uppgår till 753 mnkr. Avvikelsen förklaras framförallt av förseningar samt att projekt flyttats framåt i tiden.
Räddningstjänsten Syd
Räddningstjänsten Syd redovisar för perioden januari – augusti 2020 intäkter om 223 mnkr och ett resultat
efter finansiella poster om -3 mnkr. För år 2020 prognostiseras intäkter om 335 mnkr, vilket är en negativ
avvikelse med 18 mnkr jämfört med budget. Resultat efter finansiella poster prognostiseras uppgå till
-11 mnkr, vilket är en negativ avvikelse med 11 mnkr jämfört med budget.
Ekonomiska effekter till följd av coronapandemin utgörs framförallt av minskade intäkter från
automatlarm, tillstånd och tillsyn vid myndighetsutövning och utbildningar. Värdeförändring på icke
realiserade finansiella placeringar är också en negativ ekonomisk konsekvens av pandemin.
Coronapandemin har dock även medfört minskade kostnader för utbildning och resor samt minskade
sjuklönekostnader och arbetsgivaravgifter. Nettoeffekten på förbundets resultat uppgår till -6,5 mnkr.
Resterande prognostiserade negativa resultatavvikelse förklaras huvudsakligen av för högt gjord
uppskattning av ny avgiftsmodell, avgångsersättning till tidigare förbundsdirektör samt att samtliga
myndighetsavgifter vid tillsyn inte kan debiteras enligt gällande lagstiftning. Förbundets resultat har
påverkats positivt med anledning av lägre energikostnader och senarelagda leveranser av fordon.
Övriga bolag med mindre prognostiserade budgetavvikelser
Malmö Leasing AB prognostiserar ett resultat efter finansiella poster om -2 mnkr, vilket är en negativ
avvikelse med 2 mnkr. Avvikelsen är hänförlig till minskade intäkter från fordonsförsäljning samt färre
nytecknade leasingavtal, vilket är konsekvenser av coronapandemin.
Parkeringsövervakning i Malmö AB prognostiserar ett resultat efter finansiella poster om cirka 0,5 mnkr,
vilket är något högre än budgeterat. Bolaget är personalintensivt och de största konsekvenserna av
coronapandemin utgörs av ev. sjukfrånvaro hos personalen. Hittills har bolagets ekonomi dock påverkats
positivt med 1,3 mnkr, vilket är hänförligt till ersättning för sjuklönekostnader samt nedsättning av
arbetsgivaravgifter.
Boplats Syd AB:s prognostiserade resultat efter finansiella poster uppgår till 0,3 mnkr, vilket är i nivå med
budget. Bolaget bedömer att de ekonomiska konsekvenserna för bolaget till följd av coronapandemin är
små.
Minc i Sverige AB prognostiserar ett resultat efter finansiella poster om -7 mnkr. Bolaget prognostiseras
erhålla koncernbidrag om cirka 9 mnkr avseende år 2020. Resultat efter koncernbidrag och skatt
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prognostiseras uppgå till cirka 2 mnkr, vilket är en positiv avvikelse om 2 mnkr jämfört med budget. Den
positiva avvikelsen är till stor del kopplad till Coronapandemin och framförallt hänförlig till bidrag från
Malmö stad till Minc om 2 mnkr för ökat stöd till entreprenörer samt två större ERUF-projekt (Europeiska
regionala utvecklingsfonden). Bolaget bedömer att de negativa ekonomiska konsekvenserna till följd av
coronapandemin är små.
Budget 2020 för Minc var baserad på att driften av den fastigheten som man sitter i skulle tas över i början
av 2020. Avtal tecknades dock först per den 1 september 2020, vilket innebär att prognostiserade intäkter
och kostnader relaterade till fastigheten är lägre än budgeterat.
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Bedömning av god ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
I samband med delårsrapport och årsredovisning ska kommunen göra en bedömning av kommunens
ekonomiska ställning och om den ekonomiska hushållningen är god. Bedömningen för Malmö stad utgår
från resultatet och investeringsnivåerna samt uppfyllelsen av det finansiella målet och kommunfullmäktiges
mål. I bedömningen av kommunfullmäktiges mål ingår även de helägda bolagen. Bedömningen av god
ekonomisk hushållning för bolagen görs separat.
Uppföljning av kommunfullmäktigemålen visar på en fortsatt förflyttning i riktning mot måluppfyllelse.
Som framgår av översikten för kommunfullmäktiges finansiell mål på sidan 30 har kommunens ekonomiska
resultat sedan 2015 årligen uppgått till mer än 3 % av skatter och generella bidrag och prognosen för 2020
ligger på 6,4 %. Resultatnivåerna har medfört bland annat att avsättningar har kunnat göras till
resultatutjämningsreserven som efter bokslutet 2019 uppgick till knappt 3,8 miljarder kronor.
Resultatutjämningsreserven är avsedd att täcka negativa resultat som uppstår till följd av en svag
intäktsutveckling i en lågkonjunktur. Resultatet tillsammans med investeringsnivåerna har medfört att
kommunens lånekvot hållit sig väl inom budgeterade ramar.
Den sammantagna bedömningen är därmed att kommunen har en fortsatt stark ekonomisk ställning och att
den ekonomiska hushållningen är god, vilket ger förutsättningar att möta en utveckling med vikande
konjunktur och krympande ekonomiskt utrymme.
När det gäller intäkts- och resultatutvecklingen för kommunens bolag kan konstateras att utvecklingen
överlag är god. Vissa bolag påverkas negativt av coronapandemin. Den ekonomiska hushållningen för
kommunens bolag bedöms dock som god 2020.
Bedömning av god ekonomisk hushållning för kommunalförbunden VA Syd och Räddningstjänsten Syd
görs av respektive förbund.
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Finansiella rapporter
ÖVERSIKT ÖVER KOMMUNENS PROGNOSTISERADE RESULTAT
RESULTAT, mnkr
Budgeterat resultat
Budgetavvikelse
Resultat
BUDGETAVVIKELSER, mnkr
Kommunfullmäktige
Revisorskollegiet
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Kommunstyrelse
Servicenämnd
Servicenämnd - rivning och marksanering
Teknisk nämnd
Teknisk nämnd - exploateringsverksamhet
Teknisk nämnd - realisationsvinster
Teknisk nämnd - rivning och marksanering
Teknisk nämnd - hamnanläggningar
Miljönämnd
Stadsbyggnadsnämnd
Stadsbyggnadsnämnd - bostadsanpassningsbidrag
Gymnasie- & vuxenutbildningsnämnd
Grundskolenämnd
Förskolenämnd
Kulturnämnd
Fritidsnämnd
Hälsa-, vård- & omsorgsnämnd
Funktionsstödsnämnd
Arbetsmarknads- & socialnämnd
Arbetsmarknads- & socialnämnd - hemlöshet
Arbetsmarknads- & socialnämnd - ekonomiskt bistånd
Arbetsmarknads- & socialnämnd - statsbidrag flyktingar
Finansiering
Summa

1
0
0
0
10
4
2
64
25
672
10
13
5
9
4
90
30
30
0
0
22
0
0
-3
0
-16
374
1 346
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0
1346
1 346

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

325
0
0
49
1
-1
374

RESULTATRÄKNING
KOMMUNKONCERNEN
Belopp i miljoner kronor

Not

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

2
3
4

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning

5
6

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

7
8

Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
ÅRETS RESULTAT

Prognos
Resultat
Resultat
helår 2020 jan-aug 2020 jan-aug 2019
9 382
6 570
6 076
-26 849
-17 239
-16 767
-1 904
-1 271
-1 185
-19 371
-11 940
-11 876

