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Sammanfattning
Arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar för att ge stöd och hjälp till de Malmöbor som har behov
av insatser och rätt till bistånd. Nämnden har genom sitt uppdrag en viktig roll i stadens arbete för att
bidra till en hållbar utveckling. Nämnden står inför komplexa utmaningar som kräver strategiskt och långsiktigt arbete tillsammans med andra.
De förändringar i omvärlden som bedöms påverka nämnden under perioden 2021 till 2023 är:
•
•
•
•
•
•
•

Nationella beslut och statlig styrning som till exempel den statliga arbetsmarknadspolitiken, översyn av socialtjänstlagen och riktade statsbidrag.
En ökad befolkning leder till att fler Malmöbor förväntas behöva stöd och hjälp från nämnden.
Socialförsäkringsförmåner och arbetslöshetsersättningar som inte täcker den enskildes behov att
klara sin egen försörjning och som leder till ökade kostnader för nämnden.
Osäkerheten kring utvecklingen på arbetsmarknaden där prognoser visar på högre arbetslöshet
bedöms leda till att fler Malmöbor kommer att ha behov av att ansöka om försörjningsstöd.
Svårigheter att prognostisera migration samt förändringar i den nya EBO-lagen gör att det finns
en osäkerhet kring mottagandet av nyanlända i Malmö under de kommande åren.
Byggtakten i Malmö har, trots viss osäkerhet på bostadsmarknaden, varit fortsatt hög men för arbetsmarknads- och socialnämndens målgrupper behövs fler bostäder till lägre kostnader.
Organiserad brottslighet, hedersrelaterat våld och förtryck och våld i nära relationer bedöms leda
till ett ökat behov av nämndens insatser.

Nämnden har identifierat ett antal utmaningar där staden skulle vinna på att stärka det gemensamma arbetet. Ett framgångsrikt arbete med dessa frågor innebär bättre livsvillkor för de Malmöbor som ingår i
nämndens målgrupper samt minskade kostnader för staden som helhet:
•
•
•
•
•

Fler Malmöbor i självförsörjning.
Fortsatt utveckling av samordningen för att motverka hemlöshet.
Malmöbornas behov av stöd och hjälp på grund av psykisk ohälsa.
Fortsatt utveckling av det gemensamma arbetet för likvärdiga uppväxtvillkor.
Utvecklad samverkan med civilsamhället.

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade i maj 2020 om en plan för att begränsa kostnadsökningar genom
effektivisering och prioritering. Planen ligger till grund för nämndens arbete med verksamhetsförändringar,
effektivisering och kvalitetsutveckling under åren 2021-2023. I februari 2020 trädde förvaltningens nya
organisering i kraft. Den nya organiseringen bedöms förbättra förutsättningarna för att leverera i enlighet
med den beslutade planen. Planen innefattar sammanfattningsvis:
•
•
•
•
•
•

Att inriktningen mot arbete först gäller inom verksamhetsområde arbetsmarknad och ekonomiskt
bistånd vilket innebär att alla som kan arbeta, ska arbeta.
Arbete riktat mot arbetsgivare och bristyrken för att fler Malmöbor som uppbär försörjningsstöd
ska kunna ta del av parallella insatser som till exempel att kombinera sociala insatser, arbete eller
praktik och studier.
Kontroller för att förstärka arbetet mot misstänkta bidragsbrott, eliminera risk för felaktiga utbetalningar samt tydliggöra vikten för den enskilde att följa uppgjord planering.
Att stärka det brukarnära stödet inom hemlöshetsområdet genom effektivt användande av boenden i egen regi och genom att säkerställa att alla boendeplaceringar följer brukarens planering. Syftet är att se till att brukaren snabbt hittar en egen bostad och har förutsättningar att bo kvar.
Att förstärka tidiga och samordnade insatser i samverkan med de nämnder vars uppdrag och
verksamhet riktar sig till barn och unga.
Ytterligare öka antalet insatser i egen regi – både öppenvård och dygnsvård – samt ha fler, mer
flexibla och samordnade insatser i hela vårdkedjan för att förbättra effekten av vården och öka
kostnadseffektiviteten i verksamheten.
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Förändringar i omvärlden
Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under
2021 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra förbättringar i den egna verksamheten?

Gemensamma utmaningar för socialnämnderna
Malmö stads tre socialnämnder – funktionsstödsnämnden, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden – har gemensamt arbetat med att identifiera Malmös största utmaningar för nämndernas målgrupper.
Nämnderna har gemensamt sett över förändringar i omvärlden, utvecklingstrender på global och nationell
nivå samt nya lagar eller myndighetsbeslut som påverkar socialnämndernas verksamhet och ekonomi på
kort och lång sikt.
Ekonomi
Nämndernas grunduppdrag innebär att tillhandahålla det stöd och den hjälp som styrs via lagar och förordningar och som kommunfullmäktige har beslutat om. Målgrupperna är Malmöbor över 65 år, Malmöbor med funktionsnedsättningar och Malmöbor som behöver hjälp av sociala skäl.
Karaktäristiskt för nämndernas verksamheter är att de är lagstyrda, vilket innebär en rättighet för Malmöborna att utifrån behov och prövning tillhandahållas service utifrån främst socialtjänstlagen (SoL), hälsooch sjukvårdslagen (HSL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Den prognostiserade lågkonjunkturen förväntas ge ett starkt avtryck i skatteunderlag och därmed kommunernas budgetar. I en förväntad krympande ekonomi behöver nya avvägningar göras mellan stadens
verksamheter för att säkra de lagstadgade uppdragen med bibehållen kvalitet och en god arbetsmiljö.
Socialnämnderna har fortsatta ambitioner att säkerställa en långsiktigt socialt hållbar utveckling i Malmö
stad, vilket innebär att leverera verksamhet av god kvalitet till målgrupperna och säkerställa att detta görs
på ett effektivt sätt.
Konjunktur, arbetsmarknad och kompetensförsörjning samt Covid 19
På grund av följderna av coronapandemin prognostiserar finansdepartementet en lågkonjunktur och en
ökande arbetslöshet i landet. De omfattande varsel och konkurser som rapporteras bekräftar bilden av att
arbetsmarknaden kommer att försämras med fallande sysselsättning och stigande arbetslöshet. För arbetsmarknads- och socialnämnden bedöms detta innebära att fler hushåll i Malmö kommer att behöva
ekonomiskt bistånd. Det bedöms också att fler personer kommer att behöva söka stöd på grund av sociala
problem.
En trend som i hög grad påverkar socialnämndernas verksamhetsområden är den hårdare konkurrensen
om kompetens, särskilt för vissa yrkeskategorier. Socialnämnderna arbetar med att skapa goda förutsättningar för att attrahera och behålla personal. Nämnderna gör satsningar på kompetensutveckling och en
god arbetsmiljö. Första linjens chefer får stöd i sitt arbete för att klara sitt komplexa uppdrag och samtidigt
utöva ett nära ledarskap.
Virusutbrottet har visat på behovet av lager av skyddsutrustning och annat nödvändigt materiel. Överväganden och beslut behövs för att kunna förbereda verksamheterna inför risken av nya pandemier eller
kriser. Samverkan mellan nämnder, Region Skåne och andra aktörer bedöms utgöra grunden för planeringen.
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Statliga utredningar och beslut
Det finns ett antal större nationella utredningar och beslut som påverkar socialnämnderna.
Tillfälliga och riktade statsbidrag kan leda till underfinansierad verksamhet om dessa statsbidrag sedan dras
in, vilket försvårar planeringen på längre sikt. Generella och långsiktiga satsningar ger bättre förutsättningar för en stabilare utveckling och verksamhet.
Flera översyner av gällande lagar och bestämmelser som kan påverka nämndernas verksamhet pågår:
•
•

Framtidens socialtjänst genom översyn av socialtjänstlagen, vilken bland annat förväntas främja
det förebyggande arbetet och förenkla biståndsgivningen
Välfärdskommissionen ska systematiskt identifiera och analysera konkreta åtgärder som kan
stärka kommunsektorns förmåga att tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet i framtiden.

Kostnadsförskjutningar
Förskjutningen av kostnader till kommunen sker både från stat och region. Det har påverkan på alla socialnämndernas ekonomiska utveckling och är en del i den fortsatta utmaningen. För arbetsmarknads- och
socialnämnden påverkar detta genom att socialförsäkringar och arbetslöshetsersättningar inte är tillräckliga, på individnivå, så att Malmöbor kan bli självförsörjande.
Digitalisering och välfärdsteknik
Digitaliseringen förväntas leda till effektivisering inom flera verksamhetsområden. Den möjliggör införande av välfärdsteknologi som bidrar till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för socialnämndernas målgrupper och deras anhöriga.
En förutsättning för att nämnderna ska kunna genomföra planerade och kommande satsningar på digitalisering och välfärdstekniska lösningar är att det finns en digital infrastruktur tillgänglig inom staden. Dessutom är det en förutsättning att det finns en samsyn kring den digitala utvecklingen och dess prioritet. Utmaningen att tillgodose de resurser som krävs fordrar samarbete över förvaltningsgränserna. Förvaltningarna behöver ta fram nya arbetssätt som främjar samarbete och driver utvecklingen framåt.
Avtalen för flera av verksamhetssystemen kommer inom de närmaste åren att upphöra och nya upphandlingar kommer att göras av till exempel stödsystem för myndighetsutövning, dokumentation och avvikelsehantering.
Större värden genom samarbete med andra aktörer
En del i effektiviseringen av nämndernas verksamhet är pågående och utökade samarbeten med olika
aktörer inom viktiga verksamhetsområden.
•
•
•

Samarbete med Region Skåne kring den enskilde brukaren/patienten i syfte att förstärka den nära
och personcentrerade vården.
Samarbete med andra nämnder i Malmö stad avseende nyttjande av lokaler, men även planering,
byggande, renovering och underhåll av lokaler i syfte att korta ned ledtider.
Samarbete mellan nämnder för att fler försörjningsstödstagare med hjälp av arbetsmarknadsinsatser och utbildning kan få ett arbete inom stadens verksamheter.

Beslut, händelser och förändringar i omvärlden
Nationella beslut och statlig styrning som påverkar nämndens kostnader
I inledningen till denna budgetskrivelsen nämns att det finns statliga utredningar och beslut som påverkar
nämnden samt att det sker en förskjutning av kostnader till kommunen från både stat och region. I detta
avsnitt förklaras påverkan på arbetsmarknads- och socialnämnden i mer detalj.
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Inför 2020 fick arbetsförmedlingen utökade resurser för att kunna finansiera extratjänster. Nämnden
kommer att fortsätta arbeta för att öka antalet extratjänster och andra arbetsmarknadsanställningar i
Malmö stad. När arbetslösheten ökar har arbetsförmedlingen, utan utökade resurser, mindre tid att arbeta
med varje arbetslös Malmöbo.
Utredningen om kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken (SOU 2020:41) drar slutsatsen att det även framöver är tillåtet för kommunerna att på uppdrag av och med ersättning från Arbetsförmedlingen vara leverantörer av arbetsmarknadspolitiska tjänster. Nämndens verksamheter bedömer att
förvaltningen behöver göra ännu mer för att stödja arbetslösa i Malmö.
Ersättningen från Migrationsverket för de ensamkommande barn och unga vuxna som Malmö stad tar
emot täcker inte kommunens kostnader. Nämnden arbetar för att hitta mer kostnadseffektiva insatser som
tillgodoser ungdomarnas behov. Målgruppen prognostiseras att minska under perioden 2021-2023 på
grund av att mottagandet minskar och att de ensamkommande barn som bor i Malmö idag blir vuxna.
Påverkan på nämndens kostnader framöver blir därför mindre än tidigare år.
Nämndens ekonomi påverkas också av att socialförsäkringar och arbetslöshetsersättningar inte är tillräckliga för att Malmöbor ska bli självförsörjande. Cirka 60 procent av försörjningsstödstagarna i Malmö är
berättigade till försörjningsstöd på grund av att de inte får någon ersättning från statliga myndigheter eller
att andra ersättningar eller inkomsten från arbete inte räcker till.
En analys av beviljat ekonomiskt bistånd under 2019 visade att strax över 25 procent gick till hushåll som
hade otillräcklig ersättning från andra socialförsäkringar och enbart behövde kompletterande försörjningsstöd eller till hushåll som var sjukskrivna med läkarintyg men som inte fick någon ersättning.
Diagram 1: Andel hushåll med ekonomiskt bistånd uppdelat på huvudsaklig anledning

I december 2019 fattade Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslut efter en granskning av nämndens
placeringar av barn och unga i en privat verksamhet under åren 2017 till 2019. Beslutet innebär att endast
vårdformerna familjehem, HVB-hem eller stödboende kan användas för unga i åldern 16 till 20 år. HVBhem och stödboenden måste ha tillstånd från IVO. Nämnden arbetar för att ställa om ungdomslägenheter
till stödboende i egen regi för att kunna tillgodose målgruppens behov och begränsa påverkan på nämndens kostnader. Under hösten 2020 fortsätter analysen av konsekvenserna av IVOs beslut.
Det finns inget beslut om att förlänga Socialstyrelsens statsbidrag för kommunernas arbete med att motverka hemlöshet inför 2021. Nämnden förväntar sig därför en utebliven intäkt om cirka 6-7 miljoner kronor. Nämnden bedömer att behovet av att arbeta proaktivt med hemlösheten kvarstår och att nämnden
behöver kompenseras för det uteblivna statsbidraget.
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Regeringen har beslutat om ett antal tillfälliga ändringar i socialförsäkringssystemen för att mildra de ekonomiska effekterna av coronapandemin. Det finns just nu inga beslut om att förlänga dessa efter 1 januari
2021. Förlängning av dessa ändringar kan påverka nämndens ekonomiska förutsättningar positivt.
Arbetsmarknad och konjunktur
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bedömer att utbetalt ekonomiskt bistånd kommer att öka med
mellan 15 och 20 procent under 2020 och med ytterligare mellan 5 och 10 procent under 2021.
Arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser
påverkas av konjunkturen och läget på arbetsmarknaden. Utvecklingen påverkar Malmöbornas möjligheter
att bli eller förbli självförsörjande.
Läget på arbetsmarknaden är inför perioden 2021 till 2023 mycket osäkert. Arbetsförmedlingens senaste
prognoser visar på en arbetslöshet på ungefär 11 procent i riket under 2021, vilket kan jämföras med 6,9
procent under 2019. Arbetsförmedlingen har inte publicerat någon arbetsmarknadsprognos för Skåne
sedan 2019.
Nämnden bedömer att kostnaderna för det ekonomiska biståndet kommer att öka i Malmö till följd av att
arbetslösheten stiger och ett antal personer kommer inte att vara kvalificerade till den inkomstrelaterade
arbetslöshetsersättningen.
Migration
Det finns flera osäkerhetsfaktorer kring migration till exempel hur migration påverkas av coronapandemin, konflikter i världen, nationella beslut kring resurser till migrationsverket och lagstiftning.
Malmö stads migrationsprognos från mars 2020 visar att antalet nyanlända som Malmö förväntas ta emot
minskar något under åren 2021 till 2023 jämfört med tidigare år. Malmö beräknas ta emot i genomsnitt
runt 600 nyanlända per år i jämförelse med nästan 1 000 personer under 2019 och 680 under 2020.
Färre nyanlända kan innebära ett mindre behov av bostäder för personer som tas emot enligt bosättningslagen men det finns en osäkerhet kring hur ändringar i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande
m.fl. (EBO-lagen) kommer att påverka mottagandet i Malmö.
Det är osäkert hur stor påverkan indragen dagersättning har för individens val av bosättning och vilka
områden Malmö stad kommer att kunna undanta från möjligheten till eget boende under åren 2021-2023.
Om lagändringen får genomslagskraft och fler personer väljer att inte bosätta sig i eget boende i Malmö
under asylprocessen kan mottagandet minska under något år för att sedan öka på grund av ett större
kommuntal enligt bosättningslagen.
Bostadsmarknad och hemlöshet
Konjunkturen och osäkerheten kring den ekonomiska utvecklingen på grund av coronapandemin kan
komma att påverka byggtakten i Malmö under åren 2021-2023. Malmö stads Befolkningsprognos 2020-2030
visar att bostadsbyggandet prognostiseras att minska under 2021 och att bostadsunderskottet i Malmö
bedöms finnas kvar under de kommande åren.
Bostadsbyggandet i Malmö var under 2019 fortsatt högt och 3 390 bostäder blev klara under året. Vid
årsskiftet 2019/20 var drygt 6 000 bostäder under produktion vilket innebär att många bostäder kommer
att bli klara även under 2020 och i börjar på 2021.
Malmö har en relativt låg andel lägenheter i hyresrätt och hyrorna i Malmö är fortsatt höga. Stadskontorets
rapport Flyttkedjeanalys för nybyggnation i Malmö (2019) visar att det frigörs flest hyresrätter och bostäder i
låginkomstområden om det byggs hyresrätter i låg- eller medelinkomstområden. För att kunna tillgodose
behovet av bostäder för arbetsmarknads- och socialnämndens målgrupper, krävs att det byggs bostäder till
rimliga priser för hushåll med låga inkomster. Höga hyreskostnader, särskilt i nybyggnation, är en orsak till
att hushåll behöver bistånd och har svårigheter att uppnå egen försörjning.
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Trygghet
Påverkan av coronapandemin är fortsatt osäker men det finns en risk för ökat utanförskap och otrygghet i
samhället på grund av högre arbetslöshet vilket i sin tur kan leda till ökad psykisk ohälsa samt ökat missbruk och beroende.
Trots att färre Malmöbor under de senaste åren varit utsatta för brott och att fler känner sig trygga finns
det fortsatt en stor upplevd otrygghet och oro i Malmö. I det offentliga rummet är den allvarliga och organiserade brottsligheten en stor utmaning och den leder till att fler personer behöver insatser från nämndens verksamheter.
Antalet anmälningar på grund av hot och våld i familjen ökade med cirka tio procent om året under 2018
och 2019 vilket bedöms bero på att benägenheten att anmäla har ökat. Utvecklingen hittills under 2020
tyder på att ökningstakten har dämpats. Den stora volymen av anmälningar på grund av hot och våld i
familjen (nästan 1900 stycken under det första halvåret 2020) bedöms leda till ett fortsatt stort behov av
insatser från nämndens verksamheter.
Befolkningsutveckling
Malmös växande befolkning påverkar nämnden eftersom fler Malmöbor förväntas efterfråga och behöva
nämndens stöd och insatser.
Malmös befolkning i arbetsför ålder (20-64 år) prognostiseras att öka med i genomsnitt 1 875 personer per
år under åren 2021-2023. Ökningen bedöms leda till att fler hushåll kommer att ansöka om ekonomiskt
bistånd och ansöka om hjälp på grund av missbruk eller psykisk ohälsa.
Under de senaste åren har runt nio procent av Malmös invånare någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd. Befolkningsökningen innebär att cirka 130 till 140 fler hushåll kommer att ha behov av
ekonomiskt bistånd varje år, om behovet av ekonomiskt bistånd i befolkningen förblir oförändrat.
Utifrån Malmö stads senaste befolkningsprognos beräknas antalet barn och unga öka med ungefär 1 300
per år under perioden 2021-2023. Detta innebär att ungefär 50 fler barn varje år kommer att behöva insatser, utifrån antagandet att andelen barn i befolkningen som får insatser förblir oförändrad.

Förändringar i Malmö stad
För att Malmö stad ska kunna bidra till att uppnå de globala målen och bli en socialt hållbar stad finns det
ett antal utmaningar som kräver ett arbete tillsammans i staden. Ett framgångsrikt arbete med dessa utmaningar bedöms innebära bättre livsvillkor för de Malmöbor som har behov av nämndens insatser och
bedöms leda till minskade kostnader för staden som helhet.
Fler Malmöbor i självförsörjning
Arbetsmarknads- och socialnämnden bedömer att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är en viktig
samverkanspart och framgångsfaktor för att fler Malmöbor ska bli självförsörjande. Samordning av ledning och styrning samt gemensamma och prioriterade områden gagnar de Malmöbor som har behov av
utbildning för att nå målet självförsörjning.
Att tydligare koppla samman näringslivsutvecklingen i staden med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsfrågorna bedöms bidra till att fler Malmöbor kan ta del av de lediga jobben i staden. En utveckling av
gemensamma analyser bedöms också bidra till att alla nämnder delar samma behovs- och målbild.
I Malmö har nästan 10 000 hushåll varje månad behov av ekonomiskt bistånd och det finns en risk att
antalet ökar när arbetslösheten i staden ökar. Det finns alltså en stor potential i Malmö som, med utbildning, matchning och stöd, kan bidra till stadens och omvärldens behov av kompetensförsörjning.
Malmö stad behöver fortsätta att erbjuda och utveckla möjligheter till utbildning parallellt med arbete,
arbetsmarknadsinsatser och/eller sociala insatser.
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Ett samordnat arbete för att motverka hemlöshet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har under de senaste tre åren bedrivit ett aktivt arbete för att minska
den hemlöshet där nämndens ansvar är tydligt enligt reglementet. Nämndens uppdrag är att ge Malmöbor
stöd och hjälp att hitta en bostad. Uppdraget är att bevilja bistånd till boende till nämndens målgrupper
men inte att lösa det grundläggande problemet med bostadsbrist.
Stadsrevisionen har rekommenderat kommunstyrelsen att utifrån reglementena förtydliga ansvarsfördelning och gränsdragning mellan de nämnder som har uppdrag som påverkar hemlösheten i staden. Nämnden bedömer att det finns behov av att ytterligare förtydliga ansvarsfördelningen utifrån nuvarande reglemente och att eventuellt göra en översyn av reglementena.
Tekniska nämnden har, i samarbete med bland annat arbetsmarknads- och socialnämnden, tagit fram ett
förslag till program för att motverka hemlöshet med en tillhörande handlingsplan. Programmet beskriver
övergripande målsättningar och principer medan handlingsplanen tydliggör konkreta åtgärder och ansvar.
Arbetsmarknads- och socialnämnden bedömer att kommunfullmäktiges antagande av programmet kan
bidra till ett mer samordnat arbete för att motverka hemlöshet i Malmö stad.
De bostadspolitiska målen i Malmö stads bostadsförsörjningsprogram innebär bland annat att Malmö stad
ska "särskilt verka för att utsatta gruppers behov tillgodoses" och att MKB ska "erbjuda goda bostadsmiljöer som alla kan efterfråga". Då nämnden under 2020 beviljat tillfälligt boende till i genomsnitt 770 hushåll i månaden, gör nämnden bedömningen att det återstår ytterligare arbete för att kunna uppnå dessa
mål under mandatperioden.
Malmöbors behov av stöd och hjälp på grund av psykisk ohälsa
Den psykiska ohälsan i samhället har ökat under de senaste 10-15 åren, både bland barn och bland vuxna.
Vuxna i Malmö och i Skåne har också sedan tidigare sämre psykisk hälsa än rikssnittet (källa: Malmö stads
hållbarhetsrapport 2017 och den nationella folkhälsoenkäten). Under våren har bland annat Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR) påpekat att det i kristider finns en risk för ökad psykisk ohälsa. Region
Skåne, och andra regioner, rapporterar att personer med missbruk och beroende har mått sämre under
2020 och att antalet återfall ökar.
Personer med psykisk ohälsa behöver ofta hjälp från flera olika myndigheter och nämnder inom Malmö
stad. För att kunna tillgodose dessa Malmöbors behov av stöd och hjälp behövs en sammanhållen vård i
staden. Under 2020 arbetar en gemensam ledningsgrupp med representanter för funktionsstödsnämndens
och arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter aktivt med att driva ett strategiskt utvecklingsarbete för målgruppen. Arbetet är prioriterat och kommer att fortsätta under kommande år.
Gemensamt arbete för likvärdiga uppväxtvillkor
När samhällsekonomin utsätts för påfrestningar riskerar familjers möjligheter till självförsörjning att påverkas negativt. Förutsättningarna för barn och unga i staden som redan idag växer upp under ansträngda
förhållanden riskerar att förvärras och bli mer långvariga. Tidiga insatser kring barn och unga och ett gemensamt arbete i staden är då avgörande. Genom att tillgängliga resurser kopplas samman och utnyttjas
samordnat kan arbetet med barn och unga blir mer effektivt.
Malmös nämnder behöver ges stärkta förutsättningar att sluta upp kring barn och unga. Forskning visar
att en lyckad skolgång är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn för att motverka psykisk ohälsa. När främjande och förebyggande insatser inte når fram eller inte är tillräckliga behöver det finnas lättillgängliga
stöd- och hjälpinsatser för de barn, unga och familjer som behöver dem.
Malmös förskolor och skolor är en viktig arena för att ge alla barn och unga i staden förutsättningar för en
trygg och lärorik uppväxt och jämlika livsvillkor på sikt, medan socialtjänsten arbetar för att förhindra att
barn och ungdomar far illa samt ger stöd och hjälp till barn och unga som behöver det. Tillsammans kan
nämnderna också bidra till att fler vårdnadshavare känner sig trygga i sitt föräldraskap och med att stötta
sina barn under deras skolgång.
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En förutsättning för att stärka det gemensamma arbetet kring barnen och ungdomarna i Malmö är att det
finns strukturerade och tydliga former för samverkan mellan nämnderna och med andra myndigheter. En
viktig arena är Samverkan för barn och unga i Malmö (SBUM), en samverkansgrupp med representanter från
utbildningsförvaltningarna, arbetsmarknads- och socialförvaltningen, funktionsstödsförvaltningen, kulturoch fritidsförvaltningarna, samt från polisen.
SBUM har fått i uppdrag av berörda förvaltningsdirektörer att ta fram en handlingsplan inför perioden
2021-2023 för genomförande av aktiviteter i samverkan kring barn och unga som har behov av stöd från
mer än en förvaltning. Aktiviteterna i handlingsplanen ska bidra till att tillgodose behoven hos barn och
unga, öka effektiviteten genom ett samordnat utnyttjande av resurser, att identifiera och ta fram samverkansstrukturer och arbetsmodeller samt att vid behov skapa nya insatser och stärka befintliga insatser.
Handlingsplanen ska knytas till kommunfullmäktiges mål och utgå från gemensamt prioriterade målgrupper och behov.
SBUM har identifierat ett antal områden som behöver prioriteras i samverkansarbetet:
•
•
•
•
•

Utsatta barn och unga, ofta i familjer med omsorgssvikt
Barn med normbrytande beteende eller kriminalitet
Placerade barn
Barn och ungdomar med psykisk ohälsa, där Malmö stad kan gemensamt uppmärksamma och
stödja barnen men inte behandla
Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.

Kartläggningsarbetet under våren 2020 har visat på styrkor i samverkansarbetet i Malmö. Det gemensamma arbetet på familjecentralerna innebär bättre möjligheter för nämndernas uppsökande verksamhet
samt för att tidigt nå familjer och erbjuda stöd och insatser. Det så kallade akutteamet lyfts fram som en ett
framgångsrikt samarbete mellan grundskolan och socialtjänsten kring elever med omfattande normbrytande beteende.
Kartläggningen har även visat på en del områden där insatser behöver stärkas eller där det behövs nya
insatser eller arbetssätt för att säkra barn och ungas likvärdiga livsvillkor i Malmö. För att varje medarbetare som arbetar med barn i Malmö ska veta vart de kan vända sig om de möter ett barn i behov av stöd,
behövs en tydlig överblick över vilka insatser som finns i staden och hur samarbetet mellan förvaltningar
fungerar. För barn och unga som har riskfaktorer för att utveckla problem finns det ett behov av ett mer
systematiskt gemensamt arbete mellan fler nämnder.
Utveckla samverkan med civilsamhället
Civilsamhällesaktörer i Malmö utgör ett viktigt komplement till arbetsmarknads- och socialnämndens
verksamheter inom bland annat hemlöshet, missbruk, våld i nära relation och för barn och unga. Både
civilsamhället och regeringen har uppmärksammat att fler utsatta människor har behov av stöd och hjälp
under coronapandemin.
Det ekonomiska stödet till civilsamhället på det sociala området har i Malmö under många år varit oförändrat och under 2020 uppgår det till cirka 9 miljoner eller cirka 26 kronor per invånare och år. Motsvarande stöd i Göteborg uppgår till cirka 140 kronor per invånare och i Stockholm till cirka 125 kronor per
invånare och år.
Civilsamhället har ofta goda möjligheter att skapa förtroendefulla relationer till individer och grupper som
socialtjänsten har svårt att nå ut till. Tillitsfulla relationer mellan Malmö stad och nyckelaktörer inom civilsamhället generellt, och i de utsatta områdena i synnerhet, kan ge ett starkare skydd mot riskfaktorer för
att förebygga uppkomsten av sociala problem och bidra till ökad jämlikhet och demokratisering.
Genom att utveckla och fördjupa samverkan med civilsamhället ökar förutsättningarna att i högre grad
kunna nå ut med de insatser som kommunen redan har, och på så sätt bättre kunna möta individens behov och bidra till ökad trygghet och säkerhet för Malmöborna.
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Förändring och utveckling av nämndens verksamhet
Här besvarar nämnden följande frågor:
•
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom
nämnden framöver och varför?
Hur planerar nämnden att finansiera kommande verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller
kvalitetsutveckling?

Ny organisering 2020
Den 1 februari 2020 trädde förvaltningens nya organisering i kraft. Målet med den nya organiseringen är
att:
•

•

Säkerställa att de Malmöbor som har behov av insatser från socialtjänsten erbjuds såväl tidiga och
samordnade insatser – samt insatser när behov väl uppstått.
Utveckla arbetssätt och insatser som gynnar de Malmöbor förvaltningen är till för och är likvärdiga oavsett vart i staden man bor.
Skapa förutsättningar inom organisationen, som säkerställer socialt arbete nära brukarna.

•
•

Ha en effektivare verksamhet, som är i balans med den budgetram som är tilldelad.
Säkerställa en tydligare styrning och ledning av verksamheten.

•

Med en förändrad ledningsorganisation och tydligare styrning och ledning ökar förvaltningen sin förmåga
till kontroll över kostnaderna i förvaltningen och kan därmed lättare prioritera satsningar för redan identifierade och kommande utmaningar.
Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd
Arbetsmarknads- och socialnämnden har sedan den bildades 1 maj 2017 haft fokus på att fler Malmöbor
ska bli självförsörjande, framför allt genom arbete och/eller studier. Nämndens verksamheter bedriver ett
brukarnära arbete med fokus på att alla som kan arbeta, ska arbeta utifrån inriktningen arbete först som
nämnden har beslutat om. Nämndens verksamheter har i uppdrag att bistå den enskilde med rätt stöd i
denna målsättning.
Nämndens inriktning, socialtjänstlagens intentioner samt forskning visar att aktiv planering, individuellt
anpassat stöd och insatser samt regelbunden uppföljning är en framgångsrik strategi för att få fler personer
självförsörjande. Nämnden arbetar aktivt med att erbjuda den enskilde möjligheter till parallella, sammanhängande insatser för att den enskilde ska göra förflyttningar mot självförsörjning eller direkt till självförsörjning.
Nämnden fortsätter också att arbeta riktat mot arbetsgivare och bristyrken för att fler deltagare ska kunna
ta del av parallella insatser som till exempel att kombinera sociala insatser, arbete eller praktik och studier.
Samarbete och samverkan med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är viktig för att fler personer
med en låg utbildningsnivå ska gå vidare till olika former av vuxenutbildning. Detta behov hos Malmöborna visar på vikten av att staden prioriterar vuxenutbildning under kommande år.
Nämnden arbetar också för att bryta långvarigt försörjningsstöd och korta biståndstiderna samt för att
förebygga att fler hushåll har långvarigt försörjningsstöd.
Nämnden har ett särskilt fokus på att färre barn ska växa upp i familjer som har försörjningsstöd som
inkomstkälla och att alla barn ska ha en trygg boendesituation. För de barn som lever i ekonomisk utsatthet eller hemlöshet ska nämnden bidra till att tiden i utsatthet blir så kort som möjligt. För att lyckas i
uppdraget behövs ett omfattande samarbete inom förvaltningen, med andra förvaltningar, med andra
myndigheter och med näringslivet.
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Under våren 2020 har kommunstyrelsen tillsammans med arbetsmarknads- och socialnämnden gjort en
utredning om de bakomliggande orsakerna till Malmö stads höga kostnader för ekonomiskt bistånd. Utredningen visar bland annat att Malmö har sedan många år tillbaka har en hög andel invånare som uppbär
ekonomiskt bistånd och en hög arbetslöshet, trots att antalet arbetstillfällen i staden ökar. Det finns en
matchningsproblematik på arbetsmarknaden i Malmö där arbetsgivare har svårt att rekrytera samtidigt som
arbetslösheten är hög.
Statistik från arbetsförmedlingen visar att antalet arbetslösa med en utsatt ställning på arbetsmarknaden,
som har svårare att få jobb, har ökat under de senaste 10 åren. Att Malmö, sedan många år tillbaka, har en
stor andel hushåll med ekonomiskt bistånd bidrar till att kostnaderna är och har varit höga.
Utifrån regeringens prognos som presenterades i samband med vårbudgeten och med hänsyn taget till den
pågående pandemin, kan arbetslösheten i Malmö överstiga 20 procent i slutet av året om utvecklingen
följer tidigare trend i relation till rikets siffror. Krisen har hittills påverkat unga vuxna i störst utsträckning
vilket kan påverka deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden och på längre sikt kan leda till en
ökning av antalet unga vuxna som ansöker om ekonomiskt bistånd. Regeringen har infört nya regler för akassa som innebär att fler arbetslösa kommer att kvalificera sig till ersättning, därmed kan påverkan på
ekonomiskt bistånd av den ökande arbetslösheten blir mindre än den annars skulle ha varit.
Nämndens arbete med effektiviseringar inom området
Nämnden genomför två nya insatser kopplade till arbetsmarknadsområdet. Dels ett nytt koncept för
Malmökraften som kommer att arbeta med båda parter i hushållet när en vuxen är aktuell i projektet och
dels ska fler personer delta i arbetsmarknadsutbildningar eller insatser som ger den enskilde rätt till aktivitetsstöd.
Dessa åtgärder ger en helårseffekt på 9-12 miljoner kronor under 2021.
Nämnden ökar arbetet med kontroller för att förstärka arbetet mot misstänkta bidragsbrott, eliminera risk
för felaktiga utbetalningar samt tydliggöra vikten för den enskilde att följa uppgjord planering. Särskilda
medarbetare kommer att ha detta som sitt huvuduppdrag. Åtgärderna kommer att följas upp varje månad
som en del av den interna kontrollplanen och effekten kommer att kartläggas.
Helårseffekten beräknas uppgå till 60-65 miljoner kronor under 2021.
Totalt ger planen för åtgärder avseende ekonomiskt bistånd en effekt på mellan 70 och 75 Mkr per år från
2021 och framåt.
Nämndens åtgärder under 2020 och framåt leder till minskade kostnader för ekonomiskt bistånd men
högre arbetslöshet bedöms samtidigt leda till ökade kostnader under 2021. Kommunfullmäktige beslutade
den 3 juli 2020 att utöka ramen för ekonomiskt bistånd med 250 miljoner kronor under 2020 och nämnden bedömer att de utökade ramen behöver bibehållas under år 2021.
Hemlöshet
Kommunfullmäktiges mål för åren 2020-2022 tydliggör att det krävs samverkan mellan berörda nämnder
för att motverka hemlöshet på grund av bostadsbrist. Samverkan med andra behövs för att skapa förutsättningar för fler Malmöbor att få ett eget boende. Genom samverkan inom förvaltningen, med andra
nämnder och bolag kommer nämnden bidra till ett större fokus på de bakomliggande orsakerna till hemlösheten. Nämnden kommer också att fortsätta bidra till stadsövergripande processer för att öka bostadsbyggandet för utsatta grupper.
Nämndens arbete ska bidra till att minska hemlösheten för Malmöbor i nämndens målgrupper och samtidigt säkra en god kvalitet på insatserna för de Malmöbor som är hemlösa. Enligt Malmö stads hemlöshetskartläggning minskade hemlösheten i Malmö under 2019 för första gången sedan 2013.
Sedan maj 2019 gäller inom nämndens verksamheter en ny vägledning för bistånd till boende. Vägledningen är en anpassning till den rättspraxis som råder inom området och innebär att enbart hushåll med speciBudgetskrivelse 2021, Arbetsmarknads- och socialnämnden
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ella svårigheter kan få bistånd enligt socialtjänstlagen till långsiktiga boendelösningar. Vägledningen samt
den hemlöshetssatsning som nämnden genomförde under 2018 och 2019 har bidragit till minskade kostnader för hemlöshet.
Nämnden kommer under perioden 2021-2023 att arbeta för att ytterligare öka kostnadseffektiviteten i
verksamheten. Nämnden stärker det brukarnära stödet, använder boenden i egen regi mer frekvent samt
följer upp effekterna av nämndens nya vägledning för bistånd till boende. Nämnden kommer fortsätta
arbeta med att säkra att Malmöborna får stöd och hjälp för att hitta en egen bostad så snabbt som möjligt.
Nämndens arbete med effektiviseringar inom området
Nämnden har beslutat om två åtgärder för att minska externa placeringar, framför allt akuta boendelösningar:
1. Ett lägre mottagande enligt bosättningslagen har lett till att befintliga boenden kan ställas om. Fler
hushåll som har ett akut behov av boende placeras inom förvaltningens egna boenden vilket
minskar de totala kostnaderna för boende. Omställningen kommer att öka möjligheten för Malmöbon att få stöd och råd och barnperspektivet beaktas i större omfattning. Detta bedöms ge positiva effekter för både hemlöshetsramen och nämndens egen ram.
2. Utökar den gemensamma bokningscentralen för boende utan stöd till att även omfatta övertagslägenheter och boende med stöd.
Totalt ger handlingsplanen för hemlöshetsramen en effekt på cirka 10 miljoner kronor för åren 2021 och
framåt.
Nämndens kostnader för hemlöshet minskade med cirka 13 procent mellan 2018 och 2019 och nämnden
prognostiserar en minskning med 80 miljoner eller 20 procent under 2020. Trots omfattande åtgärder och
kostnadsminskningar bedömer nämnden att ramen kommer att överskridas med cirka 15 miljoner kronor
under 2020. Den budgetram som nämnden tilldelats under 2020 bedöms vara rimlig för 2021 efter index
och demografiuppräkning.
Arbetsmarknads- och socialnämnd
Nämndens arbete ska bidra till att barn och unga som kommer i kontakt med socialtjänsten får förutsättningar för en god skolgång och hälsa, att personer med missbruk och beroende får förutsättningar för att
självständigt klara vardagen i bostaden och i samhället samt att öka tryggheten i hemmet och i det offentliga rummet. Nämndens verksamheter ska göra detta genom att:
•
•
•

Förvaltningen i ett tidigt skede möter upp barns och vuxnas behov av skydd och stöd och utifrån
det agerar och motiverar till insatser.
Minskad administration till förmån för mer intervention – en utredning ska alltid fokusera på att
stödja Malmöbor i att reda ut sina svårigheter och ge ett mervärde för dem som omfattas av den.
Kraftsamla kring skolelever – en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barn och unga är behörighet till gymnasieskolan. Förvaltningen ska arbeta för att skapa förutsättningar för en god skolgång
i samverkan med stadens skolförvaltningar.

Arbetsmarknads- och socialnämnden har under lång tid haft ett ökat inflöde av ansökningar och framför
allt orosanmälningar som rör barn och unga och denna utveckling fortsätter även under 2020. Antalet
anmälningar ökade med 8 procent mellan 2017 och 2018 och med ytterligare 14 procent året efter.
Antalet barn med behov av insatser ökade med sex procent mellan 2017 och 2018 och med sju procent
året efter. Under samma period ökade befolkningen i åldrarna 0-18 år bara med två till tre procent per år.
Under första halvåret 2020 har antalet orosanmälningar ökat med 11 procent jämfört med samma period
2019 och antalet barn i behov av insats har ökat med åtta procent.
Socialstyrelsen har i sin statistik visat att pojkar i åldersgruppen 13-17 år är överrepresenterade vad gäller
heldygnsinsatser enligt SoL och/eller LVU och detsamma gäller i Malmö. Samtidigt visar befolkningspro-
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gnosen på en stor befolkningsökning i åldersgruppen under de kommande åren.
I Malmö fick 417 pojkar i åldrarna 13-17 heldygnsvård under 2019. Det utgör fem procent av befolkningen i åldersgruppen i jämförelse med två procent i riket som helhet. Enligt befolkningsprognosen för
Malmö ökar antalet pojkar i åldern 13-17 år från 8 500 år 2019 till nästan 10 000 år 2022.
Om behovet av heldygnsvård ligger kvar på fem procent av pojkarna i åldersgruppen kommer behovet av
heldygnsvård öka med cirka 60 placeringar fram till år 2022. Beräknad kostnadsökning för nämnden, i ett
sådant scenario, är runt 10 miljoner kronor om året, endast för denna åldersgrupp.
Nämnden bedömer att det finns ett behov av att kvalitetssäkra beräkningen av demografieffekten för
arbetsmarknads- och socialnämnden inför kommunfullmäktiges budget.
Nämndens arbete med effektiviseringar inom området
Nämndens arbete med effektivisering inom arbetsmarknads- och socialnämndens budgetram inriktar sig
på att ställa om i verksamheten för att öka antalet insatser i egen regi – både öppenvård och dygnsvård –
samt ha fler och flexibla insatser i hela vårdkedjan för att förbättra effekten av vården och öka kostnadseffektiviteten i verksamheten.
Planerad utökning av insatser i egen regi är:
•
•
•
•
•

omorganisering och samordning för att i större utsträckning kunna utreda och behandla familjer
med behov av stöd i sin hemmiljö,
utökning av Enebacken, Malmös stads egen institution för barnfamiljer i kris,
utökad öppenvård för familjer med yngre barn i syfte att minska antalet placeringar på institution
eller i jour- eller familjehem,
utökning av öppenvård för målgruppen 13-19 åringar i syfte att minska dyrare, externa placeringar,
utökning av öppenvård för personer med missbruk i syfte att minska dyrare, externa placeringar.

För att kunna genomföra effektiviseringarna krävs en viss satsning i form av både nyinrättade tjänster och
införskaffande av lokaler. Nämnden ser detta som en nödvändighet för att kunna bryta den negativa trenden med ökade externa placeringar och tillhandahålla vården i Malmö antingen i det egna boende eller i
förvaltningens egna institutioner.
Arbetet med att starta upp nya verksamheter samt nya arbetssätt och insatser pågår under 2020. Effekterna för Malmöborna och påverkan på kostnaderna kommer att följas upp innan beslut fattas om huruvida
de ska utökas ytterligare.
Sammantaget bedöms dessa effektiviseringar leda till minskade kostnader om 27 miljoner kronor på
helårsbasis.
Kommunfullmäktige beslutade den 3 juli 2020 att utöka ramen med 45 miljoner till socialt förebyggande
insatser riktade till barn och unga samt arbete mot våld i nära relationer. Nämnden bedömer att motsvarande satsning behövs även under nästkommande år.
Nämndens åtgärder under 2020 och framåt bedöms leda till minskade kostnader men samtidigt fortsätter
behovet av insatser hos Malmöborna att öka, framför allt hos barn och unga. Nämnden bedömer att det
krävs ett långsiktigt arbete med tidiga och förebyggande insatser för att minska behovet av till exempel
kostsamma institutionsplaceringar för barn i Malmö. Omställningen från extern köpt vård till vård i egen
regi innebär initialt högre kostnader.
Nämnden bedömer därför att det krävs en utökning av ramen under 2021 med ytterligare 100 miljoner
kronor, jämfört med budget 2020, förutom kompensation för demografi och för löne- och prisutveckling.

Effektiviseringar i befintlig verksamhet
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Den nya organiseringen i förvaltningen för med sig att resurser i större utsträckning än tidigare kan
samutnyttjas och att vissa administrativa kostnader minskar. Nämndens verksamheter arbetar även med
ett mer effektivt nyttjande av lokaler bland annat genom att noggrant utvärdera alla hyreskontrakt som
löper ut innan de förlängs. Ett särskilt projekt pågår i samband med omlokaliseringar av delar av arbetsmarknadsverksamheten.

Tillståndsenheten
Arbetsmarknads- och socialnämnden handlägger ärenden som gäller alkoholserveringstillstånd och försäljningstillstånd för tobak samt utövar tillsyn över alkoholservering, försäljning av tobak, elektroniska
cigaretter och folköl. Verksamheten är helt finansierad av avgifter för ansökningar och tillsyn. Restauranger med stadigvarande serveringstillstånd betalar både en fast och en rörlig avgift för den årliga tillsynen. Den rörliga tillsynsavgiften baseras på omsättningen av alkohol som tillståndshavaren redovisar i
restaurangrapporten.
Coronapandemin har lett till minskad omsättning på många restauranger vilket kommer att påverka intäkterna för tillståndsenheten under 2021 och 2022. Den minskade omsättningen kan innebära att verksamheten inte kommer att kunna finansieras enbart genom avgifter.
Statsbidrag för flyktingar
Kommunbidragsramen Statsbidrag flyktingar omfattar enbart intäkter i form av vissa riktade statsbidrag som
kommunen får för mottagande av nyanlända. Statsbidragen regleras i förordningen (2010:1122) om statlig
ersättning för insatser för vissa utlänningar.
Prognosen för år 2021 är att ramen kommer att uppgå till 74 miljoner kronor.
Utgångspunkten för budgetberäkningen 2021 är antal kommunmottagna personer under 2019 och antaganden om volymer framöver. Budgeten baseras på de ersättningsnivåer som gäller för 2020.
Den nedåtgående trenden av antalet asylsökande fortsätter, vilket innebär färre antal beviljade uppehållstillstånd på sikt. Reserestriktioner som införts i samband med coronapandemin utgör en betydande faktor
för hur många nyanlända tas emot i kommunen framöver. Lagen om tillfälliga bestämmelser att få uppehållstillstånd antas gälla under 2021.
Digitalisering
Nämnden har påbörjat ett omfattande arbete med digitalisering som kommer fortsätta även under perioden 2021 till 2023. Digitalisering inom nämndens verksamheter bedöms leda till effektivisering, ökad
kvalitet, likvärdighet och en förbättrad service till Malmöborna, samt ställer krav på förändrade arbetssätt
och digital kompetens inom nämndens verksamheter.
Ökad användning av e-tjänster och automatisering av processer bedöms leda till att det frigörs tid till socialt förändringsarbete, istället för administrativt arbete. Inom ekonomiskt bistånd kommer till exempel eansökan och automatisering av beräkningar att leda till att socialsekreteraren kan träffa sina klienter mer
och ägna mer tid åt självförsörjningsuppdraget. Effekterna av digitaliseringsarbetet har realiserats redan
under vårens coronapandemi med tillgänglighet genom digitala tjänster och möjlighet för medarbetare att
arbeta hemifrån. Effekterna kommer fortsatt realiseras under 2021.
Olika tekniska hjälpmedel, till exempel självservice för den enskilde Malmöbon genom e-tjänster och chattar ökar tillgänglighet och kan ge brukaren mer inflytande och kontroll över sina egna insatser, något som
forskning visar kan leda till ökad självständighet.
Digitaliseringen leder också till högre förväntningar på förvaltningen, till exempel förväntar sig brukare att
kunna genomföra enklare ärenden på nätet och att kunna ta kontakt med nämndens verksamheter under
alla dygnets timmar. Detta ställer krav på förändrade arbetssätt och ökad tillgänglighet. I omställningsprocessen till digitaliserade arbetssätt kan det krävas mer resurser i termer av tid för utbildning både för personal och för brukare.
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Integrering av rättighetsperspektiv i planeringen
Enligt Malmö stads nya modell för styrning, ledning och utveckling med kommunfullmäktigemål är
nämnderna ansvariga för att beskriva hur jämställdhet, jämlikhet och barnrätt ska integreras i arbetet med
målen. Dessa perspektiv ska fortsätta genomsyra nämndens planering och ligga till grund i mötet med
Malmöborna. Arbetet med rättighetsperspektiven är både en fråga i arbetet för Malmöbon och utifrån ett
medarbetarperspektiv.
Nämnden har en handlingsplan med aktiva åtgärder mot diskriminering. Planen handlar om att förebyggande och främjande aktiviteter genomförs för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och
möjligheter för alla medarbetare. Detta arbete är ett led i att arbeta aktivt med att minska de skillnader i
utfall mellan olika könsidentiteter som framkom i 2019 års medarbetarenkät.
För att kunna bibehålla en god kvalitet i arbetet samt fortsätta utveckla nämndens arbete krävs stöd i utvecklingsarbetet och kontinuerlig kompetensutveckling. Detta har tidigare år möjliggjorts genom de sökbara medel som kommunstyrelsen årligen har utlyst. Arbetsmarknads- och socialnämnden bedömer att
någon form av finansiering från kommunstyrelsen kan bidra till att upprätthålla kommunens arbete med
rättighetsperspektiven under perioden 2021-2023 då många nämnder kommer att ha en pressad ekonomisk situation.
Ekonomistyrning
Nämnden arbetar för att öka kompetensen i förvaltningen avseende ekonomistyrning, bland annat genom
att förtydliga vad budgetansvaret innebär. Ett förslag till riktlinjer för ekonomisk styrning har tagits fram i
samarbete med stadskontoret och föreslås beslutas i nämnden under hösten. En ny resursfördelningsmodell implementeras och dokumenteras. I oktober 2020 utbildas förvaltningens chefer i ekonomi tillsammans med Kommunalekonomernas förening och stadskontoret.
Arbetsmiljö
Arbetet med att säkerställa en god arbetsmiljö kommer fortsatt prioriteras eftersom det finns ett positivt
samband med bra arbetsklimat, låg sjukfrånvaro, låg personalomsättning och en verksamhet av god kvalitet. Att chefer har förutsättningar för ett nära ledarskap är en viktig arbetsmiljöfaktor och en princip som
fortsatt är viktig för nämnden.
Inom flera av nämndens verksamheter är arbetsbelastningen fortfarande hög och arbetet med att förebygga ohälsosam arbetsbelastning fortsätter.
Antalet händelser i verksamheten kopplat till hot och våld samt våld mot medarbetare är fortsatt stort
inom socialtjänsten. Arbetet med att förebygga sådana händelser fortgår.
Den 1 juli 2020 trädde förvaltningens nya organisation i kraft vilket bedöms underlätta möjligheten att
hjälpas åt där behovet är störst. För att alla nämndens brukare ska få en likvärdig service fortsätter förvaltningen att ta fram gemensamma arbetssätt även inom ramen för arbetsmiljöarbetet.
Kompetensförsörjning och lön
Nämndens samlade uppdrag och utmaningar medför en hög grad av komplexitet i arbetet för många av
förvaltningens yrkesgrupper. I syfte att attrahera och behålla medarbetare och chefer med hög kompetens
har nämnden fortsatt behov av att arbeta för förändrad lönestruktur.
Nämnden har ett långsiktigt perspektiv i lönebildningsarbetet utifrån analys och årliga ställningstaganden.
För att säkra kompetensförsörjningen på såväl kort som lång sikt behöver det lönestrukturella arbetet
fortgå över tid.
Under 2021 utmanas behovet av lönestrukturella förflyttningar för förvaltningens yrkesgrupper särskilt i
och med rådande ekonomiska förutsättningar och behöver balanseras mot nämndens behov av att säkra
kompetensförsörjningen.
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Begäran om investeringsram
I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2021 med plan för 2022-2026.
Nämndens planerade investeringar avser främst inköp av inventarier för stadigvarande bruk i samband
med uppstart av nya verksamheter och nya lokaler.