Resultat
helår 2019
9 291
-26 351
-1 786
-18 846

14 290
6 843

9 395
4 509

9 325
3 935

14 006
5 921

1 762

1 964

1 384

1 081

62
-162

19
-130

14
-128

19
-169

1 662

1 853

1 270

931

0

0

0

0

1 662

1 853

1 270

931

MALMÖ STAD
Belopp i miljoner kronor
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Not
2
3
4

Verksamhetens nettokostnader

Budget
helår 2020
4 545
-24 258
-1 183

Prognos
Resultat
Resultat
helår 2020 jan-aug 2020 jan-aug 2019
5 251
3 840
3 392
-23 910
-15 347
-15 015
-1 226
-794
-747

Resultat
helår 2019
5 292
-23 311
-1 147

-20 896

-19 885

-12 301

-12 370

-19 166

14 489
6 319

14 290
6 843

9 395
4 509

9 325
3 935

14 006
5 921

-88

1 248

1 603

890

761

305
-217

260
-162

103
-111

221
-118

269
-150

Resultat efter finansiella poster

0

1 346

1 595

993

880

Extraordinära poster

0

0

0

0

0

ÅRETS RESULTAT

0

1 346

1 595

993

880

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning

5
6

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

7
8

Om gatuk ostnadsersättning redovisats som intäk t i tak t med att avsedd anläggningstillgång färdigställts, sk ulle verk samhetens intäk ter
och därmed även årets resultat ök ats med 41 Mk r per 2020-08-31, 102 Mk r per 2019-08-31 och 198 Mk r per 2019-12-31.
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BALANSRÄKNING
KOMMUNKONCERNEN
Belopp i miljoner kronor

Not 2020-08-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
- Mark, byggnader o tekniska anläggningar
- Maskiner o inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

MALMÖ STAD
2020-08-31 2019-12-31

51
45 309
42 010
3 299
1 093
46 453

57
44 305
41 017
3 288
1 112
45 474

3
23 828
22 566
1 262
13 392
37 223

4
23 409
22 147
1 262
12 656
36 069

Bidrag till infrastruktur
Bidrag till infrastruktur
Summa bidrag till infrastruktur

77
77

80
80

77
77

80
80

Omsättningstillgångar
Förråd mm
Fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

83
1 888
71
2 272
4 314

82
853
71
1 270
2 276

72
2 101
0
2 039
4 212

71
2 402
0
1 049
3 522

50 844

47 830

41 512

39 671

1 853
3 789
18 338
23 980

931
3 789
17 434
22 154

1 595
3 789
13 449
18 833

880
3 789
12 568
17 237

2 459

2 309

2 306

2 162

10

835
3 294

877
3 186

235
2 541

242
2 404

11

18 199
5 371
23 570

17 334
5 156
22 490

16 102
4 036
20 138

15 469
4 561
20 030

50 844

47 830

41 512

39 671

635

635

1 396

1 396

5 020

5 037

5 020

5 037

9

275

6

272

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat
Resultatutjämningsreserv
Övrigt eget kapital
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande
förpliktelser
Andra avsättningar
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Panter och därmed jämförliga säkerheter
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits
bland skulder eller avsättningar
Övriga ansvarsförbindelser

9

Om gatuk ostnadsersättning redovisats som intäk t när avsedd anläggningstillgång färdigställts istället för att redovisas
som långfristig sk uld, sk ulle långfristga sk ulder minsk a med 1 024 Mk r och eget k apital ök a med 1 024 Mk r per 2020-0831. Motsvarande siffra för jämförelsetalen per 2019-12-31 är 983 Mk r.

50

KASSAFLÖDESANALYS
KOMMUNKONCERNEN

MALMÖ STAD

jan-aug
2020

jan-aug
2019

jan-aug
2020

jan-aug
2019

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar
Ökning/minskning av förråd och lager
Exploatering
Försäljning av exploateringsmark
Justering för exploateringsvinster
Ökning/minskning av kortfristiga skulder

1 853
1 351
-74
-623
2 507
-974
-1
0
291
-257
231

1 270
1 378
-65
-38
2 545
-54
-4
0
293
-282
-1 002

1 595
962
-62
-620
1 875
302
-1
0
291
-257
-525

993
932
-53
-29
1 843
16
-4
0
293
-282
-888

Kassaflöde från löpande verksamhet

1 797

1 496

1 685

978

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

204
-41
0
-2 337
634
-6
1

97
-32
0
-2 704
59
-4
0

171
0
0
-1 251
628
0
0

79
-1
0
-1 332
31
0
0

Kassaflöde från investeringsverksamhet

-1 545

-2 584

-452

-1 223

FINANSIERINGSVERKSAMHET
Ökning av långfristiga skulder, upptagna lån
Minskning av långfristiga skulder, upptagna lån
Ökning av långfristiga fordringar
Minskning av långfristiga fordringar
Nyemissioner

4 441
-3 605
-86
0
0

5 254
-3 658
-312
0
0

493
0
-939
203
0

1 526
0
-1 267
119
0

Kassaflöde från finansieringsverksamhet

750

1 284

-243

378

BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur

0

-35

0

-35

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur

0

-35

0

-35

PERIODENS KASSAFLÖDE

1 002

161

990

98

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid periodens slut

1 270
2 272

990
1 151

1 049
2 039

758
856

-15 441

-13 302

-1 701

-1 512

-1 204

1 329

-427

1 315

1 002
241

161
-2 738

990
436

98
-1 712

-15 402

-14 550

-702

-1 811

Belopp i miljoner kronor

Not

LÖPANDE VERKSAMHET
Årets resultat
Justering för ej likviditetspåverkande poster
Övriga likviditetspåverkande poster
Poster som redovisas i annan sektion

12
13
14

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

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
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NOTER
Not 1 - Redovisningsprinciper
Malmö stad
Lagstiftning och normgivning

Kommunens redovisning utgår från lagen om kommunal bokföring och redovisning, LKBR, (2018:597)
och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, RKR, om inget annat anges. Därutöver följs
det regelverk och den normgivning som gäller för övriga sektorer i samhället och som innefattas i
begreppet god redovisningssed.
Redovisning av generella statsbidrag

Med anledning av Coronapandemin har riksdagen under våren beslutat om ökade generella statsbidrag till
kommuner och regioner. Dessa extra generella statsbidrag har Malmö stad periodiserat ut schablonmässigt
med en tolftedel per månad. Detta innebär att i delårsrapporten redovisas åtta tolftedelar av de extra
generella statsbidragen.
Redovisning av gatukostnadsersättning och exploateringsbidrag

LKBR och uppdaterad rekommendation RKR R2 Intäkter innebär en förändring av regelverket avseende
redovisning av gatukostnadsersättning och exploateringsbidrag. Enligt det nya regelverket ska dessa
inkomster intäktsföras i sin helhet i samband med färdigställandet av anläggningstillgången. Tidigare
regelverk innebar att dessa inkomster skuldfördes för att upplösas som intäkt och matcha
anläggningstillgångens avskrivningskostnad. Stockholm stad och Göteborgs stad har tillsammans med
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, inlett en dialog med finansdepartementet om konsekvenserna av
det nya regelverket. Finansdepartementet har meddelat att de kommer att utreda lagstiftningen efter de
synpunkter som de mottagit. Malmö stad avvaktar besked från finansdepartementet och har därmed inte
gjort någon ändring i redovisningen utifrån det nya regelverket. Malmö stad redovisar fortsatt
gatukostnadsersättning och exploateringsbidrag som långfristig skuld och matchar sedan dessa som intäkt
mot avskrivningskostnaderna. I anslutning till resultat- och balansräkningen finns upplysning om vilken
påverkan det nya regelverket skulle haft om det tillämpats i redovisningen.
Rättelse av fel