Investeringsram
Begäran om investeringsram 2021 samt plan för 2022-2026 (belopp i tkr)
Begäran
Investeringstyp

Summa investeringsram

Plan

2021

2022

2023

2024

2025

2026

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000
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Sammanfattning
Fritidsaktiviteter bidrar till bättre hälsa och välbefinnande. Särskilt fysisk aktivitet och organiserade fritidsaktiviteter påverkar barn och ungas hälsa positivt. Flickor är mindre fysiskt aktiva än pojkar och de är
underrepresenterade på stadens fritidsgårdar. Även barn och unga med funktionsnedsättning deltar
mindre i föreningsaktiviteter. En annan viktig orsak som påverkar deltagande i fritidsutbudet är barn och
ungas ekonomiska förutsättningar. Fritidsnämnden ser fortsatt utmaning i att aktivera flickor i fritidsaktiviteter.
Idag nyttjas fritidsnämndens resurser i större utsträckning av pojkar och män än flickor och kvinnor. Att
verka för att möjliggöra för att samtliga malmöbor, med fokus på unga, har ett aktivt och meningsfullt
fritidsliv oavsett ekonomiska förutsättningar är prioriterat för fritidsnämnden.
Till följd av den positiva befolkningstillväxten ökar kravet och behovet varierat utbud av fritidsaktiviteter.
Spontanidrotten växer i popularitet och en utmaning framöver blir att tillhandahålla infrastruktur som
tillgodoser malmöbornas skiftande behov. Många fritidsaktiviteter är också ytkrävande och det är viktigt
att detta beaktas i stadsplanering och att berörda nämnder samverkar vid planering av stadens aktivitetsytor och mötesplatser.
När efterfrågan på aktiviteter ökar utgör fritidsnämndens rekreationsanläggningar, simhallar och fritidsgårdar ett viktigt komplement till föreningslivet. Fritidsnämndens behovsanalys avseende ytor för simundervisning och simträning visar att Malmö är i stort behov av fler simytor. Med en ökande befolkning
kommer fler elever som behöver den, i skolundervisningen, obligatoriska simundervisningen.
Nämnden ser behov av att stärka insatserna för flickors aktivering. Under 2020 har nämnden beviljat stöd
till projektet Football for Life som har målsättningen att aktivera fler tjejer inom idrotten genom att utbilda
tjejer/kvinnor som ledare. Nämnden avser att stödja projektet även under 2021.
Funka på fritidsgårdarna är en satsning som syftar till att aktivera fler ungdomar med funktionsnedsättningar.
Satsningen kommer att fortsätta under 2021 med ambitionen att spridas till fler fritidsgårdar.
Införda restriktioner med anledning av pågående coronaviruspandemi ger konsekvenser för föreningslivets verksamhet och ekonomi. I arbete med att skapa en aktiv och meningsfull fritid för alla malmöbor är
ett rikt och varierat aktivitetsutbud av störst vikt och av större betydelse nu än tidigare.
Fritidsnämnden har tilltro till föreningslivet och dess möjligheter att erbjuda malmöborna en meningsfull
fritid. Dock ser nämnden ett behov av att löpande se över nämndens stöd och fördelningsprinciper för att
få ut ännu större effekt av det totala stödet till föreningslivet.
Inom ramen för Malmö stads miljöprogram och handlingsplanen Malmö stadshandlingsplan för utfasning av
konstgräsplaner med granulat, anläggningar med platsgjutet granulat och konstgräs bidrar nämnden till Malmö stads
arbete med att minska plasters negativa påverkan på vår miljö.
Fritidsnämnden ser effektiviseringsmöjligheter inom nämndens uppdrag. Bland annat genom att öka nyttjandegraden av gymnastiksalar. Detta kräver dock i de flesta fallen lokalanpassningar för att få lokalerna
mer funktionella för föreningsaktiviteter. Likaså kommer ett nytt modernt och webbaserat bokningssystem göra fritidsanläggningarna bli mer tillgängliga för bokning för såväl föreningslivet som allmänheten.
Under förutsättning att framtaget planprogram för Stadionområdet fullföljs kommer fritidsnämnden behöva äska utökat kommunbidrag för områdets utveckling under planeringsperioden.
World Pride och Eurogames kommer att äga rum i Malmö och Köpenhamn under 2021. Nämnden har ett
särskilt ansvar för Eurogames som kommer genomföras på Stadionområdet.
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Förändringar i omvärlden
Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under
2021 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra förbättringar i den egna verksamheten?

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under
2021 och framåt och på vilket sätt?
Folkhälsoutveckling
En god hälsa innebär inte enbart ett fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande utan kan och bör ses som
en resurs för både individen och samhället. Fritidsaktiviteter kan bidra till bättre hälsa och välbefinnande,
till förstärkt självbild och bättre självförtroende, till förbättrade prestationer i skolan, till stärkt framtidstro
och till generiskt lärande. Särskilt fysisk aktivitet och organiserade fritidsaktiviteter påverkar barn och
ungas hälsa positivt. Fysisk aktivitet minskar därtill risken för flertalet sjukdomar och psykisk ohälsa oavsett ålder.
Under de senaste åren har den fysiska inaktiviteten och övervikten uppmärksammats både i statliga utredningar och bland forskare. För att möta utmaningarna utökades antalet skolidrottstimmar 2019 med 100
timmar, därtill tillsattes i april 2020 en nationell samordnare för ökad fysisk aktivitet.
Spontanidrotten växer i popularitet och en utmaning framöver blir att tillhandahålla infrastruktur som
tillgodoser malmöbornas skiftande behov. Fritidsnämnden ser bland annat en ökad efterfrågan på naturområden och rekreationsanläggningar som möjliggör fysisk aktivitet för alla malmöbor. Därtill krävs det
platser och aktiviteter där malmöbor kan aktivera sig utan krav på medlemskap och utan att förhålla sig till
specifika tider. Högstadieelever i Malmö vill framförallt att kommunen ska satsa på gym och simhallar.
Därtill vill tjejer att kommunen ska satsa på lokaler för dans och killar fotbollsplaner. Liknande mönster
uppkommer i vilka nya aktiviteter högstadieelever skulle vilja börja på; tjejer vill framförallt börja på 1)
dans, 2) styrketräning/gym/fys, 3) fotboll medan killar vill börja på 1) fotboll, 2) styrketräning/gym/fys,
3) basket.
Barn och ungas livsvillkor
Flickor är mindre fysiskt aktiva i Malmö än pojkar och de är underrepresenterade på stadens fritidsgårdar.
Psykisk ohälsa är fortsatt en stor hälsoutmaning bland unga. Bland barn och unga är andelen som uppger
sig ha god hälsa högre bland pojkar än flickor. Både i Malmö och i Sverige rör sig yngre barn mer än äldre.
Därtill konstateras i exempelvis studier i särskolan också att barn och unga med funktionsnedsättning
motionerar mindre, är mindre med i idrottsföreningar och deltar mindre i det kommunalt subventionerade
fritids- och kulturutbudet.
Hur aktiva barn och unga är skiljer sig också mycket beroende på var i staden de bor. Den främsta förklarande orsaken som påverkar deltagande i fritidsutbudet är barn och ungas ekonomiska förutsättningar.
Barn och unga med goda ekonomiska förutsättningar deltar i signifikant större utsträckning än barn och
unga med sämre ekonomiska förutsättningar i det kommunalt subventionerade kultur- och fritidsutbudet.
Idag nyttjas fritidsnämndens resurser i större utsträckning av pojkar och män än flickor och kvinnor. Att
verka för att möjliggöra att samtliga malmöbor, med fokus på unga, har ett aktivt och meningsfullt fritidsliv oavsett ekonomiska förutsättningar är prioriterat för fritidsnämnden.
Befolkningsutveckling
Malmös befolkning har ökat kontinuerligt sedan 1985 och enligt Malmö stads långsiktiga befolkningsprognos förespås Malmö bli en halvmiljonstad 2050. Främst växer målgruppen barn och unga. För perioden
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2019–2030 förväntas Malmös befolkning öka med 14 procent, vilket motsvarar 49 200 personer. Totalt
väntas Malmö ha omkring 393 000 invånare 2030. Gruppen i grundskoleåldrarna (6 - 15 år) förväntas växa
snabbt fram till 2023 och sedan långsammare. Totalt förväntas åldersgruppen 6–15 år växa med cirka
4 500 personer, motsvarande 12 procent, under perioden. Snabbast bedöms ökningen vara i åldersgruppen
16–19 år, där ökningen förväntas vara 42 procent fram till år 2030 (cirka 5 300 personer). Tillväxten inom
den gruppen är snabb under prognosperioden, främst mellan åren 2022 och 2028. Fritidsnämndens målgrupp 4–25 år förväntas öka med 15 procent fram till år 2030 (en ökning med 15 000 personer).
Gruppen med de yngsta äldre, som är mellan 65–79 förväntas öka med 17 procent, vilket motsvarar 6 300
personer under perioden. En annan grupp som växer är gruppen 80–89 åringar som förväntas öka med 35
procent (cirka 4 100 personer) fram till 2030.
Till följd av den positiva befolkningstillväxten ökar även behovet av ett utökat fritidsutbud och därtill ett
ökat antal flexibla aktivitetsytor. Dessa är ytkrävande och det är därmed avgörande att behovet beaktas i
stadsplanering och att nämnderna samverkar vid planering av stadens mötesplatser
Coronaviruspandemin
Införda restriktioner med anledning av pågående coronaviruspandemi ger konsekvenser för föreningslivets verksamhet och ekonomi. Det har bland annat inneburit minskade medlemsintäkter och minskat stöd
från sponsorer. Förbudet mot sammankomster med fler än 50 personer har under våren 2020 fått föreningar och förbund att avboka sina arrangemang. Om utvecklingen fortsätter under hösten 2020 kan det
komma att påverka arrangemang framöver.
Coronaviruspandemin påverkar även nämndens besöksanläggningar. Badverksamheten och fritidsgårdsverksamheten har sett en minskning av antalet besökare medan rekreationsområdena har sett ökat antal
besökare. De olika restriktionerna innebär att många låter bli att utföra sina vanliga aktiviteter.
De beslut som har tagits och de som kommer att fattas kopplat till coronaviruspandemin kommer med
stor sannolikhet påverka nämndens verksamhet i flertalet år framöver. Sannolikt kommer skillnader i hälsa
och levnadsvillkor i Malmö att öka till följd av pandemin. I arbete med att skapa en aktiv och meningsfull
fritid för alla malmöbor är ett rikt och varierat aktivitetsutbud av störst vikt och av större betydelse nu än
tidigare.

Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra förbättringar i den egna verksamheten?
Ett helt Malmö
Föreningsliv, idéburna sektor och civilsamhället är centrala delar i en demokratisk samhällsutveckling.
Verksamheterna bidrar till ökad integration och inkludering i samhället samt motverkar segregation och
isolering. Nämnden ser stora värden i att även fortsättningsvis arbeta nära tillsammans med dessa aktörer.
Samverkan inom Malmö stad är en nyckelfaktor för nämndens måluppfyllelse. Nämnden ser ett behov av
ett utvecklat samarbete med skolnämnderna vid exempelvis planering av nya skolor samt dess yt- och
lokalbehov kopplat till aktiviteter men även för att möjliggöra aktiviteter i anslutningen till skolan efter
skoltid.
Nämnden anser att det är av stor vikt att det i översiktsplanen beaktas behovet av ytor för fritidsaktiviteter
i exploateringsområden. Vidare är ett utvecklat samarbete med berörda nämnder, såsom tekniska nämnden och kulturnämnden, vid planering av nya mötesplatser för malmöborna fördelaktigt. Detta kan ge
såväl högre måluppfyllelse som positiva ekonomiska konsekvenser via ett mer effektivt resursutnyttjande.
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Förändring och utveckling av nämndens verksamhet
Här besvarar nämnden följande frågor:
•
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom
nämnden framöver och varför?
Hur planerar nämnden att finansiera kommande verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller
kvalitetsutveckling?

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras
inom nämnden framöver och varför?
Varierat fritidsutbud
Fritidsnämnden anpassar och förändrar kontinuerligt stödet till föreningar för att ge dem goda förutsättningar för att kunna växa och utvecklas. Barn och ungas efterfrågan av fritidsaktiviteter av en mer oregelbunden karaktär fortsätter att utmanar det traditionella. Ett komplement till det traditionella föreningslivet
i Malmö har varit satsningen ”Drop-in”, gratisaktiviteter som genomförs av föreningslivet, utan krav på
medlemskap eller regelbundenhet. Deltagandet i Drop-in aktiviteterna har ökat och nått målgrupper som
tar del av det traditionella fritidsutbudet i mindre utsträckning, exempelvis flickor och barn och unga med
sämre ekonomiska förutsättningar. Riktade kommunikationsinsatser mot prioriterade målgrupper, genom
exempelvis föräldrar, kommer att vara av utveckling av satsningen under kommande år.
När efterfrågan på oregelbundna aktiviteter ökar, utgör fritidsnämndens rekreationsanläggningar, simhallar
och fritidsgårdar ett viktigt komplement till föreningslivet. Fritidsgårdarna i Malmö bedriver öppen verksamhet och är en viktig mötesplats för barn och unga och för området de verkar i. Tillsammans med andra
aktörer i området, bland annat inom ramen för CTC, bedrivs trygghetsskapande åtgärder. Fritidsgårdarna
är gratis och öppna för alla. I takt med att staden växer ser fritidsnämnden att det finns behov av fler fritidsgårdar och fler föreningsdrivna mötesplatser för unga i staden. Rekreationsområdena är viktiga mötesplatser som stimulerar till fysisk aktivitet och generationsöverskridande möten. För att en utveckling ska
vara möjlig och för att malmöborna ska få ut så mycket som möjligt av verksamheterna krävs samarbete
med andra berörda nämnder och även tydlighet i gränsdragningar och ansvar. Under rådande Coronaviruspandemi har aktiviteter skapats utomhus i större utsträckning och nämnden ser en ökad efterfrågan av
utomhusaktiviteter även fortsättningsvis.
Kommunfullmäktige har under 2019 gett fritidsnämnden i uppdrag att ansvara för ett gemensamt boknings- och bidragssystem samt att ta fram en modell för hur bidragsgivande nämnder kan hantera boknings- och bidragssystemet. Dessutom behövs en löpande översyn av fritidsnämndens bidragsregler och
fördelningsprinciper för att få ut ännu större effekt av det totala stödet till föreningslivet och för att reducera bidragsadministrationen för såväl föreningslivet som nämnden.
Fritidsnämndens målsättning är att alla Malmös barn och unga ska ha samma förutsättningar till en meningsfull fritid. Därtill strävar nämnden efter att varierat fritidsutbud som stimulerar till aktivitet och rörelse genom hela livet. Fritidsnämnden vill betona vikten av såväl fysiska aktiviteter som aktiviteter med
fokus på socialt deltagande. Båda delarna behövs och bidrar till en meningsfull fritid.
Flexibla anläggningar och ytor
För att kunna möta barn och ungas önskemål och behov och intressen är det av vikt att nämndens anläggningar är flexibla och kan nyttjas till olika idrotter och aktiviteter. Likaså ska staden planeras och bygggas på ett sätt som lockar till rörelse och spontana aktiviteter. Fler skolor planeras att byggas som ett resultat av en ökad befolkning i Malmö. Till varje skola tillkommer en idrottshall som möjliggör fler aktivitetstillfällen för Malmös barn och unga, även på fritiden. Fritidsnämnden har, tillsammans med kulturnämnden, kunskap om vad malmöborna efterfrågar på sin fritid och vill vara med i planering av ytor för fritidsaktiviteter, såsom idrottshallar, för att säkerställa att malmöbornas behov och efterfrågan tillgodoses.
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Fritidsnämndens behovsanalys beträffande ytor för simundervisning och simträning visar att Malmö är i
stort behov av fler simytor. Med en ökande befolkning kommer fler elever som behöver den i skolundervisningen obligatoriska simundervisningen. Dessutom innebär fler simytor att föreningslivet kan utvecklas
och erbjuda mer simundervisning till allmänheten.
Nämnden kommer se över driftsformen för olika typer av verksamhet med syfte att få en mer kostnadseffektiv verksamhet. Bland annat ser nämnden ett värde i att utveckla fler föreningsdrivna mötesplatser.
Hand i hand med fritidssektorns utveckling finns det gemensamma ansvaret för att skapa en långsiktigt
hållbar stadsutveckling. Malmö stad medverkar i ett nationellt samarbete i syfte att utveckla nya underlag
för fotbollsspel som innehåller mindre eller inga plaster. Likaså arbetar nämnden aktivt inom ramen för
Malmö stads miljöprogram och handlingsplanen Malmö stadshandlingsplan för utfasning av konstgräsplaner med
granulat, anläggningar med platsgjutet granulat och konstgräs.
Synliga och osynliga barriärer
Flickors deltagande i fritidsaktiviteter är lägre än pojkars såväl nationellt som i Malmö. För att stimulera
flickors deltagande kommer bland annat lov- och drop-in aktiviteter ha fokus dans, gym och simning.
Fritidsgårdarna utgör ett alternativ och ett komplement till föreningslivet för barn och unga som inte är
föreningsaktiva i samma utsträckning som andra. Genom sitt särskilda fokus på dans, friluftsliv och unga
med funktionsnedsättningar arbetar fritidsgårdarna med att beakta de särskilt prioriterade målgrupperna
och möta efterfrågan på dansaktiviteter och natursatsningar.
I Malmö kan barn och unga ta del av en rad olika aktiviteter, genom föreningslivet, olika mötesplatser och
andra aktörer som verkar i staden. Ska alla barn och unga ha möjlighet till meningsfull fritid behövs det
varierat och också en kompletterande utbud av kostnadsfria aktiviteter över hela året. En geografisk spridning av fritidsutbudet i staden bidrar till att malmöbor från stadens olika delar kan mötas och integrera
med varandra.
Nämnden har under 2020 beviljat bidrag för projektet Football for Life som, med fotbollen som verktyg,
arbetar för att stärka unga tjejers självkänsla och självförtroende. Projektets målsättning är att aktivera fler
tjejer inom idrotten och fotbollen genom att utbilda tjejer/kvinnor som ledare, domare och administratörer inom fotbollen. Nämnden avser att stödja projektet även under 2021.
Fritidsnämnden arbetar med att tillgänglighetsanpassa nämndens anläggningar för personer med funktionsnedsättning genom bland annat ramper, dörröppnare och kontrastmålningar. Arbetet förstärkts genom svenska parasportförbundets Vinnovaprojekt som bidrar med kunskap om målgruppens behov. Underlaget är till hjälp när nämnden prioriterar vilka åtgärder som behöver vidtas. Fritidsgårdsverksamheten
har i samarbete med funktionsstödsnämnden under 2020 arbetat med satsningen "Funka på fritidsgårdarna" som riktar sig till ungdomar med funktionsnedsättningar. Satsningen kommer att fortsätta även under
2021 med ambitionen att spridas till fler fritidsgårdar.
Hur planerar nämnden att finansiera kommande verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller
kvalitetsutveckling?
Delar av nämndens anläggningsbestånd har låg nyttjandegrad. Fritidsnämndens möjligheter att öka nyttjandegraden gäller främst gymnastiksalar. Detta kräver dock i de flesta fallen lokalanpassningar för att få
lokalerna mer funktionella för föreningsaktiviteter. Några av fritidsnämndens anläggningar, exempelvis
Hyllie sportcenter och Enighets sportcenter, har relativt låg nyttjandegrad under dagtid. Dessa lokaler
skulle eventuellt kunna användas av gymnasie- eller grundskolor för ämnet idrott och hälsa.
Ökad digitalisering kan ge effektiviseringar på kort och lång sikt. Med ett nytt modernt och webbaserat
bokningssystem kommer fritidsanläggningarna bli mer tillgängliga för bokning, för såväl föreningslivet
som allmänheten. Bokningssystemet ska kunna integreras med anläggningarnas passagesystem, så att öppning och stängning av anläggningarna ska kunna ske med mindre personalinsats. Nämnden ser vinster
med fler inslag av automatisering i verksamheten, såsom robotgräsklippning på nämndens idrottsanläggningar nattetid, kritningsrobot, städrobot mm, samt automatisering inom administration med hjälp av AI
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på längre sikt.
Nämnden har för ambition under 2021 att se över bidragsgivningens omfattning och utformning. Färre
bidragstyper kan medföra minskad administration för föreningslivet och förvaltningen då hanteringen av
bidragen är tidskrävande.
Fritidsnämnden kommer också att sträva efter att i större utsträckning utvärdera olika insatsers effekt i
förhållande till uppsatta mål för att eventuellt ompröva befintlig resursfördelning.
Många av planerade förändringar ligger inom de ansvarsområden som fritidsnämnden erhåller demografikompensation för och tillkommande driftkostnader beräknas kunna hanteras inom de ekonomiska förutsättningar som en demografikompensation ger. Det råder dock en osäkerhet om nuvarande nivå på demografikompensationen täcker fritidsnämndens andel av tillkommande driftskostnader för nya idrottshallar
som följer av grundskoleutbyggnaden.
Utanför demografikompensationen ligger finansieringen av stadionområdets utveckling, anordnande av
större idrottsevenemang samt nämndens bad- och rekreationsverksamhet.
Under förutsättning att framtaget planprogram för Stadionområdet fullföljs kommer fritidsnämnden behöva äska utökat kommunbidrag för områdets utveckling under planeringsperioden. Visionen är att bygga
en öppen och grön stadsdel för idrott, utbildning och evenemang mitt i Malmö. Befintliga anläggningar
behöver också utvecklas för förbättrad publik- och evenemangskapacitet samt rustas upp för att bättre
svara upp mot elitidrottens behov och därmed stärka föreningars och stadens arbete för att värva internationella idrottsevenemang. En viktig aktör i utvecklingen av Stadionområdet är Malmö idrottsakademi som
tillsammans med Malmö universitet och RF SISU Skåne erbjuder kompetenscenter för hållbar elitidrott.
World Pride 2021 kommer att äga rum i Malmö och Köpenhamn. För första gången slås även Eurogames
ihop med World Pride och tillsammans förväntas dessa två evenemang locka till sig tusentals deltagare. Av
totalt 29 tävlingar i Eurogames kommer fyra att genomföras i Malmö.
Under planperioden finns det behov av ytterligare simytor. Tillkommande årliga driftkostnader är av den
storleken att fritidsnämnden inte kan hantera det inom befintlig budgetram.

Stiftelsen Malmö Sommargårdar
Stiftelsen Malmö Sommargårdar driver sommarkoloniverksamhet i Höllviken och Hästveda för skolbarn
och förskolebarn bosatta i Malmö. För år 2020 får stiftelsen 16 034 tkr i bidrag från fritidsnämnden. Stiftelsen äskar om en uppräkning av 2020 års bidrag 3,0 % och en utökning med 600 tkr för ökade driftskostnader vid uppdrag att bedriva tonårskollo.
Stiftelsens budgetskrivelse för 2021 bifogas.
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Begäran om investeringsram
I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2021 med plan för 2022-2026.

Investeringsram
Begäran om investeringsram 2021 samt plan för 2022-2026 (belopp i tkr)
Begäran
Investeringstyp

Summa investeringsram

Plan

2021

2022

2023

2024

2025

2026

5 600

5 200

5 500

6 500

6 500

6 500

5 600

5 200

5 500

6 500

6 500

6 500

Fritidsnämndens investeringar avser huvudsakligen ersättningsanskaffning av maskiner och utrustning till
drift och skötsel av idrottsanläggningar och inventarier till nya lokaler.
Nivåhöjningen 2021 samt 2022 hänger samman med fritidsgårds utveckling där nya fritidgårdar planeras
driftsättas inom den aktuella perioden.
Nivåhöjningen fr.o.m. år 2023 hänger samman med stadionområdets utveckling och etableringen av en ny
simhall som ska stå klart 2023.

Källhänvisning
- Ungdomars fritidsaktiviteter 2020
- Folkhälsomyndigheten
- Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne 2016
- Ung livsstil
- WHO, Skolbarns hälsovanor, Health Behaviour in School-aged Children, 2017/18
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Sammanfattning
Funktionsstödsnämndens verksamhet styrs av LSS-lagstiftningens och socialtjänstlagens intentioner samt
de politiska målen i Malmö stad. Verksamheten präglas av likvärdighet i tillgången till stöd och hjälp för
nämndens målgrupper samt god service och beaktar ett barnrätts-, jämställd-hets- och antidiskrimineringsperspektiv.
Funktionsstödsnämnden tillhör tillsammans med hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och arbetsmarknadsoch socialnämnden Malmö stads tre socialnämnder.För att säkerställa en långsiktigt socialt hållbar utveckling i Malmö krävs att staden kan leverera verksamhet av god kvalitet till nämndernas målgrupper. Inför
budget 2021 har socialnämnderna identifierat gemensamma faktorer som påverkar nämndernas verksamhet de närmaste åren såsom ekonomisk konjunktur, förändringar i lagstiftningen, kompetensförsörjning,
digitaliseringsmöjligheter.
Befolkningsutvecklingen i Malmö stad leder till ett ökat antal personer med behov av insatser inom funktionsstödsnämndens målgrupp. Utbyggnad inom LSS och SoL planeras varje år för att möta en ökad efterfrågan. Svårigheter som anskaffning av lämpliga tomter eller att bygglov inte beviljas leder ofta till senare
start av planerade objekt.
Nämnden vill påtala att Försäkringskassans förändrade praxis med medföljande kostnadsövervältring utgör en fortsatt ekonomisk utmaning de närmaste åren när det gäller insatsen personlig assistans och andra
LSS-insatser. Aviserade lagförändringar förväntas ge en positiv påverkan på ekonomin dock i mindre omfattning, en osäkerhet i bedömningen av kostnader som kommer att belasta nämndens budget framöver
kvarstår.
För att kunna erbjuda Malmöborna en hållbar god service är det av avgörande betydelse att förvaltningen
kan rekrytera, utveckla och behålla engagerade medarbetare med rätt kompetens. En attraktiv arbetsgivare
gör att personalomsättningen minskar och bidrar till bättre kontinuitet och kompetensförsörjning. För att
möta nästkommande års utmaningar planerar nämnden satsningar för att uppnå målen gällande heltid som
norm, minskning av andelen timavlönade timmar, sjukfrånvaro och antal arbetsskador samt satsningar på
kompetensutveckling.
Genomförd och planerad verksamhetsutveckling såsom implementeringen av en pedagogisk struktur och
ett återhämningsinriktat arbetssätt inom LSS-boenden bidrar till en förbättrad ar-betsmiljö för medarbetarna genom minskad sjukfrånvaro, tryggare anställningar i en heltidsorganisation, färre hot- och våld situationer.
Digitala lösningar för att möta utmaningar och som underlättar för medarbetarna och utveckling av välfärdsteknologi för mer självbestämmande för brukarna är prioriterade områden för nämnden. Att digitalisera administrativa processer är en viktig effektiviseringsfaktor som frigör tid och ekonomiska resurser.
Funktionsstödsnämnden vill framhålla vikten av att det i budget 2021 avsätts medel för LSS-utbyggnad
motsvarande 11 500 tkr och att nämnden som tidigare år erhåller demografimedel.
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Förändringar i omvärlden
Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under
2021 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra förbättringar i den egna verksamheten?

Funktionsstödsnämnden tillhör tillsammans med hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och arbetsmarknadsoch socialnämnden området för arbete och socialt förebyggande med grunduppdrag sociala frågor.
Gemensamma utmaningar för socialnämnderna
Malmö stads tre socialnämnder – funktionsstödsnämnden, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden – har gemensamt arbetat med att identifiera Malmös största utmaningar för nämndernas målgrupper.
Nämnderna har gemensamt sett över förändringar i omvärlden, utvecklingstrender på global och nationell
nivå samt nya lagar eller myndighetsbeslut är faktorer som påverkar socialnämndernas verksamhet och
ekonomi på kort och lång sikt.

Ekonomi

Karaktäristiskt för nämndernas verksamheter är att de är lagstyrda, vilket innebär en rättighet för Malmöborna att utifrån behov och prövning tillhandahållas service utifrån främst socialtjänstlagen (SoL), hälsooch sjukvårdslagen (HSL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Nämndernas grunduppdrag innebär att tillhandahålla det stöd och den hjälp som styrs genom lagar och
förordningar och som riksdagen och kommunfullmäktige har beslutat om. Målgrupperna är Malmöbor
över 65 år, Malmöbor med funktionsnedsättningar och Malmöbor som behöver hjälp av sociala skäl.
Den prognostiserade lågkonjunkturen förväntas ge ett starkt avtryck i skatteunderlag och därmed kommunernas budgetar. I en förväntad krympande ekonomi behöver nya avvägningar göras mellan stadens
verksamheter för att säkra de lagstadgade uppdragen med bibehållen kvalitet och en god arbetsmiljö.
Socialnämnderna har fortsatta ambitioner att säkerställa en långsiktigt socialt hållbar utveckling i Malmö
stad, vilket innebär att leverera verksamhet av god kvalitet till målgrupperna och att detta görs på ett effektivt sätt.

Konjunktur, arbetsmarknad och kompetensförsörjning samt Covid 19

På grund av följderna av Coronapandemin prognostiserar finansdepartementet en lågkonjunktur och en
ökande arbetslöshet i landet. De omfattande varsel och konkurser som rapporteras bekräftar bilden av att
arbetsmarknaden kommer att försämras med fallande sysselsättning och stigande arbetslöshet.
En trend som i hög grad påverkar socialnämndernas verksamhetsområden är den hårdare konkurrensen
om kompetens, särskilt för vissa yrkeskategorier. Socialnämnderna arbetar med att skapa goda förutsättningar för att attrahera, rekrytera och behålla personal. Det sker genom bland annat arbetet kring heltid
som norm, satsningar på kompetensutveckling och en god arbetsmiljö. Första linjens chefer får stöd i sitt
arbete för att klara sitt komplexa uppdrag och samtidigt utöva ett nära ledarskap.
I ett inledande skede av Coronautbrottet märks ett ökat intresse för utbildning till flera av de legitimerade
yrkena. Effekterna av detta på längre sikt är svåra att bedöma.
Virusutbrottet har visat på behovet av lager av skyddsutrustning och annat nödvändigt material. Överväganden och beslut behövs för att kunna förbereda verksamheterna inför risken av nya pandemier eller
kriser. Samverkan mellan nämnder, Region Skåne och andra aktörer bedöms utgöra grunden för planeringen.
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Statliga utredningar och beslut

Det finns ett antal större nationella utredningar och beslut som påverkar socialnämnderna.
Tillfälliga och riktade statsbidrag kan leda till underfinansierad verksamhet om dessa statsbidrag sedan dras
in, vilket försvårar planeringen på längre sikt. Generella och långsiktiga satsningar ger bättre förutsättningar för en stabilare utveckling och verksamhet.
Flera översyner av gällande lagar och bestämmelser är pågående vilka kan påverka nämndernas verksamhet:
•
•
•
•

Framtidens socialtjänst genom översyn av socialtjänstlagen, vilken bland annat förväntas främja
det förebyggande arbetet och förenkla biståndsgivningen.
En ny nationell anhörigstrategi är under framtagande.
Välfärdskommissionen ska systematiskt identifiera och analysera konkreta åtgärder som kan
stärka kommunsektorns förmåga att tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet i framtiden.
Förändringar i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade som LSS-utredningen förespråkar skall enligt förslag träda i kraft den 1 januari 2022. Förändringarna kan innebära att staten
får lägre kostnader och att kommunernas kostnader ökar.

Kostnadsövervältringar

Övervältring av kostnader till kommunen sker både från stat och region. Det har påverkan på socialnämndernas ekonomiska utveckling och är en del i den fortsatta utmaningen.

Åtstramningar gällande rätten till personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken ger ökade kostnader för
kommunen som får ta över ansvaret för personer som tidigare fått assistansersättning från Försäkringskassan.

Digitalisering och välfärdsteknik

Digitaliseringen förväntas leda till effektivisering inom flera verksamhetsområden. Den möjliggör införande av välfärdsteknologi som bidrar till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för socialnämndernas målgrupper och deras anhöriga.
En förutsättning för att nämnderna ska kunna genomföra planerade och kommande satsningar på digitalisering och välfärdstekniska lösningar är att digital infrastruktur finns tillgängligt inom staden samt att det
finns en samsyn kring den digitala utvecklingen och dess prioritet. Utmaningen att tillgodose de resurser
som krävs fordrar samarbete över förvaltningsgränserna. Nya arbetssätt, som främjar samarbete och driver
utvecklingen framåt, behöver tas fram.

Större värden genom samarbete med andra aktörer

En del i effektiviseringen av nämndernas verksamhet är pågående och utökade samarbeten med olika
aktörer om viktiga verksamhetsområden.
•
•
•

Samarbete med Region Skåne kring den enskilde brukaren/patienten i syfte att förstärka den nära
och personcentrerade vården.
Samarbete med andra förvaltningar avseende nyttjande av lokaler, men även planering, byggande,
renovering och underhåll av lokaler i syfte att korta ned ledtider.
Samarbete med statliga myndigheter och till exempel bostadsföretag, i syfte att identifiera problem, risker och utmaningar samt föreslå lösningar för att motverka oegentligheter inom välfärdssystemet.

En del av de förändringar som sker i omvärlden påverkar funktionsstödsnämnden i större grad, vilket
redogörs nedan.
LSS-lagstiftning och kostnadsövervältring från staten
Antalet personer med beviljad statlig assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) har minskat
kraftigt de senaste åren. Antalet assistansberättigade personer fortsätter att minska på riksnivå. I december
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2019 hade 14 159 personer assistansersättning från Försäkringskassan. Det innebär 2 020 färre personer
jämfört med oktober 2015. Under 2019 fick samtidigt 82 procent avslag på sin förstagångsansökan.
I Malmö stad har antalet personer med beviljad assistansersättning från Försäkringskassan i snitt per månad minskat från 476 år 2015 till 408 år 2019.
Statliga åtstramningar gällande rätten till personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken har medfört att
kommunen fått ta över ansvaret för ett antal personer som tidigare fått assistansersättning från Försäkringskassan. Förändringarna har lett till att personer i behov av personlig assistans i större utsträckning
vänder sig direkt till kommunen för att ansöka om personlig assistans och andra kompletterande insatser.
Kommunen står även för andra insatser ifall brukaren har fått indragen assistansersättning enligt SFB, för
att på så sätt tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor. Detta kan handla om boende eller andra insatser
som t.ex. avlösning, ledsagning eller korttidsvistelse vilket medför ökade kostnader.
Försäkringskassans förändrade praxis med medföljande kostnadsövervältring kvarstår för kommunsektorn. Konsekvenserna av aviserade lagförändringar och pågående utredningar inom personlig assistans är
svåra att uppskatta och medför en osäkerhet i bedömningen av kostnader som kommer att belasta nämndens budget framöver.
En ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade trädde i kraft den 1 juli
2020. Ändringen innebär att samtliga hjälpmoment vid andningshjälp och måltid i form av sondmatning
utgör sådana grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans enligt lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade. Lagändringen bedöms leda till en positiv påverkan på kommunens ekonomi,
dock i mindre omfattning. De ärenden som berörs av lagändringen uppskattas som få i förhållande till det
totala antalet ärenden som under åren har förts över till förvaltningen. Större delen av de ekonomiska
konsekvenserna till följd av senare tids åtstramningar och förändrad praxis i bedömningen av rätten till
assistansersättning kvarstår.
Regeringen tillsatte i januari 2020 en utredning om stärkt rätt till personlig assistans för tillsyn och egenvårdsinsatser samt översyn av föräldraansvaret.Utredningen som ska vara klar den 23 mars 2021 kan ge
lagförslag som kan antas i riksdagen hösten 2021, alternativt våren 2022. Detta innebär att lagförändringar
till följd av utredningen kommer att påverka funktionsstödsnämndens verksamhet och kostnader först
med början från 2022 och eventuellt med helårseffekt 2023.
LSS-utredningen redovisades i januari 2019 och föreslåromfattande förändringar i lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning med ikraftträdande den 1 januari 2022. Förändringarna, i
fall de genomförs kan få verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser för funktionsstödsnämnden.
Utredningen har gått ut på remiss sommaren 2020 och skall besvaras senast den 12 november 2020.
Diskrepansen mellan den årliga löneutvecklingen för personliga assistenter och uppräkningen av assistansersättningen från Försäkringskassan kan också ses som en övervältring av kostnader till kommunen. ”Gapet” mellan en löneutveckling på ca tre procent per år för kommunalt anställda personliga assistenter och
en årlig uppräkning av timersättningen för personlig assistans SFB om ca en procent leder till en ständig
försämring av ekonomiska förutsättningar för nämndens utförande enhet.
Problematiken uppmärksammas i SKR:s ekonomirapport från oktober 2019: ”Ersättningsnivån för den
statliga personliga assistansen har haft en uppräkningsnivå som inte motsvarar löneökningstakten för
verksamheten sedan 2014. Totalt motsvarar den lägre uppräkningen en urholkning med 23 kronor per
timme sedan 2014. Detta innebär att löner och villkor för de anställda pressas. För kommunerna innebär
den otillräckliga uppräkningen att en större del av kostnaderna, i de fall där kommunerna är utförare, skattefinansieras av kommunerna i stället för att staten ersätter kommunerna per utförd timme”.
Riktade statsbidrag och påverkan på långtidsplanering
Uppdrag psykisk hälsa är en överenskommelse mellan SKR och Socialdepartementet som syftar till att
skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete när det gäller individ- och behovsanpassade effektiva insatser av god kvalitet inom området psykisk hälsa.
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Inom ramen för Uppdrag psykisk hälsa upprättar Malmö stad varje år en lokal handlingsplan. Satsningar
inom ramen för handlingsplanen har de senaste åren finansierats med stimulansmedel för riktade insatser
inom området psykisk ohälsa (PRIO- medel). Statsbidrag om drygt 5 000 tkr respektive 6 000 tkr har finansierat funktionsstödsnämndens utvecklingsarbete inom psykisk hälsa 2018 och 2019. Motsvarande
statsbidrag 2020 är 5 500 tkr.
Utvecklingsarbetet som genomförts på det psykiatriska området de senaste åren och som finansierats med
statsbidrag är omfattande och har banat väg för vidare satsningar på en högkvalitativ socialpsykiatri som
profileras som förebyggande och uppsökande. Saknandet av framförhållning gällande finansieringsfrågan
försvårar dock en långsiktig planering av insatser på området. Osäkerhet om finansiering utgör en utmaning framöver.
Covid-19
Virusutbrottet 2020 kan resultera i långsiktiga konsekvenser för funktionsstödsnämndens målgrupper och
därmed ökat behov av resurser inom verksamheten.
En eventuellt försämrad hälsostatus till följd av att den enskilde avstått från insatser som daglig verksamhet eller ledsagarservice under en längre tid 2020 kan leda till ökat behov av stöd 2021. Den psykiska ohälsan riskerar att öka som en följd av Coronakrisen. Påverkan på samhället och näringslivet gör att många
förlorar sina jobb och sin försörjning, Tillgången till sociala arenor krymper när den ideella sektorn stänger
sin verksamhet. En försämrad psykisk hälsa kan leda till en ökad efterfrågan av insatser inom nämndens
socialpsykiatriska område under 2021 och framöver.
Nämndens planerade förändringar och satsningar 2020 kan bli försenade till följd av virusutbrottet. Övergången från daglig verksamhet till lönearbete kan möta utmaningar i form av en fördröjd samarbetsprocess med företag och andra externa aktörer. Övertag av utförandet av hemtjänstinsatser från hälsa, vårdoch omsorgsförvaltningen fördröjs till följd av målgruppens oro inför personalbyte i rådande situation.
Det är viktigt att dra lärdom av nuvarande Coronapandemin och tillsammans i staden förbättra beredskapen inför eventuella kommande pandemier.
Utvecklat samarbete inom Malmö stad
Förändringar i omvärlden och ett begränsat ekonomiskt utrymme medför behovet av ett stort gemensamt
utvecklingsarbete i Malmö stad. Bra samverkansformer säkerställer att stadens förvaltningar är rustade för
att ta sig an framtidens utmaningar.
Ett viktigt samarbetsområde inom Malmö stad är ett effektivt nyttjande av lokaler, men även planering,
byggande, renovering och underhåll av lokaler i syfte att korta ned ledtider.
Utvecklingen de närmaste åren skapar behov av en tydligare struktur i kommunövergripande IT-satsningar
och andra satsningar såväl som ett nytt tänkande när det gäller samnyttjande av resurser. Avtal gällande
flera verksamhetssystem kommer inom de närmaste åren att upphöra och nya upphandlingar kommer att
göras av till exempel stödsystem för myndighetsutövning, dokumentation och avvikelsehantering.
Webbtillgänglighetsdirektivet ställer höga krav på att all information på offentlig webbplats ska vara tillgängliggjord. Det är positivt om socialnämnderna samordnar sina insatser för att möta behovet av tekniska
lösningar samt nya och högre kompetenskrav hos medarbetare.
Den psykiska ohälsan i samhället ökar, både bland barn och bland vuxna och det finns en risk att den
påverkas ytterligare utifrån konsekvenser av Covid-19. Vuxna i Malmö och i Skåne har också sedan tidigare sämre psykisk hälsa än rikssnittet. Många personer med psykisk ohälsa behöver hjälp från flera olika
myndigheter och nämnder inom Malmö stad.
Under 2020 arbetar en gemensam ledningsgrupp med representanter för funktionsstödsnämndens och
arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter aktivt med att driva ett strategiskt utvecklingsarbete
för målgruppen. Arbetet är prioriterat och kommer att fortsätta under kommande år för att säkerställa en
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sammanhållen vård för personer med psykisk ohälsa. Den gemensamma ledningsgruppen kommer bland
annat hantera utmaningar så som boende för brukare med olika behov.
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Förändring och utveckling av nämndens verksamhet
Här besvarar nämnden följande frågor:
•
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom
nämnden framöver och varför?
Hur planerar nämnden att finansiera kommande verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller
kvalitetsutveckling?

Funktionsstödsnämndens satsningar de senaste budgetåren har haft fokus på kärnverksamheten i syfte att
tillförsäkra goda levnadsvillkor för nämndens målgrupper samt en god arbetsmiljö och goda kompetensutvecklingsmöjligheter för medarbetarna. Inför budget 2021 fortsätter arbetet enligt samma inriktning,
med utgångspunkt i långsiktighet och fokus på hållbara insatser.
Till grund för funktionsstödsförvaltningens förändringsarbete och kvalitetssatsningar i verksamheten under innevarande period och de närmaste åren står de framtagna strategiska fokusområden för perioden
2019 - 2022. Dessa fokusområden är: öka individens självbestämmande och delaktighet, fördjupa samarbetet och verka för en helhetssyn kring den enskilde, utveckla verksamheten med stöd av välfärdsteknologi och digitalisering, utveckla förebyggande och innovativa insatser, främja en attraktiv arbetsplats och
en lärande organisation, arbeta för en hållbar ekonomi och effektivitet.
Verksamhetsförändringar, kvalitetsutveckling och effektiviseringar
Funktionsstödsnämndens uppdrag är att säkerställa att behov och rättigheter tillgodoses för nämndens
målgrupper. Inför 2021 har nämnden identifierat några verksamhetsspecifika utmaningar som, vid sidan
om behovet av utbyggnad till följd av ökade volymer är avgörande för att leva upp till LSS-lagstiftningens
och socialtjänstlagens intentioner samt de politiska målen i Malmö stad. Funktionsstödsnämnden arbetar
kontinuerligt med effektiviseringar inom verksamheten och stabsfunktionen för att frigöra resurser till bl.a.
kvalitetsutveckling och ej påverkbara verksamhetsförändringar.
Befolkningsstruktur, boende och behov av utbyggnad
Malmös befolkning växer, den snabba tillväxten förväntas fortsätta framöver.
Den faktiska befolkningsutvecklingen har betydelse för funktionsstödsnämndens verksamheter. Funktionsstödsnämndens målgrupper finns inom alla åldersintervaller, då nämndens verksamheter riktar sig till
barn, unga och vuxna, inom LSS och socialpsykiatri samt insatser till barn med svår somatisk sjukdom.
Malmö stads växande befolkning medför att fler Malmöbor efterfrågar kommunal service inom de områden som funktionsstödsnämnden ansvarar för. Ökningen som prognostiseras bland yngre kan exempelvis
medföra ökat behov av daglig verksamhet när personerna går ut gymnasiet.
Befolkningsökningen medför även ett behov av att bygga ut boendeplatser inom det socialpsykiatriska
området vid sidan om utbyggnad av LSS-boenden. Behovet av kommunala boendeplatser inom det socialpsykiatriska området ökar även till följd av nämndens eftersträvan till att erbjuda målgruppen boende i
Malmö och minska antalet externa platser.
Diagrammet nedan visar den prognostiserade befolkningsutvecklingen i Malmö 2020–2023.
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Befolkningsutvecklingen och förändrad befolkningsstruktur över tid har betydelse för funktionsstödsnämndens verksamheter när det gäller att tillgodose den enskilde ett boende som möjliggör en hög grad av
självständighet. Att ha en egen bostad av god kvalitet är en av de viktigaste förutsättningarna för att kunna
leva ett självständigt liv.
Det behövs möjlighet till flexibla anpassningar utifrån individuella behov, exempelvis vad gäller mängden
och arten stimuli samt tillgång till bostäder för åldrande. Ombyggnationer av befintliga gruppbostäder
genomförs löpande för att möta målgruppens behov och för att skapa en säkrare arbetsmiljö för medarbetare. Ett ökat behov av stöd kan medföra en höjd personalbemanning vilket också kräver en större yta för
att tillförsäkra en god arbetsmiljö. Även kompetensutveckling riktad mot målgruppens speciella behov är
av stor vikt.
Utbyggnad LSS-bostäder
Det bedöms finnas ett fortsatt behov av utbyggnad och funktionsstödsnämnden vill framhålla vikten av
att kommunfullmäktige avsätter medel för LSS-utbyggnad under 2021 motsvarande ca 11 500 tkr (helårseffekt inför 2022: 25 600 tkr). Tabellen redovisar planerad utbyggnad samt medel som behövs avsättas
för respektive år under perioden 2021 – 2023.