Under perioden har rättelse mot eget kapital gjorts med 141 Mkr i enlighet med RKR R12 Byte av
redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt rättelse av fel. Korrigeringen avser
redovisning av tidigare hyresavtal mellan Malmö stad och Copenhagen Malmo Port AB, CMP, avseende
perioden 2011 - 2035. Under 2020 har ett nytt hyresavtal tecknats. I samband med detta har Malmö stad
ändrat bedömningsgrund gällande hur den tidigare avtalade hyran ska periodiseras. I det tidigare avtalet
fanns en marknadsanpassning av bashyran, vilket innebar att den successivt ökade under avtalsperioden. En
genomsnittlig hyra för hela avtalsperioden beräknades och bokfördes linjärt över åren. Till vissa delar har
den genomsnittliga hyran beräknats på felaktiga antaganden, vilket inneburit att det genomsnittliga
hyresbeloppet varit alldeles för högt. Det nya avtalet innehåller inte motsvarande konstruktion utan det är
den faktiskt fakturerade hyresintäkten som ska redovisas respektive år.
I årsredovisningen 2017 gjorde Malmö stad motsvarande rättelse mot eget kapital på 118 Mkr avseende
åren 2011 - 2016. Anledningen var då att bedömning gjorts om linjär redovisning av hyresintäkten.
Eftersom hyresfordran avseende 2011 – 2016 redovisades mot eget kapital i 2017 års redovisning samt att
den linjära hyresintäkten delvis beräknats på ej realistiska förutsättningar väljer Malmö stad att korrigera
fordran på CMP mot eget kapital. Jämförelsetalen för 2019 har korrigerats i enlighet med detta.
Kommunen har i övrigt inte ändrat några redovisningsprinciper eller beräkningsmetoder jämfört med
årsredovisningen 2019.
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Sammanställda räkenskaper
Sammanställda räkenskaper har upprättats enligt samma metod och följt samma redovisningsprinciper
jämfört med årsredovisningen 2019. Jämförelsetalen för år 2019 baseras på fastställda bokslut och har i
förekommande fall justerats.

Not 2 – Verksamhetens intäkter
Belopp i miljoner kronor

Försäljningsintäkter
Taxor och avgifter
Hyror och arrenden
Bidrag från staten
EU-bidrag
Övriga bidrag
Försäljning av verksamhet
och konsulttjänster
Försäljning av
exploateringsfastigheter
Försäljning av
anläggningtillgångar
Övriga verksamhetsintäkter
Summa verksamhetens
intäkter

Not 4 – Avskrivningar och nedskrivningar

Kommunkoncernen

Malmö stad

jan-aug jan-aug jan-aug jan-aug
2020
2019
2020
2019
645
761
24
36
1 124
1 060
668
629
2 122
2 079
678
712
1 158
1 246
1 158
1 246
16
18
16
18
238
228
144
143
222

254

201

214

291

293

291

293

627

40

620

29

127

97

40

72

6 570

6 076

3 840

3 392

Immateriella
anläggningstillgångar
Mark, byggnader och
tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Summa av- och
nedskrivningar

Preliminära skatteintäkter
Korrigering av
prognostiserad
slutavräkning för föreg år
Pronostiserad slutavräkning
för innevarande år

Malmö stad

9 005

8 692

8 387

8 093

827
1 180
2 420
597

816
1 123
2 515
596

776
1 380
2 314
542

774
1 319
2 410
522

3 177

3 013

1 914

1 883

34

12

34

11

1

5

0

3

-2

-5

0

0

17 239

16 767

15 347

15 015

9

1

1

984

926

637

608

280

250

156

138

1 271

1 185

794

747

Not 5 – Skatteintäkter

jan-aug jan-aug jan-aug jan-aug
2020
2019
2020
2019
Personalkostnader exkl
pensionskostnader
Pensionskostnader
Lämnade bidrag
Köp av huvudverksamhet
Lokal- och markhyror
Material, tjänster och övriga
verksamhetskostnader
Bokfört värde på sålda
exploateringsfastigheter
Realisationsförluster och
utrangeringar
Bolagsskatt
Summa verksamhetens
kostnader

7

Under perioden har inga nedskrivningar gjorts.

Not 3 – Verksamhetens kostnader
Kommunkoncernen

Malmö stad

jan-aug jan-aug jan-aug jan-aug
2020
2019
2020
2019

Belopp i miljoner kronor

Belopp i miljoner kronor

Kommunkoncernen

Belopp i miljoner kronor

Summa skatteintäkter
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Kommunkoncernen

Malmö stad

jan-aug jan-aug jan-aug jan-aug
2020
2019
2020
2019
9 468
9 315
9 468
9 315
-73

10

-73

10

0

0

0

0

9 395

9 325

9 395

9 325

Not 6 – Generella statsbidrag och utjämning

Not 8 – Finansiella kostnader
Belopp i miljoner kronor

Räntor långfristig upplåning
Aktiverade lånekostnader
Ränta pensionsskuld
Övriga finansiella kostnader
Summa finansiella kostnader

KommunMalmö stad
koncernen
jan-aug jan-aug jan-aug jan-aug
2020
2019
2020
2019
70
78
61
59
-15
-22
-9
-12
53
63
52
62
22
9
7
9
130

128

111

118

Not 9 – Eget kapital
Belopp i miljoner kronor

Kommunkoncernen

Malmö stad

2020-08-31 2019-12-31 2020-08-31 2019-12-31
Övrigt eget kapital
18 338
17 434
13 449
12 568
Resultatutjämningsreserv
3 789
3 789
3 789
3 789
Årets resultat
1 853
931
1 595
880
Summa eget kapital

Utdelning aktier
koncernföretag
Räntor likvida medel
Räntor på utlåning
Övriga räntor och finansiella
intäkter
Summa finansiella intäkter

KommunMalmö stad
koncernen
jan-aug jan-aug jan-aug jan-aug
2020
2019
2020
2019
2

3

3

132

3
7

3
5

4
93

2
84

7

3

3

3

19

14

103

221

Ränteintäkt på utlåning, 93 Mkr (84 Mkr), avser
koncernbolag enligt följande:
Belopp i miljoner kronor

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

Malmö stad
jan-aug jan-aug
2020
2019
76
66
2
2
5

5

10

11

22 154

18 833

17 237

Malmö stad och Copenhagen Malmo Port AB
(CMP) har tidigare ingått ett hyresavtal för
perioden 2011 – 2035. Under 2020 har ett nytt
hyresavtal tecknats. I samband med detta har
Malmö stad ändrat bedömningsgrund gällande
hur den tidigare avtalade hyran ska periodiseras. I
konsekvens med detta har Malmö stads tidigare
redovisade långfristiga fordran mot CMP bokats
bort. 141 Mkr har korrigerats direkt mot eget
kapital. Jämförelsetalen för 2019 har också
korrigerats i enlighet med detta. Motsvarande
korrigering har gjorts i kommunkoncernen
utifrån kommunens ägarandel i Copenhagen
Malmo Port AB, CMP.

Not 7 – Finansiella intäkter
Belopp i miljoner kronor

23 980
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Not 10 – Andra avsättningar
Belopp i miljoner kronor

Kommunkoncernen

Förutbetalda intäkter utgörs av investeringsbidrag
och gatukostnadsersättning som periodiseras
över anläggningarnas respektive nyttjandeperiod.

Malmö stad

2020-08-31 2019-12-31 2020-08-31 2019-12-31
Befarad särskild avgift,
SoL/LSS
Utgifter för sanering
Bidrag till infrastruktur
Uppskjutna skatter
Övriga avsättningar

2

5

2

5

52
53
471
257

46
53
490
283

52
53
0
128

46
53
0
138

Summa avsättningar

835

877

235

242

877

920

242

265

10
-31

86
0

8
-8

77
-47

-21

-129

-7

-53

835

877

235

242

Redovisat värde vid
årets början
Nya avsättningar
Återförda avsättningar*
Ianspråktagna
avsättningar
Utgående värde
avsättningar

Not 12 – Justering för ej likviditetspåverkande
poster
Belopp i miljoner kronor

Av- och nedskrivningar
Utrangeringar
Pensionsavsättningar*
Gjorda och återförda
avsättningar
Upplösning av
investeringsbidrag
Upplösning av bidrag till
infrastruktur
Bokslutsdisp. och latent skatt
Övriga ej likviditetspåverkande
poster

*Uppgifter saknas för kommunkoncernen 2019-12-31. Beloppet nettoredovisas
på rad "Nya avsättningar".

Utgifter för sanering avser beräknade kostnader
för avhjälpandet av identifierade markföroreningar i bygg- och exploateringsområden.

Summa justering för ej
likviditetspåverkande poster

Bidrag till infrastruktur avser åtgärder för att
möjliggöra persontrafik på kontinentalbanan
enligt trafikupplägg Malmöringen.

0

0

0

-37

-33

-36

-32

3

3

3

3

-6

-13

0

0

-86

14

1

0

1 351

1 378

962

932

Not 13 – Övriga likviditetspåverkande poster
(som tillhör den löpande verksamheten)
Belopp i miljoner kronor

Utbetalning av
avsättningar för
pensioner*
Ianspråktagna övriga
avsättningar
Summa övriga
likviditetspåverkande
poster

Övriga avsättningar i de sammanställda
räkenskaperna innehåller avsättning för lakvatten
och upplag (Sysav), avfallsavsättning samt
uppskjutna skattefordringar och skatteskulder.

KommunMalmö stad
koncernen
jan-aug jan-aug jan-aug jan-aug
2020
2019
2020
2019
-56

-50

-56

-50

-18

-15

-6

-3

-74

-65

-62

-53

*I kommunkoncernen nettoredovisas rad "Pensionsavsättningar" i
not 12 med rad "Utbetalning av avsättningar för pensioner" i not 13.

Not 11 – Långfristiga skulder

Upptagna lån
Avgår nästa års
amortering
Förutbetalda intäkter
Skuld till VA kollektivet
Summa långfristiga
skulder

-1

*I kommunkoncernen nettoredovisas rad "Pensionsavsättningar" i not 12
med rad "Utbetalning av avsättningar för pensioner" i not 13.

I övriga avsättningar, Malmö stad, ingår bland
annat 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 risk-kostnader i samband
pågående rättsprocesser.

Belopp i miljoner kronor

KommunMalmö stad
koncernen
jan-aug jan-aug jan-aug jan-aug
2020
2019
2020
2019
1271
1185
794
747
0
8
0
3
207
214
200
211

Not 14 – Poster som redovisas i annan sektion

Kommunkoncernen

Malmö stad

2020-08-31 2019-12-31 2020-08-31 2019-12-31
16 024
14 899
13 701
13 208
-253

-79

0

0

2 198
230

2 281
233

2 401
0

2 261
0

18 199

17 334

16 102

15 469

55

Belopp i miljoner kronor

Realisationsvinster/
-förluster
Summa poster som
redovisas i annan
sektion

KommunMalmö stad
koncernen
jan-aug jan-aug jan-aug jan-aug
2020
2019
2020
2019
-623

-38

-620

-29

-623

-38

-620

-29

DRIFTREDOVISNING
Driftsredovisningen innehåller interna poster och är en totalsummering av kostnader och intäkter i
jämförelse mot slutlig budget. I driftredovisningen ingår avskrivningar, finansiella kostnader och intäkter på
nämndnivå i kolumnerna kostnader respektive intäkter. Anslagsnivån Finansiering innehåller bland annat
skatteintäkter och generella statsbidrag. I resultaträkningen på sidan 49 särredovisas dessa poster på egna
rader och har egna delsummeringar. Driftredovisningen avslutas i avvikelse mot budget medan
resultaträkningen avslutas med årets resultat, det vill säga årets förändring av eget kapital. Kommunens och
kommunkoncernens externredovisning framgår av resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalysen
på sidorna 49-51. I dessa redovisningar har kommuninterna respektive koncerninterna poster eliminerats.

Belopp i miljoner kronor

Intäkter
NÄMND/VERKSAMHET
Kommunfullmäktige
Revision
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Kommunstyrelse
Servicenämnd
Rivning och marksanering
Teknisk nämnd
Realisationsvinster fastigheter
Vinst exploateringsverksamhet
Rivning och marksanering
Hamnanläggningar
Miljönämnd
Stadsbyggnadsnämnd
Bostadsanpassningsbidrag
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd
Grundskolenämnd
Förskolenämnd
Kulturnämnd
Fritidsnämnd
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnd
Arbetsmarknads- och socialnämnd
Hemlöshet
Ekonomiskt bistånd
Statsbidrag flyktingar
Funktionsstödsnämnd
SUMMA NÄMNDERNA
Finansiering
SUMMA KOMMUNEN

Nettokostnad helår
BudgetKostnader
Prognos Budget
avvikelse
2020
2020
2020
2020
2019

Utfall januari-augusti

2020

2019

0
0
0
0
299
2 300
0
664
620
291
0
78
67
73
0
254
3 294
1 833
89
62
2 262
326
11
19
96
368
13 008
14 450
27 458

0
0
7
0
309
2 214
0
616
29
293
2
98
70
55
0
222
3 115
1 786
91
74
2 090
508
90
15
217
302
12 204
13 966
26 170

56

-13
-7
-2
-20
-618
-1 991
-9
-1 172
0
-34
-19
-67
-108
-109
-11
-1 309
-6 307
-3 665
-435
-447
-4 357
-1 630
-286
-778
0
-1 695
-25 090
-773
-25 863

-16
-7
-15
-15
-658
-1 909
0
-1 088
0
-11
-2
-73
-114
-114
-16
-1 303
-5 933
-3 648
-418
-446
-4 162
-1 633
-429
-734
0
-1 564
-24 312
-865
-25 177

-21
-12
-3
-31
-556
386
-38
-849
672
265
-50
23
-72
-77
-22
-1 740
-4 889
-2 884
-525
-582
-3 219
-2 039
-409
-1 148
144
-2 059
-19 735
21 081
1 346

-22
-13
-3
-31
-566
382
-40
-912
0
240
-60
10
-76
-86
-26
-1 830
-4 919
-2 914
-525
-582
-3 241
-2 039
-406
-1 148
160
-2 059
-20 707
20 707
0