För 2021 planeras ett nytt boende med fyra lägenheter.
Behovet av LSS-boende kommer under 2021 även att mötas av en ökning av externa platser LSS. Ökningen av externa platser som inte kan finansieras inom befintlig ram bedöms ligga på två platser i snitt per
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månad vilket motsvarar tre nytillkomna platser med start vid olika tidpunkter under året. Funktionsstödsnämnden ska dock fortsatt verka för en minskning av externa placeringar så att Malmöbor främst får möjligheten att bo i Malmö.
För år 2022 planeras fyra nya boenden enligt LSS, med 21 lägenheter totalt och för år 2023 planeras tre
nya boenden enligt LSS, med 18 lägenheter totalt.
Utbyggnad daglig verksamhet
Utbyggnad av daglig verksamhet sker dels genom start av nya verksamheter men även genom ökning av
antalet enskilda platser.
Av förvaltningens 819 brukare i augusti 2020 hade 79 eller cirka tio procent en enskild plats. Detta innebär
att framtida behov av enskilda platser beräknas till cirka tre nya enskilda platser per år om den årliga nettoökningen inom daglig verksamhet prognostiseras till cirka 25 personer.
Daglig verksamhet har ett upparbetat samarbete med cirka 60 privata företag som tar emot personer på
enskilda platser. Detta arbete planeras fortsätta och fördjupas under 2021.
För att kunna verkställa nya beslut om daglig verksamhet enligt LSS kommer det finnas behov av att starta
nya verksamheter under 2021 och de kommande åren.
Utökningen av antalet platser 2021 planeras ske i befintliga lokaler genom omställning av verksamheter.
Detta innebär att 2021 års utbyggnad inom daglig verksamhet sker med oförändrade lokalkostnader, kostnadsökningen avser enbart personal- och övriga kostnader.
Nya arbetssätt möter förändrat stödbehov inom målgruppen
Över tid konstaterar nämnden ett förändrat och utökat stödbehov inom målgruppen. För att även i fortsättningen kunna tillförsäkra en god livskvalitet för målgruppen behöver verksamheten anpassa sitt arbetssätt och hitta nya lösningar som möter förändringar i stödbehovet.
Pedagogisk struktur och teambaserat arbetssätt
Införandet av en pedagogisk struktur i LSS-bostäder för personkrets 1 och 2 syftar till en kvalitetsförbättring och en professionalisering i arbetet med brukaren. Förändringen innebär bland annat att verksamheterna har en omsorgspedagog kopplad till sig som arbetar med det pedagogiska ledarskapet. Syftet är att
stärka stödassistenter, vårdbiträden och stödpedagoger i sitt arbete genom att ge verksamhetsnära pedagogiskt stöd. Införandet kommer att utvärderas i samverkan med fackliga företrädare och arbetsmiljöaspekter återkopplas funktionsstödsnämnden löpande.
Vidare bygger strukturen på definierade roller och tydlig mötesstruktur i ett LSS-boende, där var och en av
medarbetarna vet vad som förväntas i det dagliga arbetet. Det handlar om sektionschefens, omsorgspedagogens, stödassistentens/vårdarens och stödpedagogens olika roller och ansvar i verksamheten.
Genom en tydlig pedagogik och en stärkt kvalitetsmedvetenhet inom verksamheten får medarbetarna
bättre redskap för att möta brukarnas behov. Implementeringen förväntas skapa en god arbetsmiljö och
tryggare boendemiljö för brukarna.
Genom att frigöra omsorgspedagoger från schemat skapas det också tidsutrymme för att kunna höja
sysselsättningsgraden för medarbetare som jobbar deltid, vilket bidrar till arbetet med införandet av heltid
som norm.
Arbetet med att bygga upp den pedagogiska strukturen genomförs under 2020 och 2021 och planeras vara
fullt ut implementerad 2022. För 2021 beräknas implementering ske i 40 verksamheter.
Återhämtningsinriktat arbetssätt
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Funktionsstödsförvaltningen arbetar med en långsiktig kompetenssatsning inom området återhämtning
och återhämtningsinriktat arbetssätt för medarbetare och ledning inom LSS-bostäder med inriktning personkrets 3, SoL-boenden och boendestöd. Utbildningsinsatser har genomförts och implementering sker i
hela verksamheten under 2020 och 2021.
Syftet med satsningen är att skapa en gemensam grundvärdering och samsyn kring arbetet med personer
med psykisk funktionsnedsättning, för att motivera, ge stöd och vägleda till återhämtning och integrering i
samhället. Fokus på brukarperspektiv och delaktighet i planering av vård- och stödinsatser är centralt.
Personen i återhämtning och medarbetaren fungerar tillsammans som ett team med fokus på att skapa
möjligheter och att eliminera eller minska hinder och konsekvenser av funktionsnedsättningen. Återhämtningen bygger på individens egna önskemål, erfarenheter och synpunkter och på relationens engagemang,
omtanke och tilltro till individens egen förmåga.
Team för stöd och service
Nämnden har flera verksamheter inom vilka brukaren kan beviljas kortare insatser, exempelvis personlig
assistans, ledsagar- och avlösarservice SoL och LSS samt i viss mån boendestöd. Kortare insatser är ofta
mer resurskrävande administrativt, logistiskt samt är svårare att bemanna och rekrytera till. Det finns
också brukare inom nämndens verksamhet som har hemtjänstinsatser som utförs av hälsa, vård- och omsorgsförvaltningen.
För att säkerställa kontinuitet, trygghet och kvalitet för brukarna, trygga och mer attraktiva tjänster för
medarbetare, med heltid som norm samt en säker och ekonomiskt hållbar verksamhet påbörjade funktionsstödsnämnden i januari 2019 uppbyggandet av geografiska team som ansvarar för korta insatser samt
hemtjänstinsatser till nämndens målgrupp. Det är ett utvecklingsprojekt som pågår under tre år med målet
att utvidga arbetet inom sex geografiska områden i Malmö.
Tre av de planerade sex teamen har startat, ytterligare två team startar under 2020 medan det sjätte teamet
beräknas starta 2021. Enligt planering kommer team för stöd och service att ta över hemtjänstinsatser för
samtliga brukare som funktionsstödsförvaltningen har betalningsansvar för.
Under 2020 konstaterar verksamheten en viss fördröjning och svårigheter med att ta över utförandet av
hemtjänstinsatser från hälsa, vård- och omsorgsförvaltningen, som en konsekvens av Coronavirusutbrottet. För att minimera smittorisken och möta en ökad oro hos målgruppen måste maximal försiktighet
tillämpas vid övertag av verksamhet, vilket försenar processen. En ursprungligt låg nivå i den normala
driften inom äldreomsorgen och i synnerhet inom ordinärt boende ökar sårbarheten och behovet av försiktighet i den nuvarande situationen.
Igångsättandet av planerade team och övertag av hemtjänstinsatser följs av en uppföljning och utvärderingsfas. Vidareutveckling planeras och kan resultera i organisationsförändringar i form av en sammanslagning med utförandeenheten för personlig assistans under 2021.
Uppbyggandet av team för stöd och service och organisationsutvecklingen syftar även till att förberedda
för ett eventuellt ikraftträdande den 1 januari 2022 av de lagändringar som LSS-utredningen föreslår.
Social samvaro, bryta isolering och skapa meningsfull sysselsättning
Samordnad tillgänglighet och stöd
En funktionsnedsättning ska så långt som möjligt inte hindra någon från att leva ett självständigt liv.
Funktionsstödsnämnden har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att samordna tillgängligheten och stödet för personer med funktionsvariation. I budget 2020 har kommunfullmäktige tilldelat nämnden resurser
motsvarande tre tjänster för att öka tillgängligheten i staden.
Funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnarna har våren 2020 påbörjat sitt uppdrag med en kartläggning
för att ta ett helhetsgrepp om ökad tillgänglighet för Malmöborna.
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Kartläggningen genomfördes genomkontakt med företrädare för brukarföreningar, tjänstepersoner i stadens olika förvaltningar och externa samverkanspartners. Sammanfattningsvis visar kartläggningen att det
finns mycket kunskap och ett stort engagemang samt att det redan i dagsläget i Malmö stad görs insatser
för att stärka tillgängligheten. Funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnarna har emellertid också identifierat förbättrings- och utvecklingsområden avseende bland annat fysisk och kognitiv tillgänglighet som
kommer att stå till grund för arbetet framöver.
Världens största internationella HBTQ-event
Kulturfestivalen WorldPride och idrottsevenemanget EuroGames är två separata event som för första
gången slås ihop till ett gemensamt evenemang som kommer äga rum samtidigt i Köpenhamn och Malmö.
Evenemangets namn är Copenhagen 2021 och pågår den 12-22 augusti 2021. Evenemanget ligger i linje
med Malmö stads värdegrund och arbetet med hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Värdskapet stärker
Malmös profil som en levande, inkluderande och engagerande stad.
Kommunfullmäktige beslutade den 6 februari 2020 om en förnyad projektorganisation för World Pride
och EuroGames 2021 med förtydligande av ansvar och uppdrag inom Malmö stads organisation. Samtidigt gav kommunfullmäktige i uppdrag till samtliga nämnder och styrelser att integrera ett HBTQIA+perspektiv i budgetprocessen och i sina verksamheter inför och under 2021, samt att redovisa detta arbete
i delårsrapporter och årsredovisningar.
Funktionsstödsnämnden arbetar för att bli en mer normmedveten organisation och vid slutet av 2020 ska
en struktur och riktning finnas på plats för hur förvaltningen ska arbeta med normmedvetenhet i hela
organisationen där bemötande, arbetssätt och medarbetarskap står i fokus. Arbetet innefattar ett
HBTQIA+ perspektiv men även normer, diskrimineringsgrunder och bemötande i ett bredare perspektiv
och ska bidra till en god arbetsmiljö och stärkt kvalitet i arbetet med brukarna. Nämnden beaktar
HBTQIA+ perspektivet i sin planering av verksamhet 2021 med fokus på evenemanget. Nämndens målgrupper skall tillförsäkras möjlighet till deltagande genom stödinsatser, ökad tillgång till information eller
aktiviteter på hemmaplan som alternativ till deltagande. Under mandatperioden har nämnden även som
målsättning att fler verksamheter ska genomgå HBTQI-certifiering.
Från daglig verksamhet till lönearbete
Insatsen daglig verksamhet enlig LSS ska erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet och
gemenskap. Samtidigt har insatsen ett övergripande mål att utveckla den enskildes möjligheter till arbete
på kortare eller längre sikt. LSS är en rättighetslagstiftning men samtidigt finns det personer i målgruppen
som med rätt stöd hade kunnat lämna insatsen och arbeta på den reguljära arbetsmarknaden.
Funktionsstödsnämnden arbetar aktivt för att utveckla brukares möjlighet till förvärvsarbete och för att
öka arbetsmarknadsanknytningen, detta sker bland annat genom enskild plats och ett utökat samarbete
med både förvaltningar inom Malmö stad och externa aktörer. Inom ramen för detta behöver funktionsstödsnämnden arbeta tydligare med att motverka inlåsningseffekter och trösklar till den reguljära arbetsmarknaden.
Funktionsstödsförvaltningen har tillsammans med Försäkringskassan och i dialog med Arbetsförmedlingen identifierat ett behov av att utveckla stödet, både ett förberedande stöd för att kvinnor och män med
funktionsnedsättning ska närma sig arbetsmarknaden och få ett arbete, men också ett förlängt stöd till
anställd individ och arbetsgivare för att skapa bättre förutsättningar att behålla arbetet över tid.
Utifrån det identifierade behovet har en projektidé tagits fram. Projektet fokuserar på tre spår: utveckla
struktur för samverkan, utveckla ”förarbetet” daglig verksamhet med fokus på reguljär arbetsmarknad
samt utveckla förlängt stöd till individ (och arbetsgivare) i syfte att behålla arbete över tid.
Projektet pågår mellan 1 april 2020 och 31 mars 2022. FINSAM Malmö står för finansiering om drygt
3 000 tkr. Förväntat utfall är att 20 personer har övergått i lönearbete vid projektets slut.
Meningsfull sysselsättning på det socialpsykiatriska området
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Även inom det socialpsykiatriska området ser nämnden ett behov av att stärka ställningen på arbetsmarknaden och förbättra möjligheterna för personer med psykisk funktionsnedsättning att få arbete eller tillgång till meningsfull sysselsättning.
Nämnden har verksamheten Handkraft som erbjuder arbetsinriktad verksamhet till personer med psykisk
funktionsnedsättning och har även ett nära samarbete med stiftelsen Fontänhuset som erbjuder stöd och
bedriver arbetsinriktad social rehabilitering för personer som har eller har haft kontakt med någon form av
psykiatrisk behandling.
På mötesplatsen Vänkretsen är alla medarbetare utbildade i och använder sig av återhämtningsinriktat
arbetssätt. Ambitionen är att framöver rekrytera personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa.
För att möta en utökad efterfrågan och intresse för sociala arenor och mötesplatser inom det socialpsykiatriska området har funktionsstödsnämnden öppnat en ny mötesplats, Nydalakraft under 2020. Nämnden
konstaterar att det finns ett behov av att utveckla utbudet och insatserna ytterligare för att förbättra livskvaliteten för personer med psykisk funktionsnedsättning.
Hälsofrämjande och förebyggande arbete för ökad trygghet och delaktighet
Att arbeta med förebyggande och innovativa insatser är ett av funktionsstödsförvaltningens strategiska
fokusområden för perioden 2019 - 2022.
På uppdrag av förvaltningsledningen har strategiska avdelningens enhet för främjande och förebyggande
arbete samt hälso- och sjukvårdsenhetens rehabiliteringssektion fått i uppdrag att samordna och utveckla
förvaltningens förebyggande och hälsofrämjande arbete riktat till nämndens målgrupper. Uppdraget genomförs utifrån verksamheternas behov och tillsammans med stödjande verksamheter. Målet är att skapa
en bättre hälsa för personer med funktionsnedsättning.
Att utveckla strukturen för förebyggande och främjande insatser är ett långsiktigt arbete. Det förebyggande uppdraget kommer initialt att vara avgränsat till det hälsofrämjande arbetet, med fokus på områdena
kost, sömn, rörelse, sex- och samlevnad, anhörigrelationer samt kultur- och fritid.
En utvecklingssamordnare med folkhälsovetenskaplig bakgrund har tillsatts i januari 2020, med uppdrag
att samordna förvaltningens hälsofrämjande arbete.
Kommunal hälso- och sjukvård
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) skrev i mars 2020 att ”för att hälso- och sjukvården och den
kommunala vård- och omsorgen ska vara fortsatt effektiv och av hög kvalitet, krävs en omställning i hela
vårdkedjan”. För att uppnå en förflyttning mot framtidens hälso- och sjukvård pågår en rörelse mot en
modern, jämlik, tillgänglig och effektiv Nära vård i kommuner och regioner.
SKR skriver vidare att ”Nära vård är ett begrepp som inkluderar alla insatser, en sömlös vård där gränser
och uppdelning i begrepp som vård, omsorg, rehabilitering eller egenvård inte är väsentligt. En mer tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt i vården innebära att resurserna inom vård och
omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler.”
Ett långsiktigt arbete med att bygga upp en ny hälso- och sjukvårdsorganisation i funktionsstödsförvaltningen startade i samband med omorganisationen i Malmö stad i maj 2017.
Verksamheten har infört en intern organisation med fokus på teamarbete. Utvecklingen av teambaserad
vårdform är en del i arbetet med att kvalitetssäkra hälso- och sjukvården för förvaltningens målgrupper.
Målet är att arbeta förebyggande i samverkan med övriga verksamheter för att tillgodose en jämlik hälsa
inom förvaltningens målgrupper. Den nya organisationen, vid sidan om kvalitativa satsningar i verksamheten bidrar till bättre förutsättningar för att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare, avveckla
extern personal och uppnå en budget i balans.
Rätt antal sjuksköterskor i tjänst är en förutsättning för att både på kort och lång sikt avveckla extern beBudgetskrivelse 2021, Funktionsstödsnämnden
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manning. Ett rimligt antal enskilda patienter med hänsyn tagen till vårdtyngd per legitimerad personal är
förutsättningen för att upprätthålla god patientsäkerhet och en bra arbetsmiljö. Vid all utökning av övriga
verksamheter inom förvaltningen måste hänsyn tas även till eventuell utökning av antalet legitimerad personal.
För att nå uppsatta mål är förutsättningen att skapa hållbart medarbetarengagemang där det finns en vilja
att vara delaktiga i den långsiktiga utvecklingen av verksamheten. Verksamheten står inför stora utmaningar med höga förväntningar på god och säker vård och en utveckling mot framtidens omställning i vårdkedjan på nationell nivå. Fokus på teamarbete och förbättringskunskap för ökad kvalitet i omvårdnadsarbetet är faktorer som på kort och lång sikt ger goda effekter på arbetsmiljö och ekonomi.
Antons hus
Funktionsstödsnämnden utreder möjligheten att i samarbete med den ekonomiska föreningen Antons hus
utveckla den gemensamt drivna verksamheten Antons hus.
Antons hus är ett helt autism- och sinnesanpassat semesterhus som kommer att hyras ut under helgerna.
Deltagare i daglig verksamhet tillhör en serviceenhet som under veckorna anpassar huset åt helggästerna.
Syftet med projektet är att förbättra hälsan för personer med autismdiagnos och deras anhöriga och förebygga utanförskap. Projektet är banbrytande och innovativt och bedöms ge en samhällsekonomisk effektivitet.
Satsning inom missbruksfrågor
Funktionsstödsnämnden arbetar vidare för att Malmöbor med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa i
kombination med missbruk eller beroendeproblematik ska få tillgång till det stöd och hjälp de är i behov
av. En missbrukssamordnare kommer att kartlägga nuvarande kompetensnivå hos förvaltningens medarbetare samt identifiera behovet av stöd hos brukarna. Därefter genomförs utbildningsinsatser och handledning för personal samtidigt som samarbetet med andra aktörer inom Malmö stad och regionen utvecklas.
Kompetensförsörjning
För att kunna erbjuda nämndens målgrupper en hållbar och god service är det avgörande att kunna attrahera, rekrytera och behålla medarbetare, inom detta är arbetet med heltid som norm en viktig fråga.
Funktionsstödsnämnden antog på sitt sammanträde den 24 september 2019 handlingsplan för genomförandet av heltid som norm 2019 - 2021 för funktionsstödsförvaltningen. Handlingsplanen är framtagen i
samråd med verksamhetsföreträdare och i samverkan med fackliga organisationer.
Målsättningen för perioden är att minst 90 procent av medarbetarna är heltidsanställda, minst 80 procent
arbetar heltid och att anställning på heltid är det normala vid nyanställning.
Av förvaltningens totala antal tillsvidareanställda medarbetare (exklusive jourbiträde) i juli 2020 var 79,4
procent heltidsanställda, att jämföra med ca 74,8 procent i december 2019.
Diagrammet nedan illustrerar förflyttningen när det gäller andel heltidsanställda på förvaltningsnivå under
perioden december 2018 - juli 2020.
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Nämnden intensifierar sitt arbete med heltid som norm under 2020 för att kunna uppnå det uppsatta målet 2021.
Modellen för införandet av heltid som norm grundar sig på bemanning utifrån ett brukarperspektiv, vilket
bidrar till ett strukturerat förvaltningsövergripande angreppssätt avseende övergången till en heltidsorganisation. Förändringen utgår ifrån kontinuitet, trygghet och kvalitet för brukarna, trygga och mer attraktiva
tjänster för medarbetare med heltid som norm utan delade turer samt en säker och ekonomiskt hållbar
verksamhet. I handlingsplanen lyfts även vikten av dialog med medarbetarna och de fackliga organisationerna för att skapa förståelse och engagemang inför genomförandet av heltidsresan.
Medarbetare som har en deltidsanställning grupperas enligt tjänstgöringsgraden inom intervallerna 0 - 50
procent, 51 - 74 procent, och 75 - 99 procent. Om beräkning görs utifrån funktionsstödsnämndens mål
om att 80 procent av förvaltningens medarbetare ska arbeta heltid år 2021 beräknas helårskostnaden till
ca 33 000 tkr inklusive PO-pålägg.
Det är en utmaning för funktionsstödsnämnden att genomföra heltid som norm inom befintlig budgetram. Det ställer även krav på berörda chefer att se resursutnyttjande och kostnader i ett bredare perspektiv, till exempel kan delar av kostnadsökningen finansieras genom sänkning av fyllnads/övertidskostnader. Delfinansieringen beräknas till ca 5 000 tkr.
En annan utmaning med koppling till kompetensförsörjningen på kort och lång sikt är att kunna erbjuda
medarbetare erforderlig kompetens och förutsättningar för sitt uppdrag. Nämnden arbetar kontinuerligt
med att få en samlad bild av de kompetensförsörjningsbehov nämnden står inför, både på kort och på
lång sikt. Till grund för nämndens arbete med kompetensutveckling och kompetensförsörjning står
Malmö stads gemensamma kompetensförsörjningsstrategi som förespråkar vikten av att investera i varje
medarbetare, att utveckla nuvarande arbetssätt och att satsa på innovativ samverkan.
Kompetensutveckling sker löpande inom flertalet av de yrkeskategorier som bemannar nämndens verksamheter. Det gäller t.ex. stödassistenter, stödpedagoger, personliga assistenter, sjuksköterskor och arbetsterapeuter men även administrativ personal. Såväl det individuella som det kollektiva behovet styr vilken
kompetensutveckling som är aktuell.
Inom ramen för kompetensutvecklingsarbetet är genomförandet av det EU-finansierade projektet Hållbar
plattform för kompetensutveckling (HÅPP) under perioden 2019 - 2021 en viktig del. Per den 31 mars
2021 när projektet avslutas skall 30 arbetsplatser inom förvaltningen ha implementerat ett normkritiskt
och inkluderande arbetssätt. Det är viktigt att arbetet följs upp och utvecklingen förs vidare även efter att
projektet avslutas.
Hälsofrämjande arbete för en god arbetsmiljö
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Det hälsofrämjande arbetet är en strategisk fråga och en förutsättning för en framgångsrik verksamhet och
ett hållbart arbetsliv. Hälsa är en resurs, för såväl individ som organisation.
Funktionsstödsnämnden kommer under 2020 och 2021 att vidareutveckla det pågående arbetet för att
minska sjukfrånvaron inom förvaltningens verksamheter.
”Hälsostrategi för funktionsstödsförvaltningen” är förvaltningens handlingsplan för minskad sjukfrånvaro
2020 - 2021. Fokus ligger på att säkerställa att insatser inom t ex ledarskap, medarbetarskap, arbetsmiljö,
rehabilitering och hälsofrämjande arbete samverkar.
Viktiga förutsättningar för att uppnå målsättningen gällande en minskad sjukfrånvaro är kunniga ledare väl
rustade med adekvata verktyg för att arbeta proaktivt, upptäcka risker och sätta in tidiga insatser. Vidare
behövs det tydliga rutiner för att följa lagar, föreskrifter och avtal inom arbetsmiljöområdet samt kunskaper, rutiner och verktyg för att verkningsfullt reducera negativa effekter av uppkommen ohälsa hos den
enskilda medarbetaren.
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Det förebyggande och systematiska arbetsmiljöarbetet är nödvändigt för att nämnden ska upprätthålla en
kvalitativ verksamhet, behålla sin personal och upprätthålla goda levnadsvillkor för de Malmöbor som får
tillgodosett sina rättigheter i vår förvaltning. Coronapandemin har därtill påvisat vikten av löpande undersökning av smittrisker, basala hygienrutiner, arbets- och skyddskläder samt personlig skyddsutrustning.
Funktionsstödsnämnden behöver framöver prioritera det systematiska arbetsmiljöarbetet genom vidare
utbildningsinsatser för chefer och personal samt löpande uppföljning av riskundersökningar och åtgärder.
Effektiviseringar finansierar kvalitetsutveckling och framtida satsningar
Som det framgår av Malmö stads budget 2020 är utrymmet för kostnadsökningar begränsat de kommande
åren. 2020 års Coronapandemi kan innebära ytterligare negativa konsekvenser för ekonomin år 2021 och
de närmaste åren. Rådande ekonomisk situation leder till behovet att nämnderna vidtar åtgärder för att
anpassa kostnaderna.
Funktionsstödsnämnden arbetar löpande med att effektivisera verksamheten på ett sätt som inte påverkar
kärnuppdraget och som förbättrar de ekonomiska förutsättningarna framåt. Arbetet innebär dels effektiviseringar inom exempelvis administration och dels ett utvecklingsarbete inom verksamheten som medför
effektivt resursnyttjande.
Syftet med effektiviseringsarbetet är att skapa förutsättningar för en anpassning av verksamheten till
kommande års ekonomiska förändringar och samtidigt frigöra resurser för att finansiera utveckling av
verksamheten och framtida satsningar.
Sedan bildandet av den 1 maj 2017 har förvaltningen arbetat intensivt med att kvalitetssäkra den årliga
inlämningen av LSS - statistik till Socialstyrelsen samt en rättvis fördelning av kostnader och intäkter som
kan härledas till lagrummet. Syftet är att tillförsäkra ett korrekt underlag till beräkningen som den nationella utjämningen av LSS-kostnader grundar sig på. En sänkt avgift till LSS-utjämningssystemet 2020 jämfört med föregående år är positivt för stadens ekonomi. Nivån på utjämningsavgiften påverkas dock även
av andra parametrar som exempelvis befolkningsutvecklingen i Malmö i förhållande till andra kommuner.
Digitalisering och välfärdsteknologi
Digitala lösningar för att möta utmaningar och som underlättar för medarbetarna och utveckling av välfärdsteknologi för mer självbestämmande är prioriterade områden för nämnden.
Digitaliseringsarbetet som påbörjats fortsätter under 2020 och 2021. Samtidigt kommer nämnden följa
upp utvecklingen för att ta vara på de nya möjligheter som den nya tekniken skapar framöver.
Att digitalisera administrativa processer är en viktig effektiviseringsfaktor som frigör tid och ekonomiska
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resurser. Arbete pågår med att utveckla en e-tjänst för digital ansökan om LSS-insatser, digitalisering av
timlistorna för personlig assistans externa utförare, digital signering av hälso- och sjukvårdsinsatser. Ett
projekt som är i en tidig uppstartsfas är införandet av läkemedelsrobotar.
Funktionsstödsförvaltningen strävar efter att vara en modern förvaltning som kan ta del av och använda
välfärdsteknologi för att förbättra livsvillkoren för förvaltningens målgrupper. Välfärdstekniken är ett
verktyg för att öka delaktigheten, jämlikheten och möjligheten att leva som andra.
För att kunna utveckla välfärdstekniken är det dock viktigt att förvaltningen har rätt hårdvara och infrastruktur, t.ex. trådlöst nätverk på LSS-boenden. Det är en förutsättning för att personalen ska kunna jobba
med brukarna i deras egna lägenheter men samtidigt ha tillgång till Malmö stads nätverk. Målet avseende
utbyggnaden av trådlöst nätverk i alla nämndens objekt har uppnåtts och nätverksuttag har installerats i
alla lägenheter på LSS-boenden.
Internet är ett redskap som erbjuder ökade möjligheter för personer med funktionsnedsättning när det
gäller delaktighet i samhället då det kan underlätta för att skapa och bibehålla sociala relationer. Vidare har
många viktiga servicefunktioner gått över till nätet, till exempel banker, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, biljettbokning och nyhetsmedier. Tekniska hjälpmedel kan även bidra till att öka tillgängligheten och i viss mån även tryggheten och säkerheten för målgruppen. Brukare i behov av AKK (Alternativ
och kompletterande kommunikation) möts av teknikcoacher som förstår och använder sig av brukarens
kommunikationssätt.
Verksamhetsutveckling som medför effektivt resursutnyttjande
Implementeringen av en pedagogisk struktur och ett teambaserat arbetssätt inom LSS-bostäder syftar till
en förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna genom minskad sjukfrånvaro, tryggare anställningar i en heltidsorganisation, färre hot- och våldsituationer. En attraktiv arbetsgivare gör att personalomsättningen
minskar och bidrar till bättre kontinuitet och kompetensförsörjning. Över tid kommer det nya arbetssättet
att ge stabilare verksamheter som har bättre beredskap för att arbeta med personer med utmanande beteenden.
För ett effektivare resursutnyttjande arbetar verksamheterna inom LSS-boende med samordnad personalplanering, omdisponering av resurser och översyn av schemaläggning. Även vissa organisationsförändringar genomförs för att minska arbetsbelastningen för chefer, förbygga personalomsättning och tillförsäkra stabilare boenden.
Behovet av serviceboende inom LSS har minskat de senaste åren och trenden beräknas fortsätta framöver.
Detta återspeglar sig i planerad utbyggnad som innefattar endast gruppbostäder. En förklaring kan vara
nämndens arbete med att utveckla insatsen boendestöd SoL som alternativ till LSS-boende för personer
med lindrig utvecklingsstörning och/eller autismspektrumtillstånd.
Förutom de personliga vinsterna för individen i form av en ökad grad av självständighet, finns även ekonomiska vinster med boendestöd. Kostnadsmässigt innebär boendestöd i stället förbostad med särskild
service enligt LSS 9§9 en kostnadsreducering med ca 600 tkr per person och år. Detta innebär en ekonomisk effektivisering om 12 000 tkr om året förutsatt att 20 personer erbjuds boendestöd som alternativ till
LSS-boende. Antalet brukare som erbjudits insatsen ökade från 42 i snitt per månad 2017 till 66 under
2019, respektive 79 under första halvåret 2020.
För att möta ökade volymer, utökat behov hos målgruppen och utmaningen gällande anskaffning av lämpliga lokaler arbetar daglig verksamhet aktivt med att på bästa sätt nyttja befintliga resurser optimalt. Detta
sker genom omfördelning av resurser utifrån behov, omstrukturering och omvandling av verksamheter
där användandet av resurser inte är effektivt samt där efterfrågan från brukare är låg, samlokalisering av
verksamheter.
Ett sätt att utnyttja ekonomiska resurser effektivt där det finns stor efterfrågan från brukare med lägre
stödbehov i daglig verksamhet är utbyggnaden av utegrupper eller miljögrupper. Nya utegrupper skapar
många platser till en relativt liten kostnad utan behov av stora anpassade lokaler. Kostnadsmässigt blir
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varje enskild placering i en miljögrupp halva kostnaden gentemot en mer traditionell mellanverksamhet.
Förvaltningens team för stöd och service som utför korta insatser och hemtjänst startade 2019 och byggs
ut och utvecklas under 2020 och 2021. Teamet förväntas bidra till ökad kontinuitet för brukare och på sikt
även effektivare utnyttjande av ekonomiska resurser.
För att bl. a. uppnå kostnadseffektivitet när det gäller särskilt boende enligt socialtjänstlagen är syftet att i
möjligaste mån avsluta kostsamma externa platser. För att kunna erbjuda personer som bor utanför kommunen att flytta hem till Malmö samt motverka en utökning av antalet externa platser vid tillkomsten av
nya ärenden planeras en utökning av SoL-boendeplatser i egen regi.

Budgetskrivelse 2021, Funktionsstödsnämnden

19(20)

Begäran om investeringsram
I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2021 med plan för 2022-2026.
Funktionsstödsnämnden begär för 2021 en investeringsram om 13 000 tkr. Även för planåren 2022 –
2026 bedöms en investeringsram om 13 000 tkr/år täcka de behov som uppstår.
Historiskt sett består investeringarna till största delen av kompletteringar och förändringar för att möta
brukarnas behov. Nya eller byte av lokaler ökar tillfälligt investeringsbehovet.
Funktionsstödsnämnden konstaterar en ökning av investeringsbehovet de senaste åren och bedömer att
trenden fortsätter framöver. Behovet av en utökad investeringsram 2021 och under planåren kan härledas
till utbyggnad, lokalanpassningar, investeringar till följd av digitalisering och välfärdsteknologi, inköp av
hjälpmedel och andra inventarier. När det gäller inköp av inventarier medför förändrade regler kring beloppsgränsen för investeringen ökning av investeringskostnaderna då fler tillgångar uppfyller kravet för
redovisning som en investering.
När det gäller inköp av hjälpmedel till Hjälpmedelscentrum hanteras samtliga nya artiklar med ett inköpspris över ett halvt prisbasbelopp som registreras i lagersystemet SESAM som investering från och med
2019-01-01.

Investeringsram
Begäran om investeringsram 2021 samt plan för 2022-2026 (belopp i tkr)
Begäran
Investeringstyp

Plan

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Inventarier
/Byggnadsinventarier

13 000

13 000

13 000

13 000

13 000

13 000

Summa investeringsram

13 000

13 000

13 000

13 000

13 000

13 000
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En likvärdig utbildning av hög kvalitet lägger grunden för att ge varje malmöbo bästa möjliga förutsättningar för arbete och självförsörjning och för utvecklingen av ett hållbart samhälle. Kraven i skollagstiftningen förutsätter att utbildningsverksamheten i Malmö utvecklar en likvärdig verksamhet som har kompetens att stödja, stimulera och utmana varje barn och elev. Staden behöver därför skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för förskolan och övriga delar av utbildningssystemet i form av resurser, kompetenser, ledarskap och organisering.
Förskolans betydelse för barns och elevers lärande och utveckling framhålls i ett antal aktuella statliga
utredningar. Jämlikhetskommissionen rekommenderar att på sikt införa obligatorisk förskola från 3 års
ålder och att kvalitetskraven på verksamheten ska höjas parallellt med en sådan reform. I en utredning om
en mer likvärdig skola framhålls förskolan som en av de mest kraftfulla kompensatoriska utbildningsinsatserna under förutsättning att verksamheten håller verkligt hög kvalitet. Kraven och förväntningarna kring
förskolans uppdrag väntas därmed fortsätta att öka. Förskolenämnden menar att det behövs nationella
initiativ för att stärka resurserna till förskolan. I dagsläget lämnas ansvaret för förskolans möjligheter att
utveckla likvärdighet och kunskapsutveckling i stort sett helt till kommunerna.
Verksamheten påverkas samtidigt av omvärldsfaktorer som i stor utsträckning är svåra för nämnden att
påverka. Svårigheterna att rekrytera medarbetare med formell utbildning är en tungt vägande faktor. Antalet barn per heltidstjänst med förskollärarexamen på Malmös kommunala förskolor ökade från 14,7 år
2015 till 16,8 under 2019. År 2019 var motsvarande siffra för riket 12,2 barn. Detta i ett läge med höjda
nationella krav på förskollärarnas ansvar för undervisningen, där arbetet planeras under ledning av förskolläraren och utförs av arbetslaget. Avgörande för likvärdigheten i verksamheten blir därför att det finns
tillräcklig kompetens i arbetslagen. Andelen utbildade barnskötare har dock varierat mellan förskolorna
och andelen personal som saknar utbildning för arbete med barn har ökat den senaste femårsperioden.
Den senaste lägesbedömningen visar dessutom att språkkunskaperna och kompetensen i det språkutvecklande arbetet varierar bland förskolornas medarbetare.
Med höjda nationella krav och Malmös särskilda förutsättningar behöver nämnden som huvudman fortsätta och fördjupa sitt arbete för att stärka professionens villkor. Det är medarbetarnas förutsättningar
som är den enskilt viktigaste faktorn för kärnuppdraget – en likvärdig förskola av god kvalitet. Det är genom att skapa förutsättningar för kärnuppdraget som förskolenämnden bidrar till att barnens hälsa både i
ett kort- och långsiktigt perspektiv förbättras och att skillnaderna i barns förutsättningar i livet minskas.
Till följd av ett minskat antal barn under år 2021 väntas förskolenämndens kommunbidrag minska med
46 Mkr. Det anpassningsarbete som detta kräver väntas utsätta förskolorna för stora påfrestningar och
ytterligare begränsa utrymmet för ambitionshöjningar. Detta måste tas i beaktande i budgetberedningens
diskussioner om Malmö stads budget för 2021. Ska anpassningar göras behöver det ske successivt under
ett antal år för att minimera påverkan på verksamheten närmast barnen.
För att använda tilldelade resurser på ett optimalt sätt fortsätter nämndens verksamhet att fördjupa sina
analyser. Inför höstens budgetarbete genomförs flera utredningar i detta syfte. En utgångspunkt är att i
första hand bedöma kostnaderna för att utföra kärnuppdraget. Att värna verksamheten närmast barnen
blir särskilt viktigt när de ekonomiska och personella resurserna är begränsade. Avgörande är att förskolenämnden kan säkerställa att förutsättningarna att uppfylla de nationella målen finns på varje förskola.
Konkret innebär detta att varje utvecklingsinsats eller åtgärd måste vägas mot och motiveras i förhållande
till de lagstadgade kraven på verksamheten. Ett strategiskt och långsiktigt arbete för att begränsa lokalkostnadernas påverkan på förskolornas ekonomiska utrymme pågår. Vidare har ett genomgripande förändringsarbete med huvudsyftet att öka likvärdigheten för barnen i Malmös förskolor påbörjats. Organisering och styrning av utbildningsområdena ses över inför nästa budgetår och en kartläggning av processer
och organisering av stödfunktioner ska leda till optimering av både de ekonomiska och personella resurserna.

Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under
2021 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra förbättringar i den egna verksamheten?

Malmö stads tre skolnämnder – förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden – fortsätter genom denna budgetskrivelse sitt gemensamma arbete med att lyfta fram kritiska utmaningar för barns, ungdomars och vuxnas utbildning i Malmö. Den gemensamma utgångspunkten är att utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet där alla ska ha lika tillgång till utbildning i
skolväsendet, oberoende av geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden.
Det är genom utbildning som samhället ger individen bästa möjliga förutsättningar för att självständigt
utforma sitt liv, försörja sig själv och sin familj och bidra till morgondagens samhälle. Det är också så ett
tryggt och inkluderande samhälle skapas. Individernas självständighet och ansvarstagande är inte bara
deras utan hela samhällets bästa möjlighet. Därför behöver Malmö skapa bästa möjliga förutsättningar för
förskole-, grundskole- och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnderna att bedriva det förebyggande och
kompensatoriska uppdrag som nämnderna tilldelats. Förutsättningarna innefattar till exempel resurser,
kompetenser, ledarskap och organisering.
Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden lyfter fram den avgörande betydelsen av att unga och
vuxna Malmöbor fullföljer en gymnasieutbildning. Kommunfullmäktiges budget 2020 konstaterar också
att vägen till en gymnasieexamen börjar tidigt i utbildningssystemet. Enligt skollagen ska alla barn och
elever erbjudas en utbildning som tar hänsyn till barnets/elevens behov. Varje barn och elev ska ges stöd
och stimulans så att hen utvecklas så långt som möjligt. Det åligger därmed de tre skolnämnderna att utveckla en likvärdig verksamhet som har kompetens att stödja, stimulera och utmana varje barn och elev.
Eftersom en stor andel av Malmös barn och unga växer upp under socioekonomiskt ansträngda hemförhållanden är likvärdigheten en stor utmaning. Det kompensatoriska uppdraget i Malmös förskolor och
skolor är omfattande. Samtidigt konstateras i förvaltningarnas systematiska kvalitetsarbete och i nämndernas årsanalyser att förutsättningarna för att erbjuda barn och elever likvärdig utbildning brister inom flera
områden. Utbildningsnivån, kompetensen och språkkunskaperna varierar bland medarbetarna i stadens
förskolor och skolor. I områden med hög socioekonomisk utsatthet är andelen behöriga förskollärare och
lärare lägre än i områden med låg socioekonomisk utsatthet. Samtidigt har en förskola och skola med god
kvalitet störst betydelse för barn som växer upp med begränsade socioekonomiska villkor. En omfattande
utmaning som förenar utbildningsverksamheten i Malmö är den rådande bristen på pedagogiskt utbildad
personal. Det påverkar avsevärt förutsättningarna för en likvärdig utbildning för Malmös barn och unga.
Vårdnadshavarnas utbildningsnivå och elevernas socioekonomiska hemförhållanden är den enskilt viktigaste strukturella förklaringsfaktorn till elevernas resultat. Dessa skilda hemförhållanden klarar Malmös
skolor, liksom övriga skolor i landet, inte av att kompensera för tillräckligt väl. Skillnaderna mellan eleverna förstärks dessutom av boende- och skolsegregationen. Detta samtidigt som blandade studiegrupper och
klasser gagnar alla elever. Resultaten i grundskolan får konsekvenser för andelen elever som blir behöriga
till gymnasiet. Det innebär i sin tur att allt fler elever behöver gå ett introduktionsprogram för att bli behöriga till ett nationellt gymnasieprogram. Effekterna av att staden inte i tillräckligt hög grad lyckas hantera
det kompensatoriska uppdraget under förskole- och grundskoletid följer med eleverna till gymnasiet. Elevernas förutsättningar att nå målen i gymnasieskolan skiljer sig åt både mellan olika program och mellan
olika skolor. På introduktionsprogrammen är genomströmningen låg och allt för få elever når behörighet
till nationellt program inom avsedd tid. I förlängningen leder en låg måluppfyllelse och ett större antal
avbrott till att fler individer utan gymnasieexamen är i behov av åtgärder inom det kommunala aktivitetsansvaret. Detta ställer också krav på en flexibel vuxenutbildning som kan möta individernas behov av att

komplettera sin utbildning och samtidigt erbjuda alternativa studievägar på en föränderlig arbetsmarknad.
En likvärdig utbildning av hög kvalitet är avgörande för att ge varje individ bästa möjliga förutsättningar
för arbete och självförsörjning men även till att bidra till ett demokratiskt och hållbart samhällsbygge.
Skolnämndernas gemensamma ställningstagande är att medvetna och långsiktiga satsningar på utbildningsverksamheten är nödvändiga och avgörande för en stark och hållbar utveckling. Att investera i barns,
ungas och vuxnas utbildning är att investera i både deras och Malmös framtid.

Inledningsvis kan konstateras att den pandemi som präglat världen, Sverige och kommunerna hittills under 2020 väntas få omfattande konsekvenser kommande år. Det råder i dagsläget stora osäkerheter kring
såväl de ekonomiska förutsättningarna för den kommunala verksamheten i sin helhet som kring de specifika planeringsförutsättningarna för förskoleverksamheten.

Den ekonomiska utvecklingen i Sverige och kommunerna har på kort tid förändrats. En lågkonjunktur i
världen och landet kommer sannolikt att kräva svåra ställningstaganden om åtgärder som är långsiktigt
hållbara med hänsyn till Malmö stads ekonomi. Detta i sig har direkt påverkan på nämndernas ekonomiska
förutsättningar. Redan innan utvecklingen av coronaviruset och dess omfattande inverkan på samhällsekonomin konstaterades att Malmö stad tillsammans med andra kommuner i Sverige står inför stora utmaningar när det gäller att finansiera välfärdsuppdraget. Pandemin väntas leda till ytterligare konsekvenser,
även fast omfattningen i dagsläget är ytterst svår att bedöma. Det ger i sin tur upphov till stora osäkerheter
i bedömningarna kring kritiska utmaningar inför 2021 och framåt.
Befolkningsutveckling
Förändringar i befolkningsprognosen är av central betydelse för bedömningarna av det samlade lokalbehovet men även kring behovet av medarbetare och stödresurser i organisationen. Befolkningsprognosen
bygger på antaganden om hur barnafödande, dödlighet samt in- och utflyttning kommer att utvecklas. Det
finns dock en osäkerhet kring årets befolkningsprognos då det är för tidigt att fullt ut förutsäga de effekter
som utvecklingen kring coronapandemin för med sig.
I den nationella befolkningsprognosen från SCB, som ligger till grund för Malmö stads befolkningsprognos, har vissa justeringar gjorts med hänsyn till förväntade effekter av pandemin. Både födelse- och dödstal kan komma att påverkas, främst härlett till ekonomiska effekter och att fruktsamheten tenderar att
minska i ekonomiskt svagare tider. Även flyttmönster kan komma att påverkas på grund av eventuella
effekter på arbets- och bostadsmarknaden.
Åldersgruppen 1-5 år
Malmö stads senaste befolkningsprognos skiljer sig från tidigare års befolkningsprognoser, vilket illustreras
i diagrammet nedan. Befolkningen i åldersgruppen 1-5 år minskar i större takt under 2021 än tidigare.
Prognosen bygger på att fruktsamheten bedöms minska något under 2021 och 2022 för att sedan öka igen
och följa den nationella utvecklingen. Dessutom flyttar fler barn i åldern 1-5 år från Malmö än vad som
flyttar till staden, vilket är samma flyttmönster för åldersgruppen som de senaste åren.
Bedömningen är att det finns cirka 22 900 barn mellan ett till fem år i Malmö i slutet av 2021. Detta är en
nedskrivning med cirka 380 barn jämfört med förra årets prognos. I slutet av 2025 bedöms antalet barn
öka igen, om än relativt lite. Totalt sett innebär den nya befolkningsprognosen att det i slutet av året 2029
finns cirka 370 barn fler än vad den tidigare bedömningen visat. Antalet barn i åldern 1-5 år bedöms år
2029 vara cirka 25 000. Jämfört med 2020 innebär det en ökning med drygt 2 000 barn under perioden.
Beräkningar enligt den senaste befolkningsprognosen visar att det minskade antalet barn under år 2021
kan innebära ett minskat kommunbidrag om 46 Mkr för förskolenämnden. Detta bedöms innebära än mer
ansträngda villkor för kärnverksamheten.

Kraven och förväntningarna kring förskolans uppdrag ökar ständigt samtidigt som verksamheten utmanas
av omvärldsfaktorer som i hög utsträckning är svåra att påverka. Detta gäller inte minst svårigheterna att
rekrytera personal med formell utbildning. Allt färre utbildade förskollärare och barnskötare behöver därmed bära ett allt större uppdrag när det gäller kvaliteten och genomförandet av det pedagogiska uppdraget.
Förskolans reviderade läroplan innebär höjda krav. Det ligger nu ett större ansvar för undervisningen på
förskollärarna, vilket innebär att det på varje förskola ska finnas legitimerade förskollärare som kan leda
undervisningen. Dessutom har ett antal förtydliganden gjorts när det gäller exempelvis språkutveckling,
digital kompetens, hållbar utveckling, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kulturell mångfald samt kreativitet, fantasi och föreställningsförmåga. Till detta kommer lagstadgade krav på barns rättigheter genom
barnkonventionen och förväntningar på förskolorna genom de globala målen i Agenda 2030.
Förskolan står därmed i fokus dels som skolform med höjda förväntningar på medarbetarna och arbetslagen att tillsammans med barnen omsätta skollagens och läroplanens målsättningar till pedagogiska sammanhang och konkreta undervisningssituationer. Dels som arena med potential att verka socialt utjämnande, ofta kopplat till olika folkhälsopolitiska initiativ.
Samtidigt uppmärksammas förskollärarnas villkor både i forskning och i förskolenämndens uppföljningar.
I en forskningsstudie av Malmö universitet, initierad av förskoleförvaltningen, dras slutsatsen att en förhållandevis hög sjukfrånvaro och utbredd psykisk ohälsa kan ses som ett uttryck för en rad dilemman som
förskollärare till vardags står inför. Studien pekar på att förskollärarna, i många fall, verkar under villkor
med stora barngrupper, låg kompetens och bristande kontinuitet i arbetslagen. Glappet mellan krav och
förutsättningar skapar dilemman relaterade till uppdragets gränslöshet, förskollärares lojalitet, förskollärares ansvar och ledarskap samt brist på kontroll och samsyn (Persson, Tallberg Broman & Malmö stad,
2019).

Förskolenämnden har en viktig roll att uppmärksamma och driva frågor som är angelägna för förskolan i
Malmö och i Sverige. Förverkligandet av visionen om barnens bästa förskola är delvis beroende av beslut
på den nationella nivån. Därför krävs ett proaktivt, långsiktigt och transparent omvärlds- och opinionsarbete, med utgångspunkt i kommunfullmäktiges program för Malmö stads strategiska omvärldsarbete
(STK-2015-1006).

Under våren 2020 har förskolans roll som samhällsviktig verksamhet blivit ännu tydligare än tidigare. I
fokus står framförallt förskolans betydelse för en fungerande arbetsmarknad och välfärdsverksamhet.
Därmed har förskolans betydelse ur ett vuxenperspektiv, snarare än ett barnperspektiv, hamnat i fokus. I
dagsläget spänner den svenska förskolans uppdrag över fler politikområden än det utbildningspolitiska.
Det nuvarande fokuset på arbetsmarknaden ter sig på ett sätt naturligt på grund av den rådande situationen. Förskolenämnden anser dock att det är av yttersta vikt att barnens rätt till en likvärdig utbildning och
trygg omsorg tillmäts minst lika stor vikt framöver.
Arbetet för en likvärdig förskola i Malmö och Sverige ställs på sin spets i ett läge som detta när samhället
sätts under press. Vikten av att barn, särskilt barn med socioekonomiskt utsatta villkor, går i en förskola av
god kvalitet får inte tappas bort som en konsekvens av rådande omständigheter. Detta är avgörande för
barnen själva och samhället i stort både på kort och lång sikt. Det finns flera nationella utmaningar för att
säkerställa kommunens förutsättningar. Förskolenämnden ser följande områden som prioriterade på nationell nivå:
•

•
•

Resursfördelningen ska spegla det forskningen pekar ut – att tidiga satsningar lönar sig. Att omvandla de riktade statsbidragen till generella statsbidrag till sektorn förskola behöver vara målet.
Oavsett om satsningarna sker genom riktade eller generella statsbidrag behöver förskolan och
barnens behov ges den uppmärksamhet den förtjänar. Dagens skeva fördelning innebär att staten
tar initiativ för att stärka grundskolans likvärdighet och kunskapsutveckling, men lämnar ansvaret
för förskolans möjligheter att göra detsamma i stort sett helt till kommunerna. Trots att förskolan
och skolan hanterar jämförbara utmaningar och möjligheter så inkluderar dessa satsningar endast i
mycket begränsad utsträckning förskolan.
Riksdagens arbete med förskolepolitik behöver i hög grad bygga på aktuell forskning. Det behövs
en nationell förskolepolitik som inkluderar bredden av faktorer som påverkar barnens välbefinnande, lärande och utveckling i förskolan.
Forskningen med fokus på förskolan måste öka. Trots att cirka 500 000 barn går i förskolan i Sverige, och trots att förskolan är en egen skolform, saknas fortfarande forskning inom flera viktiga
områden. Förskolans uppdrag och förutsättningar skiljer sig från övriga skolformers på flera sätt.
Exempel på detta är heldags- och helårsomsorgen för samhällets allra yngsta, det löpande intaget
med kontinuerliga inskolningar, att det inte finns någon hälsovård kopplad till förskolan samt att
arbetsmiljölagen inte gäller förskolebarnen.

Tillgången till förskollärare och utbildade barnskötare är en grundläggande förutsättning i arbetet för god
och likvärdig kompetens och kvalitet på kommunens förskolor. Förskolans utmaningar när det gäller
kompetensförsörjning har de senaste åren uppmärksammats i en rad sammanhang på nationell nivå. En
rapport från Sveriges kommuner och regioner (SKR) från 2019 visar på stora skillnader både vad gäller
andelen förskollärare och andelen utbildade barnskötare. Även Arbetsförmedlingens yrkesprognos från
2020 konstaterar att tillgången på förskollärare är fortsatt begränsad. Som förklaringar uppges att för få
har sökt sig till lärarutbildningarna, att för många avslutar sina studier i förtid och att yrkesverksamma
förskollärare har valt att lämna yrket.
En annan viktig förklaring finns i förskollärarutbildningen som inte byggts ut i samma takt som förskolan.
Det står klart att rekryteringen av nyutexaminerade förskollärare inte kommer att vara tillräcklig under en
lång tid framöver. Andelen utbildningsplatser är inte jämt fördelade inom landet och antalet utexaminerade förskollärare per år varierar mellan lärosätena. Även om antalet studieplatser med tiden kommer att
utökas så bedöms det inte svara upp för det redan nu stora behovet.
Ytterligare en förklaring kan vara att förskollärare i och med införandet av förskoleklass har valt att söka
sig till grundskolan. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) visar i en
rapport från 2018 hur andelen utbildade förskollärare som arbetar inom utbildning har ökat sedan 1990
samtidigt som andelen förskollärare sjunker inom förskolan. Förändringen motsvarar ökningen av andelen
förskollärare som arbetar inom grundskolan och gymnasieskolan.

Malmös exempel illustrerar vilka utmaningar förskolan ställs inför de kommande åren. I dagsläget utexamineras årligen 2 500 förskollärare i Sverige. För att förskoleverksamheten i Malmö de närmaste fem åren
ska kunna bibehålla dagens nivå när det gäller andelen förskollärare kommer förskolorna att behöva rekrytera cirka 240 förskollärare per år. Enligt Malmö universitets prognos för utfärdade förskollärarexamina
per år, utifrån hur många studenter som är registrerade för närvarande, kommer 250 nyutexaminerade
förskollärare att lämna universitetet år 2020. De efterföljande fyra åren beräknas antalet nyutexaminerade
förskollärare på Malmö universitet att variera mellan till antalet 260 och 290. Ser man till de tre närmast
belägna lärosätena utexaminerades 422 förskollärare år 2018.
Förskolans utmaning kan inte reduceras till en rekryteringsfråga eller krav på ytterligare effektiviseringar av
verksamheten och inte heller till en lokal fråga för enskilda huvudmän att hantera. Snarare kommer det att
krävas kraftsamling både på lokal och nationell nivå samt utökad samverkan mellan förskolans huvudmän
och de olika lärosätena, statliga myndigheter och andra nationella aktörer.

Förskolans centrala roll i Sveriges utbildningssystem framhålls i ett antal statliga utredningar som nyligen
presenterats. I början av augusti månad överlämnade jämlikhetskommissionen sitt betänkande – En gemensam angelägenhet (SOU 2020:46) - till regeringen. Här påtalas att förskolan ofta hamnar i bakgrunden när det
presenteras nationella satsningar för att lyfta den svenska utbildningen och det konstateras att "de första
fyra, fem åren i ett barns liv är lika viktiga som skolåren för vilka möjligheter som står öppna senare under livet" (SOU
2020:46, del 1, sid 24). En av rekommendationerna är att på sikt införa obligatorisk förskola från 3 års
ålder och att kvalitetskraven på verksamheten ska höjas parallellt med denna höjning av ambitionsnivån.
Detta är ett av flera exempel på ökade förväntningar på den svenska förskolan.
Förskolans förutsättningar och roll i arbetet för ökad likvärdighet togs upp i den nyligen presenterade
statliga offentliga utredningen En mer likvärdig skola - minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU
2020:28). I denna utredning konstateras bland annat följande:
"Det är möjligen ett trivialt påstående men ändå måste det sägas. Det mest väsentliga för en ökad likvärdighet är att skolverksamheten utifrån en systematisk uppföljning av eleverna fokuserar sina resurser på arbetet med att utveckla de elever som
har de svagaste skolresultaten. En grundläggande princip som ofta upprepas betonar vikten av att stora insatser görs tidigt.
En strategi för ökad likvärdighet bör därför innefatta en generell förstärkning av förskolans kapacitet att arbeta särskilt
med de barn som behöver det mest. Förskolan ligger utanför utredningens område men ur ett likvärdighetshänseende kan
man inte bortse ifrån att mer välutbildad förskolepersonal leder till högre förmåga att skapa goda utvecklingsmiljöer för
barnen vilket i sin tur leder till starkare utveckling av språkliga och kognitiva färdigheter. Generellt är förskolan en av de
mest kraftfulla kompensatoriska utbildningsinsatser som kan göras. Därmed är det betydelsefullt att tillse att barn med
sådan familjebakgrund som relaterar till svaga skolresultat inte bara får tillgång till och deltar i förskolan utan även får
tillgång till sådan verksamhet av verkligt hög kvalitet." (SOU 2020:28, s.562-563)
I juni 2020 överlämnade Utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg sitt betänkande Stärkt kvalitet
och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg (SOU 2020:34). Uppdraget har bland annat varit att kartlägga
och analysera i vilken uträckning pedagogisk omsorg stimulerar barns utveckling och lärande och vid behov lämna förslag på hur man kan främja att barn får likvärdiga förutsättningar inför start i förskoleklass.
Betänkandet föreslår höjda krav på verksamheten i syfte att höja verksamhetens kvalitet och likvärdighet
för att barnen ska få den stimulans som krävs för att kunna utvecklas och lära. Vidare förordas ett etableringsstopp som utgår från jämförelsen mellan förskolan och pedagogisk omsorg. Av betänkande framgår
att: "Den pedagogiska omsorgens uppdrag är att vara ett alternativ till förskolan och ska således förbereda för fortsatt lärande. Skillnaderna i styrdokumenten mellan de båda verksamhetsformerna har emellertid blivit alltför stora. Följden av
förskolans utveckling blir att pedagogisk omsorg inte i tillräcklig grad kan anses förbereda barnen för fortsatt lärande på ett i
dag adekvat sätt. Slutsatsen av en sådan argumentation är att pedagogisk omsorg inte längre kan finnas kvar som verksamhetsform. För att dämpa effekterna av att inga nya beslut om rätt till bidrag kan ges och för att ge verksamma en möjlighet
att på ett ordnat sätt byta verksamhetsform föreslås ett etableringsstopp i stället för verksamhetsstopp" (SOU 2020:34, s.
23). Förskolenämnden kommer under tidig höst att behandla remissen som på flera områden möter de
behov som lyfts fram i tillsynsarbetet i Malmö stad.

Utredningen Fler barn i förskolan för bättre språkutveckling i svenska (Dir. 2019:71) ska lämna förslag som syftar
till att öka deltagandet i förskolan bland barn i 3–5 års ålder och föreslå hur förskolans arbete med barnens
språkutveckling i svenska kan stärkas. Bland annat utreds hur nyanländas barn ska ha rätt till en obligatorisk språkförskola från tre års ålder med minst 15 timmar i veckan inom ramen för den vanliga förskolan.
Uppdraget ska redovisas senast i oktober 2020.

I detta avsnitt beskrivs de behov av förändringar i Malmö stad som helhet som förskolenämnden ser för
att ytterligare möjliggöra förbättringar av arbetet kring Malmös barn samt för att säkerställa förverkligandet av barns rättigheter inom förskoleverksamheten i Malmö.
Att stadens nämnder ges stärkta förutsättningar att fullt ut koncentrera sig på sina kärnuppdrag är i sig
grundläggande för ett effektivt förebyggande arbete i Malmö stad med fokus på barnen. Det är främst
genom att skapa förutsättningar för kärnuppdraget - en likvärdig förskola med god kvalitet där medarbetarnas förutsättningar är den enskilt viktigaste faktorn - som förskolenämnden bidrar till att barnens hälsa
både i ett kort- och långsiktigt perspektiv förbättras och att skillnaderna när det gäller barns förutsättningar i livet minskas.
Barnens behov och perspektiv måste samtidigt ägas av hela Malmö stad. Samverkan och samsyn mellan
Malmö stads nämnder och förvaltningar kring barnens behov blir än viktigare när välfärden utmanas. Det
kräver ett gemensamt ansvarstagande för barnen i Malmö med både tillit mellan stadens nämnder och en
gemensam bild av behoven utifrån respektive kärnuppdrag. Det kräver även en effektiv koordinering av
de tvärsektoriella satsningar som görs i staden. Förskolenämnden ser exempelvis fortsatta behov av detta
när staden utökar det lokalt baserade utvecklingsarbetet inom ramen för Communities that Care (CTC) och
med hjälp av statsbidrag för att minska och motverka segregation.
Följande avsnitt har tagits fram i samarbete med stadens arbetsmarknads- och socialverksamhet, grundskola samt gymnasie- och vuxenutbildning.

När samhällsekonomin utsätts för påfrestningar riskerar familjers möjligheter till självförsörjning att påverkas negativt. Förutsättningarna för stadens barn och unga som redan idag växer upp under ansträngda
förhållanden riskerar att förvärras och bli mer långvariga. Tidiga insatser kring barn och unga och ett gemensamt arbete i staden är då avgörande. Genom att tillgängliga resurser kopplas samman och utnyttjas
samordnat kan arbetet med barn och unga blir mer effektivt.
Malmös nämnder behöver ges stärkta förutsättningar att sluta upp kring barn och unga. Forskning visar
att en lyckad skolgång är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn för att motverka psykisk ohälsa. När främjande och förebyggande insatser inte når fram eller inte är tillräckliga behöver det finnas lättillgängliga
stöd- och hjälpinsatser för de barn, unga och familjer som behöver dem. Malmös förskolor och skolor är
en viktig arena för att ge alla stadens barn och unga förutsättningar för en rolig, trygg och lärorik uppväxt
och jämlika livsvillkor på sikt, medan socialtjänsten arbetar för att förhindra att barn och ungdomar far illa
samt ger stöd och hjälp till de som behöver det. Tillsammans kan nämnderna också bidra till att fler vårdnadshavare känner sig trygga i sitt föräldraskap och med att stötta sina barn under deras skolgång.
En förutsättning för att stärka det gemensamma arbetet kring barnen och ungdomarna i Malmö är att det
finns strukturerade och tydliga former för samverkan mellan nämnderna och med andra myndigheter. En
viktig arena är Samverkan för barn och unga i Malmö (SBUM), en samverkansgrupp med representanter från
utbildningsförvaltningarna, arbetsmarknads- och socialförvaltningen, funktionsstödsförvaltningen, kulturoch fritidsförvaltningarna, samt från polisen.
SBUM har fått i uppdrag av berörda förvaltningsdirektörer att ta fram en handlingsplan inför perioden
2021-2023 för genomförande av aktiviteter i samverkan kring barn och unga som har behov av stöd från
mer än en förvaltning. Aktiviteterna i handlingsplanen ska bidra till att tillgodose behoven hos barn och
unga, öka effektiviteten genom ett samordnat utnyttjande av resurser, att identifiera och ta fram samver-

kansstrukturer och arbetsmodeller samt att vid behov skapa nya insatser och stärka befintliga insatser.
Handlingsplanen ska knytas till kommunfullmäktiges mål och utgå från gemensamt prioriterade målgrupper och behov. SBUM har identifierat ett antal målgrupper som behöver prioriteras i samverkansarbetet:
•
•
•
•
•

Utsatta barn och unga, ofta i familjer med omsorgssvikt
Barn med normbrytande beteende eller kriminalitet
Placerade barn
Barn och ungdomar med psykisk ohälsa, där Malmö stad kan gemensamt uppmärksamma och
stödja barnen men inte behandla
Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.

Kartläggningsarbetet under våren 2020 har visat på styrkor i samverkansarbetet i Malmö. Det gemensamma arbetet på familjecentralerna innebär bättre möjligheter för nämndernas uppsökande verksamhet
samt för att tidigt nå familjer och erbjuda stöd och insatser. Det så kallade akutteamet lyfts fram som ett
framgångsrikt samarbete mellan grundskolan och socialtjänsten kring elever med omfattande normbrytande beteende.
Kartläggningen har även visat på en del områden där insatser behöver stärkas eller där det behövs nya
insatser eller arbetssätt för att säkra barns och ungas likvärdiga livsvillkor i Malmö. För att varje medarbetare som arbetar med barn i Malmö ska veta vart de kan vända sig om de möter ett barn i behov av stöd,
behövs en tydlig överblick över vilka insatser som finns i staden och hur samarbetet mellan förvaltningar
fungerar. För barn och unga som har riskfaktorer för att utveckla problem finns det ett behov av ett mer
systematiskt gemensamt arbete mellan fler nämnder.

Förskolenämnden vill även i årets budgetskrivelse poängtera utbyggnadsbehovet av nya förskolor i stadens
utbyggnads- eller utvecklingsområden. Förskolenämnden anser att kostnaderna för dessa utbyggnader på
något sätt, helt eller delvis behöver hanteras i särskild ordning. Detta då resursfördelningsmodellen inte
ger förutsättningar för nämnden att finansiera samtliga dessa kostnader. Om detta inte sker finns risk för
ytterligare geografiska obalanser i fördelningen av platser i staden, med stor risk att stadens attraktionskraft
minskar, inte minst för köpstarka och mobila grupper som då i högre utsträckning söker sig till kranskommunerna. En avsaknad av förskolor i dessa områden kommer att vara svår att åtgärda i efterhand
eftersom mark då tagits i anspråk för andra ändamål.
För att kompensera för geografiska obalanser är stads- och trafikplaneringen ett viktigt verktyg för att öka
tillgängligheten och graden av mobilitet för förskoleverksamhetens målgrupp. I många av stadens områden är bristande mobilitet hos vårdnadshavare en riskfaktor för att barnen inte ska komma till förskolan.
Väl fungerande gång-, cykel- och kollektivtrafikstråk är av största vikt för att kompensera det geografiska
avståndet.
Flera av de krav och riktlinjer som styr lokalutformningen och som därmed påverkar stadens nybyggnadsprojekt av förskolor både i tidiga planskeden och senare bygglovsskede har påtagliga konsekvenser för
utvecklingen av förskolenämndens lokalkostnader. Kraven och riktlinjerna gäller exempelvis friytor, parkering, materialval och gestaltning. Även befintliga förskolor kan påverkas av krav på förskolemiljöerna
utifrån främst miljöaspekter, exempelvis rörande buller och markföroreningar. För att begränsa kostnadsutvecklingen bedöms en bättre samsyn och samordning inom Malmö stads berörda förvaltningar rörande
den praktiska tillämpningen av aktuella regler inom planeringsprocesserna som ytterst betydelsefull.
Förskolenämnden kan konstatera att flera viktiga och gemensamma steg har tagits, bland annat med utgångspunkt i frågor som förskolenämndens lyfte i budgetskrivelse inför år 2020. Arbetet med det förvaltningsgemensamma budgetuppdrag som gavs i 2020 års budget är ett viktigt led i det stadsgemensamma
arbetet. Idag pågår således flera utvecklingsinsatser för ett tydligare gemensamt förhållningssätt i stadens
planering, där nämnder som inom ramen för sina ansvarsområden arbetar med förskolelokaler medverkar.
Förskolenämnden vill betona vikten av ett fortsatt gemensamt arbete inom kommunen, inte minst inom
ramen för den nya lokalförsörjningsorganisationen.

Förskolenämnden ser även ett behov av en stadsgemensam lokalbank för att underlätta finansieringen av
de totala lokalkostnaderna de närmaste åren, men också för att stödja en effektiv planering. Nämnden har
idag lokaler med hyresavtal som hindrar avveckling på ett sätt som är lämpligast för förskoleverksamheten.
En lokalbank skulle kunna bidra till att dessa lokaler i högre grad kan nyttjas av annan verksamhet i staden.

För att åstadkomma en digital miljö som stödjer det inre arbetet i Malmö stad och utvecklingen av stadens
verksamheter, samtidigt som staden kan erbjuda dess medborgare lättillgängliga och transparenta tjänster,
krävs ett gemensamt ansvarstagande i staden, central samordning och samverkan mellan stadens förvaltningar. Ett arbete för en förändrad central organisering av IT, digitalisering och systemförvaltning pågår
under ledning av stadskontoret. Förskolenämnden menar att det är viktigt att den nya centrala organisationen i dessa frågor styrs utifrån förvaltningarnas verksamhetsbehov. Det behövs tydliga uppdrag och
leveranser i det kommungemensamma arbetet kopplat till gemensam digital infrastruktur, plattformar,
processer och kompetenser.
Det finns vidare behov av att förtydliga ansvar, organisation och samverkan när det gäller centralt ägda
system och systemförvaltning med koppling till nämndernas ansvar som ägare av den information som
hanteras i systemen. Olika nämnder har olika rättskrav när det gäller den information som nämnden ansvarar för. Adekvata säkerhetsnivåer och avtalskonstruktioner med leverantörer är ofta avgörande för att
respektive nämnd ska kunna fullgöra sitt ansvar. I de fall dessa krav inte tillgodoses i de kommungemensamma systemen kan nämnden istället behöva upprätta alternativa systemlösningar.
Regeringen understryker genom sin digitaliseringsstrategi för skolväsendet vikten av likvärdighet i arbetet
med barns och digitala lärande. En del i denna utmaning handlar om att använda digital teknik i undervisningen. Förskolenämnden menar här att det är viktigt att det finns en tydlig koppling till skolförvaltningarnas verksamheter när det gäller att styra utbudet av digitala verktyg inom ramen för stadens avtal.
Under 2021 kommer förskoleförvaltningens specifika processer att kartläggas i syfte att kravställa en
systemmiljö som motsvarar förvaltningens krav och förväntningar när det gäller verksamhetsutveckling,
IT, teknik, informationshantering och säkerhet. Detta arbete behöver ske i samverkan med skolförvaltningarna och i samverkan med de centrala systemägarna i staden.
Arbetet med att skapa en förändrad, mer effektiv och modern digital miljö i förvaltningen är omfattande,
resurskrävande och i många delar komplex. Inte minst när det gäller kopplingen till rådande system- och
systemförvaltarorganisation i staden. Förskolenämnden menar att det behövs en ökad tydlighet när det
gäller vilken kompetens Malmö stad centralt kan tillhandahålla i förvaltningarnas arbete och vilken kompetens som förvaltningarna förväntas stå för själva. Detta för att kunna planera för ett resursanvändande där
kompetens kan behöva tas in externt.

Här besvarar nämnden följande frågor:
•
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom
nämnden framöver och varför?
Hur planerar nämnden att finansiera kommande verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller
kvalitetsutveckling?

Förskolan i Malmö står inför viktiga vägval de kommande åren. Trots förskolans utmaningar måste utvecklingsarbetet fortsätta kring mötet mellan barnen och medarbetarna. I detta arbete är stärkandet av
förskolornas förutsättningar för att skapa en likvärdig verksamhet central. Alla barn i Malmö ska ha
samma möjlighet till en trygg och rolig barndom som samtidigt förbereder dem inför framtiden.
Fokus för kommande års arbete ska även fortsättningsvis vara på kärnuppdraget - på undervisningen,
utbildningen och omsorgen i Malmö stads förskolor. Det kommer dock att finnas behov av prioriteringar
när det gäller organisation och arbetssätt för att optimera resurserna och på så sätt skapa så goda förutsättningar som möjligt för förskolorna att utföra det nationella uppdraget.
Med detta kommer ett nödvändigt fokus på barnen och förskolornas förutsättningar för måluppfyllelse.
Att värna verksamheten närmast barnen blir särskilt viktigt när de ekonomiska och personella resurserna
är begränsade. Avgörande är att förskolenämnden kan säkerställa att förutsättningarna att uppfylla de nationella målen finns på varje förskola. Konkret innebär detta att varje utvecklingsinsats eller åtgärd måste
vägas mot och motiveras i förhållande till de lagstadgade kraven på verksamheten.
Följande avsnitt beskriver de verksamhetsförändringar, effektiviseringar och kvalitetsutveckling som förskolenämnden ser har hög prioritet kommande år.

Det nationella uppdraget genom skollagen och läroplanen för förskolan och nämndens arbete för ökad
likvärdighet ska omsättas i det dagliga mötet mellan barnen och förskolans personal. Den senaste kunskapen om förskolornas förutsättningar att utföra det nationella uppdraget samt måluppfyllelsen enligt
skollag och läroplan presenteras varje år i en lägesbedömning. Dessutom utarbetas årligen en fördjupad
lägesbedömning som utvecklar och fördjupar analyserna. I detta systematiska kvalitetsarbete framträder ett
antal utvecklingsområden som behöver stå i fokus för kvalitetsarbetet kommande år. Detta för att kunna
möta varje barns rätt till likvärdig utbildning.
Undervisningsuppdraget
Enligt nuvarande regelverk gäller en vid tolkning av undervisningsbegreppet, baserad på förskolans läroplan (avsnitt 2.7) som klargör att ”undervisning ska utgå ifrån ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant
eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden”. Förskollärarna ansvarar för att ”spontant uppkomna aktiviteter
och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir del av undervisningen”. Detta har tolkats som att
undervisning ska ske under verksamhetens hela öppettid. I Malmö stad är den av kommunfullmäktige
beslutade ramtiden för förskolornas öppethållande klockan 06.15 till 18.30.
Förskolenämnden har yttrat sig över en statlig offentlig utredning om nya regler för skolor med konfessionell inriktning, SOU 2019:64. I detta sammanhang är gränsdragningen mellan undervisning och utbildning en grundläggande fråga, vilket föranlett förskolenämnden att föra fram behovet av fortsatta utredningar. Förskolenämnden anser bland annat att det, för att säkra alla barns rätt till en likvärdig förskola
som utgår ifrån barnens behov och förmåga utifrån ålder, bör utredas om den obligatoriska undervisningens omfattning ska begränsas till 525 timmar per år. Detta motsvarar barns rätt till allmän förskola enligt
skollagen.
Hur undervisningsuppdraget kan organiseras och utformas för att bäst bidra till barnens utveckling och
lärande bedöms vara avgörande för nämndens arbete med att skapa förutsättningar för en likvärdig ut-

bildning. Utifrån dagens situation är det avgörande att förskollärarnas kompetens nyttjas och fördelas på
ett annat sätt än tidigare i förskolenämndens verksamhet.
Likvärdighet
Den senaste lägesbedömningen visar att måluppfyllelsen varierar mellan förskolorna och att det finns
förskolor som har begränsade möjligheter att uppfylla de krav och mål som är formulerade i skollagen och
läroplanen. Den bristande likvärdigheten har till väsentlig del sin bakgrund i förskolornas olikartade förutsättningar.
Medarbetarnas utbildning och möjligheterna till kompetensutveckling på varje enskild förskola är avgörande. Undervisningen i förskolan planeras alltid för att möta barnens behov. Detta ställer krav både på
ledarskap och på medarbetarnas didaktiska färdigheter kopplat till läroplanens olika målområden. En central utgångspunkt är att undervisningen i förskolan ska ske under ledning av förskollärare men utföras i
arbetslagen. Med hänsyn till förskolornas lokala förutsättningar är vissa förskolor i behov av mer omfattande kompetensutvecklingsinsatser de närmaste åren. Utifrån barnens perspektiv och med hänsyn till
skollagens och läroplanens krav på likvärdighet finns behovet att utveckla former för kompetensutveckling och kollegialt lärande som maximerar medarbetarnas närvaro i barngruppen.
Med syftet att stärka förutsättningarna att skapa en likvärdig verksamhet för alla Malmös barn kommer ett
förändringsarbete inom förskolenämndens verksamhet att ligga till grund för arbetet år 2021 och framåt.
Detta handlar om att trygga arbetssätt och organisering i utbildningsområdena för att gynna arbetet med
att stärka likvärdigheten och ansvarstagandet för förskolan i hela Malmö. Det handlar också om att säkerställa att resurserna används så bra som möjligt, så att de gör största möjliga nytta i mötet med barnen.
Det handlar också om på sikt att minska barngrupperna. Samlat ska detta underlätta ansvarstagandet och
likvärdigheten för förskolan i hela Malmö.
Språkutvecklande arbete
Barns behov av språklig stimulans och utveckling ställer stora krav på utbildningen inte minst utifrån ett
likvärdighetsperspektiv och i relation till förskolans kompensatoriska uppdrag. Den senaste lägesbedömningen pekar på ett generellt behov att stärka medarbetarnas kompetens i det språkutvecklande arbetet.
Det framgår dessutom att många barn med stort behov av svensk språkutveckling möts av medarbetare
som saknar tillräckliga kunskaper i det svenska språket. Vidare visar uppföljningar när det gäller barn med
grava språkstörningar att kompetensen på förskolorna att möta dessa barns olika svårigheter i många fall
brister.
Tidiga insatser är avgörande för barns språkutveckling. Det krävs därför ett målmedvetet och långsiktigt
arbete för att stärka förutsättningarna för det språkutvecklande arbetet i förskolorna där barnen tar det
första steget inom utbildningen. Detta är i sin tur ett viktigt led i arbetet med kommunfullmäktiges mål om
att en större andel elever i Malmö ska fullfölja en gymnasieutbildning inom fyra år.
Centralt är att hitta välfungerande metoder för att stärka medarbetarnas kunskaper i det svenska språket.
Kompetensutveckling och möjligheter till kollegialt lärande kommer att vara viktiga i det fortsatta arbetet
med att stärka språkutvecklingen i svenska, särskilt för barn som har ett annat dagligt umgängesspråk i
hemmet än svenska.
Ett samarbete har initierats med gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen för att bland annat främja
förutsättningarna för det språkutvecklande arbetet. Detta genom framtagandet av en ansökan om en specialistbarnskötarutbildning med språkinriktning. Ansökan till Myndigheten för YH-utbildning kommer att
göras under 2020 med planerad start under 2021.
Digitalt lärande
Regeringen understryker genom sin digitaliseringsstrategi för skolväsendet vikten av likvärdighet i arbetet
med barns digitala lärande. Förskolans utbildning ska ge barnen förutsättningar att utveckla ”adekvat digital
kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen". Utifrån ett
likvärdighetsperspektiv innebär detta ett krav att kunna möta varje barn utifrån barnets specifika behov.
För att kunna förbereda barnen för vad det innebär att leva i en digital värld behöver det finnas tillräcklig
kompetens hos medarbetarna. En del av utmaningen handlar om att använda digital teknik i undervisning-

en.
Kopplat till läroplanen ligger utmaningen i att utveckla medarbetarnas förmåga att i undervisningsmoment
koppla samman de digitala verktygen med andra områden såsom projekterande arbetssätt, utforskande
och lek. På en mer övergripande nivå finns ett behov av kartläggningar av medarbetarnas kompetens inom
området och även tillgången till digitala verktyg. Detta för att kunna säkerställa att förskolorna har likvärdiga förutsättningar att uppfylla de nationella målen.
I det fortsatta arbetet är det av stor vikt att knyta samman arbetet med språkutveckling med digitalisering.
Det kan bland annat handla om att uppmärksamma hur olika lärverktyg, som anpassar sig adaptivt till
barns olika språkförmågor, kan användas för att gynna barns språkutveckling.
Vårdnadshavares och barns upplevelser
Vårdnadshavarnas upplevelser av sina barns förskola behöver i högre utsträckning vägas in i det systematiska kvalitetsarbetet. På uppdrag av förskolenämnden planeras en utvecklad förskoleenkät med start våren
2021 där frågorna ska omfatta både synen på måluppfyllelsen enligt förskolans läroplan och förskolornas
förutsättningar att uppfylla de nationella målen.
Av förskolans läroplan framgår att de behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för
ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen. Det är angeläget att i det
systematiska kvalitetsarbetet i större utsträckning beakta barnens egna upplevelser av den förskola som de
möter, ett arbete som kräver fortsatt utveckling av metoder och arbetssätt. Detta har även en nära koppling till barnrättsarbetet inom nämndens verksamhet.

Stärka professionens villkor
Redan i Lägesbedömning 2019 konstaterades att många förskolor som ligger i områden som präglas av en
förhållandevis hög barnfattigdom och en förhållandevis stor andel barn med annat modersmål än svenska
behöver öka andelen förskollärare. Förskolenämnden behöver därför i större utsträckning än idag ta hänsyn till Malmös geografiska förutsättningar och strukturella villkor i den strategiska planeringen.
Förskollärarna har en central roll i planeringen av det pedagogiska arbetet där de ansvarar för undervisningen. Arbetet planeras under ledning av förskolläraren och utförs av arbetslaget. Antalet barn per heltidstjänst med förskollärarexamen på kommunens förskolor har enligt Skolverket/SCB ökat under den
senaste femårsperioden från 14,7 år 2015 till 16,8 år 2019. Ökningen i Malmö återspeglas inte i riket som
helhet (12,2 år 2019). Avgörande för likvärdigheten i verksamheten är därför att det finns tillräcklig kompetens i arbetslagen. Andelen utbildade barnskötare varierar mellan förskolorna och andelen personal som
saknar utbildning för arbete med barn har ökat den senaste femårsperioden. Med Malmös särskilda förutsättningar och de ökade kraven i en reviderad läroplan behöver nämndens arbete med att stärka professionens villkor fortsätta och fördjupas.
Med utgångspunkt i den omfattande kompetenskartläggningen som bygger på rektorernas skattningar av
den egna personalens kompetensnivå framgår det av vårens fördjupade lägesbedömning att det även finns
variationer mellan förskolorna både när det gäller arbetslagens samlade kompetensnivå, och när förskolans
olika yrkesgrupper bedöms var och en för sig. Med hänsyn till undervisningsuppdraget och förskollärarnas
ansvar att leda det pedagogiska arbetet i arbetslagen står det därmed klart att omfattande åtgärder behöver
vidtas för att kompetensutveckla den befintliga personalen.
För att kunna göra det vägval som krävs för att möta kraven är det av stor vikt att fördjupa kunskaperna
om medarbetarnas förutsättningar att utföra läroplansuppdraget. Det omfattande utvecklingsarbete som
pågår kring organisering för förskollärares kompetens och arbetsvillkor undersöker hur förskollärares
arbetsvillkor kan förbättras och hur deras kompetens kan stärkas och användas på sätt som bäst gagnar en
hög och likvärdig kvalitet för barnen i förskolan. Under 2020 prövas nya sätt att organisera arbetet på
förskolorna i en rad pilotprojekt. Framåt är ambitionen att den nya kunskapen omsätts i konkret förändringsarbete på kommunens förskolor.

Kompetensförsörjning
Att förskolenämnden på ett framgångsrikt sätt kan hantera utmaningarna kring tillgången till kompetens
och fördelningen av kompetens mellan förskolorna är helt avgörande för att varje förskolebarn i Malmö
ska kunna erbjudas en utbildning av hög kvalitet. Det är kompetensen i hela arbetslaget som påverkar.
Den fördjupade lägesbedömning som presenterades i förskolenämnden i juni 2020 visar på en komplexitet
när det gäller förskolornas kompetensförutsättningar. En av slutsatserna är att oavsett hänsyn till förskolornas socioekonomiska sårbarhet samt skollagens och läroplanens likvärdighetsmål finns vissa förskolor
som påverkas mer än andra av kompetensförsörjningens utmaningar. Tillgången till förskollärare är avgörande för att förskolorna ska klara läroplansuppdraget, men det finns fler faktorer än formell kompetens
måste vägas in i det fortsatta utvecklingsarbetet med kompetensförsörjning.
För att kunna använda och behålla kompetens som finns är ett aktivt arbete med lönebildning en viktig del
i att vara en attraktiv arbetsgivare. Lönebildningsarbetet behöver var i fokus för att kunna möta den hårdnade konkurrensen externt och internt inom Malmö stad. En central del i arbetet med att trygga kompetensförsörjningen är samarbetet med de fackliga parterna.
Utöver detta behöver förskolenämnden arbeta för att upprätthålla och stärka den formella kompetensen
bland barnskötare och pedagoger med inriktning förskola. Nämnden söker aktivt och kontinuerligt nya
arenor för att bredda urvalet av potentiella nya medarbetare i syfte att stärka den formella kompetensen.
Som en del i detta arbete ingår ovan nämnda ansökan om ny YH-utbildning för att komplettera redan
existerande kompetens inom kommunens förskolor.
För att få en bredare rekryteringsbas och främja en jämnare fördelning är nämndens strävan att öka andelen män i förskolan. Detta är ytterligare en del i det strategiska kompetensförsörjningsarbetet.
Kommunikativa insatser är fortsatt viktiga för att skapa intresse för att arbeta i förskolan. Det långsiktiga
arbetet med att sätta fokus på utvecklingsmöjligheter och höja statusen för att arbeta i förskola fortsätter.
Tonvikten ligger på insatser i digitala kanaler, framförallt sociala medier. Att vidareutveckla samarbetet
med universitet och gymnasieskolor är vidare betydelsefullt för att säkra tillgången till kompetens på lång
sikt.
Hälsofrämjande insatser för god arbetsmiljö
Trots de senaste årens omfattande arbete för att säkerställa kompetensen på kommunens förskolor och ett
kontinuerligt arbete för att förbättra medarbetarnas arbetsmiljö måste ytterligare insatser göras de kommande åren.
Hälsofrämjande arbete är en av de avgörande beståndsdelarna i arbetet för en god och hållbar arbetsmiljö
och en likvärdig kvalitet i Malmö stads förskolor. Under år 2021 behöver därför ett fortsatt partsgemensamt arbete göras tillsammans med ledningsgrupper och skyddsombud kring friskfaktorer, arbetsglädje,
positiv psykologi och hälsofrämjande insatser.
Det strategiska arbetet för att minska sjukfrånvaron har gett resultat de senaste åren, men utmaningen
kvarstår i att fortsatt minska sjukfrånvaro. Ett dilemma är långtidssjukfrånvaron, som ofta innefattar komplexa sjukdomsbilder där sjukvårdens tillgänglighet och ett nära samarbete med Försäkringskassan är avgörande för att kunna bedriva ett effektivt rehabiliteringsarbete. Fortsatt samarbetet med företagshälsovården är därför centralt för att kunna fokusera på främjande insatser för en god arbetsmiljö och minskad
sjukfrånvaro.
Med en utmanande kompetensförsörjningssituation och hög sjukfrånvaro är det av vikt att skapa en arbetsmiljö som gör att tillgängliga resurser används så effektivt som möjligt. En del i detta arbete är att
använda digitala hjälpmedel för att skapa en bättre resurs och bemanningsplanering. Förskolenämnden ser
det som fortsatt angeläget att Malmö stads arbete med ett kommungemensamt IT-stöd som stödjer hela
bemanningsprocessen har hög prioritet. Förskolenämndens verksamhet kommer att fortsätta bidra i det
kommunövergripande samarbetet i projektet Medvind för att ta fram nya eller förändrade arbetssätt för
schema och bemanning samt rekommendationer för arbetstidsförläggning. Detta för att även främja heltidsarbete och god hälsa, vilket ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Som en del i att minska admi-

nistrationen kopplad till schemaläggning sker ett arbete med utgångspunkt i projektet RPA (RPA Robotic Process Automation - Process Definition Document) vars syfte är att genom digitalisering och
automatisering frigöra tid och resurser för mer värdeskapande processer, till exempel i medarbetarnas
möte med barnen.
Ledarskapets förutsättningar
Rektorerna har ett lagstadgat ansvar för arbetet på enhetsnivå. Inom förskolenämndens verksamhet finns
en etablerad organisation för ett nära ledningsstöd med lokala ledningsgrupper som består av rektor, förste
förskollärare och biträdande förskolechefer. Lägesbedömning 2019 visar på ett fortsatt behov av kompetensutveckling av dem som ingår i förskoleområdenas ledningsgrupper.
Satsningar på ledarutveckling och ledarförsörjning i syfte att förbättra arbetsmiljön förväntas få ytterligare
positiva effekter på sjukfrånvaron och arbetsmiljön under åren framöver. Detta ska stärka friskfaktorer,
framförallt genom ett närvarande ledarskap, men även möjliggöra rektorernas strategiska ledarskap i en
större omfattning.
Kommande års pensionsavgångar och förväntad personalomsättning medför ett fortsatt behov av att
arbeta strategiskt med ledarförsörjning och därmed säkra tillgången till rektorer. Det är angeläget att skapa
förutsättningar för ledarutvecklingsprogram inom förskolenämndens verksamhet även kommande år.

För förskolenämnden innebär det förväntade förändrade konjunkturläget i samhällsekonomin lägre födelsetal och förändrade flyttmönster. Detta ger på kortare sikt, de närmaste fem åren, färre antal barn i förskoleålder jämfört med föregående års befolkningsprognos. Detta har skapat ett nytt planeringsläge i arbetet med verksamhetens lokalförsörjning.
Bedömningen är att en ökad avveckling av lokaler kommer att bli nödvändig för att minska platskapaciteten under de närmaste åren. Detta för att möta den minskande efterfrågan på förskoleplatser.
Samtidigt måste det finnas en beredskap för ett kommande ökat behov av platser, vilket väntas ske från
2026 och framåt.
En fortsatt kapacitetsutredning är ett prioriterat arbete för nämnden. Arbetet syftar till att säkerställa att
alla lokaler används optimalt och att platsantalet vid varje förskola överensstämmer med de fysiska och
tekniska förutsättningarna.
Förskolenämnden behöver i sin lokalplanering ta hänsyn till befintliga lokalers funktionalitet och kvalitet.
Inom befintligt lokalbestånd finns ett stort antal lokaler med brister i den fysiska miljön. Vidare behövs
nya lokaler till följd av att tillfälliga paviljonglokaler behöver avvecklas, samt att lokaler planeras lämnas till
grundskolan. Ovan innebär, att trots behovet av minskad verksamhetsvolym totalt sett, behöver investeringar genomföras och nya platser tillskapas för att behålla befintlig lokalmässig kapacitet på den nivå som
motsvarar efterfrågan.
Förskolenämndens har idag begränsade möjligheter att motverka den geografiska obalansen i fördelning
av förskoleplatser i staden. Förutsättningarna för förskoleplats i närheten av hemmet bedöms därmed
minska, viket har stor inverkan på barnens och vårdnadshavarnas vardag. En negativ effekt kan bli att fler
vårdnadshavare tar bilen till och från förskolan, något som motverkar stadens ambitioner om andra transportsätt med mindre klimatpåverkan. En annan effekt som är mer allvarlig ur ett barnperspektiv, men
också samhällsekonomiskt, är att vårdnadshavare kan komma att välja bort förskolan av logistiska skäl.
För att begränsa lokalkostnadsutvecklingen bedöms det som nödvändigt att genomföra de enskilda projekten till lägre investeringskostnad än vad som är fallet idag. En ökad avveckling påverkar volymerna men
har inte tillräcklig effekt för att sammantaget begränsa kostnadsutvecklingen. Förskolenämnden vill i detta
sammanhang lyfta det arbete som skett inom SKR (Sveriges kommuner och regioner) och den ramavtalsupphandling av nya förskolor som genomförts. Förskoleförvaltningen har tillsammans med serviceförvaltningen startat ett projekt för att se över arbetsprocesserna och samtidigt undersöka möjligheterna att
använda konceptförskolor i högre grad, med syfte att sänka lokalkostnaderna för nya förskolor. Detta kan

komma att lägga grunden för nya synsätt både inom förskoleförvaltningen och de tekniska förvaltningarna
kring vilket typ av förskolebyggnader som kan vara möjliga att etablera i staden. Samtidigt behöver också
arbeten som det rörande klimatneutralt byggande vägas in i arbetet.
I tabellen nedan visas nuvarande prognos för hyreskostnadsutvecklingen för kommunala förskolor under
perioden 2020 till 2030. Prognosen är kopplad till utvecklingen av de lokalbehov som beskrivs i Lokalbehovsplan 2021-2035 och inkluderar samtliga beslutade och planerade lokalförändringar.

Av tabellen framgår att prognosen visar på en ökning av totala hyreskostnaden med cirka 100 mkr, vilket
är en ökning med cirka 27 procent jämfört med nuvarande hyreskostnad.
Inom förskolenämnden pågår arbete med ett nytt lokal- och funktionsprogram, vilket också ses som en
viktig faktor för tydligare beställningar av nya förskolor. Detta är även av stor betydelse för att öka kostnadskontrollen. Inriktningen är att beslut ska tas under hösten 2020.

Förutom att skapa förutsättningar för en förskola med god kvalitet bidrar förskolenämnden sedan flera år
till arbetet med att förbättra barns uppväxtvillkor i Malmö och öka andelen barn i förskola. Detta är ett
arbete som ligger utanför det lagstadgade uppdraget, men som grundar sig i Malmökommissionens rekommendationer och där höga målsättningar om barns rätt till likvärdiga uppväxtvillkor har stått i fokus
för nämndens arbete.
Det förebyggande och uppsökande arbete som sker inom familjecentralerna i nära samverkan med arbetsmarknads- och socialnämnden och Region Skånes verksamheter behöver ges förutsättningar att vidareutvecklas 2021 och framåt. Detta för att fortsätta att bidra till att främja en god hälsa hos barnfamiljer
genom ett förebyggande arbete. Av stor vikt är dock att de ekonomiska förutsättningarna för detta arbete
säkerställs. Detta i en tid då resurserna för utförandet av nämndens kärnuppdrag är starkt begränsade.
Öppna förskolan, som är anpassad för föräldrar och deras små barn, behöver fortsatt arbeta med att utveckla nya metoder och arbetssätt för att bättre nå fler familjer som inte har sina barn i förskola eller som
inte har besökt en öppen förskola. En fortsatt samverkan med idéburen sektor, civilsamhället, arbetsmarknads- och socialnämnden samt Region Skåne är viktig för att nå ut till Malmös vårdnadshavare. Fokus ligger på barnet, samtidigt erbjuds en social samvaro och ett stöd i föräldraskapet som är av särskilt
stor betydelse för vårdnadshavare från socioekonomiskt utsatta situationer och till nyanlända vårdnadshavare. För att bättre nå ut och forma innehållet på öppna förskolan till ovannämnda målgrupper behöver
nya metoder och arbetssätt utvecklas löpande. I samverkan med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

erbjuda svenskundervisning för föräldralediga på öppna förskolor.
Den uppsökande verksamheten bedöms vara särskilt viktigt för exempelvis barn i familjer som under en
längre tid levt med begränsade socioekonomiska resurser eller barn i nyanlända eller asylsökande barnfamiljer med liten kunskap om förskola. Arbetet förutsätter även tillgång till resurser för fortsatt samverkan
med idéburen sektor för att bredda kontaktnätet ytterligare samt att fördjupa samarbetet för att etablera
konkreta samverkansformer med föreningar. Förskolan spelar en viktig roll för jämlikheten mellan barn.
Genom den uppsökande verksamheten och utökning av familjecentralerna så bidrar nämnden till ökad
jämlikhet och integration.
Inom projektet Det tidiga livet samverkar förskolenämnden med arbetsmarknads- och socialnämnden som
bedriver ett utvecklingsprojekt med föräldraskapsutbildningar för nyanlända familjer. En gemensam ansökan har påbörjats för att tillsammans arbeta med sociala utmaningar i Malmö stad inom ramen för Eurocities under år 2021.

Inledningsvis är det grundläggande att tilldelade resurser fördelas så att de gör största möjliga nytta i medarbetarnas möte med barnen på förskolorna. Sedan förskolenämnden fick ansvaret för den kommunala
förskoleverksamheten i Malmö stad har målsättningen varit att årligen höja barnpengen för att skapa förutsättningar för utveckling av verksamhetens kvalitet. Detta har möjliggjorts genom ökade kommunbidrag
såväl som genom ett ständigt arbete med att fördela och använda resurserna optimalt. I detta arbete har
ingått att genomföra löpande anpassningar av organisation och kapacitet.
Nämndens verksamhet står nu inför ett minskat antal barn de närmsta åren, vilket väntas innebära minskad tilldelning av kommunbidrag. Detta i sig kräver ett omfattande arbete med att minska verksamhetens
omfattning när det gäller både personal och lokaler. För att minimera påverkan på verksamheten närmast
barnen är det viktigt att detta sker successivt under ett antal år.
Förskolenämnden vill betona att den bedömda minskningen av kommunbidraget till följd av färre barn i
befolkningen kommer att innebära stora utmaningar för förskoleverksamheten. Redan planerade anpassningar under år 2020 tar i viss mån höjd för det minskade barnantalet, men bedömningen är att anpassningarna kommer att utsätta förskoleverksamheten för stora påfrestningar. Utrymmet för ambitionshöjningar i förskoleverksamheten bedöms därmed vara starkt begränsat.
Inför höstens budgetarbete har ett antal utredningsuppdrag initierats i syfte att undersöka möjligheterna
att använda tilldelade resurser på ett mer effektivt sätt. En central utgångspunkt är att i första hand bedöma kostnaderna för att utföra kärnuppdraget. Vidare är det strategiska och långsiktiga arbetet för att
begränsa lokalkostnadernas påverkan på förskolornas ekonomiska utrymme ett redan pågående arbete. De
ekonomiska förutsättningarna kan även komma att leda till att åtgärder i förskolornas inne- och utemiljöer
senareläggs. Vidare ska måltidsverksamheten utredas både utifrån det gemensamma utvecklingsarbete som
pågår med skolrestauranger inom servicenämnden för förbättringar av stödet till måltidsorganisationen
och för att bedöma kapaciteten i förhållande till antalet barn.
Ett genomgripande förändringsarbete med huvudsyftet att öka likvärdigheten för barnen i Malmös förskolor är påbörjat. Organisering och styrning av utbildningsområdena ses över inför nästa budgetår. Förändringsarbetet innefattar också en kartläggning av processer och organisering av stödfunktioner, vilket ska
leda till optimering av både de ekonomiska och personella resurserna. Syftet är att anpassa och effektivisera stödfunktionerna både till följd av det minskade barnantalet i den kommunala verksamheten och de
ekonomiska förutsättningarna.
Förskolenämnden beslutade vid sitt sammanträde den 23 september 2020 att komplettera budgetskrivelsen med att nämnden begär full kompensation för pris- och löneökningar, samt att nämnden efterfrågar
full kompensation för det minskade barnantalet.

I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2021 med plan för 2022-2026.

Förskolenämnden har behov av en investeringsram på 24 Mkr under 2021. Nämnden planerar att investera 2 Mkr i inventarier i samband med nybyggnationer. Förbättringar i inne- och utemiljö på befintliga
förskolor bedöms uppgå till 19,5 Mkr. Det omfattar investeringar i brandskydd och larm, reparationer och
standardhöjande underhåll samt förbättringar av befintliga förskolors utemiljöer. Beloppet inkluderar inte
investeringar som genomförs av servicenämnden. Resterande 2,5 Mkr planeras att användas av utbildningsområdena som erhåller 0,5 Mkr vardera.
Investeringsbeloppen för 2021 och 2022 avviker mot kommunfullmäktiges investeringsplan för förskolenämnden med -7,5 Mkr respektive -3 Mkr. Detta beror främst på att projekt skjuts på framtiden, vilket
leder till inköp av inventarier till nya förskolor senareläggs. Exempelvis färdigställs enbart en förskola under 2021, Ellstorps förskola.
Mellan 2023 och 2026 bedöms nämndens investeringsbehov variera. För 2023 och 2024 förväntas behovet uppgå till 23 Mkr respektive 30 Mkr. Under dessa år planeras totalt fyra förskolor färdigställas, vilket
påverkar investeringsvolymen. Investeringsbehovet bedöms sedan öka för 2025 och 2026. Det råder dock
osäkerhet kring denna bedömning då budgeteringen för förbättringar i förskolors inne- och utemiljöer
ligger konstant över tidsperioden. Dessutom kan planerade nybyggnationer försenas eller flyttas mellan
åren, vilket påverkar behovet av investeringsramen.
Beståndet av befintliga förskolor blir också äldre, vilket leder till ett ökat renoveringsbehov av det som
ligger utanför fastighetsägarens ansvar. Ventilations- eller bulleråtgärder är exempel på detta, som ofta
föranleds av miljöförvaltningens beslut. Byggs förskolor fortsättningsvis i hög takt tar inventarier vid nybyggnation större del av investeringsvolymen, vilket i sin tur kan ge mindre utrymme för förbättringar av
inne- och utemiljöer i de befintliga förskolorna.

Malmös skolor har större utmaningar och är billigare och effektivare än rikets
Det genomsnittliga meritvärdet för alla elever i årskurs 9 vid Malmö stads grundskolor 2019/2020 var
224,3 (234,6 exklusive nyanlända och elever med okänd bakgrund). Det betyder ett år till med stigande
genomsnittligt meritvärde sedan läsåret 2016/17. Även andelen elever i årskurs 9 med grundläggande behörighet till gymnasieskolan fortsätter att öka, från 75,9 procent förra läsåret till 77,9 procent detta läsår
(från 81,3 till 83,6 procent exklusive nyanlända och elever med okänd bakgrund). Andelen behöriga elever
i årskurs 9 efter sommarskola är 81,7 procent (87,0 procent exklusive nyanlända och elever med okänd
bakgrund).
I fjol var Malmös elevers genomsnittliga meritvärde i årskurs 9 - 219,4 - högre än det genomsnittliga meritvärdet i Sverige men under storstädernas (använder fjolårets uppgifter för att kunna jämföra nationellt).
Samtidigt har Malmöelevernas föräldrar lägre utbildningsnivå än storstädernas föräldrar. Föräldrarnas
utbildningsnivå är den faktor som visar det enskilt starkaste sambandet med elevernas kunskapsresultat.
Malmö har tagit emot en högre andel nyanlända elever än riksgenomsnittet. Dessa elever har rätt till modersmålsundervisning samt studiehandledning på modersmålet, och denna undervisning respektive stöd är
kostnadskrävande.
Trots ovanstående visar beräkningar av Statistiska centralbyrån, SCB, och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, att Malmös skolor är både billigare och effektivare än rikets och storstädernas genomsnitt.
Malmös effektivitetstal bland Sveriges kommuner har förbättrats med 57 platser mellan 2014 och 2017
och beräknas nu vara bättre än genomsnittet för Sveriges kommuner samt storstädernas genomsnitt.
Ungas utbildning är Malmös möjlighet
Var femte Malmöbo är under 18 år. Det är en fantastisk potential när det framtida Malmö ska byggas. Den
ekonomiska situationen för barn och deras familjer är en grundläggande förutsättning för goda uppväxtvillkor. Av Rädda Barnens senaste rapport om barnfattigdom i Sverige framgår att barnfattigdomen i
Malmö uppgår till 25,2 procent (2016) och att Malmö är den kommun i Sverige där barnfattigdomen är
som störst. Detta betyder att en fjärdedel av barnen och ungdomarna i Malmö växer upp under ekonomiskt ansträngda förhållanden, vilket påverkar deras möjligheter till goda livschanser.
Enligt utbildningsforskningen är elevers socioekonomiska bakgrund och deras föräldrars utbildningsnivå
den faktor som är viktigast för betygsprestationer och för att elever överhuvudtaget ska få slutbetyg i
grundskolan och avsluta sina gymnasiestudier.
Alla Malmös skolor ska vara varje elevs bästa
Grundskoleförvaltningen har tagit ett samlat grepp för att fördjupa och förbättra sitt styr- och ledningssystem som ska möjliggöra att Malmös skolor ska bli varje elevs bästa skola. I varje elevs bästa skola uppfylls
skolförfattningarnas krav och intentioner.
För att Malmös skolor ska bli varje elevs bästa krävs ett omfattande och systematiskt arbete tillsammans
med samtliga anställda, arbetslag, enheter och skolor i grundskoleförvaltningen. Grundskoleförvaltningen
behöver tid, resurser och kompetenser för att systematiskt och metodiskt genomföra de förändringar och
utveckla den kapacitet som verksamheten behöver för att kunna stödja och utmana varje elev utifrån hens
förutsättningar. Det är ett långsiktigt arbete som kräver fokus och uthållighet i flera år framöver.