1
0
0
0
10
4
2
64
672
25
10
13
5
9
4
90
30
30
0
0
22
0
-3
0
-16
0
971
374
1 346

Belopp i miljoner kronor

Utfall januari-augusti
Intäkter

SUMMA KOMMUNEN
Justering poster som inte ingår i
Verksamhetens intäkter och
verksamhetens kostnader inklusive
avskrivningar i resultaträkningen
Avgår interna poster
Verksamhetens intäkter och kostnader
inklusive avskrivningar enligt
resultaträkningen
Skatteintäkter
Generella statsbidrag o utjämning
Finansiella poster
Extraordinära poster
ÅRETS RESULTAT

Nettokostnad helår
BudgetKostnader
Prognos Budget
avvikelse
2020
2019
2020
2020
2020

2020

2019

27 458

26 170

-25 863

-25 177

-14 149

-13 640

253

277

-9 469

-9 138

9 469

9 138

3 840

3 392

-16 141

-15 762

9 395
4 651
103

9 325
4 094
221

0
-142
-111

0
-159
-118

17 989

17 032

-16 394

-16 039

1 346

0

1 346

0

0

0

INVESTERINGSREDOVISNING
Investeringsredovisningen innehåller en totalsummering av investeringsutgifterna i jämförelse med fastställd
budget. På efterföljande sidor särredovisas större investeringsprojekt som varit föremål för behandling i
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige i form av ett så kallat objektsgodkännande. Enligt gällande
regelverk inom kommunen ska berörd nämnd, före påbörjande av ett investeringsobjekt, inhämta
objektsgodkännande från kommunstyrelsen om den totala bruttoutgiften för objektet överstiger 15 mnkr.
Om den totala bruttoutgiften för objektet överstiger 50 mnkr ska kommun-fullmäktige lämna
objektsgodkännande.
ÅRETS INVESTERINGAR
Belopp i tusentals kronor
NÄMND/VERKSAMHET
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Servicenämnd
Teknisk nämnd*
Miljönämnden
Stadsbyggnadsnämnd
Gymnasie- och vuxenutb.nämnd
Grundskolenämnd
Förskolenämnd
Kulturnämnd
Fritidsnämnd
Hälsa-, vård och omsorgsnämnd
Arbetsmarknads- och socialnämnd
Funktionsstödsnämnd
Finansiering/Storstadspaketet för Malmö stad
SUMMA NÄMNDERNA

Budget
helår 2020
1 500
95 000
1 500 000
911 000
800
1 350
15 000
76 500
36 000
22 000
5 500
27 000
13 500
8 000
112 000
2 825 150

Utfall janPrognos
aug 2020 helår 2020
0
200
17 882
57 300
671 197 1 400 000
484 851
806 300
0
800
0
630
8 266
15 000
34 951
76 500
10 664
34 400
10 896
23 000
2 251
5 500
5 504
22 740
2 468
3 000
2 310
8 000
0
0
1 251 240

* inkl Hamnanläggningar

57

2 453 370

Prognostiserad
budgetavvikelse
helår 2020
1 300
37 700
100 000
104 700
0
720
0
0
1 600
-1 000
0
4 260
10 500
0
112 000
371 780

Pågående investeringsprojekt - Uppföljning av beslut om objektsgodkännande
SPECIFIKATION AV PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT - UPPFÖLJNING AV OBJEKTSGODKÄNNANDE
INVESTERINGSUTGIFT
Beräknad
Prognos
totalutgift
avvikelse

Beslutsdatum

Beslutad
totalutgift

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

184,0
45,0

187,5
45,0

-3,5
0,0

153,8
11,3

Station Rosengård

75,0

75,0

0,0

75,0

Station Persborg

16,5

16,5

0,0

16,5

Allmän plats

47,5

51,0

-3,5

51,0

NÄMND OCH OBJEKT

Utfall t.o.m.
augusti 2020

DRIFTSKONSEKVENSER
Beslutad
Beräknad
Prognos
totalutgift
totalutgift
avvikelse

Tekniska nämnden
8,5

8,5

0

0,4

Allmän platsmark Malmö Live

KS 2012-05-30

43,0

39,9

3,1

38,6

5,5

5,1

Nobeltorget

KS 2013-01-16

28,9

28,9

0,0

28,9

2,5

2,5

0,0

Lokalgator och park inom Limhamns läge

KS 2013-02-06

38,3

45,2

-6,9

43,9

0,7

1,0

-0,3

Detaljplan 5189 (Badhus i Hyllie)

KF 2013-06-18

78,4

87,3

-8,9

58,0

9,3

10,2

-0,8

Utbyggnad Norra Hamnen

KF 2013-08-29

260,0

260,2

-0,2

134,4

16,0

16,4

-0,4

Vintrie Park

KS 2013-11-06

75,3

60,9

14,4

60,9

8,9

7,2

1,7

Slussplan

KS 2013-11-06

16,6

17,3

-0,7

17,3

2,0

2,1

-0,1

Gyllins Trädgård samt Husie 172-123

KS 2013-11-27

21,3

35,2

17,2

35,2

1,5

1,5

1,4

KF 2017-06-21

31,1

1,4

Gyllins Trädgård naturpark, temalekplats, entréområde

KS 2013-11-27

41,0

28,3

12,7

24,3

5,8

4,2

1,6

Kvarteret spårvägen

KF 2014-02-27

117,5

155,6

-16,6

105,0

8,6

9,9

-0,8

KF 2017-02-23

21,5

Industrigatan

KS 2014-02-05

25,7

26,5

-0,8

25,4

2,3

2,3

0,0

Cykelbana Nobelvägen

KS 2014-02-05

25,9

38,0

-7,4

38,0

2,1

2,5

-0,6

KS 2018-05-30

4,7

Södra Vattenparken

KS 2014-04-02

35,5

32,6

2,9

31,2

0,8

0,8

0,0

Posthusplatsen

KS AU 2014-06-23

26,5

27,3

-0,8

27,3

2,9

2,9

0,0

Kvarteret Gäddan

KF 2014-09-25

210,0

208,9

1,1

155,1

19,2

19,1

0,1

Naturområde o lekplats Ängsövägen

KS 2015-02-04

21,0

14,1

6,9

13,9

2,1

1,4

0,7

Park o gator skola Hyllie

KS 2015-02-04

34,3

33,1

1,2

32,7

2,7

2,6

0,1

Park, grönstråk, överfarter mm Gottorp

KS 2015-05-27

15,2

13,8

1,4

13,0

1,2

1,1

0,1

Vintrie 6:3 kv mark o allmän platsmark

KS 2016-04-06

39,0

38,3

0,7

35,2

3,1

3,0

0,1

Allétorget och Sagas gränd dp 5051

KS 2016-05-04

20,6

15,5

5,1

15,5

1,8

1,7

0,1

Eftersatt underhåll och omisolering av äldre broar

KS 2016-06-01

30,3

29,3

1,0

29,3

2,1

2,1

0,0
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-0,2

SPECIFIKATION AV PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT - UPPFÖLJNING AV OBJEKTSGODKÄNNANDE
INVESTERINGSUTGIFT
Beräknad
Prognos
totalutgift
avvikelse