Malmö stad behöver utveckla förutsättningarna för likvärdig utbildning
Malmö stads tre skolnämnder – förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden – fortsätter genom denna budgetskrivelse sitt gemensamma arbete med att lyfta fram kritiska utmaningar för barns, ungdomars och vuxnas utbildning i Malmö. Den gemensamma utgångspunkten är att utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet där alla ska ha lika tillgång till utbildning i
skolväsendet, oberoende av geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden.
Det är genom utbildning som samhället ger individen bästa möjliga förutsättningar för att självständigt
utforma sitt liv, försörja sig själv och sin familj och bidra till morgondagens samhälle. Det är också så ett
tryggt och inkluderande samhälle skapas. Individernas självständighet och ansvarstagande är inte bara
deras utan hela samhällets bästa möjlighet. Därför behöver Malmö skapa bästa möjliga förutsättningar för
förskole-, grundskole- och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnderna att bedriva det förebyggande och
kompensatoriska uppdrag som nämnderna tilldelats. Förutsättningarna innefattar till exempel resurser,
kompetenser, ledarskap och organisering.
Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden lyfter fram den avgörande betydelsen av att unga och
vuxna Malmöbor fullföljer en gymnasieutbildning. Kommunfullmäktiges budget 2020 konstaterar också
att vägen till en gymnasieexamen börjar tidigt i utbildningssystemet. Enligt skollagen ska alla barn och
elever erbjudas en utbildning som tar hänsyn till barnets/elevens behov. Varje barn och elev ska ges stöd
och stimulans så att hen utvecklas så långt som möjligt. Det åligger därmed de tre skolnämnderna att utveckla en likvärdig verksamhet som har kompetens att stödja, stimulera och utmana varje barn och elev.
Eftersom en stor andel av Malmös barn och unga växer upp under socioekonomiskt ansträngda hemförhållanden är likvärdigheten en stor utmaning. Det kompensatoriska uppdraget i Malmös förskolor och
skolor är omfattande. Samtidigt konstateras i förvaltningarnas systematiska kvalitetsarbete och i nämndernas årsanalyser att förutsättningarna för att erbjuda barn och elever likvärdig utbildning brister inom flera
områden. Utbildningsnivån, kompetensen och språkkunskaperna varierar bland medarbetarna i stadens
förskolor och skolor. I områden med hög socioekonomisk utsatthet är andelen behöriga förskollärare och
lärare lägre än i områden med låg socioekonomisk utsatthet. Samtidigt har en förskola och skola med god
kvalitet störst betydelse för barn som växer upp med begränsade socioekonomiska villkor. En omfattande
utmaning som förenar utbildningsverksamheten i Malmö är den rådande bristen på pedagogiskt utbildad
personal. Det påverkar avsevärt förutsättningarna för en likvärdig utbildning för Malmös barn och unga.
Vårdnadshavarnas utbildningsnivå och elevernas socioekonomiska hemförhållanden är den enskilt viktigaste strukturella förklaringsfaktorn till elevernas resultat. Dessa skilda hemförhållanden klarar Malmös
skolor, liksom övriga skolor i landet, inte av att kompensera för tillräckligt väl. Skillnaderna mellan eleverna förstärks dessutom av boende- och skolsegregationen. Detta samtidigt som blandade studiegrupper och
klasser gagnar alla elever. Resultaten i grundskolan får konsekvenser för andelen elever som blir behöriga
till gymnasiet. Det innebär i sin tur att allt fler elever behöver gå ett introduktionsprogram för att bli behöriga till ett nationellt gymnasieprogram. Effekterna av att staden inte i tillräckligt hög grad lyckas hantera
det kompensatoriska uppdraget under förskole- och grundskoletid följer med eleverna till gymnasiet. Elevernas förutsättningar att nå målen i gymnasieskolan skiljer sig åt både mellan olika program och mellan
olika skolor. På introduktionsprogrammen är genomströmningen låg och allt för få elever når behörighet
till nationellt program inom avsedd tid. I förlängningen leder en låg måluppfyllelse och ett större antal
avbrott till att fler individer utan gymnasieexamen är i behov av åtgärder inom det kommunala aktivitetsansvaret. Detta ställer också krav på en flexibel vuxenutbildning som kan möta individernas behov av att
komplettera sin utbildning och samtidigt erbjuda alternativa studievägar på en föränderlig arbetsmarknad.
En likvärdig utbildning av hög kvalitet är avgörande för att ge varje individ bästa möjliga förutsättningar
för arbete och självförsörjning men även till att bidra till ett demokratiskt och hållbart samhällsbygge.
Skolnämndernas gemensamma ställningstagande är att medvetna och långsiktiga satsningar på utbildningsverksamheten är nödvändiga och avgörande för en stark och hållbar utveckling. Att investera i barns,
ungas och vuxnas utbildning är att investera i både deras och Malmös framtid.

Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under
2021 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra förbättringar i den egna verksamheten?

Prognostisering av antalet nyanlända elever från 2021 och framåt
Hela samhället påverkas av coronapandemin och antalet nyanlända elever som ska skolplaceras har kraftigt
minskat och kommer troligtvis att göra så under hela 2020. Antalet nyanlända elever som kommit i år
fram till och med vecka 33 är 366 elever jämfört med 643 elever under samma tid förra året. Alltså en
minskning med 43%.
Enligt Migrationsverket har antalet asylsökande nästintill halverats sedan slutet av mars. Nedgången är en
direkt följd av de försämrade möjligheterna att resa. Å andra sidan kan en snabb ökning ske om/när restriktionerna börja lättas. Denna osäkerhet gör det svårt att planera verksamhetsvolymen.

Regeringen har utrett skolsegregation och resurstilldelning
Utredningen Ökad likvärdighet genom minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning tillsattes av regeringen
i juli 2018 och presenterade sina slutsatser i april 2020. I uppdraget ingick bland annat att ta ställning till
hur bestämmelserna kring skolplacering bör förändras för att främja en mer allsidig sammansättning av
elever inom förskolan och grundskolan. Utredningen skulle även kartlägga och analysera skillnaderna i
avsatta resurser för undervisning och elevhälsa mellan kommunerna och mellan de enskilda huvudmännen. Utredningens slutsatser är att det behövs ett större statligt ansvarstagande, skolvalet behöver reorganiseras, riktade statsbidrag bör omformas till sektorsbidrag och att mer resurser tillförs. Frågan om ett mer
omfattande statligt ansvar för skolans resurser bör utredas vidare. Skolverket bör få en regional struktur
som bland annat kan arbeta med ett gemensamt skolval. Utredningen föreslår också att krav ska ställas på
att huvudmännen aktivt verkar för en allsidig social sammansättning av elever på sina skolenheter och att
rektor har ansvar för att inom givna ramar verka för allsidig social sammansättning av undervisningsgrupper.
Beslut från SCB om att inte lämna ut statistik om fristående förskolor och skolor
Statistiska centralbyrån (SCB) har nyligen tagit ett beslut om att inte lämna ut statistik om fristående skolor
till kommuner. Tidigare har förvaltningen kunnat ta del av uppgifter om hur många barn som kommer
från familjer med utländsk bakgrund, hur många som har föräldrar som är lågutbildade, ensamstående
eller har försörjningsstöd och det har legat till grund för resursfördelningen mellan olika skolor. Men den
här sommaren nekades förvaltningen statistik från SCB, som ändrat sin policy med hänvisning till att vissa
uppgifter kan påverka eller avslöja fristående förskolors och skolors ekonomiska förhållanden.
Beslutet kommer försvåra förvaltningens arbete med att fördela resurser efter behov. Det påverkar också
tillgången till statistik om skolorna som används av vårdnadshavare och övrig allmänhet för att jämföra
skolor.
Corona-viruset har lett till ny lagstiftning
Med anledning av spridningen av Corona-viruset har riksdagen antagit Lagen om stängning av verksamheter på
skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid som bl a ger regeringen möjlighet att tillfälligt stänga skolverksamhet på nationell, regional och kommunal nivå. Lagen trädde ikraft den 21 mars 2020 och är skriven så
att den ska kunna användas vid spridning av annan smitta i framtiden. Bestämmelserna tar sikte på allvar-

liga situationer när undervisning exempelvis måste ställas in för att förhindra smittspridning eller för att en
betydande del av personalen har insjuknat vid en epidemi. Regeringen har även beslutat om Förordningen om
utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta. Förordningen ger bl a huvudmännen flexibilitet att ge undervisning på annat sätt än vad som föreskrivs i skollagen. Förordningen är giltig till och med
den 30 juni 2021.
Regeringen utreder en tioårig grundskola
Utredningen har i uppdrag att föreslå hur en tioårig grundskola kan införas genom att förskoleklassen görs
om till årskurs ett. Syftet är att förbättra kunskapsresultaten genom att eleverna ges mer undervisning utifrån grundskolans kursplaner och inom den regel- och kompetensmässiga struktur som grundskolan har.
Även de motsvarande obligatoriska skolformerna grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska utökas med ett år genom att förskoleklassen omvandlas till en ny första årskurs. Uppdraget ska redovisas
senast i april 2021.
Regeringen utreder hur fler elever ska bli behöriga till gymnasieskolan
Utredningen ska föreslå hur elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasieskolans nationella program ska ges bättre förutsättningar. Den ska även föreslå hur nyanlända elever i högstadiet och i gymnasieskolans introduktionsprogram ska få mer tid för undervisning.
Utredningen ska bl a ta ställning till: vilka skolformer och årskurser som bör omfattas av en läxhjälpsgaranti, ta ställning till om målgruppen för stödinsatserna prioriterad timplan och anpassad timplan bör utvidgas, föreslå hur en skyldighet att delta i lovskola ska utformas och ta ställning till vilka elever den ska
gälla, analysera och föreslå hur skolplikten kan förlängas för nyanlända elever som inte är behöriga till ett
nationellt program i gymnasieskolan samt analysera och föreslå hur nyanlända elever i högstadiet, som
omfattas av förslaget om förlängd skolplikt, ska ges kortare sommarlov och därmed mer tid till undervisning. Uppdraget ska redovisas senast i april 2021.
Regeringen utreder stärkta skolbibliotek och läromedel
En särskild utredare ska utreda och föreslå åtgärder för att stärka skolbiblioteken i syfte att ge alla elever i
förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan likvärdig tillgång till skolbibliotek. I detta ingår även att utreda och föreslå åtgärder för att öka
tillgången till skolbibliotek med utbildade bibliotekarier. Utredaren ska också föreslå hur statens roll bör se
ut när det gäller läromedel i svensk skola. Uppdraget ska redovisas senast i november 2020.
Regeringen har utrett hur kvaliteten kan öka i fritidshem och pedagogisk omsorg
Utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg har haft i uppdrag att kartlägga och analysera vilka
utvecklingsområden som finns i fritidshemmet och vid behov föreslå åtgärder för att öka kvaliteten och
likvärdigheten och stärka fritidshemmets kompensatoriska uppdrag. I uppdraget ingick även att kartlägga
och analysera om pedagogisk omsorg stimulerar barns utveckling och lärande och vid behov lämna förslag
på hur man kan främja att barn får likvärdiga förutsättningar inför start i förskoleklass. Genom tilläggsdirektiv fick utredaren även i uppdrag att föreslå åtgärder för att förbättra lärmiljön i fritidshemmet.
Utredningen som presenterades i juni 2020 föreslog bland annat att Skolverket ska ges i uppdrag att ta
fram riktmärken för gruppstorlekar i fritidshemmet. Förtydligande krav om ändamålsenliga lokaler införs.
Skolverket ska ges i uppdrag att utveckla stödmaterial om systematiskt kvalitetsarbete i fritidshemmet. Ett
etableringsstopp för pedagogisk omsorg införs. En huvudman inom pedagogisk omsorg ska se till att personalen ges möjlighet till kompetensutveckling samt pedagogisk handledning. Varje huvudman inom pedagogisk omsorg ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utveckla och utvärdera verksamheten. Kvalitetsarbetet ska dokumenteras.
Regeringen har utrett betygssystemet
Den 17 augusti 2020 redovisades betygsutredningen som sedan april 2018 har haft i uppdrag att utreda

och lämna förslag på justeringar i betygssystemet för alla skolformer. Genom tilläggsdirektiv fick utredningen även i uppdrag att beakta att de förslag som läggs inte ska leda till betygsinflation.
Utredningen föreslår bland annat att kompensatorisk betygssättning ska införas. Betygen A–D ska omfattas av en kompensatorisk princip, vilket innebär att betygskriterierna för betygen A–D inte behöver vara
uppfyllda i sin helhet utan läraren ska vid betygssättningen göra en sammantagen bedömning och sätta det
betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper. Ytterligare ett underkänt betygssteg, Fx, ska införas för att
kunna särskilja kunskaper som ligger nära gränsen för godkänt från kunskaper som ligger långt ifrån. Utredningen bedömer att insatser för att motverka betygsinflation och olikvärdig betygssättning bör utredas
vidare.
Nytt kvalitetsramverk för skolan tas fram av myndigheter
Regeringen har givit Skolverket, Skolinspektionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Skolforskningsinstitutet ett gemensamt uppdrag att sammanställa avgörande framgångsfaktorer för skolutveckling och föreslå delmål och indikatorer för uppföljning och analys av skolhuvudmännens verksamhet
och resultat. Uppdraget ska resultera i underlag till ett samlat kvalitetssystem för skolor på nationell nivå.
Uppdraget ska redovisas i augusti 2020.
Skolverket digitaliserar de nationella proven
Skolverket håller på att digitalisera de nationella proven. För att eleverna ska kunna genomföra proven
digitalt behöver alla skolor ha nödvändig teknik och kompetens på plats. Skolverket stödjer skolor och
huvudmän i förberedelsearbetet. Införandet av digitala nationella prov kommer att ske successivt. Det
innebär att provtjänsten kommer att tas i bruk 2022 för ett antal betygsstödjande digitala bedömningsstöd
och de första digitala nationella proven kommer att genomföras 2023. Under 2022 kommer skolorna få
möjlighet att testa och bekanta sig med den nya digitala provtjänsten. Inför införandet deltar 100 skolor i
en försöksverksamhet under åren 2018–2021 i syfte att undanröja de huvudsakliga hindren i övergången
till digitala prov.
Statskontoret utreder om förändrad klagomålshantering kan göra att lärare och rektorers arbetsbörda minskar
Enligt skollagen ansvarar huvudmannen för att ta emot och utreda klagomål mot verksamheten. Trots det
anmäler många vårdnadshavare ärenden till Skolinspektionen, utan att först ha vänt sig till huvudmannen.
Detta ökar administrationen för lärare och rektorer, eftersom den utredningsprocess som en skola behöver göra i samband med en anmälan till Skolinspektionen är mycket omfattande och tidskrävande, och
ofta sker under stor tidspress. Dessutom överdokumenterar många lärare på grund av risken att bli anmäld
till Skolinspektionen.
För att komma till rätta med problemet ska Statskontoret utreda klagomålshanteringen och ge rekommendationer för hur fler klagomål kan lämnas till, och hanteras hos, huvudmannen, och hur lärares och rektorers dokumentation i samband med klagomål och anmälningar kan minska. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2020.
Prövning av grundskoleämnen i gymnasieskolan möjliggörs
Regeringen har beslutat om nya bestämmelser som gör det möjligt för gymnasieelever att pröva grundskoleämnen i gymnasieskolan. Elever som läser grundskoleämnen i gymnasieskolan kommer nu att kunna
genomgå prövning i dessa ämnen på sin skola i stället för att behöva vända sig till en grundskola. Prövningen ska vara avgiftsfri om eleven fått betyget F eller fått ”streck”. Ändringarna träder i kraft den 15 juli
2020.
Förlängd möjlighet till läraranställning under kompletterande pedagogisk utbildning
För att underlätta för den som har tillräckliga ämneskunskaper för att kunna byta yrke och bli lärare infördes 2016 en försöksverksamhet med tidsbegränsade anställningar för personer som går viss komplette-

rande pedagogisk utbildning. Regeringen beslutade den 17 juni att förlänga försöksverksamheten så att
bestämmelserna får tillämpas på anställningar som påbörjas senast höstterminen 2025. Försöksverksamheten innebär att personer får anställas under två eller tre år för att bedriva undervisning i ämnen där det
råder brist på behöriga lärare, under förutsättning att de har ämneskunskaperna och samtidigt genomför
en kompletterande pedagogisk utbildning för att uppnå en lärarexamen. Bestämmelserna som ursprungligen skulle tillämpas på anställningar som påbörjas till och med höstterminen 2020, ska nu kunna tillämpas
under ytterligare fem år.

Styra och leda för medborgarna och brukarna
Malmö stad som helhet skulle behöva tydliggöra organisationens och uppdragets fokus gentemot brukare
och medborgare. Att hela organisationen och alla dess delar arbetar för att möta Malmöbornas behov och
rättigheter kan inte nog betonas. Genom att omsätta ett tydlig fokus på brukare och medborgare skulle
Malmö stad ytterligare utveckla service och tjänster så att de möter hela Malmös behov.
För att kommunfullmäktiges mål ska kunna förverkligas behöver stadens alla delar utveckla ett systemsynsätt i styrning och ledning av verksamheten. Kommunfullmäktiges målsättningar är inte i sig tillräckliga för
att de ska uppnås. Medarbetarnas kompetens och motivation, stadens organisering och ledarskap, arbetssätt och samverkan inom alla delar, resursfördelning, kommunikation samt inte minst kulturen inom verksamheterna är lika viktiga som tydliga mål för att Malmö stad ska leva upp till sitt uppdrag gentemot Malmöborna. Staden behöver utveckla en styrning och ledning som har effekt på verksamheten och därmed
för brukarna och medborgarna.
Effektivisera stadsövergripande lokalförsörjning och framtagande av detaljplaner för grundskola
I Malmö stad som helhet råder ett stort behov av att ytterligare förtydliga hur stadens förvaltningar kan
stödjas i sin lokalplanering och hur lokalförsörjningen kan bli mer ändamålsenlig. För att åstadkomma
detta pågår arbetet med en ny lokalförsörjningsfunktion inom stadskontoret. Denna bör framgent rikta ett
särskilt fokus kring kostnadsstyrningen, hur stadens förvaltningar kan erhålla mer ändamålsenliga och
kostnadseffektiva lokaliseringar för ny kapacitet samt hur tiden från beställning till slutförande kan kortas
ner.
Grundskoleförvaltningen har i flera planeringsprocesser blivit varse att den tid det tar att ta fram detaljplaner för nya grundskolor utökats från i genomsnitt ett till två år och att processen från beställning till invigning nu är sex år istället för som tidigare fem år. Detta är särskilt problematiskt då befolkningsprognosen
sträcker sig fem år på delområdesnivå. Det är betydligt svårare att planera i tidigt skede om realisationen
av projekten sker sex år efter beställning. Ett större fokus på att effektivisera arbetsprocessen beträffande
framtagande av nya detaljplaner skulle således underlätta för grundskolenämndens planering av elevplatser.
Gemensamt arbete för likvärdiga uppväxtvillkor
När samhällsekonomin utsätts för påfrestningar riskerar familjers möjligheter till självförsörjning att påverkas negativt. Förutsättningarna för stadens barn och unga som redan idag växer upp under ansträngda
förhållanden riskerar att förvärras och bli mer långvariga. Tidiga insatser kring barn och unga och ett gemensamt arbete i staden är då avgörande. Genom att tillgängliga resurser kopplas samman och utnyttjas
samordnat kan arbetet med barn och unga blir mer effektivt.
Malmös nämnder behöver ges stärkta förutsättningar att sluta upp kring barn och unga. Forskning visar
att en lyckad skolgång är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn för att motverka psykisk ohälsa. När främjande och förebyggande insatser inte når fram eller inte är tillräckliga behöver det finnas lättillgängliga
stöd- och hjälpinsatser för de barn, unga och familjer som behöver dem. Malmös förskolor och skolor är
en viktig arena för att ge alla stadens barn och unga förutsättningar för en rolig, trygg och lärorik uppväxt
och jämlika livsvillkor på sikt, medan socialtjänsten arbetar för att förhindra att barn och ungdomar far illa
samt ger stöd och hjälp till de som behöver det. Tillsammans kan nämnderna också bidra till att fler vård-

nadshavare känner sig trygga i sitt föräldraskap och med att stötta sina barn under deras skolgång.
En förutsättning för att stärka det gemensamma arbetet kring barnen och ungdomarna i Malmö är att det
finns strukturerade och tydliga former för samverkan mellan nämnderna och med andra myndigheter. En
viktig arena är Samverkan för barn och unga i Malmö (SBUM), en samverkansgrupp med representanter från
utbildningsförvaltningarna, arbetsmarknads- och socialförvaltningen, funktionsstödsförvaltningen, kulturoch fritidsförvaltningarna, samt från polisen.
SBUM har fått i uppdrag av berörda förvaltningsdirektörer att ta fram en handlingsplan inför perioden
2021-2023 för genomförande av aktiviteter i samverkan kring barn och unga som har behov av stöd från
mer än en förvaltning. Aktiviteterna i handlingsplanen ska bidra till att tillgodose behoven hos barn och
unga, öka effektiviteten genom ett samordnat utnyttjande av resurser, att identifiera och ta fram samverkansstrukturer och arbetsmodeller samt att vid behov skapa nya insatser och stärka befintliga insatser.
Handlingsplanen ska knytas till kommunfullmäktiges mål och utgå från gemensamt prioriterade målgrupper och behov.
SBUM har identifierat ett antal målgrupper som behöver prioriteras i samverkansarbetet:
•
•
•
•
•

Utsatta barn och unga, ofta i familjer med omsorgssvikt
Barn med normbrytande beteende eller kriminalitet
Placerade barn
Barn och ungdomar med psykisk ohälsa, där Malmö stad kan gemensamt uppmärksamma och
stödja barnen men inte behandla
Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.

Kartläggningsarbetet under våren 2020 har visat på styrkor i samverkansarbetet i Malmö. Det gemensamma arbetet på familjecentralerna innebär bättre möjligheter för nämndernas uppsökande verksamhet
samt för att tidigt nå familjer och erbjuda stöd och insatser. Det så kallade akutteamet lyfts fram som en
ett framgångsrikt samarbete mellan grundskolan och socialtjänsten kring elever med omfattande normbrytande beteende.
Kartläggningen har även visat på en del områden där insatser behöver stärkas eller där det behövs nya
insatser eller arbetssätt för att säkra barn och ungas likvärdiga livsvillkor i Malmö. För att varje medarbetare som arbetar med barn i Malmö ska veta vart de kan vända sig om de möter ett barn i behov av stöd,
behövs en tydlig överblick över vilka insatser som finns i staden och hur samarbetet mellan förvaltningar
fungerar. För barn och unga som har riskfaktorer för att utveckla problem finns det ett behov av ett mer
systematiskt gemensamt arbete mellan fler nämnder.

Här besvarar nämnden följande frågor:
•
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom
nämnden framöver och varför?
Hur planerar nämnden att finansiera kommande verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller
kvalitetsutveckling?

Viktigt att hålla i arbetet med all personal för att utveckla varje elevs bästa skola
Varje elevs bästa skola är grundskoleförvaltningens mest omfattande och prioriterade utvecklingsarbete/åtagande som berör alla delar av organisationen och alla medarbetare. I varje elevs bästa skola
•
•
•
•

lyckas varje elev
lär varje elev utifrån sina förutsättningar
utvecklar varje elev kunskaper, värden, färdigheter och förmågor för ett aktivt och självständigt liv
har varje elev framtidstro, förmåga och möjlighet att göra egna val

I varje elevs bästa skola uppfylls skolförfattningarnas avsikter och mål. Här uppfylls grundskolenämndens
mål om måluppfyllelse och likvärdighet. Här skapas en hållbar utveckling.
Förvaltningsledningen har antagit grundskoleförvaltningens strategiska ramverk för varje elevs bästa skola.
Ramverket pekar ut gemensam riktning och övergripande långsiktigt tillvägagångssätt för medarbetare,
skolor och förvaltningen som helhet. Riktningen anges som fyra VAD:
•
•
•
•

Vår gemensamma riktning styr prioriteringar och beslut
Vårt ledarskap ger resultat och effekter för våra elever
Vårt kvalitets- och förbättringsarbete baseras på data och evidens
Vi fördjupar vårt lärande systematiskt och tillsammans

De fyra VAD:en definierar vad alla medarbetare i grundskoleförvaltningen gör och att vi gör det tillsammans. VAD:en konkretiseras i HUR på tre nivåer – medarbetare på skolor, skolledningar och förvaltningsledning/stab. HUR:en beskriver operativa och strategiska handlingar. Genom dessa handlingar levandegör
medarbetarna ramverket. Så skapar vi varje elevs bästa skola.
Det strategiska ramverket är en del i grundskoleförvaltningens styr- och ledningssystem. Det skapar samsyn och sammanhang, tydliggör ansvar och relation mellan olika nivåer och funktioner och stödjer ett
kontinuerligt lärande och förbättringsarbete. Ramverket tar sin grund i internationell och nationell forskning om framgångsrika skolsystem och betonar särskilt det som är relevant för Malmös grundskolor.
Under de kommande åren förskjuts fokus inom arbetet med varje elevs bästa skola – från att bygga styroch ledningssystemets strukturer till att införa och befästa det utvecklade arbets- och förhållningssättet.
Fortfarande återstår några delar i systemet att bygga eller bygga klart. Huvuddelen av arbetet behöver nu
inriktas mot att införa och befästa de strukturer, processer och metoder som medarbetare, skolor och
förvaltning har utvecklat. Denna del av arbetet – implementeringsfasen – är en av de viktigaste och svåraste i varje utvecklingsarbete. Erfarenheter visar att det är lätt att släppa taget, att tro att framtagna processer sitter och att tänka att arbetet är i hamn. Då riskerar utvecklingsarbetet att inte sätta sig i organisationen och att inte göra någon skillnad för medarbetare och verksamhet. Det misstaget ska grundskoleförvaltningen försöka undvika. Förvaltningen kommer därför de kommande åren att ha stort fokus på att implementera – införa, befästa och skapa vana – de strukturer, processer och metoder som utvecklats. Förvaltningen kommer återkommande följa upp hur arbetet går och vad vi lär av det. Uppföljning är ett av de

viktigaste verktygen i en implementeringsfas. Att återkommande och systematiskt återkomma till en fråga
eller ett arbetssätt är en god garant för att se till att det sker, och möjliggör lärande och eventuella justeringar utifrån lärdomarna.
Ett viktigt stöd i skolornas arbete är förvaltningens systematiska kapacitetsstöd. Kapacitetsstödet, som
löpande stödjer och utmanar varje skola, syftar till att stödja hela skolans kapacitetsutveckling och professionsstödet riktas direkt till klassrummet för att förstärka arbetet med varje elevs bästa skola.
Som en del i att stödja och säkerställa implementeringen av varje elevs bästa skola i hela organisationen,
varje arbetslag och hos varje medarbetare har grundskoleförvaltningen en forskarsamverkan med forskare
från Umeå och Karlstad universitet. De utsedda forskarna – Olof Johansson och Lars Svedberg – följer,
tillsammans med grundskoleförvaltningens vetenskapliga utvecklingsledare, grundskoleförvaltningens
implementering av det strategiska ramverket. Forskningssamverkan studerar implementeringen inom ramverkets samtliga nivåer – förvaltningsledning/stab, skolledning, medarbetarna på skolorna – samt gränssnittet dem emellan.
Avgörande att säkra kompetensförsörjningen
Befolkningsprognosen visar att den starka tillväxten av barn i skolåldrarna väntas fortsätta de närmaste
åren, och Malmö är en region där elevökningen är extra hög. Parallellt råder en nationell lärarbrist där
lärarutbildningarna inte förmår utbilda i takt med behoven samtidigt som stora lärargrupper uppnår pensionsålder. Arbetsmarknaden blir mer rörlig, studenter blir klar med sin utbildning allt senare i livet och
många medarbetare är mer benägna att byta både arbetsgivare och yrke idag än tidigare. Inte bara lärare
utan även skolledare och medarbetare inom elevhälsan bedöms bli svårrekryterade yrkesgrupper framöver.
Brist på personal och hög personalomsättning har stor inverkan på förutsättningarna att bedriva och utveckla en kvalitativ verksamhet.
Behovet av behöriga lärare är stort i Malmö stad och grundskoleförvaltningen bedriver därför ett prioriterat arbete med kompetensförsörjningen inom ett av förvaltningens två utvecklande åtaganden. Förvaltningens strategier handlar dels om åtgärder för att öka antalet lärare, dels om åtgärder för att utveckla organisation och arbetssätt så att kompetens används på bästa sätt. Insatserna verkar på både kort och på
lång sikt och utgår från Malmös lokala behov. Strategin är att pröva många och nya vägar samtidigt. En
viktig poäng är att det inte enbart handlar om olika sätt att rekrytera fler lärare, utan även om att arbeta på
nya sätt och att samverka mellan lärare och andra yrkesgrupper. För detta krävs en väl fungerande styrning
och ledning från huvudmannen och på skolan.
Följande befintliga delprojekt inom åtagandet beräknas fortsätta under 2021:
•
•
•
•
•
•

Uppdragsutbildning fritidshem
Behörig på arbetstid
Nyanlända lärare
Arbetsintegrerad lärarutbildning
Kompletterande kompetenser - Grundskolepedagog
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, i Malmö stads grundskolor

Utöver dessa kommer ytterligare delprojekt drivas under 2021 då kompetensförsörjning fortsätter som ett
av grundskoleförvaltningens utvecklande åtaganden. Under inledande del av hösten 2020 utreds följande
områden: Implementering av Stratsys-bemanning, kompetenskartläggning obehöriga lärare, locka arbetssökande ungdomar till läraryrket, tillvarata kompetens inom vikariebanken samt ytterligare kompletterande
kompetenser.
Undersöker hantering av segregation samt matematikundervisning
Utöver pågående arbete med de två utvecklande åtagandena, Fördjupa och förbättra styr- och ledningssystemet för varje elevs bästa skola och Kompetensförsörjning, arbetar förvaltningen också med två undersökande åtaganden - Hantera segregationens effekter samt Matematikundervisning för alla. Dessa åtagan-

den undersöker frågeställningar som grundskoleförvaltningen behöver ha svar på för att kunna utveckla
verksamheten.
Inom åtagandet Hantera segregationens effekter är huvudfrågan vilka möjligheter har förvaltningen att motverka
skolsegregation och skapa en mer hållbar blandning av elever från olika socioekonomiska hemförhållanden.
Åtagandet Matematikundervisning för alla söker svar på frågorna varför lyckas inte matematikundervisningen
stimulera alla elevers lärande så att de når ämnets mål och vad är det som behöver förbättras inom matematikundervisningen så att den svarar mot alla elevers behov.
När åtagandenas undersökningar och analyser är genomförda, kommer förvaltningen att ha underlag för
att ta ställning till ett eventuellt fortsatt arbete – vad kan förvaltningen göra för att hantera segregationens
effekter respektive utveckla en matematikundervisning som svarar mot alla elevers behov. Att förvaltningsledningen beslutar om ett fortsatt arbete med utvecklande åtaganden för kommande år är därmed
fullt möjligt.
Malmös elever har högre meritvärde än kommungenomsnittet
Det genomsnittliga meritvärdet för alla elever i årskurs 9 vid Malmö stads grundskolor 2019/2020 var
224,3 (234,6 exklusive nyanlända och elever med okänd bakgrund). Det betyder ett år till med stigande
genomsnittligt meritvärde sedan läsåret 2016/17. Även andelen elever i årskurs 9 med grundläggande behörighet till gymnasieskolan fortsätter att öka, från 75,9 procent förra läsåret till 77,9 procent detta läsår
(från 81,3 till 83,6 procent exklusive nyanlända och elever med okänd bakgrund). Andelen behöriga elever
i årskurs 9 efter sommarskola är 81,7 procent (87,0 procent exklusive nyanlända och elever med okänd
bakgrund).
Malmös skolors meritvärde 2019, 219,4 var högre än det genomsnittliga meritvärdet i Sverige men under
storstädernas genomsnitt (använder fjolårets resultat för att kunna jämföra nationellt). Kostnaden per
betygspoäng är lägre i Malmös kommunala skolor jämfört med genomsnittet i landet och genomsnittet i
storstäderna. SKR och SCB har tagit fram ett utvecklingsnyckeltal där hänsyn tas till kommunens socioekonomiska struktur i jämförelse mot faktiskt meritvärde. Malmös meritvärde 2019 var 4,7 poäng högre än
förväntat utifrån tillgängliga resurser.
Statistiken nedan gäller tidigare läsår eftersom det för dessa finns jämförande nationell statistik.
I tabellerna nedan visas meritvärden för kommunala skolor, kostnaden per betygspoäng samt avvikelse
från förväntat meritvärde.

Elever i år 9 genomsnittligt meritvärde kommunala skolor (modellberäknat värde) (U15458). Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Modellberäknade värden för genomsnittligt meritvärde har tagits
fram av SKR i en regressionsmodell där kommunen jämförs med övriga kommuner och där hänsyn tas till behov av ekonomiskt bistånd, nyinvandrade elever (0-4 år), föräldrars utbildningsnivå, kön samt fr.o.m. 2017 andel elever med okänd
bakgrund. Avser elever i kommunala skolor i kommunen oavsett var de är folkbokförda. Källa: SKR och SCB.
Malmös skolor är billigare än genomsnittet
Nettokostnaden för en elev i grundskolan i Malmö är lägre än både landets och storstädernas genomsnitt.
Malmös kostnadsutveckling har ökat med 9,0 % mellan 2016 och 2019, vilket är lägre än den genomsnittliga utvecklingen för storstäderna som är 9,7 %.

Nettokostnad grundskola åk 1-9, kr/elev (U15013) Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för
mer information. Kommunens samtliga kostnader för grundskola åk 1-9 minus intäkter dividerat med genomsnittligt antal
inskrivna elever år t-1 och år t som var folkbokförd i kommunen. Källa: SCB och SKR.

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har tagit fram ett nyckeltal som visar skillnaden mellan kommunens verkliga kostnad för grundskola och en referenskostnad som baseras på kommunens strukturella
kostnader. Tabellerna nedan visar värden i dels procent och dels i miljoner kronor. Negativa värden visar
lägre kostnadsläge än förväntat.
Av tabellerna nedan framgår att grundskoleförvaltningens nettokostnad är 0,3 % lägre än förväntat med
hänsyn till Malmös demografiska struktur. I kronor räknat är avvikelsen 10 Mkr.

Nettokostnadsavvikelse grundskola F-9, (%) (N15001). Avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för
grundskola inkl. förskoleklass, kr/inv. Nettokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt. Referenskostnaden bygger på
nettokostnaden för grundskola och förskoleklass i riket, andel 6-15-åringar i kommunen, barn med utländsk bakgrund
samt antaganden om merkostnader för små skolor och skolskjuts. Därutöver tillkommer del av standardkostnaderna från
delmodellerna löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt
förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. Källa: SKR.
Malmö sätter resurserna i klassrummet
En viktig orsak till grundskoleförvaltningens framgångsrika utveckling är att förvaltningen har koncentrerat största möjliga resurser till skolorna så att de kan användas i arbetet närmast eleverna. Tabellen nedan
visar utvecklingen av resurserna som har använts för undervisning i Malmö.

Källa: Kolada
Resurserna som används till undervisning har ökat med 21,8 % mellan åren 2016 och 2019. Det ska jämföras med de totala nettokostnaderna som har ökat med 9,0 % under motsvarande period. En allt större

andel av förvaltningens totala resurser läggs på undervisning.
Sammanfattningsvis har Malmös skolor bedrivit skolverksamheten på ett allt mer effektivt sätt med ett
elevresultat som överträffat det förväntade med hänsyn till Malmös socioekonomiska struktur. En del av
förklaringen till resultatförbättringen antas vara att en större del resurserna har riktats till undervisning.
Elevantalet fortsätter att öka
Grundskoleförvaltningen står inför betydande utmaningar i arbetet med att öka skolresultaten och samtidigt minska kostnaden per betygspoäng.
Antalet folkbokförda personer i åldern 6 - 15 år beräknas öka med ca 2 600 fram till 2025. Utöver folkbokförda elever beräknas att det tillkommer cirka 100 asylsökande årligen. Det ökade antalet elever innebär behov av 5 nya medelstora skolor, kommunala eller fristående. Det kommer att finnas behov av cirka
200 nya lärartjänster, i kommunal eller fristående verksamhet, utöver behovet att ersätta avgångar av lärare. Med cirka 800 nyanlända elever som tillkommer årligen finns också behov av att rekrytera lärare för
studiehandledning på modersmål och modersmålsundervisning.
Samtidigt kan grundskoleförvaltningen konstatera att ökningen av antalet elever för första gången sedan
förvaltningen bildades är långsammare än vad som budgeteras. Hittills under 2019 har elevökningen legat
under budget. Den minskade ökningen beror såväl på ett minskat inflöde av nyanlända elever som en
ökad utflyttning av elever.

Diagram för prognos av antal individer i åldersgruppen 6-15 år i Malmö de kommande åren. Källa: Malmö stad, Befolkningsprognos 2020-2030 PRELIMINÄR
Kostnad för fler elever i fritidshem kompenseras inte
Andelen barn som är inskrivna i stadens fritidshem har ökat från 59 % 2013 till 61,8 % 2019. Skillnaden
på 2,8 procentenheter motsvarar cirka 492 fler barn för vilka förvaltningen måste bereda plats i fritidshem.
Denna ökning av andelen barn med plats i fritidshem från 59 % till 61,8 % motsvarar en merkostnad på
cirka 17,5 Mkr som grundskolenämnden inte kompenseras för i Malmö stads resursfördelning. Förvaltningen har således skapat utrymme för kostnadsökningen inom befintlig ram med befintliga medel.
Malmöelevernas föräldrar har lägre utbildningsnivå än storstädernas
Föräldrarnas utbildningsnivå visar det enskilt största sambandet med elevernas skolprestationer. Elever
med högutbildade föräldrar presterar avsevärt bättre i skolan än elever vars föräldrar har lägre utbildning.
57 % av eleverna i Malmös kommunala grundskolor har föräldrar med eftergymnasial utbildning läsåret

2019/2020. Genomsnittet i storstäderna är 65 % motsvarande period.
Malmö har en större andel nyanlända elever än riket
Under de senaste åren har grundskoleförvaltningen skrivit in, kartlagt och introducerat drygt 1 000 nyanlända elever årligen. Malmö skiljer sig från den genomsnittliga kommunen i Sverige och storstäderna genom en större andel nyinvandrade elever och elever med utländsk bakgrund. Se tabellen nedan.
Den högre andelen nyinvandrade elever kräver att en större andel av resurserna används för stöd till eleverna i form av till exempel modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål.

Nyinvandrade elever i grundskola år 1-9, hemkommun, andel (%) (N15901). Antal nyinvandrade elever folkbokförda i
kommunen inskrivna i grundskolan dividerat med antal elever folkbokförda i kommunen inskrivna i grundskolan. Nyinvandrade är elever som har kommit till Sverige under de senaste 4 åren. De har inte bott i Sverige eller gått i svensk skola
tidigare. Källa: SCB och SKR.

Källa: SCB och SKR.
Gemensam mottagning med gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Skolstart Malmö är en ny gemensam mottagning för nyanlända elever från förskoleklass till gymnasieskola.
På Skolstart Malmö kartläggs eleverna som sedan skolplaceras av skolplaceringsenheten. Under innevarande år har antalet nyanlända elever minskat i jämförelse med tidigare år. Därför är den framtida omfattningen på mottagningsverksamheten svår att bedöma.
Effektivisering via administrativt stöd till skolorna
Förvaltningen strävar efter att minska det administrativa arbetet i skolorna så att pedagoger och skolledning ska kunna ha mera tid för arbetet med eleverna. Kostnaderna för den centrala administrationen inklusive myndighetsutövning har minskat från 5,0 procent av de totala intäkterna 2014 till 3,6 procent i

budget 2020.
Malmöeleverna delar på färre lärare
Malmös lärartäthet är 12,4 elever per lärare omräknat till heltidstjänster. Malmös lärartäthet är högre än
andra storstäders men lägre än rikets genomsnitt. Lärartätheten har ökat det senaste året. Om Malmös
lärartäthet skulle förbättras så att den motsvarar riksgenomsnittet, skulle cirka 240 nya lärartjänster på
heltid behöva inrättas utöver nuvarande lärartäthet i årskurs 1 - 9. Tabellen nedan visar antalet elever per
lärare omräknat till årsarbetare i kommunal grundskola.

Andelen lärare med lärarlegitimation är lägre i Malmös kommunala skolor jämfört med storstäderna samt
riket. Svårigheten att rekrytera lärare utgör ett stort hinder. Tabellen nedan visar andelen lärare med lärarlegitimation omräknat till heltidstjänster.

Källa: Kolada
Medarbetarnas uppfattningar viktiga för bilden av Malmös skolor
Bilden av Malmös skolor har stor betydelse för Malmö som helhet. Den påverkar vårdnadshavares val av
skola och grundskoleförvaltningens möjlighet att attrahera lärare och andra medarbetare. Det är därför
viktigt att ge en positiv, enhetlig och nyanserad bild av Malmö stads skolor. Detta görs bland annat genom
att förvaltningen stöttar skolorna i arbetet med digitala kanaler som tex skolsidorna på malmo.se och konton på sociala medier. Under kommande år kommer stödet att utvecklas och effektiviseras.
Medarbetarnas uppfattning av hur verksamheten styrs och leds har stor betydelse eftersom de är viktiga
ambassadörer. En transparent organisation erbjuder insyn som bidrar till delaktighet. Därför är internkommunikationen viktig. Då grundskoleförvaltningen är en stor organisation och informationsflödena
komplexa, är en bra struktur för kommunikationen avgörande. Kommande år kommer strukturen för

internkommunikationen ses över. Därefter kommer förvaltningen förtydliga hur de interna kommunikationskanalerna ska användas.
Samarbetar med fackliga organisationer för att utveckla arbetsmiljön
Utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv kommer grundskoleförvaltningen de kommande åren att
arbeta aktivt med bemanning, arbetstidernas förläggning och schemafrågor. Det partsgemensamma projektet ”HÖK 18” har pågått sedan 2019 och fokuserar på områdena arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstid och bemanning med fokus lärare. Projektet avslutas under året och flertalet av de åtgärder som
projektet föreslår kommer ha bäring under 2021 och framåt.
Lärarbristen leder till löneglidning
Löneutvecklingen för lärare har under de senaste åren legat på en hög nivå. Utöver löneavtalen har lönenivån drivits upp genom den stora efterfrågan på lärare. Vid nyanställning ökar lönenivån och genomsnittslönen. Löneglidningen, som är löneökning utöver avtalsnivåer, låg 2019 på 0,49 procent. I bokslutet 2019
konstaterades att löneglidningen utgjorde en merkostnad på 6,4 Mkr utöver avtalsnivån. Förvaltningen har
numera central styrning av lön i samband med anställning, vilket kan ha minskat löneglidningen något. Då
det fortsättningsvis råder brist på utbildade lärare är prognosen att fortsatta satsningar på lärarnas löner
behöver göras.
IT-stöd förbättrar bemanningsplaneringen
Ett bra och enhetligt IT-stöd för bemanningsplanering är en förutsättning för att förvaltningen ska kunna
arbeta proaktivt inom områdena arbetstid och bemanningsplanering. Ett gemensamt och verksamhetsanpassat IT-stöd underlättar bemanningsplaneringen på skolnivå och möjliggör för förvaltningen att få en
helhetsbild. Utredning pågår kring vilket/vilka IT-stöd som bäst passar förvaltningens behov. Malmö stad
har köpt in ett nytt system Medvind som ska supporta i bemanningsplaneringen inklusive hantering av korttidsbemanning. Systemet kommer att testas i grundskoleförvaltningen under 2021.
Effektiviserar och verksamhetsanpassar rekryteringen
Förvaltningens arbete med alternativa rekryteringsmetoder fortsätter att utvecklas under 2021. Arbetet är
efterfrågat av verksamheten och under 2021 kommer ett antal utvecklingsinsatser kopplat till alternativa
rekryteringsmetoder att genomföras.
Lokalkostnaderna har hållits nere tack vare förtätning
Lokalkostnaderna utgör en betydande del av grundskolenämndens kostnader. Rena hyreskostnader utgör
cirka 698 Mkr i budget 2020. Förvaltningen har antagit riktlinjer – Lokalprogrammet – för skolbyggnader
och skolans inredning för att standardisera och optimera kostnaderna vid om- och nybyggnation. Tabellen
nedan visar utvecklingen av lokalkostnader per elev.

Källa: Kolada
Lokalkostnaderna per elev har ökat med 8,6 % mellan åren 2016 och 2019. Lokalkostnadsökningen har
hållits nere tack vare att lokalprogrammet har tillämpats samt att många skolor har förtätats med fler elever.
Grundskoleförvaltningen har från läsåret 2014/2015 utökat antalet elever i genomsnitt per klass från 23
till 24,5 elever. Om förvaltningen skulle ha fortsatt med 23 elever per klass skulle det med 2019 års volymer behövts 73 fler klasser, årskurs 1-9, än det finns idag. Detta motsvarar en förtätning med cirka 1 700

elever från läsåret 2014/2015 till läsåret 2018/2019, vilket i sin tur motsvarar mer än ett helt års ökning av
befolkningen i åldersgruppen 6 - 15 år eller tre medelstora skolor. Ytterligare ökning av antalet elever per
klass är svår att genomföra i befintliga lokaler.
Förtätade skolor ställer ytterligare krav på lärmiljön
De senaste årens elevtillväxt har medfört en kraftig förtätning på många skolor. Det påverkar såväl elevernas som medarbetarnas arbetsmiljö och lärmiljö. Grundskoleförvaltningen behöver se över hur lärmiljön
bör utformas för att kunna härbärgera många elever och samtidigt möta elevernas differentierade förutsättningar och behov i undervisningen.
Utvecklar ett långsiktigt lokalresursprogram
Grundskole- och serviceförvaltningen utvecklar arbetet med den långsiktiga samplaneringen för befintliga
grundskolelokaler. Syftet är att ta fram ett gemensamt program mellan serviceförvaltningen (stadsfastigheter) och grundskoleförvaltningen för utveckling av grundskolornas lokalresurser inom en 5-10 årsperiod. Med ett gemensamt program får förvaltningarna insyn i varandras planering på objektsnivå. Målet är
att programmet skall effektivisera hanteringen av fysiska åtgärder på en grundskola för att i förlängningen
minimera intrånget i skolverksamheten. Programmet skall dessutom utgöra ett fullgott underlag vid beslutsfattande samt skapa systematik kring hur skollokalernas utformning stödjer den pedagogiska verksamheten. I ett initialt skede pågår ett internt arbete där grundskoleförvaltningens enhet för lokalplanering,
genom sin samlade kompetens och kunskap om skollokalernas skick och behov av utveckling, tar fram
åtgärder i respektive skola som kan ingå i programmet.
Utvecklar likvärdiga och ändamålsenliga skollokaler
Hur nya skolor utformas baseras på grundskoleförvaltningens lokalprogram som specificerar bland annat
undervisningslokaler, grundutrustning, teknik och säkerhet för nya grundskolor. Programmet utvecklas
kontinuerligt för att möta nya behov och för att skapa varje elevs bästa skola. Lokalprogrammet har bidragit till att minska lokalytorna i nya skolor, jämfört med de som byggdes under stadsdelsförvaltningstiden,
med cirka 20–25%. Förändringen bör återspeglas i produktionskostnaderna. Ett färdigt program i händerna på arkitekterna innebär även att arbetstiden under projekterings- och planeringsprocessen optimeras.
För att prioritera bland verksamhetens behov av lokalförändringar har grundskoleförvaltningen en styrande lokalgrupp. Lokalgruppens arbete syftar bland annat till att effektivisera resurserna inom planeringsprocessen, både avseende personella resurser och vilka projekt som ska effektueras.
Arbetar för god platsutbyggnad i planeringen
Förvaltningen fortsätter arbetet med att skapa platser för ett växande antal elever. Lokalförsörjningsplanen
beskriver de lokalbehov nämnden har under perioden 2020–2029. Planen visar på en god platsutveckling.
Platsutbyggnaden överstiger den prognosticerade kraftiga demografiska utvecklingen. Ett större antal nya
platser än den demografiska utvecklingen möjliggör de omlokaliseringar som krävs för att kunna utföra
åtgärder för att nå myndighetskraven, säkerställa god lärmiljö och säkra långsiktig platstillgång för att
bland annat hantera oförutsedda händelser.
Riskerar förseningar till följd av spridningen av Covid-19
Förvaltningen har aviserats om att en del lokalprojekt kan komma att påverkas av de åtgärder som nu
vidtas i samhället och omvärlden för att minimera spridningen av coronaviruset Covid-19. Därför har
förvaltningen förstärkt uppföljningen av de projekt som kan komma att påverkas och planerar för beredskap i händelse av förseningar. Även ekonomin kan komma att påverkas negativt om tillfälliga platser
måste tillskapas skyndsamt i händelse av förseningar.
Saknar kompensation för hyresökningar som följer på ventilationsåtgärder
Hyreskostnaden för ny- eller ombyggda skolor är betydligt högre än genomsnittshyran för grundskolenämndens befintliga lokaler. Nämnden erhåller en utökad demografikompensation för de ökade kostna-

derna som uppkommer vid ny- och ombyggnation när det gäller nya skolplatser i relation till befolkningsökningen. Däremot får grundskolenämnden inte någon kompensation för de ökade hyreskostnader som
uppkommer när ventilationsstandarden i gamla skolor förbättras som en följd av myndighetskrav.
Ventilationsåtgärderna som genomförs på flera grundskolor är omfattande och kostsamma. Dessa åtgärder medför även ökade kostnader i form av skolskjuts och andra byggåtgärder som görs i samband med
att ventilationen förbättras. Under arbetet med åtgärderna tas nya grundskoleplatser i anspråk, eftersom
skolverksamheten behöver omlokaliseras till andra skolor under ombyggnaden. Ca 15 grundskolor fram
till 2024 kommer att påverkas av omlokaliseringar. Under 2019 hade grundskolenämnden kostnader för
32 Mkr för engångsåtgärder som krävdes i samband med ny-, om- och tillbyggnad. Av dessa kostnader
avsåg skolskjuts ca 9 Mkr och flyttkostnader ca 2,5 Mkr. Förvaltningen arbetar aktivt med att optimera
flyttkedjorna för att hålla nere kostnaderna.
Utvecklingsinsatser stärker elevers lärande och hälsa
Många skolor söker stöd av grundskoleförvaltningens centrala elevhälsa. Det vittnar om skolornas utmaning att möta varje elevs differentierade behov. Grundskoleförvaltningen arbetar därför på bredden för att
stärka elevhälsan till stöd för elevers lärande, hälsa och utveckling:
•
•
•
•

•

•

Ett nytt IT-stöd inom elevhälsan för journalföring och dokumentation implementeras. På sikt bedöms IT-stödet stärka elevhälsans arbete. Implementeringen är dock omfattande och riskerar att
på kort sikt ta mycket av elevhälsans resurser i anspråk.
Förutsättningarna för en sammanhållen strategi till stöd för syn- och/eller hörselsvaga elever har
utretts. Under kommande läsår avser grundskoleförvaltningen att utarbeta en sammanhållen strategi för syn- och/eller hörselsvaga elevers utbildning.
Elevhälsosamverkan mellan grundskola och gymnasieskola utvecklas för att motverka informationsbortfall, främst gällande elever i behov av särskilt stöd, i övergången mellan skolformerna.
För att stödja skolornas arbete med problematisk skolfrånvaro hos elever har grundskoleförvaltningen utarbetat ett centralt stödteam. Målet med arbetet är att förstå vilka orsaker som ligger
bakom den problematiska skolfrånvaron i varje enskilt ärende och utifrån det vidta lämpliga åtgärder som leder till en fungerande skolgång för eleven.
Elevhälsans psykologiska perspektiv på skolorna ska stärkas. Det ska ske genom ökad närvaro av
skolpsykologer på skolorna samt genom en tvärprofessionell elevhälsomodell. Förvaltningen testar, tillsammans med ett antal grundskolor, en modell som förbättrar det behovsbaserade elevhälsoarbetet.
Förvaltningen utvecklar ledningsstrukturen inom elevhälsan. Avsikten är att förbättra styrning och
ledning och effektivisera resursutnyttjandet, och på så sätt skapa förutsättningar för ett mer differentierat verksamhetsstöd till skolorna.