Beslutsdatum

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

32,2

3,3

32,1

3,0

2,5

0,5

Dungen dp 5361

KS 2016-08-17

29,6

31,2

-1,6

23,5

2,1

2,1

0,0

Bassängen 3 Dp 5424

KF 2016-09-01

105,0

102,0

3,0

3,2

7,7

7,5

0,2

Kvarteret Cementen Dp 2302

KF 2016-09-01

106,8

119,8

0,0

70,2

7,4

8,1

0,0

KF 2018-06-19

13,0

Lindängen centrum Dp 5404

KF 2016-09-29

112,6

91,2

21,4

30,7

7,6

6,5

1,1

Sportsbyn

KS 2016-10-05

35,5

26,6

8,9

25,9

2,7

2,3

0,4

Kvarteret Brännaren

KF 2016-10-27

133,0

136,4

-3,4

70,0

8,9

9,4

-0,5

Elinegård - parker och grönområden

KS 2016-10-30

36,0

29,6

6,4

25,2

4,1

3,8

0,3

Priorn Dp 5423

KS 2017-02-01

19,3

19,5

-0,2

7,5

1,3

1,3

0,0

Helelektrisk buss linje 3 & 7

KS 2017-03-29

20,0

21,5

-1,5

19,7

1,4

1,4

0,0

Söder om klipporna Dp 5467

KF 2017-08-31

88,0

75,2

12,8

27,5

6,7

6,3

0,4

Västra Dockan

KS 2017-08-16

34,2

34,0

0,2

12,0

2,6

2,6

0,0

Sege Park

KF 2017-08-31

258,0

249,7

8,3

82,1

17,8

17,5

0,3

Va-anläggning till Kölnans koloniområde

KS 2017-12-06

20,0

20,6

-0,6

20,6

0,1

0,1

0,0

Rosengård 130:250, Dp 5448, Södra Botildenborg

KS 2017-12-06

22,7

22,6

0,1

15,6

0,8

0,8

0,0

Infrastrukturåtgårder Malmöexp linje 8 etapp 1A

KF 2017-12-20

59,5

52,0

7,5

52,0

8,7

8,0

0,7

KS 2018-01-10

19,0

17,9

1,1

5,0

1,3

1,3

0,0

KS 2018-01-10

25,6

25,3

0,3

2,4

2,3

2,3

0,0

KS 2018-02-07

22,1

20,0

2,1

19,7

1,5

1,5

0,0

KS 2018-04-04

23,0

23,3

-0,3

10,8

1,1

1,1

0,0

NÄMND OCH OBJEKT

Utfall t.o.m.
augusti 2020

DRIFTSKONSEKVENSER
Beslutad
Beräknad
Prognos
totalutgift
totalutgift
avvikelse

Beslutad
totalutgift

Tekniska nämnden

Skola öster om Sivåkersvägen i Hyllie, Dp 5363, projektnummer
7341
Kvarteret Trollhättan, Dp 5274, projektnummer 5336
Söderkulla - etapp 1
Område söder om södra vattenparken, ddp 5468, projekt 7362
Solkvarteren
Malmö idrottsgrundskola, projnr 5826

0,7

KS 2018-06-13

16,0

15,5

0,5

2,4

0,4

0,4

0,0

Söder om spåren i Hyllie projnr 7343

KS 2018-06-13

29,5

32,0

-2,5

9,1

1,7

1,7

0,0

Va-anläggning Almåsa koloniområde

KS 2018-06-13

40,0

45,8

-5,8

18,0

0,2

0,2

0,0

Ny ridanläggning i Husie

KF 2018-06-19

59,0

69,0

0,0

48,9

5,4

5,4

0,0

Etablering av ny ridanläggning i Husie (utökning)

KS 2020-08-19

10,0

Abborren, Hamnen 21:147 mfl

KS 2018-06-13

26,9

22,5

4,4

3,4

1,8

1,5

0,3

Varvshallarna Dp 5175

KF 2018-09-27

142,0

142,0

0,0

61,7

11,7

11,7

0,0

Södra delen av esplanaden m.m. i Västra Hamnen

KF 2018-10-25

66,2

66,1

0,1

41,2

5,3

5,3

0,0

Färdigställande av gator vid Hyllie allé

KF 2018-11-22

65,8

52,0

13,9

40,4

5,5

5,1

0,4
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SPECIFIKATION AV PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT - UPPFÖLJNING AV OBJEKTSGODKÄNNANDE
INVESTERINGSUTGIFT
Beräknad
Prognos
totalutgift
avvikelse

Beslutsdatum

Område sydväst om Lockarps trafikplats, Dp 5466

KS 2018-11-07

25,0

23,0

2,0

11,0

0,4

0,4

0,0

Investering i parkeringsautomater

KS 2019-01-16

25,3

23,3

2,0

16,6

1,3

1,1

0,2

Elinegård, färdigställande av gator och park projektnummer 8704

KF 2019-02-28

67,0

73,6

-6,6

39,0

6,0

6,0

0,0

Beläggningsinvestering 2019

KF 2019-02-28

55,6

61,9

-6,4

61,9

3,5

3,9

-0,4

Övägen och Strandgatan

KS 2019-06-11

37,9

36,4

1,5

20,9

2,2

2,1

0,1

Mölledalsskola 1, projnr 5324

KS 2019-06-11

18,6

18,9

-0,3

4,8

1,1

1,1

0,0

KS 2019-06-11

23,4

20,5

2,9

7,7

1,8

1,6

0,2

NÄMND OCH OBJEKT

Utfall t.o.m.
augusti 2020

DRIFTSKONSEKVENSER
Beslutad
Beräknad
Prognos
totalutgift
totalutgift
avvikelse

Beslutad
totalutgift

Tekniska nämnden

Färdigställande av gator, Limhamns läge, kv Cementen, nordvästra
delen
Allmän platsmark dp 5475, Triton 7

KS 2019-08-14

19,4

22,5

-3,1

8,4

1,1

0,5

0,6

Allmän platsmark Bilen 23-25 mfl

KS 2019-11-13

17,5

17,5

0,0

1,2

1,1

1,1

0,0

Förlängning busskörfält Stockholmsvägen

KS 2019-11-13

21,0

21,0

0,0

12,2

3,1

3,1

0,0

Erosionsskydd havsbotten Norra Hamnen (CMP)

KS 2019-11-13

20,0

16,0

4,0

15,9

1,0

1,0

0,0

Beläggningsreinvesteringar 2020-2022

KF 2019-12-19

165,0

165,0

0,0

17,0

15,9

15,9

0,0

KF 2020-02-27

100

82,6

17,4

8,9

7,5

6,9

0,6

KF 2020-02-27

83

83,0

0,0

5,9

5,6

5,6

0,0

KF 2020-03-19

219

219,0

0,0

10,8

17,5

17,5

0,0

KF 2020-06-03

29,6

29,6

0,0

0,9

1,75

1,8

0,0

KS 2020-08-19

47,5

47,5

0,0

0,1

4,0

KS 2020-08-19

37,4

37,4

0,0

0,3

3,4

3,4

0,0

Utbyggnad av allmän platsmark och kvartersmark, Söder om
badhuset, Hyllie
Anläggande av allmän platsmark och utveckling av kvartersmark
inom kvarteret Fodret
Etablering av Hyllie stadsdelspark samt förlängningen av Hyllie
boulevard
Projekt 3352 Delprojekt 2 Davidshallsgatan inom MEXlinje 8,
storstadspaketet*
Utbyggnad av Carlsgatan
Etablering av cykelbana längs bellevuestråket

*Projektet ingick inte i Tekniska nämndens sammanställning av objektsgodkännanden till delårsrapporten

Servicenämnden (för servicenämnden beslutas ej om driftskonsekvenser för enskilda investeringsobjekt då dessa istället uppstår hos beställande nämnd)
Förskola Traktorn

KF 2016-12-20

57,0

57,0

0,0

3,0

Förskola Husie 172:123

KF 2017-05-24

92,0

101,2

-9,2

92,0

Grundskola Husie 172:123

KF 2017-05-25

219,0

234,0

-15,0

233,2

Hyllie brandstation

KS 2017-05-31

45,0

58,0

5,0

52,8

KF 2018-12-20

18,0

KF 2017-08-31

139,0

168,0

0,0

89,6

Om-, till- och nybyggnation inom Djupadalsskolan

KF 2020-04-29

29,0

Grundskola och förskola i Västra Varvsstaden

KF 2017-12-20

281,0

281,0

0,0

274,8

Konsthögskolan till grundskola, Folkskolan 1

KF 2018-03-01

103,5

106,2

-2,7

105,2
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4,0

SPECIFIKATION AV PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT - UPPFÖLJNING AV OBJEKTSGODKÄNNANDE
NÄMND OCH OBJEKT

Beslutsdatum

Beslutad
totalutgift

INVESTERINGSUTGIFT
Beräknad
Prognos
totalutgift
avvikelse

Utfall t.o.m.
augusti 2020

Servicenämnden (för servicenämnden beslutas ej om driftskonsekvenser för enskilda investeringsobjekt då dessa istället uppstår hos beställande nämnd)
282,6

0,0

205,0

205,0

0,0

195,0

KF 2018-06-19

127,0

127,0

0,0

98,3

KS 2018-05-30

22,0

22,0

0,0

6,2

Wowra LSS Sallerup

KS 2018-08-15

28,0

28,0

0,0

13,2

Ellstorps förskola, Balders Hage 1

KF 2018-08-30

74,0

76,1

-2,1

40,0

Renovering av Lokstallet, kvarteret Cementen

KS 2018-09-05

6,0

6,0

0,0

0,0

Österportskolan, Fliten 5, Ventilation och annan teknisk utrustning

KF 2018-10-25

75,5

75,5

0,0

36,3

Om-, till- och nybyggnation av Slottsstadens skola

KF 2019-01-31

265,0

265,0

0,0

28,9

Renovering av Monbijouskolan, Monbijou 15

KF 2019-03-21

76,0

76,0

0,0

24,7

Malmö Idrottsgrundskola, Innerstaden 9:173

KF 2019-03-21

330,0

330,0

0,0

106,6

Nybyggnation av Toarp LSS-boende, Toarp6:2

KS 2019-05-08

43,0

43,0

0,0

33,0

Ombyggnation av Wisdome, Tekniska museet

KS 2019-08-14

19,5

19,5

0,0

9,5

Renovering Heleneholms sporthall

KS 2019-09-11

49,0

49,0

0,0

8,7

Nybyggnation Stenåkerns LSS

KS 2019-09-11

35,5

35,5

0,0

18,2

Anslutningar till fastigheter i Sege park

KS 2019-11-13

28,5

28,5

0,0

12,2

Nybyggnation Källängens förskola

KF 2020-02-06

78,0

78,0

0,0

10,6

Renovering Hemrik Smithsgården (WMU)

KF 2020-02-06

60,0

60,0

0,0

0,9

Till- och ombyggnation av Hipp

KF 2020-03-19

96,0

96,0

0,0

7,1

Etablering av paviljonger för Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40

KS 2020-06-17

28,0

28,0

0,0

1,9

Nybyggnation av Hermodsdalsparkens förskola

KF 2020-06-18

105,0

105,0

0,0

7,1

Nybyggnation av Stensjöns förskola

KF 2020-06-18

86,0

86,0

0,0

0,6

Nybyggnation av Ärtans förskola

KF 2020-06-18

79,0

79,0

0,0

7,1

Nya Högaholmsskolan, Folkvisan 3

KF 2018-03-01

Utökat objektsgodkännande för nybyggnation av Nya
Högaholmsskolan
Rivning Annebergsskolan och uppförande av ny skola

235,5

KF 2020-06-18

47,1

KF 2018-04-26

Nybyggnation av Rönneholms förskola, Rönneholm 3 STK
Byte av belysning på Kirsebergsskolan

Kommentarer till pågående investeringsprojekt
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
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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. Prognosen för kontinentalbanan totalt sett uppgår till 187,5.
VA Almåsa

Massorna som behöver schaktas bort är större än beräknat. Dessa kan till viss del utnyttjas inom området för att hålla nere utgifterna, men trots det
finns en fördyring. Projektets första etapp var klar innan sommaren i år och nu utvärderas hur de följande två etapperna ska planeras. Anbud på
resterande del av projektet inväntas, därefter tas beslut om ett utökat objektsgodkännande krävs.
Detaljplan 5189 (Badhus i Hyllie)

Fördyrningen beror på prisindexuppräkning.
Kvarteret spårvägen

Efter projekteringen har prognosen för allmän plats ökat. Eftersom prognosökningen är under 10 % efter att hänsyn tagits till index så planeras inte
utökat objektsgodkännande för närvarande.
Cykelbana Nobelvägen

På grund av flertalet tillägg och ändringar under projektets gång har entreprenadkostnaden blivit dyrare än kalkylerat. Avvikelserapporteringen kommer
att ske genom slutrapport av projektet.
Elinegård, färdigställande av gator och park projektnummer 8704

Ökade utgifter i färdigställandet av gator och park i Elinegård på grund av lång entreprenadtid med flera byggherrar i området samtidigt. Eftersom
prognosökningen är under 10 % efter att hänsyn tagits till prisindex så planeras inte utökat objektsgodkännande för närvarande.
Beläggningsinvestering 2019

Behovet var stort och vädret gynnsamt i december, varför man kunde arbeta länge med beläggningsarbeten. Några av objekten i slutet av året var stora
och komplicerade och omfattade förutom ny beläggning även ombyggnader av cykelbaneanslutningar och busshållplatser. Dessa kalkyler var mer osäkra
än de vanliga objekten och blev dyrare än beräknat när slutredovisningen kom. Avvikelserapporteringen kommer att ske genom slutrapport av projektet.
Allmän platsmark dp 5475, Triton 7

Avvikelsen beror på åtgärder för kajarbete där kajförankringen blivit dyrare. Arbetet genomförs år 2020. Projektet kommer informeras om i
arbetsutskottet som ett första steg.
Förskola och grundskola Husie 172:123

I Gyllins trädgård färdigställdes Trädgårdens förskola och Toftanässkolan under sommaren 2019. Projekten handlades upp i en gemensam entreprenad.
Den totala slutprognosen för båda projekten har höjts till maxbeloppet 335,2 mnkr inklusive osäkerhetsfaktor (15 mnkr för skolan och 9,2 mnkr för
förskolan). Höjningen av slutprognosen kan härledas till ökade kostnader för konsulter, markhantering, ändrings och tilläggsarbeten samt juridisk hjälp i
projektet. Under projektets gång har entreprenören aviserat om flertal hindersanmälningar, kostnaderna för hinder härrör från en uppkommen tvist
mellan Serviceförvaltningen och entreprenören angående påstådda felaktigheter i bygghandlingarna, vilka föranlett ett antal hindersanmälningar från
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entreprenören. Dessa hindersanmälningar har Serviceförvaltningen bestridit till fullo och nu avvaktar serviceförvaltningen återkoppling från
entreprenören.
Hyllie brandstation