Pedagogisk Inspiration stödjer skolförvaltningarnas livslånga lärande
Malmö stads skolförvaltningars gemensamma utvecklingsorganisation Pedagogisk Inspiration Malmös (PI
Malmö) uppdragsdirektiv att utgöra det kitt som skapar mervärde för de tre skolförvaltningarna i ett livslångt lärande
gäller för innevarande mandatperiod. Utifrån den forskningsöversikt som gjordes 2018 enades skolförvaltningarna om tre viktiga perspektiv för att nå ett livslångt lärande:
•
•
•

Likvärdighet, delaktighet och hållbarhet
Alla elevers rätt till stöd
Professionsutveckling och kollegialt lärande.

Arbetet på Pedagogisk Inspiration bedrivs utifrån vetenskapliga perspektiv och skolförvaltningarnas systematiska kvalitetsarbeten. Enheten PI har under året byggts upp, bemannats och arbetet med de tre perspektiven har påbörjats. De vetenskapliga ledarna är väl nyttjade, initialt med en något ojämn fördelning
mellan förvaltningarna, och responsen visar på att de tillför de olika verksamheterna ett mervärde. Pågående forskningsprojekt som sträcker sig över tid och sker i samverkan med universitetet både lokalt och
internationellt är ett viktigt inspel till verksamheten, där ny kunskap väcks och utvecklas. Pedagogisk In-

spiration fortsätter sin samverkan med Malmö universitet med fokus på Malmös utmaningar.
•

•

•

•

I en ny studie inom kunskapsalliansen MUVAH (Malmöungdomars väg till arbete genom högre
studier) framkommer att kopplingen mellan föräldrars (tillgång/brist på) sysselsättning och elevens (tillgång/brist på) sysselsättning är starkare än vad som tidigare framkommit. Skolans uppdrag att kompensera för elevernas skilda förutsättningar är viktigare än någonsin. Det är därför
angeläget att övriga förvaltningar i Malmö involveras i arbetet med att påverka elevers måluppfyllelse genom sitt arbete med vuxna och dess omgivningar. Pågående forskning inom MUVAH utgör ett gott underlag för en sådan diskussion mellan förvaltningarna.
Värdegrundsarbetet i Malmö stad står inför många utmaningar men även möjligheter. Pedagogisk
Inspiration ser en ökad efterfrågan på stöd inom detta område både i verksamheter och på förvaltningsnivå. Det pågår ett stort antal utvecklingsprocesser inom skolförvaltningarna och Pedagogisk Inspiration strävar efter att koppla ihop dessa till övergripande helheter. Likvärdighet, demokrati, barnkonventionen, jämställdhet, diskriminering är utvecklingsområden där efterfrågan av
stöd är som störst. Att få till förändring i beteenden tar tid, kräver uthållighet och tålamod och det
krävs långsiktiga satsningar för att få effekt inom värdegrundsarbetet.
Pedagogisk Inspiration ansvarar för de två webbplattformarna Pedagog Malmö och Malmö Delar.
Pedagog Malmö fortsätter utvecklas och har en tydlig utökning av antalet läsare och bloggare.
Malmö Delar, som är en didaktisk och pedagogisk resurs, etablerar sig kontinuerligt och ökar i antal besökare och även i antal pedagoger som vill dela med sig av sina planeringar. Malmö Delar
har varit och är en tydlig resurs i samband med Coronakrisen, vilket bland annat ökningen av antalet användare visar. Malmö delar befinner sig i pedagogisk framkant och kan även inspirerar övriga Sveriges lärare med exempel på didaktiska planeringar och resurser. Det är en viktig arena för
Malmö stad som ger förutsättningar att både synliggöra och attrahera kompetens.
Eftersom årets upplaga av Inno Carnival fick ställas in på grund av rådande pandemi, kommer
nya satsningar behöva göras inför kommande års karneval så att karnevalen fortsätter utveckla
Malmös och Skånes innovationskraft.

Modersmålsstöd är fortsatt viktigt för elevers utveckling
Sedan innevarande år erbjuder grundskoleförvaltningen modersmålsundervisning i årskurs 1 – 9. Även om
modersmålsundervisning inte längre erbjuds i förskoleklass, har alla barn rätt att utveckla både det svenska
språket och sitt modersmål genom det som kallas modersmålsstöd. Modersmålet har stor betydelse för
barns språk-, identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen.
Skolinspektionens tillsyn och granskning kan påverka arbetet framåt
Under läsåret 2019/2020 planerade Skolinspektionen att genomföra både regelbunden tillsyn och regelbunden kvalitetsgranskning i 22 av Malmös skolor. I den regelbundna tillsynen, i vilken 15 skolor planerades ingå, granskar Skolinspektionen om skolorna följer skollagen, läroplaner och andra nationella styrdokument. Regelbunden kvalitetsgranskning, som sju skolor planerades ingå i, är en ny tillsynsform med
syfte att höja utbildningens kvalitet och bidra till en god utbildning i en trygg miljö för alla elever. Utöver
dessa inspektioner var det även planerat att Skolinspektionen skulle genomföra regelbunden tillsyn på
huvudmannanivå gällande fritidshem och då undersöka hur huvudmannen ger förutsättningar för utbildningen i fritidshemmen samt styrning och utveckling av utbildningen.
Sedan höstterminen 2019 har alla utom fem skolor inspekterats. Hanteringen av de resterande skolornas
tillsyn/kvalitetsgranskning samt tillsynen på huvudmannanivå är oklar eftersom all tillsyn och granskning
pausades under vårterminen 2020 på grund av Corona-pandemin. Förvaltningen har tagit del av samtliga
17 beslut. De vanligaste föreläggandena skolorna fått hittills är inom områdena extra anpassningar och
särskilt stöd samt trygghet och studiero. Skolinspektionens beslut förväntas påverka grundskoleförvaltningen under 2020 och 2021.
Effektivare skolskjutshantering underlättar för skola och vårdnadshavare

Förbättringen av skolskjutshanteringen fortsätter. Förvaltningen har sedan 2019 en funktion som skolskjutssamordnare vilket möjliggör ökad likvärdighet och mer effektiv hantering av skolskjutsfrågorna.
Handläggningsprocessen effektiviseras, riktlinjer ses över och beställningar och avvikelsehantering systematiseras. Effektiviseringen syftar till att underlätta för skolorna och förbättra kvaliteten för vårdnadshavarna.
Stöd i skolans digitaliseringsprocess utökas
För att säkerställa likvärdigheten mellan skolorna och för att öka måluppfyllelsen arbetar grundskoleförvaltningen med att höja den digitala mognaden i skolorna, främst genom att skolorna arbetar med att certifiera skolan digitalt enligt kriterierna i ”Handlingsplan för att stödja grundskolans digitaliseringsprocess –
Varje elevs bästa skola – Digital certifiering”. Detta är ett led i arbetet med den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet, och Det digitala Malmö - Program för Malmö stads digitalisering 2017-2022.
I den nationella digitaliseringsstrategin lyfts följande målområde fram som nödvändiga: ”digital kompetens
för alla i skolväsendet”, ”likvärdig tillgång och användning” samt ”forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter”. De större satsningar i IT-utrustning och alternativa verktyg för lärande som pågår
sedan 2014 behöver utvecklas och vidmakthållas. Förvaltningen behöver anskaffa datorer och digitala
enheter för motsvarande 40 Mkr årligen samt alternativa verktyg för lärande (läs och skriv) och systemstöd
motsvarande ca 13 Mkr årligen de kommande åren. Beräkning inkluderar inte en eventuell satsning på
digitala läromedel.
För att möta kraven kring programmering och betydande kompetensutvecklingsinsatser inom informations- och kommunikationsteknik, IKT, i ”Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet” behöver förvaltningen stärka den centrala IKT-pedagogiska insatsen. Under 2020 har förvaltningen med
hjälp av statliga medel satsat på att förstärka det centrala IKT-stödet med sex tjänster som verksamhetsnära IKT-pedagoger. Stödinsatsen behöver ytterligare förstärkas eftersom behovet är omfattande.
Utvecklar digitala system och processer som effektiviserar
För att kunna utveckla och stödja Malmös skolors arbete på ett effektivt sätt arbetar grundskoleförvaltningen aktivt med att införskaffa respektive utveckla nya och befintliga digitala system. Det gäller till exempel utveckling av det system som stödjer skolornas dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet,
Stratsys. Förvaltningen ser även över förutsättningarna för att underlätta administration och analys av
ärenden om kränkande behandling med hjälp av ett digitalt system. Ett nytt IT-stöd, Mitt Skolval, för
skolplaceringar tas i bruk hösten 2020. Mitt Skolval kommer effektivisera förvaltningens arbete med skolplaceringar, förenkla kommunikationen med vårdnadshavare och möjliggöra för integration med de friskolor som önskar ett tätare samarbete i skolplaceringsfrågor. Ett projekt är även igång i förvaltningen med
syfte att automatisera processen för inrapportering av elevlistor för fristående skolor. Ett annat projekt är
förstudien ”Blankettlös förvaltning” som ska bidra till minskad pappershantering och utökning av etjänster.
Förvaltningen planerar nu för att kommande systemskiftet inom de administrativa och pedagogiska verksamhetssystemen ska belasta verksamheten i så liten utsträckning som möjligt.
Förbättrad arkivhanteringen kräver ändamålsenliga lokaler
Efter Malmö stadsarkivs inspektion av grundskoleförvaltningens arkivhantering 2018 och 2019 fortskrider
arbetet med de förelägganden som stadsarkivet beslutat om. Det gäller främst arkivlokalernas storlek och
utformning, och behovet av att anpassa dessa alternativt hitta andra lösningar för arkivhanteringen. I de
skolor som byggs nu finns krav på arkivlokaler med i lokalplanen.
Avslag för försöksverksamhet med treterminssystem
Grundskolenämnden beslutade under vårterminen om att göra en hemställan till regeringen, om att få
genomföra en försöksverksamhet med treterminssystem på någon eller några grundskolor i Malmö stad.
Avsikten var att förbättra förutsättningarna för alla elevers kontinuerliga lärande oavsett socioekonomiska

förhållanden. Internationella forskningsstudier visar att skolsystem med två terminer och ett långt sommarlov förstärker skillnader mellan elever från olika socioekonomiska hemförhållanden. Särskilt elever
med sämre socioekonomiska hemförhållanden missgynnas av dagens system med två terminer och ett
långt sommarlov. Studier visar att elever från socioekonomiskt starka hemförhållanden i större utsträckning fortsätter sin lärandeprogression under sommarlovet. Kommunstyrelsen skickade en hemställan till
regeringen i maj 2020. Utbildningsdepartementet meddelade i juni 2020 att deras bedömning var att det
inte är möjligt att göra undantag från skollagens bestämmelser för att möjliggöra en försöksverksamhet
med treterminssystem.

Planerad utveckling går ut på att förbättra elevernas resultat
Grundskolenämnden är fokuserad på ytterligare förbättra elevernas resultat - såväl kunskapsresultat som
värdegrundsresultat - och leva upp till skolförfattningarnas uppdrag fullt ut. Ambitionen i varje elevs bästa
skola att varje elev utvecklar kunskaper, värden, färdigheter och förmågor för ett aktivt och självständigt
liv. Det är den viktigaste verksamhetsförändring, effektivisering samt kvalitetsutveckling som grundskolenämnden eftersträvar. Därför avser förvaltningen lägga kraft på att utveckla styr- och ledningssystemet så
att varje elevs bästa skola möjliggörs. Effektiviteten ökas genom att kostnaden per betygspoäng minskar.
Parallellt fortsätter förvaltningen att avlasta skolorna i det administrativa arbetet så att skolans personal har
så mycket tid som möjligt i arbetet med eleverna. Genom att centralisera och digitalisera mer av det administrativa arbetet effektiviseras rutiner.
Malmö stads resursfördelning tar hänsyn till vissa, men inte andra, faktorer
Malmö stads resursfördelning ersätter grundskolenämnden för de kostnadsökningar som nämnden har för
ny-, om- och tillbyggnation utifrån befolkningsökning. Nämnden kompenseras inte för verksamhetsanpassning och myndighetskrav. Skulle nämnden inte få den utökade demografikompensationen skulle obalansen 2021 vara cirka 9,2 mkr. För hela perioden år 2021 - 2023 beräknas obalansen i budgeterade medel
vara cirka 30,8 mkr exklusive utökad demografikompensation.
Grundskolenämnden kompenseras inte heller för att en större andel av eleverna går i fritidshem, har rätt
till modersmålsundervisning, har rätt till studiehandledning på modersmålet, har särskilda behov som kräver kompenserade lärmiljöer och undervisning utifrån individuella förutsättningar.
Staten har infört nya krav utan kompletterande finansiering
Staten har infört obligatorisk förskoleklass, krav på lovskola samt infört obligatorisk praktisk arbetslivsorientering (prao). De generella statsbidragen som är avsedda att kompensera för dessa verksamheter täcker
inte de verkliga kostnaderna.
Riktade statsbidrag utgör en viktig del i finansieringen
De riktade statsbidragen har ökat de senaste åren och utgör därmed en viktig del av finansieringen av
grundskolenämndens verksamhet. Under 2019 erhöll grundskolenämnden cirka 452 Mkr i bidrag, varav
Skolverket var den största avsändaren med 372 Mkr.
I april 2020 presenterades en nationell utredning om en mer likvärdig skola. Utredningen föreslår att ett
flertal riktade statsbidrag ska slås samman till ett sektorsbidrag. Sektorsbidraget ska enligt förslaget förstärkas med 3 miljarder kronor årligen från och med 2021.
Givet villkoren i statsbidragen - att kostnaderna för undervisning och elevhälsa inte kan minska - är utrymmet för kostnadsbesparingar små. Hög utbyggnads-, om-, och tillbyggnadstakt gör det svårt att minska

lokalkostnaderna. Det innebär att handlingsutrymmet för att kostnadsreducera endast kan appliceras på en
liten del av administrationen samt på lärverktyg.
Behov av investeringar i lokaler och anläggningar
Servicenämnden och tekniska nämnden ansvarar för uppförande av byggnader för samhällsservice inom
Malmö stad på uppdrag av övriga nämnder och utifrån respektive nämnds behov. Servicenämnden och
tekniska nämnden lämnar i sin budgetskrivelse en investeringsplan för år 2021 - 2026 som är framtagen i
samarbete med beställande nämnder. Investeringsplanen omfattar såväl beslutade (objektsgodkända av
kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller servicenämnd/teknisk nämnd) som planerade investeringar för
perioden. De planerade investeringarna är beräknade utifrån schabloner.
De beslutade och planerade investeringar leder till driftkonsekvenser som ska finansieras av den beställande nämnden.
Nedan beskriver grundskolenämnden sina investeringsbehov som finns i servicenämndens/tekniska
nämndens investeringsplan samt hur nämnden tänker finansiera kommande driftkonsekvenser.
Beslutade och planerade investeringar
Beslutade investeringar är sådana investeringar som har ett beslutat objektsgodkännande, dvs sådan investering som är beslutad av servicenämnd/teknisk nämnd (under 15 Mkr), kommunstyrelsen (över 15 Mkr)
eller kommunfullmäktige (över 50 Mkr). Planerade investeringar innefattar såväl projekt som är beslutade i
grundskolenämnden genom hyresavtal och tilläggsavtal som projekt som befinner sig i tidigt skede och
som fortfarande utreds av grundskoleförvaltningen. Investeringarna är uppdelade i fyra kategorier enligt
nedan definitioner:
Demografi - Kommunfullmäktige har beslutat om befolkningsprognos för Malmö stad 2019-2029, Utifrån
denna prognos och under denna kategori beskriver nämnden hur befolkningsökningen påverkar investeringsbehovet. Inom denna kategori ryms utbyggnadsprojekt så som de nya skolorna Ny Internationell
skola i Hyllie, Malmö Idrottsgrundskola och befintliga Slottstadens skolas utbyggnad.
Verksamhetsanpassning (ändamålsenlighet) - avser investeringar i nuvarande lokaler utifrån verksamhetens
behov och som ej beskrivs under kategorin lag- och myndighetskrav. Inom denna kategori ryms utemiljöanpassningar samt verksamhetsanpassningar i samband med renoveringen av Monbijouskolan.
Lag- och myndighetskrav - Investeringar som har sin grund i lag- och myndighetsbeslut. Kan vara investeringar som är såväl verksamhetsrelaterade som fastighetsrelaterade. Denna investeringskategori innefattar
installation av ny ventilation för skolor med självdrag till följd av myndighetskrav och bristande fysisk
miljö. Kategorin innefattar även kostnader till följd av krav på bevarande eller utformning till följd föreskrifter i detaljplan. Här inryms även miljöhus för sex grundskolor.
Övriga ambitioner - investeringar som inte ryms inom ovanstående kategorier.
Beslutade investeringar

Planerade investeringar

Den totala platsutbyggnaden för grundskoleverksamheten uppgår till cirka 3 000 platser under perioden
2021-2026. Nya platser kan komma att användas som ersättningsplatser i händelse av myndighetskrav som
kräver omlokalisering av befintliga elever. En majoritet av utbyggnaden befinner sig i planeringsskedet.
Under perioden 2021-2026 kommer antalet individer i grundskoleåldern att öka med cirka 2 000 individer
från 41 600 till cirka 43 600 enligt Malmö stads befolkningsstatistik från 2019.
I ovanstående tabell ingår ny skola inom fastigheten Mölledalsskolan 1. I investeringskostnaden för projektet
ingår myndighetskrav angående bevarande av hangarbyggnaden vilket genererar en stor del av kostnaderna
i kategorin lag- och myndighetskrav. I skrivande stund pågår dialog på stadsövergripande nivå gällande
hantering av myndighetskraven för ny skola inom fastigheten Mölledalsskolan 1 och de kostnader som bedöms
uppstå till följd av kraven.
I planeringen ingår cirka 1 000 platser fler än det prognostiserade behovet mellan åren 2021 - 2026. De
senaste årens befolkningsprognos har genomgående underskattat ökningen av individer i åldern 6-15 år
med mellan 100-250 individer/år. Eftersom asylsökande inte ingår i befolkningsprognosen kan det faktiska antalet elever som behöver en skolplats komma att bli fler än ursprungligen prognosticerat. I vissa
områden råder dessutom stor osäkerhet kring huruvida samtliga bostadsutbyggnadsplaner är medtagna i
befolkningsprognosen för den aktuella perioden. För att säkerställa beredskap inför eventuella uppskrivningar från år till år behöver platsberedskapen alltid överstiga befolkningsprognosen för femårsperioden.
Några objekt och investeringar som ingår ovan har bedömts vara verksamhetsanpassningar utifrån att
åtgärderna utförs i förebyggande syfte och där sannolikheten för ett föreläggande är stort om inga åtgärder
vidtas. Verksamhetsanpassningarna är således inte en frivillig åtgärd utan en medveten del av prioriteringsordningen där många parametrar såväl fastighetsskick, riktlinjer, krav, ambitioner och likvärdighet
vägs in.
Finansiering av driftkonsekvenser
Med den planerade utbyggnaden kommer hyreskostnaderna att öka under planeringsperioden.
Tabellen nedan visar den beräknade ökningen av hyreskostnaden per år från 2021 till 2026.

Kostnaderna för hyror beräknas öka med 21,7 % mellan åren 2021 och 2026. Demografikompensationen
till grundskoleförvaltningen baseras på ökningen av antalet elever. Antalet elever prognostiseras att öka
med 5,4 % under samma period vilket innebär att demografikompensationen inte ökar i samma takt som
kostnaderna. Hyreskostnaden per elev beräknas öka med 15,5 %.
Utöver hyreskostnaden för kommunala skolor ersätter grundskoleförvaltningen de fristående huvudmännen med kommunens genomsnittliga hyreskostnad. Hyreskostnadsersättningen till fristående huvudmän
budgeterades till cirka 120,5 Mkr för 2020. Denna hyreskostnadsersättning kommer att öka i samma takt
som hyreskostnaden för de kommunala skolorna.
Grundskolenämnden får hyreskompensation för nya skolplatser. Det är viktigt att denna kompensation
finns kvar även framledes.

I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2021 med plan för 2022-2026.
Förvaltningens egna investeringar avser främst inredning och utrustning vid om-, till- och nybyggnad av
skollokaler. Då antalet om-, till- och nybyggnationer kommande år beräknas minska i omfattning kommer
nämndens investeringsbehov att ligga på en lägre nivå framgent än som varit fallet t o m 2021.
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Sammanfattning
Befolkningsprognosen för Malmö visar på en markant ökning av elever i gymnasieålder under lång tid
framöver. Enligt Malmö stads demografiberäkningar ökar antalet ungdomar i gymnasieålder fram till år
2030 med cirka 42 procent. Möjligheten för elever att fritt välja sin gymnasieutbildning i annan kommun
än hemkommunen, liksom i friskolor, i kombination med att befolkningsökningen för ungdomar i gymnasieåldern är kraftig även i flertalet grannkommuner utan egna gymnasieskolor ökar behovet av gymnasieplatser ytterligare. Utöver behovet av platser är kompetensförsörjningen den mest kritiska utmaningen.
Förvaltningen beräknar att det finns ett tillkommande rekryteringsbehov om cirka 225 lärare redan år
2024. Det faktiska rekryteringsbehovet är dock ännu mer omfattande då även pensionsavgångar och personalomsättning bidrar till lärarbristen.
Pågående statliga utredningar om såväl gymnasieskolans som vuxenutbildningens dimensionering, utbud
och organisering kommer att påverka planeringen av verksamheterna. Kopplat till det kan regionala förändringar och ett potentiellt förändrat läge när det gäller samarbetet inom Kommunförbundet Skåne
komma att påverka såväl utbildningsutbud som programpriser i gymnasieskolan.
Enligt skollagen ska alla elever erbjudas en utbildning som tar hänsyn till individens behov. Varje elev ska
ges stöd och stimulans så att hen utvecklas så långt som möjligt. Det åligger därmed nämnden att utveckla
en likvärdig verksamhet som har kompetens att stödja, stimulera och utmana varje elev.
Mot denna bakgrund har förvaltningen under 2020 genomfört en utredning med syftet att i högre grad
fördela resurserna utifrån elevers behov så att de skolor och program som behöver ägna mycket kraft åt
det kompensatoriska uppdraget också ges bättre ekonomiska förutsättningar för det. Utredningen föreslår
justerade programpriser. Utredningen föreslår också att de ersättningar som syftar till att kompensera
elevgrupper med stora behov samlas och utvecklas i en strukturersättning som baseras på elevers meritvärde i årskurs nio. Förändringen är kostnadsneutral och sker inom befintlig budgetram.
Den växande volymen av elever på introduktionsprogram med relativt låg övergång till nationella program, liksom en fortsatt hög andel elever från grundskolan som saknar behörighet till nationella gymnasieprogram är en utmaning i arbetet med att öka måluppfyllelsen. Introduktionsprogrammen har behövt
omorganiseras för att bättre möta behoven för elever som lämnar grundskolan med stora kvarstående
behov av grundskolekurser. Ett större utvecklingsarbete pågår också för att stärka kvaliteten och likvärdigheten på introduktionsprogrammen både vad gäller utbud och genomförande.
Den pågående pandemin riskerar att få långtgående effekter på organisation och verksamhet, både på kort
och på lång sikt. I nuläget är det svårt att fullt ut bedöma omfattningen av dessa men utvecklingen på
arbetsmarknaden indikerar en både kraftig och långvarig ökning i efterfrågan på vuxenutbildning. En
större satsning har därför inletts under 2020 för att kunna erbjuda fler platser för att möta söktrycket och
samtidigt stärka och individualisera det stöd som erbjuds elever inom vuxenutbildningen. Söktrycket till
den reguljära grundläggande och gymnasiala utbildningen har ökat och prognostiseras att fortsätta öka
under kommande antagningar. Omfattningen av yrkesutbildning för vuxna planeras öka under 2021. Pågående upphandling i kombination med egen regi kommer att behöva växla upp i kapacitet för att möta
ett förväntat behov av fler sökande.
Inom sfi är påverkan av pandemin särskilt påtaglig då det finns begränsningar i förutsättningar för fjärroch distansundervisning. Tidigare prognos om volymminskning av sfi-utbildning kommer att behöva revideras utifrån fortsatt utveckling av pandemin.
Ett prioriterat område är fortsatt utvecklingen av analysen inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet för att skapa större förståelse för och finna förklaringar till de resultat verksamheterna har. Målet är
att kunna göra relevanta prioriteringar och vidta åtgärder efter behov.
Elevökningen i gymnasieskolan ställer krav på att utforma en växande utbildningsorganisation som i så
hög utsträckning som möjligt tillgodoser elevernas förstahandsval av utbildningsprogram. Detta ställer
krav på ett effektivt och flexibelt nyttjande av befintliga skollokaler och kompletteringar med nya lokaly-
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Förutsättningar för likvärdig utbildning
Malmö stads tre skolnämnder – förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden – fortsätter genom denna budgetskrivelse sitt gemensamma arbete med att lyfta fram kritiska utmaningar för barns, ungdomars och vuxnas utbildning i Malmö. Den gemensamma utgångspunkten är att utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet där alla ska ha lika tillgång till utbildning i
skolväsendet, oberoende av geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden.
Det är genom utbildning som samhället ger individen bästa möjliga förutsättningar för att självständigt
utforma sitt liv, försörja sig själv och sin familj och bidra till morgondagens samhälle. Det är också så ett
tryggt och inkluderande samhälle skapas. Individernas självständighet och ansvarstagande är inte bara
deras utan hela samhällets bästa möjlighet. Därför behöver Malmö skapa bästa möjliga förutsättningar för
förskole-, grundskole- och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnderna att bedriva det förebyggande och
kompensatoriska uppdrag som nämnderna tilldelats. Förutsättningarna innefattar till exempel resurser,
kompetenser, ledarskap och organisering.
Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden lyfter fram den avgörande betydelsen av att unga och
vuxna Malmöbor fullföljer en gymnasieutbildning. Kommunfullmäktiges budget 2020 konstaterar också
att vägen till en gymnasieexamen börjar tidigt i utbildningssystemet. Enligt skollagen ska alla barn och
elever erbjudas en utbildning som tar hänsyn till barnets/elevens behov. Varje barn och elev ska ges stöd
och stimulans så att hen utvecklas så långt som möjligt. Det åligger därmed de tre skolnämnderna att utveckla en likvärdig verksamhet som har kompetens att stödja, stimulera och utmana varje barn och elev.
Eftersom en stor andel av Malmös barn och unga växer upp under socioekonomiskt ansträngda hemförhållanden är likvärdigheten en stor utmaning. Det kompensatoriska uppdraget i Malmös förskolor och
skolor är omfattande. Samtidigt konstateras i förvaltningarnas systematiska kvalitetsarbete och i nämndernas årsanalyser att förutsättningarna för att erbjuda barn och elever likvärdig utbildning brister inom flera
områden. Utbildningsnivån, kompetensen och språkkunskaperna varierar bland medarbetarna i stadens
förskolor och skolor. I områden med hög socioekonomisk utsatthet är andelen behöriga förskollärare och
lärare lägre än i områden med låg socioekonomisk utsatthet. Samtidigt har en förskola och skola med god
kvalitet störst betydelse för barn som växer upp med begränsade socioekonomiska villkor. En omfattande
utmaning som förenar utbildningsverksamheten i Malmö är den rådande bristen på pedagogiskt utbildad
personal. Det påverkar avsevärt förutsättningarna för en likvärdig utbildning för Malmös barn och unga.
Vårdnadshavarnas utbildningsnivå och elevernas socioekonomiska hemförhållanden är den enskilt viktigaste strukturella förklaringsfaktorn till elevernas resultat. Dessa skilda hemförhållanden klarar Malmös
skolor, liksom övriga skolor i landet, inte av att kompensera för tillräckligt väl. Skillnaderna mellan eleverna förstärks dessutom av boende- och skolsegregationen. Detta samtidigt som blandade studiegrupper och
klasser gagnar alla elever. Resultaten i grundskolan får konsekvenser för andelen elever som blir behöriga
till gymnasiet. Det innebär i sin tur att allt fler elever behöver gå ett introduktionsprogram för att bli behöriga till ett nationellt gymnasieprogram. Effekterna av att staden inte i tillräckligt hög grad lyckas hantera
det kompensatoriska uppdraget under förskole- och grundskoletid följer med eleverna till gymnasiet. Elevernas förutsättningar att nå målen i gymnasieskolan skiljer sig åt både mellan olika program och mellan
olika skolor. På introduktionsprogrammen är genomströmningen låg och allt för få elever når behörighet
till nationellt program inom avsedd tid. I förlängningen leder en låg måluppfyllelse och ett större antal
avbrott till att fler individer utan gymnasieexamen är i behov av åtgärder inom det kommunala aktivitetsansvaret. Detta ställer också krav på en flexibel vuxenutbildning som kan möta individernas behov av att
komplettera sin utbildning och samtidigt erbjuda alternativa studievägar på en föränderlig arbetsmarknad.
En likvärdig utbildning av hög kvalitet är avgörande för att ge varje individ bästa möjliga förutsättningar
för arbete och självförsörjning men även till att bidra till ett demokratiskt och hållbart samhällsbygge.
Skolnämndernas gemensamma ställningstagande är att medvetna och långsiktiga satsningar på utbildningsverksamheten är nödvändiga och avgörande för en stark och hållbar utveckling. Att investera i barns,
ungas och vuxnas utbildning är att investera i både deras och Malmös framtid.
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Förändringar i omvärlden
Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under
2021 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra förbättringar i den egna verksamheten?

Beslut, händelser och förändringar i omvärlden
Inledningsvis kan konstateras att den pandemi som präglat situationen hittills under 2020 väntas få konsekvenser för nämnden även kommande år. Det råder i dagsläget osäkerhet kring vilka ekonomiska och
verksamhetsmässiga konsekvenser som verksamheten står inför.
Även försiktiga prognoser ger vid handen att arbetslösheten kommer att öka kraftigt. Förändringarna på
arbetsmarknaden och därav relaterade effekter för utbildningen men även en eventuell förskjutning mot
ett större statligt inflytande över gymnasie- och vuxenutbildningsutbudet kan på sikt komma att påverka
förutsättningarna för nämndens arbete.
Covid-19
Den pågående pandemin riskerar att få långtgående effekter på organisation och verksamhet, både på kort
och lång sikt. Än så länge är det dock svårt att överblicka omfattningen av dessa. Nedan följer en redogörelse för de områden där pandemin och dess effekter kan tänkas få konsekvenser för organisation och
elever.
Konsekvenser för elevernas måluppfyllelse
Nämnden kan konstatera att perioden av nedstängning och omläggning till nätbaserad undervisning har
inneburit en större utmaning för de elever som har svårare att tillgodogöra sig dessa undervisningsformer.
Uppföljningen av effekterna visar även att vissa grupper av elever har sämre förutsättningar hemma för att
klara fjärrundervisning och att dessa elevers digitala utanförskap troligen påverkat kunskapsresultaten. I
samband med läsårsstarten 2020/21 har gymnasieskolorna återgått till att huvudsakligen bedriva undervisningen i skolans lokaler kombinerat med möjligheter till fjärr- och distansundervisning - medan vuxenutbildningen i huvudsak bedriver undervisningen genom fjärr- och distansundervisning. Förvaltningen arbetar med en scenarioplanering i syfte att möta oförutsedda behov för verksamheterna över längre perioder i
syfte att minska de negativa effekterna pandemin har för elevernas studier. Inom ramen för detta arbete
kommer det krävas olika satsningar inte minst i form av kompetensutveckling och andra åtgärder för att
utveckla kvalitet i fjärr- och distansundervisning.
Konsekvenser för arbetsmarknad och vuxenutbildning
Under pandemin försvinner arbetstillfällen och därmed försörjningsmöjligheter för många Malmöbor.
Framför allt har hittills service och handel varit en drabbad sektor där också många ungdomar har sin
försörjning. Effekterna av detta är extra påtagliga för Malmö med sin unga befolkning. Behovet av vidareutbildning och omskolning kommer därför att vara stort under överskådlig tid. Utbildning som erbjuds
inom kommunal vuxenutbildning kommer få en mycket stor betydelse för att många Malmöbor ska kunna
återfå ett arbete, genom yrkesvuxutbildning eller genom behörighetsgivande studier för högskola eller
yrkeshögskola. Sannolikt står nämnden därför inför en ökning av antalet elever och också en större andel
elever som vill studera heltid. Dessa grupper kommer därtill, i långt större omfattning än tidigare, kunna
använda sig av rättighetslagstiftningen för behörighetsgivande studier.
Nämndens bedömning är att efterfrågan på högskoleförberedande gymnasiala studier kommer bli högst de
närmsta åren. Det finns därtill stora grupper av individer som saknar grundläggande behörighet. Hur och i
vilken omfattning denna grupp kommer att söka sig till vuxenutbildningen är dock svårare uttala sig om då
en eventuell nettoeffekt av en ökning på grundläggande vuxenutbildning korrelerar starkt till volymutvecklingen på sfi. Inom sfi-utbildningen är påverkan av pandemin särskilt påtaglig då det finns begräns-
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ningar i förutsättningar för fjärr- och distansundervisning. Tidigare prognos om volymminskning av sfiutbildning kommer att behöva revideras utifrån fortsatt utveckling av pandemin.
Konsekvenser för arbetsmiljö och kompetensutveckling
Stängningen av skolorna har inneburit ett delvis nytt arbetssätt för förvaltningens medarbetare. Beroende
på i vilken omfattning undervisning på fjärr- och distans är nödvändigt framöver kommer det finnas behov av nya kompetensutvecklingsinsatser. Det är även viktigt att beakta hur pandemin påverkar den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
Ekonomiska konsekvenser
Inom både vuxenutbildning och gymnasial utbildning finns det en risk att kostnader skjuts på framtiden
med anledning av att verksamheten inte kunnat utföra viss handledning, prövningar, valideringar och
andra praktiska moment och insatser. Förvaltningen kommer under hösten 2020 att ta fram kompensatoriska och kvalitetsutvecklande insatser där det finns behov. Där eleverna inte kunnat hålla den planerade
studietakten genereras en längre utbildningstid vilket också innebär ökade kostnader.
Befolkningsutveckling
Antalet individer i gymnasieåldern ökar från och med 2020
Enligt Malmö stads befolkningsprognos 2020–2030 ökar antalet ungdomar i gymnasieålder fram till år
2030 med cirka 42 procent. Tillväxten är snabb under prognosperioden, främst mellan 2022 och 2028. Då
gymnasieelever i Skåne kan välja ett gymnasium i en annan kommun än sin hemkommun är behovet av
gymnasieplatser inte enbart beroende av antalet Malmöbor i gymnasieåldern, utan även av antalet elever
från andra kommuner som väljer ett gymnasium i Malmö och antalet Malmöbor som väljer ett gymnasium
i en annan kommun. Även i grannkommuner utan egna gymnasieskolor prognostiseras en ökning av antalet ungdomar i gymnasieåldern.
De kommande årens kraftiga ökning av antalet ungdomar i gymnasieåldern ställer krav på att utforma en
växande utbildningsorganisation som i så hög utsträckning som möjligt tillgodoser elevernas förstahandsval av utbildningsprogram - samt i största möjliga utsträckning ger de elever som söker till kommunal
gymnasieskola plats inom ramen för samverkansavtalet inom Skåne och västra Blekinge. Därtill innebär
befolkningsökningen sannolikt fler individer som av olika anledningar inte går på gymnasiet och därmed
omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret.
Det lokalbestånd som nämnden har idag kommer att vara otillräckligt men det ska i ett första steg nyttjas
fullt ut genom ett effektivt lokalutnyttjande.
Befolkningsprognos 2019-2030, ålder 16-19

En framskrivning av gymnasieorganisationen i den kommunala skolan baserad på Malmö stads demografiprognos fram till 2030 och med alla andra parametrar lika visar på följande utveckling:

Budgetskrivelse 2021, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

7(19)

Minskat antal nyanlända
Antalet nyanlända har minskat de senaste åren. Enligt Migrationsverket senaste prognos från juli 2020 har
antalet asylsökande minskat kraftigt under det första halvåret 2020. Osäkerheten kring antalet nyanlända
framöver gör det svårt att planera verksamheten gällande framför allt sfi och språkintroduktion.
Statliga utredningar och beslut
Ett flertal nationella beslut och pågående samt nyligen avslutade utredningar kan komma att få stor påverkan på nämndens uppdrag 2021–2023.
Ökad statlig styrning och regionala förutsättningar under förändring
Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola (SOU 2020:33) har haft i uppdrag att
föreslå hur utbildning inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särskild
utbildning för vuxna bättre kan planeras och dimensioneras utifrån regionala och nationella kompetensbehov, bland annat för att åstadkomma ett bättre resursutnyttjande. I utredningens slutbetänkande som presenterades i juni 2020 föreslås att utbudet av gymnasial utbildning i högre grad bör formas efter behoven
inom den regionala arbetsmarknaden. En förutsättning för detta är mer samverkan mellan kommuner och
att staten både bör stödja och styra huvudmännen mer. I slutbetänkandet föreslås även att tillgången och
bredden av yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning ska öka.
Utredningen om en likvärdig skola - minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28) föreslår i
sitt slutbetänkande från april 2020 att Skolverket ska etablera en regional organisation för att säkerställa ett
aktivt och nära samarbete med huvudmän i varje region. Genom en tydlig regional närvaro kan en starkare
samlad kapacitet för att genomföra skolans uppdrag åstadkommas samtidigt som samarbetet på regional
nivå mellan huvudmän, såväl kommunala som enskilda, och staten inklusive t.ex. universitet och högskolor underlättas.
Regionala förändringar och ett potentiellt förändrat läge när det gäller samarbetet inom Kommunförbundet Skåne kan komma att påverka prissättning och utbildningsutbud för ungdomar i gymnasieåldern.
Inom ramen för samverkan inom Kommunförbundet Skåne sker en genomlysning av prissättning av
gymnasieskolans nationella program, särskilt fokus är på lokalkostnader. Denna process kan i förlängningen komma att leda till ett nytt avtal för samverkan som påverkar prissättningen inom hela samverkansregionen.
Komvux för stärkt kompetensförsörjning
Propositionen innehåller ett flertal förslag till ändringar i skollagen som kommer få konsekvenser för organisation och verksamhet. De övergripande målen med utbildningen ska kompletteras så att det framgår
att utbildningen även ska utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och ge en god grund för elevernas fortsatta utbildning. Vidare ska prioriteringsregeln inom komvux ändras så att de med störst behov av utbildning prioriteras. Det innebär konsekvenser i förhållande till
nuvarande regelverk där personer med lägst utbildningsnivå och som därmed står längst från arbetsmark-
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naden prioriteras. Förslagen träder i kraft juli 2021. I propositionen föreslås även en förenklad betygsskala
införas inom delar av komvux i syfte att minska arbetsbördan för lärare och öka genomströmningen. Förslaget träder i kraft 2022. Propositionen innehåller därtill ett förslag om att från och med juli 2021 ändra
urvalskriterierna för vem som kan antas till komvux. Den som har mest behov av utbildning ska föreslås
få företräde, vilket inte är möjligt med gällande regelverk där den som har kortast utbildning alltid ska ges
förtur.
Utredning om stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux
Utredningen om stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (SOU 2018:06)
undersöker behovet av förändringar när det gäller kommunal vuxenutbildning i sfi och sfi i kombination
med annan utbildning. Ett av huvudsyftena är att utreda hur utbildning kan erbjudas för nyanlända som
omfattas av utbildningsplikt. Utredningens slutbetänkande slutredovisas i november 2020 och kan bland
annat komma att innebära att nämnden behöver öka antalet undervisningstimmar för elever inom sfi som
omfattas av utbildningsplikten.
Ekonomiska förutsättningar
Kommunfullmäktigebeslut om prognostiserat överskott 2020
Kommunfullmäktige har beslutat att ge nämnden möjlighet att använda prognostiserat överskott 2020 för
att påbörja arbetet med att utöka antalet platser inom den reguljära vuxenutbildningen under kommande
år, vidareutveckla arbetet med att följa upp de elever som har bristande måluppfyllelse på grund av distansundervisningen och stärka arbetet inom elevhälsan.
Jobbspårmedel - avrop av jobbpaktmedel
Kommunstyrelsen gavs i Malmö stads budget 2018 i uppdrag att med berörda nämnder genomföra en
Jobbpakt med Malmöborna (Budget 2018 med plan för åren 2019–2023, STK 2017-192). I kommunstyrelsens budget för 2020 avsattes 22 mkr för insatser kopplade till Jobbpakten och som bidrar till kompetensförsörjningen i Malmö. Dessa medel ryms inte inom befintliga anslag (Nämndsbudget 2020 Finansiering STK-2019-1675).
Nämndens uppdrag att genomföra insatser inom jobbpakten fortsätter under 2021 och nästkommande år
under förutsättning att avsatta medel finns tillgängliga.
Förändrade regler för statsbidrag
Medfinansieringskravet för statsbidrag som avser yrkesvux 2020 har förändrats med anledning av pandemin från 50 procent till 100 procent finansiering. Enligt gällande riktlinjer kommer finansieringen ändras
till 2021 med ett medfinansieringskrav på 30 procent. Nämnden bedömer att det kommer finnas ett ökat
behov av yrkesvux framöver. I planeringen av utbildningsutbudet måste nämnden dock ta hänsyn till det
faktum att yrkesvux inte omfattas av rätten till behörighetsgivande utbildning inom komvux. Trots en
fördelaktig finansieringen av yrkesvux måste resurser först säkras för det som är lagstadgad rätt till behörighetsgivande studier.
Höjd schablonersättning till kommunerna för mottagandet av nyanlända
Regeringen har beslutat att höja schablonersättningen till kommunerna för mottagandet av nyanlända för
att kunna erbjuda en samhällsorientering som omfattar minst 100 timmar, istället för nuvarande minst 60
timmar. Nämnden finansierar 80 av de 100 undervisningstimmarna, resterande del finansieras av arbetsmarknad- och socialnämnden.
Ersättningen för de insatser som beskrivs i schablonen för nyanlända går i dagsläget in i kommunens
finansieringsram för arbetsmarknads- och socialnämnden vilket gör att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden inte får ersättning för den utökade undervisningstiden. Kostnaden för nämndens insatser förväntas därmed fördubblas under höstterminen 2020 och ha en helårseffekt 2021. Detta kräver en kompensation i nämndens budgetram.

Budgetskrivelse 2021, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

9(19)

Behov av förändringar i Malmö stad som helhet
Gemensamt arbete för att möta vuxna Malmöbors behov av utbildning
En allt mer central fråga för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är nämndens förutsättningar att
kunna möta den efterfrågan på reguljär utbildning som har ökat och som prognostiseras fortsätta öka
kommande år. Sedan 2017 har alla vuxna som saknar grundläggande behörighet till högskoleutbildning
eller yrkeshögskola rätt att delta i komvux på gymnasial nivå i syfte att uppnå sådan behörighet. Detta
ställer utökade krav på nämnden att i större utsträckning kunna erbjuda reguljär utbildning i enlighet med
nämndens kärnuppdrag och gällande lagstiftning.
Behovet av ytterligare samverkan och samsyn tillsammans med arbetsmarknads- och socialnämnden framstår som än mer viktigt för att kunna erbjuda utbildning utifrån de båda nämndernas uppdrag, behov och
förutsättningar. En grundförutsättning är ett gemensamt systematiskt och strukturerat arbete för att förbereda och leda Malmöbor mot det reguljära utbildningssystemet men även, i de fall där det reguljära utbildningssystemet inte är ett alternativ, samverka för att via andra utbildningsinsatser matcha Malmöborna
mot ett bristyrke.

Gemensamt arbete för likvärdiga uppväxtvillkor
Nedan text är framtagen av de tre skolnämnderna tillsammans med arbetsmarknads- och socialnämnden.
När samhällsekonomin utsätts för påfrestningar riskerar familjers möjligheter till självförsörjning att påverkas negativt. Förutsättningarna för stadens barn och unga som redan idag växer upp under ansträngda
förhållanden riskerar att förvärras och bli mer långvariga. Tidiga insatser kring barn och unga och ett gemensamt arbete i staden är då avgörande. Genom att tillgängliga resurser kopplas samman och utnyttjas
samordnat kan arbetet med barn och unga blir mer effektivt.
Malmös nämnder behöver ges stärkta förutsättningar att sluta upp kring barn och unga. Forskning visar
att en lyckad skolgång är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn för att motverka psykisk ohälsa. När främjande och förebyggande insatser inte når fram eller inte är tillräckliga behöver det finnas lättillgängliga
stöd- och hjälpinsatser för de barn, unga och familjer som behöver dem. Malmös förskolor och skolor är
en viktig arena för att ge alla stadens barn och ungdomar förutsättningar för en rolig, trygg och lärorik
uppväxt och jämlika livsvillkor på sikt, medan socialtjänsten arbetar för att förhindra att barn och ungdomar far illa samt ger stöd och hjälp till de som behöver det. Tillsammans kan nämnderna också bidra till
att fler vårdnadshavare känner sig trygga i sitt föräldraskap och med att stötta sina barn under deras skolgång.
En förutsättning för att stärka det gemensamma arbetet kring barnen och ungdomarna i Malmö är att det
finns strukturerade och tydliga former för samverkan mellan nämnderna och med andra myndigheter. En
viktig arena är Samverkan för barn och unga i Malmö (SBUM), en samverkansgrupp med representanter från
utbildningsförvaltningarna, arbetsmarknads- och socialförvaltningen, funktionsstödsförvaltningen, kulturoch fritidsförvaltningarna, samt från polisen.
SBUM har fått i uppdrag av berörda förvaltningsdirektörer att ta fram en handlingsplan inför perioden
2021–2023 för genomförande av aktiviteter i samverkan kring barn och unga som har behov av stöd från
mer än en förvaltning. Aktiviteterna i handlingsplanen ska bidra till att tillgodose behoven hos barn och
unga, öka effektiviteten genom ett samordnat utnyttjande av resurser, att identifiera och ta fram samverkansstrukturer och arbetsmodeller samt att vid behov skapa nya insatser och stärka befintliga insatser.
Handlingsplanen ska knytas till kommunfullmäktiges mål och utgå från gemensamt prioriterade målgrupper och behov.
SBUM har identifierat ett antal målgrupper som behöver prioriteras i samverkansarbetet:
•
•

Utsatta barn och unga, ofta i familjer med omsorgssvikt
Barn med normbrytande beteende eller kriminalitet
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•
•
•

Placerade barn
Barn och ungdomar med psykisk ohälsa, där Malmö stad kan gemensamt uppmärksamma och
stödja barnen men inte behandla
Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.

Kartläggningsarbetet under våren 2020 har visat på styrkor i samverkansarbetet i Malmö. Det gemensamma arbetet på familjecentralerna innebär bättre möjligheter för nämndernas uppsökande verksamhet
samt för att tidigt nå familjer och erbjuda stöd och insatser. Det så kallade akutteamet lyfts fram som en ett
framgångsrikt samarbete mellan grundskolan och socialtjänsten kring elever med omfattande normbrytande beteende.
Kartläggningen har även visat på en del områden där insatser behöver stärkas eller där det behövs nya
insatser eller arbetssätt för att säkra barn och ungas likvärdiga livsvillkor i Malmö. För att varje medarbetare som arbetar med barn i Malmö ska veta vart de kan vända sig om de möter ett barn i behov av stöd,
behövs en tydlig överblick över vilka insatser som finns i staden och hur samarbetet mellan förvaltningar
fungerar. För barn och unga som har riskfaktorer för att utveckla problem finns det ett behov av ett mer
systematiskt gemensamt arbete mellan fler nämnder.
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Förändring och utveckling av nämndens verksamhet
Här besvarar nämnden följande frågor:
•
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom
nämnden framöver och varför?
Hur planerar nämnden att finansiera kommande verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller
kvalitetsutveckling?

Verksamhetsförändring, effektivisering och kvalitetsutveckling i vuxenutbildningen
Ett utökat antal studieplatser inom den kommunala vuxenutbildningen
Vuxenutbildningens omfattning avgörs inte i första hand av den demografiska utvecklingen. Istället påverkas den av politiska inriktningsbeslut på statlig nivå, ofta avhängiga konjunktur och arbetsmarknadsläge.
Utifrån tidigare beskrivna behov av ett utökat antal studieplatser ser nämnden att det inom de närmsta
åren krävs en satsning på de rättighetsbaserade delarna av den kommunala vuxenutbildningen, det vill säga
att öka antalet platser på gymnasial respektive grundläggande vuxenutbildning. Nämnden behöver samtidigt utveckla den yrkesvuxutbildning som idag inte är rättighetsbaserad men trots detta nödvändig som
kompetensförsörjningskanal för en stor del av det lokala arbetslivet. För att möjliggöra en satsning av
detta slag kommer resursanvändningen av lärarkåren behöva riktas till kärnuppdraget, det vill säga den del
av dagens vuxenutbildning som omfattar de nationella programmen / kurserna.
Ett minskat antal studieplatser på sfi
Nämnden bedömer att en minskning av efterfrågan på sfi är sannolik de närmaste åren. Prognoserna för
innevarande år pekar tydligt på att kön till sfi i princip kommer att försvinna. Därmed går Malmös sfi för
första gången på många år in i en period där antalet elever som examineras är fler än de som ansöker om
att få studera på sfi.
Nämndsbudget 2020
Antal helårsplaster

Uppskattat behov 2021

Förändring helårsplatser

Totalt - Grundläggande
vux

1 120

1 235

115

Intern regi Grundläggande vux

1 070

1 135

65

Extern regi Grundläggande vux

50

100

50

Totalt - Gymnasial vux

2 540

3 052

512

Intern regi - Gymnasial vux

2 000

2 280

280

Extern regi - Gymnasial vux

540

772

232

Totalt - Särvux

50

50

0

Intern regi - Gymnasial vux

50

50

0

Totalt - SFI

4 460

4 010

-450

Intern regi - SFI

2 910

2 460

-450

Extern regi - SFI

1 550

1 550

0

Vuxentutbildning totalt

8 170

8 347

177

En flexibel vuxenutbildning
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden strävar fortsatt efter att skapa ett bredare utbud av studieformer och studietakt i syfte att erbjuda en vuxenutbildning som ger alla möjlighet att stärka sin ställning på
arbetsmarknaden. Kartläggning och validering av kunskaper erbjuds nu samtliga elever inom yrkesvux och
planeras att erbjudas till fler elevgrupper inom vuxenutbildningen. Fler utbildningar som kombinerar yr-
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kesutbildning med sfi eller svenska som andraspråk har startats.
Kombinationsutbildningar
Kombinationsutbildningar är utbildningar där eleven studerar yrkeskurser parallellt med studier i sfi eller
svenska som andraspråk. Utbildningarna inom yrkes-sfi har haft ett stort antal sökande till varje utbildningsplats. Efter avslutad utbildning är eleven anställningsbar inom aktuellt yrkesområde. Arbetet med att
utveckla och utöka antalet platser inom kombinationsutbildningar både i egen regi och i samverkan med
de externa utbildningsanordnarna fortsätter, vilket nämndens nya yrkesvuxanbud för kommande fyraårsperiod möjliggör.
En individanpassad utbildning
Utifrån erfarenheter från vuxenutbildning på grundläggande nivå har förvaltningen sett att inledande testning och nivågrupperingar är en framgångsfaktor för högre måluppfyllelse. Fler utbildningar kommer
därför att framöver genomföra testning och elevnivågrupperingar. Det kan få till följd att förvaltningen
identifierar fler elever som har behov av en utökad utbildningstid för att kunna nå sina mål. För nämndens
del innebär detta sannolikt en utökad utbildningsorganisation. Samtidigt kommer fler elever att erbjudas
prövningar för att snabbare nå sitt individuella utbildningsmål.
Ett utökat elevstöd
I syfte att öka måluppfyllelsen kommer nämnden under 2020 påbörja en större satsning för att stärka det
stöd som erbjuds elever inom vuxenutbildningen. I detta stöd ingår utvecklade studieverkstäder, både
fysiska och digitala, fler specialpedagoger och speciallärare, ett utökat IT-stöd samt studie- och yrkesvägledning.
En sammanhållen utbildningskedja efter sfi
Arbetet fortsätter för att öka andelen elever på sfi studieväg 1 som tar sig vidare till kurserna C och D.
Vidare fortsätter även arbetet med att öka andelen elever på studieväg 2 och 3 som fortsätter till grundläggande svenska som andraspråk. Att sfi-elever uppmuntras att studera grundläggande matematik och engelska parallellt med sfi-studierna är en åtgärd som förväntas förbättra övergångarna mellan sfi och grundläggande nivå. Andra åtgärder som prioriteras är riktad information om kommande studiesteg och utbildningsvägar samt orienteringskurser med arbetsmarknadsinformation.
Utbildningsplikten förbättrar matchningen mot arbetsmarknaden
Arbetet fortsätter med att säkra den så kallade Utbildningsplikten, en verksamhet som omfattar cirka 500
elever som via Arbetsförmedlingen hänvisas till sfi-studier. Inom ramen för detta samarbete har en utökad
sammanhållen skoldag tagits fram där sfi-studierna kompletteras med orienteringskurser i digitalisering,
språkstöd samt arbetslivsorientering. De elever som av olika skäl inte fick möjlighet till förlängda studier
efter den så kallade etableringsfasen kan nu fortsätta studera vidare under jobb och utbildningsgarantin,
det vill säga fortsatt under statlig finansiering. Ambitionen är att fler ska hinna betydligt längre på sin resa
mot gymnasiebehörighet eller sina studier mot ett yrke före studiefinansieringsfrågan blir ett hinder.
Vidareutveckla samarbetet med branscher och lokalt näringsliv
Inom vuxenutbildningen har nämnden vidareutvecklat arbetet för att på ett systematiskt sätt kunna bygga
och upprätthålla relationerna mellan utbildningar och branscher. Utifrån yrkespaket och nationellt framtagna snabbspår riktade mot nyanlända tas ett samlat grepp där utbildningar, såväl på gymnasial som på
grundläggande nivå eller i form av yrkeshögskola, samlas för samarbete med branscherna.
Ambitionen är även att erbjuda kompletterande utbildningar inom yrkeshögskolans utbud i Malmö. Syftet
med all yrkeshögskoleutbildning är att tillgodose det rekryterande arbetslivets kompetensbehov. Nämnden
verkar för att identifiera och erbjuda det utbildningsbehov på eftergymnasial nivå som finns i stadens
verksamheter. Vidare vill nämnden kunna erbjuda de stora elevgrupperna på gymnasial nivå inom ovan
identifierade kompetensområden en möjlighet till vidare studier.
Ökade förutsättningar för likvärdighet och kvalitet i upphandlad yrkesvux
En upphandling av yrkesvuxutbildningar pågår. Avtalet planeras att tecknas i januari 2021 och sträcker sig
fyra år framåt. I avtalet ställs bland annat krav på att leverantörerna ska samarbeta med förvaltningens
pedagogiska stödorganisation. Vidare reglerar avtalet att leverantörerna tillsammans med förvaltningens
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utbildningsorganisation ska genomföra kombinationsutbildningar där eleven integrerat studerar svenska
parallellt med yrkeskurser.

Verksamhetsförändring, effektivisering och kvalitetsutveckling i gymnasiet och
gymnasiesärskolan
Förändringar i resursfördelningsmodellen
Under 2020 genomförs en utredning som genomlyser nuvarande resursfördelningsmodell för gymnasieskolorna. Syftet är att i högre grad fördela resurserna utifrån elevers behov så att de skolor och program
som behöver ägna mycket kraft åt det kompensatoriska uppdraget också ges bättre ekonomiska förutsättningar för det. Ett annat syfte är att öka transparensen i resursfördelningen. Utifrån jämförelser med
kommuner inom samverkansregionen, andra storstäder och riksprislistan föreslår utredningen justerade
programpriser. Utredningen föreslår också att de ersättningar som syftar till att kompensera elevgrupper
med stora behov samlas och utvecklas i en strukturersättning som baseras på elevers meritvärde i årskurs
nio.
Konsekvenser av de föreslagna förändringarna blir mer resurser för de yrkesprogram som idag har jämförelsevis låg ersättning, och motsvarande lägre ersättning för högskoleförberedande program som haft en
relativt hög kompensation. Ersättningen blir förutsägbar för skolledare och fristående huvudmän i och
med att strukturersättningen för en elevgrupp föreslås vara en fast summa per elev och därmed går att
räkna ut samtidigt som elever antas till en utbildning. Resursfördelningsmodellen har färre delar vilket gör
den mer transparent och lättare att kommunicera. Förändringen är kostnadsneutral och sker inom befintlig budgetram.
För att öka fokus på likvärdighet och det kompensatoriska uppdraget föreslår utredningen även att uppföljningen av den nya modellen utvecklas med indikatorer utifrån mål om större likvärdighet inom stadens
gymnasieutbildningar.
Utveckla introduktionsprogrammen
Den växande volymen av elever på introduktionsprogram med relativt låg övergång till nationella program, liksom en fortsatt hög andel elever från grundskolan som saknar behörighet till nationella gymnasieprogram är en utmaning i förvaltningens arbete med att öka måluppfyllelsen. Nämnden fortsätter arbetet med att utveckla introduktionsprogrammen med avseende på utbud och styr- och ledningsprocesser.
Genom ett sammanhållet arbete med introduktionsprogrammen skapas bättre förutsättningar för en ökad
måluppfyllelse.
En utvecklad studie- och yrkesvägledning
Alla elever ska ha tillgång till likvärdig studie- och yrkesvägledning av hög kvalitet. Ett utvecklingsarbete
pågår i syfte att stärka studie- och yrkesvägledningens roll inom både gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Detta arbete fortgår under 2020 och framåt genom ett utvecklingsfokus på studie- och yrkesvägledningens arbete med språkintroduktionselevernas vidare väg till vuxenutbildningen. En mer ändamålsenlig vägledning med tydliga mål och uppföljning skapas.
Stärka gymnasiesärskolan
Inom gymnasiesärskolan pågår ett arbete med att vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet. De uppföljningar av elevernas måluppfyllelse och progression, vilka tidigare genomförts på klassrumsnivå, har
systematiserats och digitaliserats. Denna utveckling möjliggör analyser på aggregerad nivå, vilket fördjupar
helhetsförståelsen för eleverna lärande och utbildningens nuvarande kvalitet samt dess utvecklingsbehov.
Kvalitativa indikatorer utvecklas för att kunna följa kvaliteten i det elevnära arbetet för att på så vis kunna
länka undervisningen till såväl organiseringen av skolan som till lärarnas behov av kompetensutveckling.
Stärka elevhälsan
Genom att stärka elevhälsan kan psykisk ohälsa förebyggas och elevers särskilda behov upptäckas och
tillmötesgås tidigt. Särskilda satsningar planeras inom professionsområdena specialpedagogik, psykologi
och medicin. Även arbete för att främja närvaro och förebygga frånvaro är en central del i elevhälsans
arbete. Satsningen har som övergripande syfte att stödja eleverna i att nå målen för sin utbildning genom
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att bland annat arbeta förebyggande för att minska frånvaro och förhindra studieavbrott. En särskild resurs har avsatts för att inom ramen för central elevhälsa stärka huvudmannens ansvar för gymnasiesärskolan.
Utveckla huvudmannens och skolornas värdegrundsuppdrag
Arbetet med värdegrundsfrågor och uppföljningen av värdegrundsuppdraget fortsätter att vara centrala
områden på både skol- och huvudmannanivå. En viktig del i detta är att vidareutveckla och stärka samarbetet mellan skolans professioner för att fler elever ska kunna nå målen för sin utbildning. Förvaltningen
ser också över förutsättningarna för skolornas och huvudmannens rutiner när det gäller uppföljningen av
kränkande behandling.
Utifrån en genomförd kartläggning planeras ett utvecklingsarbete kring hedersproblematik. Kommunfullmäktige har gett nämnden i uppdrag att medverka i stadens gemensamma arbete mot hedersrelaterat våld
utifrån nämnden kärnuppdrag, ansvarsområden och verksamhet. Nämnden har därtill fått i uppdrag att se
över kompetensutvecklingsbehovet gällande hedersrelaterat våld och förtryck. Även arbetet med HBTQfrågor ska fördjupas och vidareutvecklas.
Gemensam mottagning med grundskoleförvaltningen
Skolstart Malmö är en ny gemensam mottagning för nyanlända elever från förskoleklass till gymnasieskola.
En fördjupad kartläggning genomförs i syfte att ge bättre förutsättningar för vidaregång inom utbildningssystemet. Fokus för nämnden är de elever som ska vidare till språkintroduktion. Under innevarande år har
antalet nyanlända elever minskat i jämförelse med tidigare år. Därför är den framtida omfattningen på
mottagningsverksamheten svår att bedöma.
Vidareutveckling av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)
Enheten KAA-UngMalmö som har det kommunala aktivitetsansvaret utgör fortsatt gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens operativa del av de samlade insatser som bedrivs inom ramen för samverkansplattformen UngMalmö. Inom denna fortsätter samverkan att utvecklas, dels internt och dels mot andra
kommunala verksamheter, såsom grundskolenämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden. Enheten
kommer också att vidareutveckla samverkan med gymnasieskolor, både kommunala och fristående. Samverkan omfattar till exempel övergångar till och från KAA.

Förvaltningsövergripande verksamhetsförändring, effektivisering och kvalitetsutveckling
Styrning och ledning
Genom prioriteringar inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet kan nämnden skapa förutsättningar
för ett mer effektivt resursutnyttjande. Inom förvaltningen pågår ett arbete med att dels vidareutveckla det
systematiska kvalitetsarbetet, dels skapa en tydlig länk mellan den kommunala och statliga styrningen. Det
systematiska kvalitetsarbetet är navet i utvecklingen och har som funktion att uppfylla de nationella målen
för utbildningen och att säkerställa en likvärdig utbildning. En pågående utveckling av analysarbetet inom
det systematiska kvalitetsarbetet syftar till att tydliggöra sambandet mellan mål, ramar, skolans kultur, processer och resultat med målet att skapa förutsättningar för väl underbyggda beslut och mål.
I syfte att öka måluppfyllelsen har förvaltningen tre prioriterade verksamhetsmål:
Det första målet svarar an mot utmaningar inom verksamhetens undervisningspraktiker. Alla elever ska
möta undervisningspraktiker som är motiverande och som utmanar dem utifrån deras förutsättningar,
förkunskaper och behov. Lärarna ska höga förväntningar på alla elever. Digitala lärverktyg ska vara en
naturlig del i undervisningen. Progressionen i alla elevers lärande och kunskapsutveckling ska följas systematisk och dokumenteras. Bedömningen ska vara allsidig, likvärdig och rättssäker. Inom ramen för detta
mål har huvudmannen identifierat specifika områden av särskild vikt att fokusera på: språkutveckling,
matematik och digitalisering. Övriga utvecklingsområden inom undervisningspraktikerna identifieras på
skolnivå.
Det andra prioriterade målet svarar an mot utmaningar med professionsövergripande samarbeten kring
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elevers lärande och kunskapsutveckling. Målet innefattar tillgängliga och inkluderande lärmiljöer, trygghet
och studiero samt elevhälsa. Trygghet och studiero är nära sammanlänkat med lärande, vilket medför att
elevers sociala och kognitiva utveckling sker i ett kunskapande sammanhang. Genom att placera in dessa
aspekter i ett kunskapande sammanhang ökar förutsättningarna att arbeta på bred front med elevers sociala och kognitiva utveckling.
Det tredje prioriterade målet adresserar utmaningar inom ledning och organisering. Det systematiska kvalitetsarbetet ska vara databaserat och analyskompetens hög. I det systematiska kvalitetsarbetet ska formella
strukturer för elevinflytande användas. Genom analyser identifieras framgångsfaktorer som bidragit till
förbättring. Huvudmannen ska ansvara för att det finns strukturer, processer och former för systematiskt
kvalitetsarbete på alla nivåer. Dessa utvärderas löpande för att säkerställa att de ger verksamheterna det
stöd som de behöver.
Gymnasie- och vuxenutbildningens ramverk
Gymnasie- och vuxenutbildningens verksamhet genomsyras av ett övergripande syfte och mål: Alla elever
når målen för sin utbildning. Elevers lärande och utveckling är centralt. Gymnasie- och vuxenutbildningens
uppdrag är att rusta alla elever för ett samhälle i förändring.
Samtliga nivåer i styrkedjan inom gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen behöver god uppdragsförtrogenhet och hög systemförståelse för att kunna ge stöd och skapa rätt förutsättningar. Som ett led i det
arbetet utvecklar förvaltningen ett gemensamt ramverk som fokuserar syftet, samarbetet, lärandet och
kvaliteten i hela organisationen. Ramverkets syfte är att skapa bättre förutsättningar för delaktighet, sammanhang, samstämmighet och systemförståelse, vilket bidrar till kunskap och professionsutveckling. Ramverket baseras på forskning om komplexa pedagogiska organisationer, se till exempel Fullan, Robinson,
Håkansson och Sundberg samt Timperley.
Digitalisering
Förvaltningen behöver utveckla didaktik och pedagogik med hjälp av digitala lösningar. Under 2020 fortsätter arbetet med att ta fram en förvaltningsövergripande digitaliseringsstrategi med syfte att stärka elevernas lärande och användning, professionens praktik och kompetens, skolans ledarskap och styrning samt
infrastruktur och resurser.
Digitaliseringsbehoven gäller även administration och kommunikation. Ett samordnat processtöd för
digitalisering inom kärnverksamheten ger huvudmannen möjlighet att erbjuda rektor stöd i mer sammanhålla processer. Under våren har Civic lab tagit fram en digital process för hur antagningsprocesser för sfi
kan effektiviseras. Denna process kommer att implementeras under hösten 2020. Civic labs arbetsmetod
kommer att användas som bas för att identifiera andra manuella processer som kan digitaliseras. Ett gemensamt utvecklingsarbete pågår även mellan de tre utbildningsförvaltningarna. I arbetet ingår bland annat att ta fram en modern systemmiljö.
Ett annat område som är kopplat till digitalisering rör arbete med att ta fram en digital lösning för elevens
individuella studieplan (ISP). Alla elever på de introduktionsprogrammen, i gymnasieskolan, i gymnasiesärskolan och inom vuxenutbildningen ska ha en individuell studieplan. Planen ska följa eleven genom
hela utbildningen och revideras vid behov.
Sedan slutet av 2019 pågår en förstudie för att identifiera ett digitaliserat systemstöd för en individuell
fördjupad studieplan för målgruppen inom introduktionsprogrammen samt vuxenutbildningen. Syftet med
förstudien är att få en samlad bild av nuläget, förväntningar/krav och att undersöka möjligheterna för
utveckling inom ramen för befintliga system samt att ge lösningar till hur det fortsatta arbetet ska bedrivas.
Skolinspektionens tillsyn kan påverka arbetet framåt
Innevarande läsår har Skolinspektionen genomfört regelbunden tillsyn vid två av nämndens skolenheter.
Vid tillsynen granskas om verksamheterna uppfyller författningarnas krav. Skolinspektionen planerar
också att genomföra regelbunden tillsyn av huvudmannens ansvar för både gymnasieskola och vuxenutbildning utifrån de krav som ställs i skollag, förordningar och läroplaner. Denna granskning har dock pausats under vårterminen 2020 på grund av pandemin. Kommande tillsynsbeslut kan komma att påverka
arbetet under 2021.
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Ett mer effektivt nyttjande av nämndens lokaler
Elevökningen i gymnasieskolan ställer krav på att utforma en växande utbildningsorganisation som i så
hög utsträckning som möjligt tillgodoser elevernas förstahandsval av utbildningsprogram. En successiv
ökning av elever i gymnasieskolan från och med 2021 kommer att medföra ett ökat lokalbehov. Nämndens strategi är att vid omlokaliseringar i första hand använda sig av befintligt lokalbestånd för att på så
sätt få ett maximalt nyttjande av befintliga ytor.
Ett ökat elevantal är en av förutsättningarna för att kunna optimera nyttjandet av nuvarande lokalbestånd.
Prognosen för antalet elever i kommunal gymnasieskola och gymnasiesärskola är beroende av demografiförändringar, sökmönster avseende program, antal sökande till fristående skolor och annan kommun,
andel elever från grundskolan med behörighet till nationella program samt tiden det tar för elever att genomföra utbildningarna.
Ett högt kostnadsläge och en stramare ekonomi kräver nya prioriteringar. Mot bakgrund av den förändrade behovsbilden, det befintliga beståndet av utbildningslokaler för studie- respektive yrkesförberedande
program, den prognostiserade elevökningen och ett mer ansträngt ekonomiskt läge är det nödvändigt att i
första hand fylla befintliga lokaler utformade för de yrkesförberedande program som kräver anpassade
lokaler och samtidigt säkerställa det samlade lokalbehovet på ett kostnadseffektivt sätt. Genom bland annat utveckling av systemstödet för schemaläggning, framtagande av nyckeltal och ett större samutnyttjande
ska lokalbeståndet få ett effektivare nyttjande. Genom strategisk samverkan med branscher ska behovet av
investeringar i dyra speciallokaler hållas nere.

Kompetensförsörjning och arbetsmiljö
Omfattande insatser krävs för att säkra kompetensförsörjningen
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden behöver stärka sitt arbete med att identifiera och genomföra
insatser som leder till att skolan kan bemannas av personal med rätt kompetens, både på kort och på lång
sikt. Förvaltningen beräknar ett tillkommande rekryteringsbehov om cirka 225 lärare fram till 2024.Till
detta kommer rekryteringsbehovet av sfi-lärare och övriga personalkategorier där behovet är mer svårprognostiserat. Tillsammans med ökningen av pensionsavgångar och den totala personalomsättningen genererar lärarbristen ett allt större personalbehov inom samtliga yrkesgrupper i nämndens verksamheter, men
särskilt för lärare.
Den stora lärarbristen är inte möjlig att utbilda bort och därmed kan inte heller nämnden enbart fokusera
på nyrekrytering. Ett aktivt arbete krävs för att skapa förutsättningar för ett förändrat arbetssätt i skolan
med kompletterande kompetenser. Lösningarna förutsätter mod att prova nya vägar och en fördjupad
samverkan mellan lärare och andra yrkesgrupper.
Fram till 2023 bedömer nämnden att det är viktigt att satsa på:
•

En god arbetsmiljö
Ur ett kompetensförsörjningsperspektiv fortsätter en god arbetsmiljö att vara en av de viktigaste
förutsättningarna för att förvaltningen ska kunna behålla sina medarbetare. Att medarbetare ges
goda förutsättningar för att lyckas i sina uppdrag är en framgångsfaktor för såväl måluppfyllelse
som möjlighet till nyrekryteringar. Medarbetare som är nöjda med sin arbetsmiljö är ambassadörer
för yrket och Malmö stad som arbetsgivare och är därför även viktiga för att attrahera och rekrytera nya medarbetare. De närmsta åren kommer förvaltningen att ha fokus på att såväl förebygga
risker i arbetsmiljö som att renodla lärarnas undervisningsuppdrag.

•

En tydlig arbetsgivarvarumärkesstrategi
Att förvaltningen har en tydlig och medveten strategi som genomsyrar all kommunikation med
potentiella kandidater är av stor vikt för att skapa en ökad attraktivitet för läraryrket och våra lediga tjänster. Förvaltningen behöver synas i fler sammanhang och kommunicera vad den som arbetsgivare kan erbjuda. Förvaltningen kommer ta fram en arbetsgivarvarumärkesstrategi som tydligt anger strategier för marknadsföring av lediga tjänster och förvaltningen som arbetsgivare.
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•

Framtida lärare
Lärarstudenter är en viktig resurs för kompetensförsörjningen och det är angeläget att förvaltningen fortsätter samarbetet med Malmö universitet och andra lärosäten som erbjuder lärarutbildningen. Studenter ska under sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) mötas av en professionell utbildningsorganisation, kompetenta handledare och en god arbetsmiljö. Studenter som väljer att arbeta samtidigt som sina lärarstudier, ska erbjudas attraktiva anställningsvillkor som möjliggör att studera på heltid och utöver det arbeta i viss omfattning.

•

Kompletterande kompetenser
I brist på legitimerade lärare kommer gymnasie- och vuxenutbildningen alltmer bemannas av
andra akademiska kompetenser och behöver därför vara organiserad så att dessa nya kompetenser
tas tillvara på rätt sätt. Under kommande år är det viktigt att förvaltningen arbetar med att identifiera vilka ansvarsområden som inte behöver ligga i lärarens uppdrag. Syftet är att kunna upprätta
nya befattningar som avlastar kärnuppdraget.

•

Stärka det partsgemensamma arbetet
Det omfattande rekryteringsbehovet och bristen på lärare kräver utveckling av organisation och
arbetssätt i skolan. Förvaltningen kommer under de närmaste åren att behöva arbeta fokuserat
med införandet av kompletterande kompetenser för att skapa goda förutsättningar för lärare att
fokusera på kärnuppdraget. Ett nära och gott samarbete mellan arbetsgivaren och fackliga organisationer är en förutsättning för att skapa en gemensam målbild och strategi. Under 2021 fortsätter
arbetet i den partsgemensamma arbetsgruppen med fokus på kompetensförsörjningsfrågor och
arbetsmiljöfrågor integrerat.

•

Stöd till chefer vid rekrytering
Kommande år kommer antal nyrekryteringar att öka markant. Rekryteringsprocesser är mycket
tidskrävande och dessutom en mycket stor kostnadsinvestering. Det är därför viktigt att förvaltningen satsar på att erbjuda ett kvalificerat stöd till chefer vid rekryteringar. HR-avdelningen har
allokerat resurser för att kunna möta detta behov.

•

Marknadskrafter kräver förändrat arbetssätt med lön
Löneutvecklingen för lärare har under de senaste åren legat på en hög nivå. Utöver löneavtalen
har lönenivån drivits upp till följd av ett stort behov av lärare. Vid nyanställning ökar både lönenivån och genomsnittslönen. Marknadskrafter påverkar lärarlönerna vilket skapat problem för förvaltningen utifrån den nationella bristen på behöriga lärare och de kompetensförsörjningsutmaningar förvaltningen har. Liknade utmaningar finns även vid rekrytering av skolledare. Detta motsvarar sannolikt ett framtida effektiviseringskrav för nämnden på 1,0–1,5%.
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Begäran om investeringsram
I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2021 med plan för 2022-2026.

Investeringsram
Begäran om investeringsram 2021 samt plan för 2022-2026 (belopp i tkr)
Begäran
Investeringstyp

Plan

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Lösöre

15 000

15 000

20 000

20 000

15 000

20 000

Summa investeringsram

15 000

15 000

20 000

20 000

15 000

20 000

I samband med ny om- och tillbyggnation uppstår behov av investeringar i inredning och utrustning. Det
finns också behov av att byta ut vissa delar av befintlig inredning på grund av slitage varje år. Detaljerad
budget tas fram och beslutas i samband med beslut om nämndsbudget.
Investeringsbehovet avseende inredning och utrustning beräknas 2021 uppgå till 15 000 tkr. Beloppet
fördelas till de verksamheter som har störst behov efter beslut.
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Sammanfattning
Budgetskrivelsen utgör nämndens information till kommunstyrelsen inför beredning av kommunfullmäktiges budget 2021.
Förändringar i omvärlden
Malmö stads tre socialnämnder – funktionsstödsnämnden, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden – har gemensamt arbetat med att identifiera Malmös största utmaningar för
nämndernas målgrupper.
Prognostiserad lågkonjunktur förväntas ge ett starkt avtryck i skatteunderlag och därmed kommunernas
budgetar. I en förväntad krympande ekonomi behöver nya avvägningar göras mellan stadens verksamheter
för att säkra de lagstadgade uppdragen med bibehållen kvalitet och en god arbetsmiljö.
Förskjutningen av kostnader till kommunen sker både från stat och region. Det har påverkan på socialnämndernas ekonomi och är en del i den fortsatta utmaningen. Tidiga utskrivningar från sjukhusens slutenvård innebär en utmaning för vård och omsorg avseende ekonomi, organisation och kompetens.
Befolkningsprognosens träffsäkerhet utgör en viktig faktor för nämndens förmåga att ha en hållbar planering och en hållbar ekonomi. Det finns en över åren felaktig framräkning av framförallt de äldsta åldersgrupperna, vilket utgör en utmaning för nämnden som tvingas kompensera de lägre resurser som skapas i
kommunbidraget.
Om Region Skåne under 2021 ökar operationsverksamheten, i syfte att komma ifatt de längre köer som
uppstått till följd av Covid-19-pandemin, kan detta innebära ett ökat behov av korttidsplatser.
När patienten är utskrivningsklar från sjukhusvistelse infaller enligt lagen betalningsansvar för nämnden
tre dagar efter. Allt fler personer kommer hem från sjukhuset i sämre hälsotillstånd än tidigare och har
därmed ett större behov av insatser från kommunen.
Förändring och utveckling av nämndens verksamhet
Nämnden står inför stora utmaningar avseende kompetensförsörjning inom vissa yrkeskategorier samt för
att möta de ökade komplexa behoven hos brukarna.
Förvaltningen ökade andelen heltidsanställda med flera procentenheter och hade i maj 2020 75% heltidsanställda, men ska till maj 2021 ha uppnått 90 % enligt Malmö stads målsättning. Målet innebär en stor
och utmanande förflyttning som ska ske på relativt kort tid.
Förvaltningen har den lägsta ledartätheten i jämförelse med övriga förvaltningar inom staden vilket utgör
en av de större utmaningarna när det gäller att skapa en god arbetsmiljö för framförallt sektionschefer och
deras medarbetare.
2019 redovisade egen verksamhet ordinärt boende, inklusive korttidsverksamheten, ett underskott på
39 mkr vilket kunde balanseras av förvaltningsgemensamma reserver och överskott. I budget 2020 finns
inte längre dessa möjligheter. Det finns trots åtgärder för att komma i balans, fortsatt risk att delar av obalansen kommer att kvarstå 2021.
Förvaltningen behöver genomföra lönestrukturella förflyttningar inom flera yrkesgrupper. Cirka 80% av
förvaltningens medarbetare ligger generellt lågt lönemässigt både inom yrkeskategorier och jämfört med
likvärdiga yrken enligt Malmö stads arbetsvärdering.
Ett ökat behov av demensvård förutspås i takt med att levnadsåren ökar. För att skapa en likvärdig och
utvecklad demensvård har en sammanhållen strategi för demensvård antagits av nämnden. Strategin, som utgår från de nationella riktlinjerna för demensvård är under genomförande.
Ett arbete med att ha en god personalkontinuitet fortsätter. Inriktningen är att fortsatt sänka antalet personer den enskilde ska träffa och att skillnader mellan olika delar av organisationen ska minska.
Behovet av tvåpersonsinsatser har ökat på grund av den ökade vårdtyngden hos allt sjukare brukare, både
inom ordinärt, särskilt boende, dagverksamhet och avlösning.
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Förändringar i omvärlden
Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under
2021 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra förbättringar i den egna verksamheten?

Gemensamma utmaningar för socialnämnderna
Malmö stads tre socialnämnder – funktionsstödsnämnden, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden – har gemensamt arbetat med att identifiera Malmös största utmaningar för nämndernas målgrupper.
Förändringar i omvärlden, utvecklingstrender på global och nationell nivå samt nya lagar eller myndighetsbeslut är faktorer som påverkar socialnämndernas verksamhet och ekonomi på kort och lång sikt.
Ekonomi
Nämndernas grunduppdrag innebär att tillhandahålla människor det stöd och den hjälp som riksdagen och
kommunfullmäktige har beslutat om. Målgrupperna är Malmöbor över 65 år, Malmöbor med funktionsnedsättningar och Malmöbor som behöver hjälp av sociala skäl.
Karaktäristiskt för nämndernas verksamheter är att de är lagstyrda, vilket innebär en rättighet för Malmöborna att utifrån behov och prövning tillhandahållas service utifrån främst Socialtjänstlag (SoL), Hälsooch sjukvårdslag (HSL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Prognostiserad lågkonjunktur förväntas ge ett starkt avtryck i skatteunderlag och därmed kommunernas
budgetar. I en förväntad krympande ekonomi behöver nya avvägningar göras mellan stadens verksamheter
för att säkra de lagstadgade uppdragen med bibehållen kvalitet och en god arbetsmiljö.
Socialnämnderna har fortsatta ambitioner att säkerställa en långsiktigt socialt hållbar utveckling i Malmö
stad, vilket innebär att leverera verksamhet av god kvalitet till målgrupperna och att detta görs på ett effektivt sätt.
Konjunktur, arbetsmarknad och kompetensförsörjning samt Covid 19
På grund av följderna av Coronapandemin prognostiserar finansdepartementet en lågkonjunktur och en
ökande arbetslöshet i landet. De omfattande varsel och konkurser som rapporteras bekräftar bilden av att
arbetsmarknaden kommer att försämras med fallande sysselsättning och stigande arbetslöshet.
En trend som i hög grad påverkar socialnämndernas verksamhetsområden är den hårdare konkurrensen
om kompetens, särskilt för vissa yrkeskategorier. Socialnämnderna arbetar med att skapa goda förutsättningar för att attrahera och behålla personal. Det sker genom bland annat arbetet kring heltid som norm,
satsningar på kompetensutveckling och en god arbetsmiljö. För att första linjens chefer ska klara sitt komplexa uppdrag och samtidigt utöva ett nära ledarskap utvecklas olika former av stöd.
I ett inledande skede av coronoutbrottet märks ett ökat intresse för utbildning till flera av de legitimerade
yrkena. I varierande grad märks även en tillströmning av sökande till utannonserade tjänster, delvis beroende på en överströmning av personal från hotell- och restaurangbranschen med flera drabbade näringar.
Effekterna av detta på längre sikt är svåra att bedöma.
Virusutbrottet har visat på behovet av lager av skyddsutrustning och annat nödvändigt materiel. Överväganden och beslut behövs för att kunna förbereda verksamheterna inför risken av nya pandemier eller
kriser. Samverkan mellan nämnder, Region Skåne och andra aktörer bör utgöra grunden för planeringen.
Statliga utredningar och beslut
Det finns ett antal större nationella utredningar och beslut som påverkar socialnämnderna.
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Tillfälliga och riktade statsbidrag kan leda till underfinansierad verksamhet om dessa statsbidrag sedan dras
in, vilket försvårar planeringen på längre sikt. Generella och långsiktiga satsningar ger bättre förutsättningar för en stabilare utveckling.
Flera översyner av gällande lagar och bestämmelser är pågående vilka kan påverka nämndernas verksamhet:
•
•
•

Framtidens socialtjänst genom översyn av Socialtjänstlagen är en del, vilken bland annat kan
främja det förebyggande arbetet och förenkla biståndsgivningen.
En ny nationell anhörigstrategi är under framtagande.
Välfärdskommissionen ska systematiskt identifiera och analysera konkreta åtgärder som kan
stärka kommunsektorns förmåga att tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet i framtiden.

Kostnadsförskjutningar
Förskjutningen av kostnader till kommunen sker både från stat och region. Det har påverkan på socialnämndernas ekonomi och är en del i den fortsatta utmaningen. De tidigare utskrivningarna från sjukhusens slutenvård innebär en utmaning för vård och omsorg avseende ekonomi, organisation och kompetens.
Digitalisering och välfärdsteknik
Digitaliseringen förväntas leda till effektivisering inom flera verksamhetsområden. Den möjliggör införande av välfärdsteknologi som bidrar till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för socialnämndernas målgrupper och deras anhöriga.
En förutsättning för att nämnderna ska kunna genomföra planerade och kommande satsningar på digitalisering och välfärdstekniska lösningar är att digital infrastruktur finns tillgänglig inom staden samt att det
finns en samsyn kring den digitala utvecklingen och dess prioritet. Utmaningen att tillgodose de resurser
som krävs fordrar samarbete över förvaltningsgränserna. Nya arbetssätt, som främjar samarbete och driver
utvecklingen framåt, behöver tas fram.
Avtal av flera verksamhetssystem kommer inom de närmaste åren att upphöra och nya upphandlingar
kommer att göras av till exempel stödsystem för myndighetsutövning, dokumentation och avvikelsehantering.
Större värden genom samarbete med andra aktörer
En del i effektiviseringen av nämndernas verksamhet är pågående och utökade samarbeten pågår med
olika aktörer om viktiga verksamhetsområden.
•
•

Samarbete med Region Skåne kring den enskilde brukaren/patienten i syfte att förstärka den nära
och personcentrerade vården.
Samarbete med andra förvaltningar avseende nyttjande av lokaler, men även planering, byggande,
renovering och underhåll av lokaler i syfte att korta ned ledtider.

Hälsa- vård och omsorgsnämndens utmaningar
Befolkning och ekonomi
Precis som för staden i övrigt utgör befolkningsprognosen både på kort och på lång sikt ett av flera viktiga
underlag för utveckling och planering av nämndens verksamhet. En hög träffsäkerhet gällande framförallt
de äldsta åldersgrupperna är särskilt viktig och skapar i sin tur goda förutsättningar för både en hållbar
planering och ekonomi.
För att ta hänsyn till de befolkningsförändringar som sker under året används i budgetberäkningen ett
genomsnitt av den prognostiserade befolkningen per den 31 december av två efter varandra följande år.
Befolkningen som används i budgetberäkningen behöver sedan jämföras med det genomsnittliga utfallet
per den 31 december mellan två efter varandra följande år. Differensen mellan dessa redovisas i tabellen
nedan.
För 2019 var differensen 131 personer i åldersgruppen 90 år och äldre. Eftersom prognoser alltid kommer
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att innehålla en viss felmarginal är det en stor utmaning för nämnden att skaffa sig utrymmet att hantera
dessa.
Nämnden vill understryka att det är viktigt att följa utvecklingen av differensen mellan befolkningen i
beräkningsgrunden för kommunbidraget och det genomsnittliga utfallet och hur detta utvecklar sig över
tid.
Skillnad mellan genomsnitt av prognostiserad befolkningsutveckling och genomsnitt av
verkligt utfall
Åldersgrupp/år

2 015

2 016

2 017

2 018

2 019

0 -19 år

-151

-56

132

387

130

20 -64 år

-779

-428

26

-248

1 321

65 -79 år

-3

-147

-182

-166

-110

80 -84 år

-34

17

-59

-1

-2

85 -89 år

17

84

68

55

48

90 - år

45

44

18

65

131

Befolkningsutveckling
Enligt den senaste befolkningsprognosen, framtagen av Malmö stad under våren 2020, kommer åldersgrupperna över 65 år totalt sett att öka under den närmaste tioårsperioden fram till år 2030.
Obalans inom avdelningen för ordinärt boende
2019 redovisade egen verksamhet ordinärt boende inklusive korttidsverksamheten ett underskott på
39 mkr. 2019 balanserades detta upp av förvaltningsgemensamma reserver samt av överskott inom avdelningen för hälsa- och förebyggande till följd av att verksamheten i denna avdelning var under uppbyggnad.
I budget 2020 finns inte längre dessa reserver. Det finns trots åtgärder för att komma i balans, fortsatt risk
att delar av obalansen kommer att kvarstå 2021. Förvaltningen har arbetat med att ta fram en ny ersättningsmodell för ordinärt boende. Planen var att en pilot av den nya modellen skulle genomföras under
2020 för att därefter driftsättas 2021. Detta arbete senareläggs nu ett år.
Utskrivning från slutenvård
Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten vård som infördes för två år sedan har fortsatt stor inverkan på
verksamheten. När patienten är utskrivningsklar från sjukhusvistelse infaller enligt lagen betalningsansvar
för nämnden tre dagar efter. Lagen har medfört att allt fler personer kommer hem från sjukhuset i sämre
hälsotillstånd än vad som var fallet tidigare. De har därmed ett större behov av insatser från kommunen.
Detta kräver en flexibel organisering inom biståndshandläggning och inom ordinärt boende, samt personal
med bred kompetens inom alla verksamheter för att kunna möta alltmer omfattande behov.
Slutenvården har ökat bemanningen under helgen för att genomföra kartläggningar av patienter inför utskrivning. Som en följd kan förvaltningens myndighetsavdelning också behöva bemanna under helgen för
att klara planeringar inom 2,8 kalenderdagar efter att patienten bedömts som utskrivningsklar. Detta innebär ett ökat behov av personal inom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens avdelning för myndighet och
avdelning för ordinärt boende.
Covid 19
Kohort och rehabilitering
Under 2020 har en kohortavdelning för vård av covidsmittade patienter öppnats. Erfarenheterna visar att
vissa patienter har rehabiliteringsbehov under en längre tid, av korttidsplatser.
Beläggning på korttid
Under 2020 har beläggningen på korttiden varit lägre. Om Region Skåne under 2021 ökar operationsverksamheten, i syfte att komma ifatt vad gäller de längre köer som uppstått till följd av Covid-19-pandemin,
kan detta innebära ett ökat behov av korttidsplatser. Detta kan behöva tillgodoses genom en utökning av
köp av externa platser.
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Äldreomsorgslyftet
Regeringen satsar på att stödja höjningen av kompetensen inom äldreomsorgen. Omvårdnadspersonal får
härigenom möjlighet att studera på 50% med bibehållen lön. Denna möjlighet erbjuds både tillsvidareanställda och visstidsanställda. Visstidsanställda som erbjuds denna möjlighet och genomför validering, ska
erbjudas tillsvidareanställning på heltid. Statsbidraget täcker vikariekostnaderna. Vad gäller kostnader för
uppdragsutbildning anordnad av Komvux, kurslitteratur och lönekostnader för medbedömare som är
involverade i valideringsprocessen, är det i dagsläget oklart hur stor del nämnden måste finansiera.
HS-avtal
Hälso- och sjukvårdsavtalet (HS-avtal) mellan Region Skåne och Skånes kommuner innebär bland annat
ett långsiktigt införande av nytt arbetssätt där mer av sjukvården för de mest sjuka kommer att utföras i
hemmen. För att följa de ekonomiska konsekvenserna, har KEFU (Kommunal Ekonomisk Forskning och
Utbildning) i uppdrag att följa utvecklingen under avtalsperioden 2017–2020. En pilotstudie har genomförts som visar på en tendens att kostnaderna för personal inom hemsjukvården och inom ordinärt boende ökar. En större studie samt slutrapport kommer under 2021.
Digitalisering
En förutsättning för att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ska kunna genomföra planerade och kommande satsningar på digitalisering och välfärdstekniska lösningar är att digital infrastruktur finns tillgängligt inom staden samt att det finns en samsyn kring den digitala utvecklingen och dess prioritet.
Det nuvarande verksamhetssystemet för biståndshandläggare kommer att stängas ner 2023. Upphandling
behöver genomföras avseende nytt system och plan behöver tas fram för implementeringen framöver.
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Förändring och utveckling av nämndens verksamhet
Här besvarar nämnden följande frågor:
•
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom
nämnden framöver och varför?
Hur planerar nämnden att finansiera kommande verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller
kvalitetsutveckling?

Organisationsutveckling
Sedan nämnden inrättades 2017 har en omfattande organisationsförändring genomförts som stödjer effektivitet, kvalitetsutveckling och likvärdig service.
Ett arbete pågår, inom avdelningen för ordinärt boende, med att hitta framgångsrika arbetssätt för att
säkerställa kontinuitet för brukaren och för att säkra heltidsorganiseringen. Arbetet med resursgrupper är
igång under 2020 och kommer att fortgå under 2021 och kommer initialt att vara kostnadsdrivande.

Brukarkvalitet
Pågående införande av HS-avtal
En fortsatt inskrivning i den teambaserade vårdformen, där insatserna för brukaren samordnas, sker inom
både ordinärt och särskilt boende. Alla som motsvarar inklusionskriterierna ska vara inskrivna i vårdformen.
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Förändringen innebär behov av förstärkning och kontinuerlig kompetensutveckling för både hälso- och
sjukvårdspersonal, undersköterskor och vårdbiträden som utför omvårdnadsinsatser.
Kortare vårdtid inom slutenvården
Den nya lagstiftningen med kortare utskrivningstid från slutenvården har inneburit att mottagandet inom
den kommunala äldreomsorgen, har organiserats om och förstärkts i Malmö. Samverkan vid utskrivning
från slutenvården (SVU)-teamen, har i uppdrag att genom en god samverkan säkerställa en trygg och säker
hemgång för den enskilde vid utskrivning från slutenvården och korttidsvistelse.
Hemsjukvården kommer i allt större utsträckning lämna över delegerade HSL insatser till undersköterskor
med hög kompetens. Detta kommer att leda till att organiseringen kommer att behöva anpassas till detta.
Ytterligare kompetenshöjning för undersköterskor kommer bli nödvändig under 2021 utifrån genomförd
GAP analys och den omställning till Nära vård som är påbörjad.
Bo kvar längre hemma
Hemtjänsten har utvecklats över tid och brukare kan bo kvar i sitt ordinära boende längre än tidigare.
Därmed sker inflyttningen till det särskilda boendet i ett senare skede då brukarna vanligtvis har utvecklat
multisjukdom eller demenssjukdom.
Ökat behov och utveckling av demensvård
Ett ökat behov av demensvård förutspås i takt med att levnadsåren ökar. För att skapa en likvärdig och
utvecklad demensvård har en sammanhållen strategi för demensvård antagits av nämnden. Strategin, som utgår från de nationella riktlinjerna för demensvård är under genomförande. Den är koncentrerad till fem
utvecklingsområden om bland annat samverkan mellan hälso- och sjukvård och social omsorg, kunskap
och kompetensutveckling, uppföljning och utvärdering, anhöriga och närstående, digitalisering och personalförsörjning.
I gruppen av personer med demenssjukdom finns det ett stort behov av omsorg som kräver andra omvårdnadsinsatser än till exempel läkemedelsanvändning. Genom användning av kvalitetsregistret BPSD
(Registret för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens) kan symptomen hos personer med
demenssjukdom följas.
Kontinuitet
Ett arbete med att ha en god personalkontinuitet fortsätter. Inriktningen är att fortsatt sänka antalet personer den enskilde ska träffa och att skillnader mellan olika delar av organisationen ska minska. Det kan
betyda ökade kostnader för utökad grundbemanning, men kan också medföra lägre vikariekostnader. De
pilotprojekt som är igång kommer att utvärderas.
Ökad vårdtyngd
Behovet av tvåpersonsinsatser har ökat på grund av den ökade vårdtyngden hos allt sjukare brukare, både
inom ordinärt, särskilt boende, dagverksamhet och avlösning. Vid ett mättillfälle under våren inom särskilt
boende krävde 44% av de boende tvåpersonsinsatser.
Måltider
Den inrättade kostenheten, som är organiserad i avdelningen för särskilt boende, fortsätter att utveckla
måltiderna för medborgarna. Kompetensen ska öka hos medarbetare som idag lagar mat inom de särskilda
boenden som inte får måltiderna levererade från förvaltningens leveranskök.
HBTQIA
Kommunfullmäktige har gett samtliga nämnder i uppdrag att integrera ett HBTQIA+-perspektiv i budgetprocessen och i sina verksamheter inför och under 2021. I augusti 2021 står Köpenhamn och Malmö
värd för WorldPride och EuroGames. Eventen ligger i linje med Malmö stads värdegrund och arbetet
med hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Genom engagemang i evenemangen och i HBTQIA-frågorna
ska värdskapet erbjuda möjligheter att föra arbetet med social hållbarhet framåt och stärka Malmö som en
levande och inkluderande stad.
Lokaler
Sedan nämnden bildades har arbete pågått för att samlokalisera verksamheter för att effektivisera verk-
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samheterna och för ett mer effektivt nyttjande av lokaler. Den kommande kostnadsutvecklingen vid omförhandling av befintliga avtal tillsammans med dubbla hyror under avveckling och samlokalisering utgör
en stor utmaning för nämnden.
Under 2020 har funktionsprogrammet för särskilda boende reviderats. Under kommande år fortsätter
arbetet med att ta fram funktionsprogram för övriga lokaltyper inom nämndens verksamheter.
Förebyggande insatser
Avdelning för hälsa och förebyggande ansvarar för hälsofrämjande och förebyggande arbete som syftar till
att öka livskvaliteten för Malmöborna inom nämndens ansvarsområde och kan bidra till att behovet av
andra insatser på individnivå som nämnden ansvarar för skjuts framåt i tiden. Med stöd i forskning har
avdelningen möjlighet att rikta sina insatser rörande ensamhet till riskgrupper samt även rikta det fallförebyggande arbetet gentemot gruppen sköra äldre.
En utveckling av det förebyggande arbetet de kommande åren avser bland annat utveckling av utbud och
eventuellt öppettider och nya former av mötesplatser. Utveckling av pågående och nya samarbeten med
bland annat MKB och ide´buren sektor för att hitta effektivare former för mötesplatsverksamhet fortsätter. Volontärverksamheten byggs ut och IT-fixartjänst utvecklas för att motverka digitalt utanförskap och
isolering. Verksamheten ledsagning och avlösning professionaliseras och administrationen effektiviseras.
Det finns bland annat behov av att se över bemanning på dagverksamheter för att skapa en likvärdig verksamhet i staden samt ett identifierat behov av kompetensutveckling inom demens för biståndshandläggare,
omvårdnadspersonal samt legitimerad personal. Det finns behov av nya dagverksamheter för att möta
gruppen unga med demenssjukdom där det för närvarande finns ett mellanrum mellan etablerad dagverksamhet för yngre med demenssjukdom och nästa steg med övriga dagverksamheter.
Kompetensförsörjning och Medarbetarskap och ledarskap
Arbetsmiljö
Arbetsmiljöarbetet handlar om ett hållbart medarbetarskap och berör nämndens möjligheter att vara en
attraktiv arbetsgivare. I den senaste medarbetarundersökningen 2019, avseende påståendet "På vår arbetsplats har vi lagom arbetstempo och arbetsbelastning", har 16% av medarbetarna angett att det stämmer
ganska dåligt och 10% svarat att det stämmer mycket dåligt. 26% anger att det stämmer varken bra eller dåligt. Frågor om arbetsbelastning och upplevelse av stress behöver få ökat fokus. Det behövs också ett ökat fokus
på hot- och våldssituationer i arbetsmiljön. Dessa förändringar kräver ett aktivt förebyggande arbete och
förändrade arbetssätt.
Rekrytering och kompetensutveckling
Nämnden står inför stora utmaningar avseende kompetensförsörjning inom vissa yrkeskategorier samt för
att möta de ökade komplexa behoven hos brukarna. Etablerade arbetssätt och strukturer för kompetensförsörjning utmanas. Förvaltningen arbetar aktivt för att hitta arbetssätt som kan möta dessa nya förutsättningar.
Den nationella bristen på sjuksköterskor påverkar också nämndens tillgång till sjuksköterskor. Förvaltningen har analyserat behovet och kommer att tillsätta en projektgrupp som ska arbeta med bemanning av
sjuksköterskeresurser.
En nationell utredning, vilken varit ute på remiss, om reglering av yrket undersköterska, har genomförts.
Nämnden avvaktar resultatet som kommer påverka det framtida kompetensförsörjningsarbetet.
För att bli mer framgångsrika i rekryteringsarbetet av svårrekryterade yrkeskategorier har förvaltningen
påbörjat ett arbete med utveckling av arbetsgivarvarumärket. Förvaltningen har samlat arbetet med bemanning, rekrytering och anställning under HR-avdelningens bemanningsenhet för att skapa bättre förutsättningar för ett kvalitativt och effektivt rekryteringsarbete.
Kompetensförsörjningen är också avhängig kompetensutveckling i syfte att vara en attraktiv arbetsgivare
för att behålla och rekrytera medarbetare. Förvaltningen konstaterar att det ställs ökade krav på medarbetarna och att det finns behov av kompetensutveckling utifrån:
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•
•
•

alltmer komplexa behov hos brukarna med ökad psykisk ohälsa, fler personer med demenssjukdom och social isolering hos äldre
alltfler vårdas i hemmet vilket ställer högre krav på samordning och kompetens hos alla involverade yrkesgrupper
behov av ökat och utvecklat stöd för anhöriga.