I objektsgodkännandet på 63 mnkr ingår hyresfinansierade del på 57 mnkr och marknadsosäkerhetsfaktor på 6 mnkr. Totalprognos för projekt beräknas
till 58 mnkr. I prognosen ingår tilläggsbeställningar från kund med 1,5 mnkr.
Konsthögskolan till grundskola, Folkskolan 1

Projektet färdigställdes juli 2019. Avvikelsen inryms inom objektsgodkännandets osäkerhetsfaktor ± 10%.
Ellstorps förskola, Balders Hage 1

Ellstorps förskola planeras att färdigställas i februari 2021. Slutprognosen höjs med 2,1 mnkr avseende tilläggsbeställningar i projektet. Höjning av
prognosen inryms inom objektsgodkännande ± 10%.
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Ekonomiskt avslutade investeringsprojekt - Uppföljning av beslut om objektsgodkännande
SPECIFIKATION AV EKONOMISKT AVSLUTADE INVESTERINGSPROJEKT - UPPFÖLJNING AV OBJEKTSGODKÄNNANDE

NÄMND OCH OBJEKT

Beslutsdatum

INVESTERINGSUTGIFT
Beslutad
Slutlig
totalutgift
totalutgift

Slutlig
avvikelse

DRIFTSKONSEKVENSER
Beslutad
Slutlig
Slutlig
totalutgift
totalutgift
avvikelse

Tekniska nämnden
Byggande av förlängt kollektivkörfält på Stockholmsvägen etapp 3

KS 2013-09-04

30,0

1,3

28,7

1,3

0,0

1,3

Bärighetsombyggnad av gator

KF 2016-04-28

106,1

106,0

0,0

7,4

7,4

0,0

Scaniabadet

KS 2012-02-01

47,9

8,5

39,4

5,3

0,9

4,4

Servicenämnden (för servicenämnden beslutas ej om driftskonsekvenser för enskilda investeringsobjekt då dessa istället uppstår hos beställande nämnd)
Ombyggnation byggnad E Dekanen 1

KS 2018-04-04

17,0

18,7

-1,7

Ombyggnation av Teknikens och sjöfartens hus, Turbinen 4

KS 2018-11-07

16,0

17,5

-1,5

Ombyggnation av Augustenborgsskolan, Sofiedal 3

KS 2019-03-06

17,3

20,3

-3,0

Grundskola inom kvarteret Elinelund 1

KF 2016-12-20

234,0

226,4

7,6

Ombyggnation byggn X, Heleneholm 4

KS 2017-10-25

28,4

0,0

28,4

Nybyggnation av Bolmörtens LSS-boende, Bolmörten 9

KS 2018-05-02

38,5

42,7

-4,2

Förskola Tröskan

KF 2016-12-20

56,0

62,9

-6,9

Byte av scenteknik Malmö Opera

KS 2018-08-15

21,0

22,1

-1,1

Ny Grundskola Excellensen 2

KF 2016-09-01

216,0

230,5

-14,5

Sporthall Excellensen 4

KF 2016-12-20

102,0

114,3

-12,3

Renovering av Borgarskolan Excellensen 2 och 4

KF 2018-06-19

92,0

103,5

-11,5

Rörsjöns nya förskola

KS 2015-02-04

49,0

53,9

-4,9

Rörsjöskolan Ny- och tillbyggnad

KF 2017-03-23

59,0

63,1

-4,1

Ombyggnation av byggnad F och L inom Heleneholm 4

KF 2018-03-07

33,2

33,5

-0,3

Ombyggnation stadshuset, Rapphönan 29, för kontaktcenter

KS 2019-10-09

27,5

0,0

27,5

Kommentarer till ekonomiskt avslutade projekt
Byggande av förlängt kollektivkörfält på Stockholmsvägen etapp 3

Projektet är avslutat och nytt projekt har startats enligt nytt beslut KS-2019-11-13.
Scaniabadet

Projektet blev ej genomfört. Nedlagda utgifter består av kostnader för utredningar och förarbeten.
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Ombyggnation av Augustenborgsskolan, Sofiedal 3

Projektet har blivit dyrare än budget med 1,3 mnkr. Objektsgodkännande är 17,3 mnkr ± 10% (19,03 mnkr). Ombyggnationen omfattar skolkök och
intilliggande utrymme. Hyresgäst är skolrestauranger (serviceförvaltningen) och grundskoleförvaltningen. Projektet färdigställdes vid årsskiftet
2019/2020. Entreprenaden har upphandlats något högre än ram, med cirka1,5 mnkr dock inom objektsgodkännande. I projektet har även byggts ett
städutrymme som inte ingick i objektsgodkännandet.
Nybyggnation av Bolmörtens LSS-boende, Bolmörten 9

Projektet färdigställdes vid årsskiftet 2019/2020. I totala utfallet finns kostnader för marksanering med cirka 1 mnkr. Fördyrningen i projektet kan
härledas till dyrare åtgärder för utemiljö.
Förskola Tröskan

Projektet har blivit dyrare än budget med 1,3 mnkr. Objektsgodkännande är 56 mnkr ± 10% (61.6 mnkr). Fördyrning i projektet avser att nybyggnation
av Traktorns förskola, som skulle byggas samtidigt, inte hade beviljats bygglov vid upphandlingstillfället. Det blev därför en separat upphandling för
båda förskolorna istället för en gemensam. Även en generell ökning av entreprenadspriset utifrån när ursprunglig budget gjordes har bidragit till
kostnadsökningen. Servicenämnden har informerats under byggtiden om eventuell kostnadsökning för projektet.
Renovering av Borgarskolan Excellensen 2 och 4

Renovering av Borgarskolan var en option av projekten nybyggnation av grundskola och sporthall Excellensen 2 och 4 som färdigställdes årsskiftet
2018/2019. Samtliga handlades upp som en totalentreprenad i samverkansentreprenad. Detta innebär att beställaren och entreprenören under
projekterings- och kalkylfasen gemensamt tar fram en riktkostnad, vilken sedan ligger till grund för utförandefasen. Riktkostnaden är att betrakta som
en budgetkostnad med ett ”tak”, vilket dock kan höjas inom ramen för kontraktet som ett vedertaget incitament. Totalkostnad för nybyggnation av
skola och sporthall inryms inom objektsgodkännande inklusive osäkerhetsfaktor.
Objektsgodkännande för renoveringen av Borgarskolan är 92 mnkr ± 10 %. Totala kostnad för renoveringen av Borgarskolan är över
objektsgodkännande med 2,3 mnkr. Fördyrning i projektet avser bland annat fördyrning av fönsterbytet på befintlig byggnad D som finansieras som
reinvestering.
Ombyggnation byggn X, Heleneholm 4

Servicenämnden har för avsikt att föreslå kommunstyrelsen att återkalla beslut om objektsgodkännandet för ombyggnation byggnad X, Heleneholm 4,
daterad den 2017-10-25. Beställande nämnd har återtagit beställningen.
Ombyggnation stadshuset, rapphönan 29, för kontaktcenter

Servicenämnden har föreslagit kommunstyrelsen att återkalla beslut om att bevilja servicenämndens ansökan om objektsgodkännande, daterad 2019-0618, för ombyggnation av kontaktcenter på stadshuset, Rapphönan 29.
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