Förvaltningen har i strategiska utvecklingsavdelningen samlat arbetet under kompetenscentrum som ansvarar för prioritering och effektivisering av kompetensutvecklingsinsatserna.
Heltidsorganisering
Förvaltningen ska de närmaste åren gå från att vara en deltidsorganisation till att bli en heltidsorganisation.
Omställningsarbetet ställer höga krav på en effektiv bemanningsplanering och flexibilitet i organisationen.
Utmaningen är också att säkra att varje schemalagd timme ger brukarna en god kvalitet i omsorgen.
Förvaltningen tar sig an uppgiften främst genom projektet Kvalitativ bemanning som påbörjas under 2019
och löper vidare under 2020 och 2021. Digitala planeringsverktyg prövas inom verksamheten i pilotform.
Förvaltningen ökade andelen heltidsanställda med flera procentenheter och hade i maj 2020 75% heltidsanställda, men ska till maj 2021 ha uppnått 90% enligt Malmö stads målsättning. Målet innebär en stor och
utmanande förflyttning som ska ske på relativt kort tid.
Ledarskap
Förvaltningen har den lägsta ledartätheten i jämförelse med övriga förvaltningar inom staden vilket utgör
en av de större utmaningarna när det gäller att skapa en god arbetsmiljö för framförallt sektionschefer och
deras medarbetare. Bland förvaltningens chefer hade nästan 40 % fler än 30 medarbetare medan andelen
chefer med fler än 30 medarbetare på exempelvis fastighets- och gatukontoret var 2 % 2019 (5 förvaltningar, stadsrevisionen undantagen, har inga chefer med fler än 30 medarbetare). I 7 av 13 av Malmö stads
förvaltningar fanns det chefer med fler än 40 medarbetare. På fyra av förvaltningarna hade några enstaka
procent av cheferna fler än 40 medarbetare; grundskole- och förskoleförvaltningarna hade 7 % respektive
8 % och hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen hade 17 %. Förvaltningen arbetar för att förbättra chefers
förutsättningar bland annat genom ökat stöd till framförallt sektionschefer.
Ambitionen att få fler chefer som har ett lägre antal medarbetare kombineras med ansträngningar att
skapa ett adekvat stöd till cheferna. En stor administrativ tyngd finns på ledare längst ut i organisationen.
Inriktningen är att i större utsträckning avlasta sektionschefer från rapporterings-, dokumentations- och
planeringsuppgifter genom administrativt stöd och mindre krav från förvaltningscentrala nivåer.
Lönestruktur
Förvaltningen behöver genomföra lönestrukturella förflyttningar inom flera yrkesgrupper. Förvaltningens
yrkesgrupper ligger generellt lågt lönemässigt både inom yrkeskategorier och jämfört med likvärdiga yrken
enligt Malmö stads arbetsvärdering. Förflyttningar behövs ur flera perspektiv: för ökad jämställdhet, som
en del i att säkerställa goda arbetsvillkor för medarbetare och för att bidra till en hållbar kompetensförsörjning där förvaltningen både kan behålla och rekrytera erfarna medarbetare. Cirka 80% av förvaltningens medarbetare bedömdes 2019 tillhöra en yrkeskategori där lönestrukturell förflyttning behövs.
Digitalisering och välfärdsteknik
Nämnden har antagit en strategi för digitalisering och välfärdsteknik som ligger till grund för förvaltningens
arbete. Verksamheterna har identifierat behov av digitala lösningar utifrån både patientsäkerhetsaspekter
och effektiviseringsbehov samt av arbetsmiljöskäl.
Införandet av digitala lås kommer till stora delar att genomföras under 2020 med fortsättning 2021. Digital
tillsyn/hemmonitorering under natten kommer framförallt att genomföras med hjälp av trygghetskamera.
Antalet brukare förväntas öka under 2021 från c:a 25 brukare under 2020. Pilotprojekt med digitala signeringslistor har genomförts och ska efter goda erfarenheter kring patientsäkerheten införas i större skala.
Digitala medicinpåminnare är under utredning för införande. Arbetet med att införa wifi på alla särskilda
boenden fortsätter under 2021. E-tjänst för ansökan om bistånd kommer att införas i oktober 2020 och
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fortsätta utvecklas under 2021.
De digitala lösningarna bedöms frigöra resurser för nuvarande och kommande behov.
Ramavtal
Nämnden har övergått från att ha egna ramavtal angående platser i särskilda boenden till att ansluta sig till
Kommunförbundet Skånes ramavtal, vilka förnyades under 2019.
Finansiering av kommande verksamhetsförändringar
Digitalisering, e-hälsa och välfärdsteknologi
För att finansiera ovanstående verksamhetsförändringar krävs införande av välfärdsteknologi. Införandet
av tekniska lösningar är dock ett omfattande arbete som sträcker sig över flera år då det handlar om implementering av nya arbetssätt, ny teknik och i flera fall föregås av upphandlingar.
Post- och telestyrelsen har med anledning av regeringens bredbandsstrategi haft ett regeringsuppdrag att ta
fram en så kallad digitaliseringssnurra. Denna ger ett underlag för att vid införandet av ett urval av digitala
tjänster bedöma effektiviseringsvinsterna. För hälsa-, vård- och omsorgsnämnden finns effektiviseringsvinster vid införandet av digital nattillsyn, digital medicinpåminnare och digital nyckelhantering. De möjliga effektiviseringsvinsterna väntas öka över tid som en följd av att befolkningen blir äldre och antalet
hemtjänsttagare ökar.
Digital tillsyn och digital medicinpåminnare genererar tre typer av effektivisering; minskad restid, lägre
transportkostnader samt att de virtuella besöken tar kortare tid att genomföra.
Digital medicinpåminnare innebär en effektivisering i form av färre fysiska besök till hemtjänsttagaren.
Istället för den traditionella dosetten nyttjas en digital lösning som registrerar att hemtjänsttagaren tagit
rätt medicin vid rätt tidpunkt. På så sätt kan hembesök som endast syftar till att hjälpa till med medicinering minskas.
Digital nyckelhantering innebär effektiviseringar i form av minskad administration av nycklar för de anställda inom hemtjänsten. Digital nyckelhantering medför även en ökad säkerhet för den äldre genom att
det går att se vem som har varit hos hemtjänsttagaren, samt när och hur länge besöket ägt rum. Om hemtjänsttagaren larmar efter hjälp via sitt trygghetslarm, kan hemtjänsten dessutom ta sig dit snabbare eftersom de inte behöver åka till grupplokalen för att hämta ut fysiska nycklar.
För att införa och förvalta digitalisering, e-hälsa och välfärdsteknik krävs en organisation inom förvaltningen samt ekonomiska resurser för uppstartskostnaderna.
Växelvård
Under 2020 sker en centralisering av alla växelvårdsplatser till Mathildenborg. I och med detta frigörs 19
säboplatser i egen regi vilket i förlängningen gör beroendet av köp av externa platser mindre.
Samarbete med andra aktörer
Ett arbete pågår för att se vilka möjligheter förvaltningen har att samarbeta med andra förvaltningar eller
andra externa aktörer för att effektivisera nämndens verksamhet.
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Begäran om investeringsram
I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2021 med plan för 2022-2026.
Nämnden begär en investeringsram om 27 000 tkr per år för de investeringar som nämnden avser att genomföra kommande år. I investeringsramen återfinns investeringar till följd av lokalanpassningar, inventarier samt investeringar till följd av digitalisering och välfärdsteknologi.

Investeringsram
Begäran om investeringsram 2021 samt plan för 2022-2026 (belopp i tkr)
Begäran
Investeringstyp

Plan

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Diverse inventarier

27 000

27 000

27 000

27 000

27 000

27 000

Summa investeringsram

27 000

27 000

27 000

27 000

27 000

27 000

Nämnden begär en investeringsram om 27 000 tkr per år för de investeringar som nämnden avser att genomföra kommande år.
I investeringsramen återfinns investeringar till följd av lokalanpassningar, inventarier samt investeringar till
följd av digitalisering och välfärdsteknologi.
Ett nytt särskilt boende, Havsbris planeras vara klart för inflyttning sommaren 2022.
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Sammanfattning
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ett övergripande ansvar för
kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet,
samt ha uppsikt över de kommunala verksamheter som bedrivs inom kommunala företag, stiftelser och
kommunalförbund. Stadskontorets utvecklingsarbete med att etablera ett sammanhållet, proaktivt, effektivt och lärande stadskontor som ger bra underlag till kommunstyrelsen i dess uppgift att leda, samordna
och ha uppsikt över Malmö stads verksamheter fortsätter.
Kommunstyrelsen och stadskontoret ska tillsammans med nämnder, förvaltningar och bolag göra gemensamma prioriteringar och utveckla strategier för ett hållbart Malmö. Den stora utmaningen för kommunstyrelsen de närmaste åren kommer därför fortsatt vara arbetet med att utveckla och etablera styr- och
ledningsprocesser för staden. En viktig prioritering för kommunstyrelsen och stadskontoret är att stötta
stadens förvaltningar i deras respektive grunduppdrag. Stadskontoret ska utveckla verktyg och metoder
som än bättre möter förvaltningarnas behov. Stadskontoret ska bistå förvaltningarna med helhetsperspektiv och sträva efter att vara en sammanhållande resurs som skapar förutsättningar för effektiva samarbeten
och god samverkan.
Malmö stad står, likt offentlig sektor generellt, inför omfattande utmaningar i kompetensförsörjning. Den
demografiska utvecklingen, att antalet barn och äldre ökar i högre takt än vuxna i arbetsför ålder bidrar till
att det blir allts svårare att rekrytera rätt kompetens till stadens verksamheter och det finns risk för arbetskraftsbrist inom flera områden i offentlig sektor.
Kommunstyrelsen och stadskontoret leder arbetet med att främja hållbar och inkluderande tillväxt såväl
genom ett ändamålsenligt och effektivt arbete lokalt inom stadens gränser som genom att tillvarata stadens
intressen i internationella, gränsregionala och regionala samarbetsplattformer. Utifrån detta samt den höga
förändringstakten behöver kommunstyrelsen och stadskontoret tillsammans med andra förvaltningar ställa
än mer krav på kontinuerlig utveckling av angreppssätt och arbetsformer. Under 2021 fokuserar kommunstyrelsen och stadskontoret på att utveckla stadens arbete för att främja tillväxt i regionen och fortsatt på
att stärka och vidareutveckla lokala och regionala samarbeten och samverkansformer både inom offentlig,
privat och idéburen sektor.
Stadskontoret kommer fortsatt arbeta med att skapa förutsättningar för och utveckla verktyg för att digitalisera och automatiserade verksamhetsprocesser i stadens verksamheter.
Stadskontoret fortsätter att i nära samarbete med förvaltningarna utveckla hur stadskontoret på bästa sätt
leder, samordnar och har uppsikt över stadens verksamhet och angelägenheter, för att de tillsammans på
ett effektivt sätt ska hantera Malmös utmaningar och tillvarata möjligheter för att uppnå en hållbar utveckling.
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Förändringar i omvärlden
Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under
2021 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra förbättringar i den egna verksamheten?

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har i uppdrag att leda, samordna och ha uppsikt över kommunens verksamheter. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal
verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. Kommunstyrelsen har
även ett antal särskilda uppgifter vad gäller extraordinära händelser och höjd beredskap. Styrelsen är också
arbetslöshetsnämnd, arkivmyndighet och administrativt ansvarig för valnämndens förvaltningsorganisation.
Kommunstyrelsen ska utifrån ett helhetsperspektiv leda kommunens verksamhet genom att utöva en
samordnad styrning och följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomi. Kommunstyrelsen ansvarar för att den ekonomiska planeringen och de av fullmäktige fastställda målen och
planer för verksamheten och ekonomin följs.Kommunstyrelsen ansvarar även för att främja en långsiktigt
hållbar utveckling i Malmö stad. För att möjliggöra detta har kommunstyrelsen även ett ansvar för att
besluta om samordning mellan nämnderna och gränsdragningen mellan nämnders kompetens, och därmed också ansvar för att kommunens organisation är effektiv och ändamålsenlig.
För att kommunstyrelsen ska kunna hantera sitt ansvar och sina uppdrag har den tillgång till stadskontoret
som förvaltning. Kommunstyrelsen har alltså ett ansvar både för att säkerställa stadens samlade förmåga
och effektivitet, såväl som att fastställa sin egen förvaltnings förmåga. Därför behöver styrelsen ha fler
perspektiv i samband med viktiga förändringar i omvärlden; dels det som rör staden i stort, dels det som
rör stadskontorets förvaltning. Nedan lyfts frågor inom båda dessa riktningar.
Kompetensförsörjning och utveckling av ny teknik
Malmö stad står likt offentlig sektor generellt, inför omfattande utmaningar i kompetensförsörjning. Den
demografiska utvecklingen, att antalet barn och äldre ökar i högre takt än vuxna i arbetsför ålder bidrar till
att det blir allts svårare att rekrytera rätt kompetens till stadens verksamheter och det finns risk för arbetskraftsbrist inom flera områden i offentlig sektor. Utveckling och etablering av ny teknik så att vissa arbetsuppgifter kan automatiseras, robotiseras eller digitaliseras kan delvis minska rekryteringsbehovet. Ny teknik behövs också för att ge Malmö stads medarbetare möjligheter till smart tekniskt stöd som frigör tid
och utrymme att istället kunna fokusera på det som skapar värde för de vi är till för.
Stadskontoret kommer därför fortsatt fokusera på att skapa förutsättningar för och utveckla verktyg för
att digitalisera och automatiserade verksamhetsprocesser i stadens verksamheter. Fortsatta satsningar görs
även kring arbetet på den digitala arbetsplatsen, bland annat genom att det nya intranät som tagits fram nu
etableras. Under 2021 kommer förflyttningar inom mobilitet samt inom IT- och informationssäkerhet
vara i fortsatt fokus. Alla dessa insatser skapar möjligheter till digitala satsningar inom stadens samtliga
förvaltningar.
Behov och efterfrågan av den digitala arbetsplatsen och nya tekniska lösningar har blivit extra tydlig i samband med Covid19-pandemin. Kommunstyrelsens kostnader för att leda och implementera den här typen
av arbete kan inte finansieras genom effektivisering i andra delar av styrelsens verksamhet. Effektiviseringsvinsterna kommer företrädesvis att uppstå i nämndernas verksamheter.
Covid19-pandemin – utmaningar och möjligheter
Malmö stad följer noga utvecklingen av Covid19-pandemin och agerar med gemensam handlingskraft.
Kommunen genomför förebyggande och förberedande åtgärder under pågående pandemi. För att hantera
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pandemin på bästa sätt inrättade Malmö stad under ledning av stadskontoret ett så kallat förstärkt ledningsstöd för att underlätta samordning och snabba beslut i staden. Genom denna organisering har
Malmö stad visat på handlingskraft och snabbt kunnat anpassa sig efter ändrade förutsättningar. Åtgärder
inom stadens organisationer och verksamheter har och ska utgå från de övergripande inriktningarna. Samarbete och samverkan förvaltningarna emellan har varit en framgångsfaktor i arbetet. Kommunstyrelsen
och stadskontoret kommer därför under 2021 med emfas arbeta för att bibehålla och skapa goda relationer och gemensamma arbetssätt över förvaltnings- och bolagsgränser.
Pandemin har påverkat och påverkar fortsatt kommunstyrelsen och stadskontorets verksamheter i varierande grad, gemensamt är att utvecklingen ställer högre krav på flexibilitet och anpassningsförmåga. Utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer i syfte att minska smittspridningen av Covid19, fattade
Malmö stad i april 2020 inriktningsbeslut om att, där verksamheten så tillåter, uppmana medarbetare till att
arbeta hemifrån. Detta har för stadskontorets del bland annat ställt stora krav på snabb omställning av
stadens IT-kapacitet, men också krav på ökad digital förmåga hos förvaltningens medarbetare. De digitala
kliv som kommunen och stadskontoret tagit i samband med och delvis med anledning av pandemin
kommer tas till vara och förstärkas både i den dagliga verksamheten och i det fortsatta utvecklingsarbetet.
Regionala samarbeten och samverkan – Malmö i ett nytt regionalt sammanhang
Covid19-panedmin har även satt ljus på vikten av goda samarbeten och samverkan mellan kommunen och
andra regionala aktörer – såväl offentliga, privata som från civilsamhället, inom och utanför Sveriges gränser. Kommunstyrelsen och stadskontoret kommer under 2021 fortsatt arbeta för att stärka samverkan
inom regionen. Malmö stad ska med sin storlek och kapacitet, med ödmjukhet gentemot andra närliggande kommuner, i än högre utsträckning axla regional utveckling.
Malmö är en snabbt växande storstad i en gränsöverskridande region som allt mer tar form med etablerandet av en fast förbindelse med Tyskland över Fehmarn Bält och planeringen av en Öresundsmetro till
Danmark. I takt med att Malmö växer krävs också ökad samverkan med andra aktörer inom den svenska
delen av regionen. Malmö stad som organisation är en viktig aktör i de stora infrastruktursatsningarna och
våra regionala samarbeten. Stadskontoret har tillsammans med andra förvaltningar en viktig roll i utvecklingen och den höga förändringstakten ställer krav på kontinuerlig utveckling av angreppssätt och arbetsformer.
Under 2021 fokuserar kommunstyrelsen och stadskontoret fortsatt på att stärka och vidareutveckla regionala samarbeten och samverkansformer både inom offentlig, privat och idéburen sektor. Bland annat
arbetar stadskontoret och staden tillsammans med andra aktörer i Öresundsregionen för att en metrolinje
mellan Köpenhamn och Malmö ska byggas. En Öresundsmetro kommer att ha stora positiva effekter för
klimatet, den regionala arbetsmarknaden och för tillväxten.
Kontaktcenter – etablering av statligt servicecenter i Malmö
Kontaktcenter fortsätter sitt utvecklingsarbete med att göra det enkelt för Malmöbor, företagare och besökare att ta kontakt med kommunen och på det sättet förbättra servicen och tillgängligheten.
Kontaktcenters utformning och utveckling kommer att påverkas av regeringens beslut av att etablera statligt servicecenter i Malmö. Det är av vikt att kontakten med offentlig sektor sker på ett sammanhållet sätt,
därför är det av betydelse att samverkansformer mellan centren utforskas vidare och etableras.
Från utvecklingsprojekt till förvaltning i stadens verksamheter
Stadskontoret driver på uppdrag av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ett antal olika utvecklingsprojekt som initialt startas upp i en mindre skala i en förvaltning eller ett verksamhetsområde, med tydlig
målsättning om att verksamheten på sikt ska implementeras på övergripande stadsnivå. I och med att
verksamheterna skalas upp blir det tydligt att uppdragen behöver förändras avseende organisatorisk tillhörighet, styrning och finansieringsmodell, då kostnaderna hanteras av styrelsen medan effektiviseringsvinster eller andra nyttor faller ut i andra nämnders ansvarsområden. Ett exempel är arbete med preventionsstrukturen CTC (Communities that cares), men även satsningar inom digitala Malmö.
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Tillitsbaserad styrning och ledning
Tillitsdelegationen belyser med sitt betänkande Med tillit växer handlingsutrymmet - tillitsbaserad styrning
och ledning av välfärdssektorn (SOU 2018:47) att utvecklingen av styrning och ledning inom offentlig
sektor befinner sig i en brytningstid. Tillitsbaserad styrning utmanar synsätt och styrmodeller med fokus
på detaljer och omotiverad kontroll som inte sällan leder till administrativ börda hos chefer och medarbetare, underminerar en effektiv samverkan och har ett begränsat fokus på medborgaren. Det tillitsbaserade
förhållningssättet erbjuder alternativ för hur offentlig verksamhet kan styras och ledas. Med tillit som en
central del i styrningen ökar handlingsutrymme och eget ansvar för medarbetare, goda relationer och samverkan främjas, helhetssyn och systemförståelse uppmuntras, fokus på detaljer minskar – allt i syfte att
säkerställa kvalitet i leveransen till de vi är till för.
Kommunstyrelsen och stadskontoret se positivt på att vikten av tillit i styrkedjan belysts genom Tillitsdelegationens diskussioner. Det har funnits en oroande trend att från statens sida på olika sätt detaljstyra
kommunal verksamhet med riktade uppdrag eller riktad finansiering. Konsekvenserna av statens agerande
kan i grunden påverka kommunernas möjligheter att driva en effektiv verksamhet anpassad till de förutsättningar som finns lokalt. En mer kvalitativ tillsyn som är verksamhets- och situationsanpassad och där
råd och vägledning ingår som en del i tillsynen bör leda till en bättre arbetsmiljö och ökad kvalitet och
effektivitet i verksamheterna.
Kommunstyrelsen och stadskontoret influeras av förhållningssättet och har för avsikt att låta det genomsyra pågående arbetet med att utveckla stadskontorets roll i att leda, samordna och ha uppsikt över kommunens angelägenheter. Alla i organisationen Malmö stad har ett ansvar för att verka för att stimulera
samverkan och helhetsperspektiv och bygga tillitsfulla relationer.
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Förändring och utveckling av nämndens verksamhet
Här besvarar nämnden följande frågor:
•
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom
nämnden framöver och varför?
Hur planerar nämnden att finansiera kommande verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller
kvalitetsutveckling?

Etablering och fortsatt utveckling av det nya stadskontoret
Stadskontoret fortsätter under 2021 sitt arbete med att utveckla och etablera det nya stadskontoret. Resan
mot det nya stadskontoret påbörjades i och med att den nya förvaltningsorganisationen sjösattes 2017 och
att ny stadsdirektör tillträdde 2018. 2019 beslutade stadsdirektören om ny organisering och ansvarsfördelning för stadskontoret.
Målsättningen med förvaltningens utvecklingsarbete är att etablera ett sammanhållet, proaktivt, effektivt
och lärande stadskontor som ger bra underlag till kommunstyrelsen i dess uppgift att leda, samordna och
ha uppsikt över Malmö stads verksamheter samt till stadens ledningsgrupp. Stadskontoret ska ha inblick
och överblick och ska tillsammans med stadens verksamheter ha ett helhetsperspektiv på stadens verksamhet, utmaningar och möjligheter. Kommunstyrelsen och stadskontoret ska tillsammans med nämnder,
förvaltningar och bolag göra gemensamma prioriteringar och utveckla strategier för ett hållbart Malmö.
Stadskontoret kommer under 2021 att ytterligare intensifiera arbetet med att utveckla och etablera styroch ledningsprocesser för staden. En viktig prioritering för kommunstyrelsen och stadskontoret är att
stötta stadens förvaltningar i deras respektive grunduppdrag. Stadskontoret ska utveckla verktyg och metoder som än bättre möter förvaltningarnas behov. Stadskontoret ska bistå förvaltningarna med helhetsperspektiv och sträva efter att vara en sammanhållande resurs som skapar förutsättningar för effektiva
samarbeten och god samverkan.
Malmö stad står inför ekonomiska utmaningar och därför är det grundläggande att de gemensamma resurserna används så effektivt som möjligt för att hantera stadens utmaningar. Effektiviseringar och tydliggjorda prioriteringar samt stärkning av konstadskontroll möjliggör fortsatt kvalitet i verksamhet. Ett proaktivt stadskontor med ett flexibelt och utforskande arbetssätt ska skapa förutsättningar för stadens övriga
verksamheter.
Stadskontoret fortsätter att i nära samarbete med förvaltningarna utveckla hur stadskontoret på bästa sätt
leder, samordnar och har uppsikt över stadens verksamhet och angelägenheter. Exempel på områden som
kräver fortsatt utveckling är uppföljningsprocessen samt arbetssätt och metoder för analyser. Stadskontoret arbetar för närvarande, i samarbete med övriga förvaltningar, med att tydliggöra vad som inbegrips i
kommunstyrelsens uppsiktsplikt och att fortsatt utveckla formerna för hur denna ska utövas. Utveckling
av uppsiktsplikten kommer vara i särskilt fokus även 2021.
Också det interna utvecklingsarbetet som syftar till att säkerställa den egna förvaltningens förmåga kommer fokuseras kring att utveckla och etablera strukturer, arbetssätt och processer. Arbetet kommer bedrivas med delaktighet av chefer och medarbetare på stadskontoret. Stadskontoret behöver utveckla sina
interna stödstrukturer så som rekryteringsprocessen och planering- och uppföljningsprocessen. Stadskontoret ska därför under 2021 särskilt fokusera på att utveckla strukturer, arbetssätt och förmåga att leda,
samordna och ha uppsikt över den egna förvaltningen. Stadskontoret ska utforska möjligheterna till ett
mer processorienterat arbetssätt för förvaltningens interna lednings- och stödprocesser.
Integrera agenda 2030 i stadens verksamheter
Kommunstyrelsen och stadskontoret kommer under 2021 att öka intensiteten i arbetet med att skapa
förutsättningar för och hålla ihop stadens arbete med att integrera Agenda 2030 i kommunens verksamheter.
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Renodlat uppdrag och minskat organisatoriskt omfång
Det pågående arbetet med att med utgångspunkt i vilka uppdrag kommunstyrelsen har i sitt reglemente
granska och värdera de verksamheter som bedrivs inom förvaltningen, kommer fortsätta under 2021. Av
reglementet framgår tydligt att kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med
ett övergripande ansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning, samt att
kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt
över nämndernas verksamhet. Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som
bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. Ska kommunstyrelsen ha en god förmåga
att hantera dessa uppdrag behöver kommunstyrelsen förvaltningsorganisation tydligt riktas mot dessa
områden. En allt för splittrad uppgiftskatalog innebär att förvaltningens resurser inte fullt ut kan fokuseras
kring de grundläggande uppdragen som ett ledande förvaltningsorgan har.
Sammantaget innebär detta att stadskontoret på sikt kommer att minska i organisatoriskt omfång, men
öka förmågan att strukturerat och långsiktigt utveckla och driva styr-, lednings-, och uppföljningsmodeller
som är anpassade dels till stadens organisation och dels till de utmaningar som staden står inför. Som ett
led i detta ska stadskontorets medarbetare och arbetssätt fortsatt utvecklas mot en professionalism med
fokus på metodik och sakkunskap. Kommunstyrelsen och stadskontoret ska bistå staden med helhetsperspektiv och sammanvägd analys. Stadskontoret ska bygga tillit och förtroende hos stadens förvaltningar
och samhällsaktörer. Stadskontoret ska sträva efter att på sikt bli än mer ett sammanhållande stadsledningskontor.
Främja hållbar tillväxt
Kommunstyrelsen och stadskontoret leder arbetet med att främja hållbar tillväxt genom att tillvarata stadens intressen i internationella, gränsregionala och regionala samarbetsplattformer. Exempel på områden
är MalmöLundregionen, Forsknings och innovationsrådet i SKÅNE (FIRS), Greater Copenhagen Committee och Eurocities.
Malmö har de senaste decennierna genomgått en remarkabel förändring, inte minst ur ett tillväxtperspektiv. Kommunstyrelsen och stadskontoret leder arbetet med att stödja staden för att säkerställa att utvecklingen fortsätter i positiv riktning. Malmö växer och närmar sig en halvmiljonstad. Detta ställer krav även
på den kommunala organisationen. Kommunstyrelsens och stadskontorets arbete behöver utvecklas för
att möta dessa krav i form av en fortsatt professionalisering, analytisk och strategisk förmåga samt för att
stärka Malmös roll i sin omvärld. Kommunstyrelsen och stadskontoret ska leda stadens arbete för en hållbar och inkluderande tillväxt i Malmö. Som en del av detta arbete ska stadens arbete för ökad attraktivitet
– för boende, besökare och näringsliv – stärkas och stadskontoret har en ledande och samordnande roll i
detta arbete.
IT-organisering
I samband med stadskontorets omorganisering 2019 bestämdes att kommunövergripande IT, digitalisering
och systemförvaltning på stadskontoret skulle utredas vidare. Målsättningen är att skapa en tydlig och
sammanhåller organisation som i partnerskap med förvaltningar ska fortsätta att leverera god service och
ökad utvecklingstakt. Styrgruppen har nu beslutat att fortsätta utredningsarbetet med inriktningen att flytta
berörda delar från stadskontoret till Serviceförvaltningen, vilket är i linje med stadskontorets inriktning
mot att arbeta än mer strategiskt.
Digitalisering
Den digitala utvecklingen av stadens tjänster och arbetssätt är ett långsiktigt arbete och möjliggör utveckling till en än mer effektiv organisation som med hjälp av digital teknik kan utveckla och effektivisera verksamhet. Därmed kan Malmö stad bland annat på bättre sätt möta de ekonomiska utmaningar som staden
står inför. Det kan handla om utveckling av nya arbetssätt i form av bland annat automatisering och robotisering eller att uppfinna helt nya innovationer med hjälp av nya tekniska lösningar.
Permanentad organisation för innovation
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Organisationen för innovationsplattformen har inordnats till att vara en permanent del av stadskontorets
verksamhet och är involverad i flera förvaltningars och bolags utvecklingsarbete för att hitta smarta och
hållbara lösningar.
Central lokalförsörjningsfunktion etableras
En central lokaförsörjningsfunktion har placerats under kommunstyrelsen på stadskontoret och funktionen får ett strategiskt uppdrag för ledning, samordning och uppsikt över stadens lokalförsörjning. Anledningen till det är behovet av att komma till rätta med identifierade brister i den lokalförsörjningsprocess
som funnits i staden. Arbetet med att ta fram ny organisation samt utveckla lokalförsörjningsplanen
kommer intensifieras kommande period. Ett arbete som kommer göras i nära samarbete med förvaltningarna. Det ska bland annat leda till effektivare lokalanvändning i staden med tydlig koppling till stadens
budget- och uppföljningsprocess samt till investeringsstyrningen.
Ekonomiska förutsättningar
Stadskontoret har under senare åren fått årliga effektiviseringskrav. Stadskontorets budget har genomlysts
och en ny budgetstruktur har tagits fram, primärt baserat på att spegla den nya organisationen och uppdragen i enlighet med reglementet. I det fall som kommunstyrelsen tillförs nya uppdrag till följda av nationella direktiv eller lagstiftning, behöver en dialog föras med andra nämnder och bolag kring finansieringsformer, målbilder och dimensionering av stadskontoret, då det inte är långsiktigt hållbart att uppgifter
som riktas mot stadens samlade organisation tillförs stadskontoret utan en gemensam finansiering. Kommunförbundet Skåne har översänt förslag till ny finansieringsmodell för beräkning av kommunernas medlemsavgift. I nuvarande modell baseras kommunernas medlemsavgift främst på medlemskommunernas
intäkter (skatteintäkter och generella statsbidrag). I den nya modellen föreslås totalramen för kommunförbundet Skåne fördelas till medlemskommunerna som en fast avgift per invånare. Om förslag till ny
finansieringsmodell går igenom förefaller det att Malmö stad får en lägre totalkostnad till Kommunförbundet Skåne men att medlemsavgiften som stadskontoret betalar bli högre, därför föreslås en kommunbidragsväxling mellan berörda förvaltningar och kommunstyrelsen för ändamålet.
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Begäran om investeringsram
I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2021 med plan för 2022-2026.
Omtag och senareläggning av vissa investeringar är orsaken till att begärd investeringsram för budgetåret
och planperioden är lägre än den investeringsplan för kommunstyrelsen som kommunfullmäktige beslutade om i budget 2020 med plan för 2021-2022. Var ansvaret för kommunens investering kommer att
landa framöver är ännu inte klarlagt i utredningen för IT-organiseringen i staden, dock bör inte stadens
framtida investeringsbehov påverkas av ansvarsfrågan.
Digital infrastruktur avser Malmö Stadsnät och finansieras via externa aktörer till största del och en
mindre del finansieras av kommunens verksamheter (ca 10%). Avseende digital infrastruktur så är fibernätet
på väg att bli färdigbyggt i sin grundstruktur och det har till och med 2016 varit en stor utbyggnad framförallt till småhus. Utbyggnad inom ett mindre antal områden återstår. Kommande investeringar är främst
att relatera till förtätningar och nybyggnationer. För att uppnå den nya bredbandsstrategin (antagen december 2016 av regeringen) kan det bli aktuellt för ytterligare satsningar vilka inte är inkluderade i nuvarande investeringsplan.
IT investeringar avser kostnader för re- och nyinvesteringar inom Malmö stads centrala IT-miljöer. Nivån på
denna typ av investering kan variera mellan åren beroende på behov. Det pågår kontinuerligt konsolidering genom att individuella IT-miljöer överförs till den virtuella miljön. Detta minskar behovet av investeringar av servrar. Vart tredje är sker större reinvesteringar i IT i servrar och lagring.
Investeringarna av de lokala datanäten är relaterat till det behov som de enskilda förvaltningarna har. Stadskontoret har ett tydligt ägarskap i frågan kring re- och nyinvesteringar av kommunikationsutrustning i
staden lokala datanät. De kapitalkostnader som uppstår kommer att finansieras av respektive nämnd som
omfattas av re- och nyinvesteringarna. 2021 är det planerat att reinvestera inom gymnasie- och grundskola.
Övriga förvaltningar har inte haft samma behov. Planen är att reinvesteringar sker vart femte år.
Avseende det allmänna investeringsutrymmet är detta avsett att täcka utgifter främst i samband med lokalförnyelse av stadskontorets lokaler. I vilken utsträckningen den förändrade arbetsformen under covid-19
kommer att inverka på arbetsmiljöaspekterna framgent återstår att se, men kan till viss bidra till högre
investeringar i kontorsutrustning.

Investeringsram
Begäran om investeringsram 2021 samt plan för 2022-2026 (belopp i tkr)
Begäran
Investeringstyp

Plan

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Digital infrastruktur

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

IT investeringar

10 000

10 000

17 000

10 000

10 000

17 000

Lokala datanät

30 000

20 000

20 000

20 000

20 000

30 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

71 000

61 000

68 000

61 000

61 000

78 000

Allmänt investeringsutrymme

Summa investeringsram
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KULTUR OCH DEN HÅLLBARA STADEN
”Jag kom till biblioteket efter att jag bara varit i Sverige i tre dagar, så tidigt, efter tre dagar…
jag sa till min fru, det finns ett ställe där vi kan prata svenska, och när jag kom till det härbiblioteket så förstod jag att jag
hade kommit till en familj”
- Besökare Rosengårdsbiblioteket
Malmös kulturpolitik utvecklar stadens attraktivitet, utjämnar klyftor och bidrar till en mer hållbar stad.
Kulturen i Malmö verkar för att öka alla Malmöbors möjligheter till meningsfulla liv präglade av inflytande, demokrati, möjlighet till yttrandefrihet och en känsla av samhörighet. Konst och kultur påverkar
den hållbara samhällsutvecklingens samtliga dimensioner. I bred bemärkelse kan kulturen betraktas som
ett sammanhållande kitt i samhället. Genom ökad konstnärlig och kulturell närvaro i staden skapar kulturnämndens verksamheter attraktiva livsrum för Malmöborna, platser som människor vill besöka. Genom
ett aktuellt och relevant kulturutbud lockas besökare till staden. Stadens kulturliv bidrar till att många väljer att bo eller etablera verksamhet i Malmö.
Interna prioriteringar och effektiviseringar
Kulturnämnden arbetar strategiskt med interna prioriteringar och effektiviseringar för att möjliggöra verksamhets- och kvalitetsutveckling. Malmös befolkningsstruktur och snabba befolkningsökning medför
dock stora utmaningar för Kulturnämndens verksamheter och det finns därför ett stort behov av en demografiuppräkning kopplad till hela Kulturnämnden samt full indexuppräkning.
Ökad tillgänglighet
Att öka tillgängligheten till Kulturnämndens verksamhet är en viktig fråga och arbetet sker bland annat
genom:
•
•
•
•

Ett systematiskt arbete med riktade satsningar och ett kompensatoriskt förhållningssätt som säkerställer att barnrätten efterlevs. Detta ger barnen en kulturell allemansrätt.
Spridning av framgångsrika, deltagardrivna verksamheter till fler delar av staden så att fler Malmöbor nås och det likvärdiga deltagandet stärks. Exempel på sådana verksamheter är KRUT och Balagan på Biblioteken i Malmö, Allaktivitetshusen och Malmö kulturskolas verksamhet El Sistema.
Att sätta fokus på inkluderande möten och mötesplatser för Malmöbor för att skapa förutsättningar för delaktighet, bildning och demokratiskt inflytande. Detta stärker nämndens arbete för
ett hållbart Malmö.
Ta tillvara de erfarenheter vi gjort under Corona pandemin och fortsätta att nå ut med Malmö
stads egna kulturverksamheter genom digitala kanaler.

Mötesplatser och områdesbibliotek
Allaktivitetshusen och mötesplatser som Arena 305 är exempel på mötesplatser som bygger på ett aktiv
deltagande från användare av platsen. Kulturnämnden ska ta fram vilka geografiska områden som ska prioriteras vid nyetablering av nya Allaktivitetshus under kommande tioårsperiod.
Områdesbiblioteken spelar en stor roll för de boende i området. Ett strategiskt arbete pågår för att samtliga områdesbibliotek ska ha ett gemensamt grundutbud med en unik och lokal förankring. Rosengårdsbiblioteket som är det mest besökta områdesbiblioteket ska byggas till och vara färdigt under 2022.
Kultur som attraktionskraft
En av de viktigaste konkurrensfördelarna för tillväxt och utveckling är en stads attraktionskraft. Därför
behöver Malmö stad utveckla stadens attraktivitet ytterligare tillsammans med Malmöborna, näringslivet
och stadens fria kulturaktörer.
Ett nytt välbesökt och relevant konstmuseum som knyter samman dagens samhälle med dåtid och framtid
blir en utvecklingsdynamo för Malmö. Att ansöka om titeln som europeisk kulturhuvudstad 2029 ökar
också möjligheten att stärka Malmös attraktionskraft både nationellt och internationellt.

Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under
2021 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra förbättringar i den egna verksamheten?

VILKA VIKTIGA BESLUT, HÄNDELSER OCH FÖRÄNDRINGAR I OMVÄRLDEN FÖRVÄNTAS PÅVERKA NÄMNDEN UNDER 2021 OCH FRAMÅT OCH PÅ VILKET SÄTT
Malmö växer – demografiska förändringar i staden
Malmö är Sveriges snabbast växande storstad. Ökningen beror på både inflyttning och högt födelsetal. I
Malmö lever människor från 186 olika länder och 42% av Malmös invånare har ett annat modersmål än
svenska. Förändringar i befolkningsstrukturen och antalet Malmöbor ändrar också förutsättningarna för
nämndens verksamheter. Enligt beräkningar kommer staden ha en halv miljon invånare år 2047. Andelen
äldre Malmöbor (80–89 år) kommer att öka med 32 procent, mer än dubbelt så snabbt som befolkningen
totalt. Trots det är Malmö Sveriges yngsta storstad med varannan invånare under 35 år. Andelen barn och
unga i åldern 6–19 år förväntas också öka markant de närmaste åren, främst åldern 16–19 år som enligt
prognos kommer växa med 43% fram tills 2029.
De demografiska förändringarna skapar stora utmaningar och ökade kostnader för kulturnämndens verksamheter framöver. Redan idag tar verksamheter såsom kulturskolan, allaktivitetshusen, museet och
biblioteken dagligen emot ett stort antal barn och unga. Med den stora befolkningsökning i dessa åldersgrupper som Malmö står inför kommer trycket på dessa verksamheter öka markant framöver. För att
möta en ökade efterfrågan kommer delar av verksamheten behöva utökas, vilket innebär ökade kostnader
för kulturnämnden. Malmö museum har redan nu ett ständigt ökande besöksantal, vilket kommer fortsätta
i takt med befolkningsökningen och innebär ökade kostnader till exempel för vakter, städning och programverksamhet framöver.
En annan stor utmaning är segregationen och ojämlika villkor för Malmöborna att delta i samhällslivet.
Det är en utmaning som rör hela Malmö och staden bör verka gemensamt för att stärka Malmöbornas delaktighet och skapa möten mellan människor. Här fyller Kulturförvaltningens verksamheter en viktig roll
dels genom att stärka och utveckla befintliga mötesplatser men också genom ett proaktivt och samordnande arbete med fokus på antirasism och mänskliga rättigheter i staden.
I takt med att staden växer ökar också gentrifieringen av en rad områden. Denna utveckling har en undanträngande effekt för kulturverksamheter. Kostnader för lokaler ökar då kulturverksamheter byggs bort eller tvingas flytta till nybyggda lokaler med högre hyror, något som drabbar det fria kulturlivet i stor utsträckning. För kulturnämnden innebär detta ökade kostnader i form av kulturstöd eller ersättningslokaler
alternativt ett utarmat kulturliv där viktiga kulturaktörer inte längre kan verka i Malmö.
Socioekonomiska förutsättningar
Malmö är den stad i Sverige där flest barn växer upp i ekonomisk utsatthet och många barn står långt från
sina rättigheter. Enligt den Ung Livsstilsundersökning som genomförts i Malmö under 2020 framgår att
föräldrars inkomst, skolbetyg, födelseland, bostadsområde, ålder och kön är faktorer som påverkar barns
och ungas deltagande i fritids- och kulturaktiviteter. I områden med stora socioekonomiska utmaningar är
deltagandet lägre. Här har kulturnämndens samtliga verksamheter en stor och viktig kompensatorisk roll.
Kultur under attack!
En global och nationell trend är att kulturens frihet begränsas och på flera håll finns exempel där den fria
konsten och kulturen ifrågasätts och inskränks av politisk styrning trots principen om armlängds avstånd.
Man kan uttrycka det som att kulturen är under attack och med den yttrandefriheten då många kulturarbe-

tare är hotade utifrån sin profession. Kulturen måste få fortsätta vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund, oberoende av politisk agenda. Konstnärlig frihet och principen
om armlängds avstånd är grundläggande förutsättningar för kulturens utveckling.
Coronapandemin
Kulturlivet har drabbats hårt av Corona-pandemin, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Arrangemang har ställts in, biljett-och turnéintäkter uteblivit och internationella samarbeten har inte gått att genomföra.
Det breda och livaktiga fria kulturlivet är ett signum för Malmö och kulturstödet är ett av kulturnämndens
centrala uppdrag. Kulturstödet riktas främst till verksamheter och arrangemang på professionell nivå och
bidrar till inkomst och sysselsättning för många kulturutövare, på hel- och deltid. Marginalerna är dock
ofta små. Förvaltningen har därför vidtagit flera åtgärder för att stötta det fria kulturlivet under rådande
pandemi. En viktig utgångspunkt har varit att värna den organisatoriska och fysiska infrastrukturen inom
varje konstområde, exempelvis scener, arrangörer och verkstäder eftersom det skulle få stora och långtgående konsekvenser för kulturlivet om denna infrastruktur raserades. Utifrån en behovsanalys har också
särskilt utsatta kulturaktörer – både fristående kulturorganisationer och enskilda kulturutövare - fått ekonomiskt stöd. Stödet har varit ett komplement till övriga offentliga stödåtgärder såsom t ex hyresreduktion.
Kulturnämnden följer noga utvecklingen för Malmös kulturaktörer och analyser av läget görs kontinuerligt. Förhoppningen är att kulturlivet i Malmö klarar det tuffa året 2020 för att sedan återvända vitalt och
levande 2021. När Coronapandemin är över kommer de fria teatergrupperna, författarna, konstnärerna,
dansarna och filmarna behövas mer än någonsin.
Närmare samarbete med region och stat
Kultursamverkansmodellen är en nationell modell för fördelning av statliga medel till kulturverksamhet.
Regionen ansvarar för att fördela medlen, med en regional kulturplan som grund. Modellen, som infördes
2013, har i praktiken inneburit att regionens inflytande har ökat och att kommunerna, speciellt storstadskommunerna, har fått en mindre framträdande roll och har mindre direktkontakt med staten. Den kulturpolitiska styrningen sker mer och mer regionalt och har blivit en angelägenhet för förvaltning och politik
på regional nivå.
Kulturförvaltningen märker av den förändring detta innebär för Malmö. Stora kommuner, som Malmö, är
oftast en "motor" för kulturverksamheten i hela regionen och tar också ett större ansvar genom att vara
huvudmän för de stora kulturinstitutionerna. Kulturförvaltningen upplever därför att modellen i nuvarande utformning är svår att tillämpa på storstadskommuner. Kritik finns också mot tillämpningen av Kulturrådets princip om att sänkta anslag inom en region följs av sänkta statliga anslag till regionen.
Det pågår idag en dialog mellan de tre största städerna, Stockholm, Göteborg och Malmö kring hur man
bättre skulle kunna uppnå målen i kulturplanerna och den nationella kulturpolitiken genom att stärka storstadsområdena som motorer för lokal såväl som regional tillväxt. Till exempel skulle städerna kunna fungera metodutvecklare och innovationshubbar på samma sätt som redan görs inom tex biblioteksverksamheten i landet.
De statligt riktade bidragen utanför kultursamverkansmodellen är mycket osäkra då förutsättningarna förändras från år till år. Bidragen till kulturskolorna och till sommarverksamhet är exempel på bidrag där
verksamheterna mycket snabbt fått ställa om, antingen dra ner eller växla upp. Ovissheten om ett statligt
bidrag finns kvar nästa år gör att det inte går att långsiktigt planera verksamheten för att få en maximal utdelning av tillsatta resurser. I år erhölls inga medel till sommarverksamheten men förvaltningen kunde
omdisponera medel då sommarscen ställdes in. Behovet är stort, många barn och unga i Malmö är kvar i
staden hela sommaren. Statliga sommarmedel är ett mycket viktigt tillskott och en förutsättning för ett
brett sommarlovsprogram
Det nuvarande skatteväxlingsavtalet med Region Skåne går ut 201231 och håller för närvarande på att omförhandlas. För kulturnämnden handlar det om ca 23 mkr som fördelas till olika verksamheter, förutom

kulturbolagen. Malmö Museer är en stor mottagare, ca 15 mkr och är starkt beroende av denna finansiering.
En oro framöver finns gällande de regionala verksamhetsbidragen där risken är stor att dessa även nästa år
kommer att skäras ner. 2020 minskades bland annat stödet till Malmö Konstmuseum och informationen
kom väldigt sent. Flera verksamheter i Malmö erhåller och är beroende av dessa bidrag.
Lokaler
Malmös befolkningstillväxt koncentreras till de stora nybyggnadsområdena. Samtidigt står staden också
inför socioekonomiska utmaningar i flera områden. Dessa förutsättningar kräver kompensatoriska åtgärder som fler mötesplatser och bibliotek. Det är viktigt att det finns ett brett utbud av platser och lokaler
för kulturell aktivitet jämnt fördelade över hela Malmö, inte minst för att ge möjlighet till gränsöverskridande möten och skapa fler icke kommersiella platser och sammanhang där Malmöborna aktivt kan delta.
Under 2021 kommer en genomlysning av kulturnämndens befintliga lokalbestånd, inklusive det som hyrs
ut till fria kulturaktörer att göras. Nyttjandegraden av lokalerna kommer också ses över i syfte att skapa
förutsättningar för samutnyttjande av lokaler framöver. Flera verksamheter har ett ökat behov av magasinsutrymmen och kapaciteten för detta behöver säkerställas.
En utredning pågår kring 12 äldre fastighetsobjekt på som innehåller främmande ämnen vilket har gjort att
de idag står outnyttjade. I uppdraget som leds av stadskontoret ingår en eventuell överföring av förvaltarskapet till serviceförvaltningen.
Området kring Malmö museer står inför stora förändringar de kommande åren i samband med att den nya
Citadellsstaden tar form. Omgivningarna runt museiområdet håller på att ändra karaktär från industriområde till bostäder och kontor och blir därmed en naturlig länk mellan Varvsstaden och Centrum. Detta
ställer nya krav på Kulturnämndenatt skapa ett attraktivt och tryggt museiområde. En fördjupad översiktsplan kommer därför att tas fram tillsammans med Stadsbyggnadskontoret för att framtidssäkra museiområdet och området däromkring.
Den digitala klyftan
Digitalisering är en ofrånkomlig del av människors vardag, och den digitala utvecklingen går snabbt. Den
tekniska utvecklingen innebär möjligheter, men med det följer också risken för en ny form av obalans, den
så kallade digitala klyftan. Likvärdig tillgång till de tjänster som samhället erbjuder är därför en demokratifråga. Kulturförvaltningens verksamheter har en viktig kompensatorisk roll i att erbjuda både tillgång till
och stöd i användandet av olika digitala tjänster. Förvaltningens verksamheter behöver kunna möta både
den digitalt erfarna Malmöbon och den som befinner sig i ett digitalt utanförskap. Detta är en utmaning
som ställer stora krav på personalen. Kompetensutveckling är i detta sammanhang viktigt, liksom samverkan både inom förvaltningen och med andra förvaltningar kring frågan.

VILKA FÖRÄNDRINGAR SER NÄMNDEN BEHOV AV I MALMÖ STAD SOM HELHET
SOM SKULLE MÖJLIGGÖRA FÖRBÄTTRINGAR I DEN EGNA VERKSAMHETEN
Samverkan med utgångspunkt i Malmöbornas rättigheter
Tillsammans med civilsamhället, andra förvaltningar och verksamheter är Malmös kulturliv med och bidrar till en mer attraktiv och hållbar stad där alla får ta plats oavsett förutsättningar och behov. En nära
dialog med barn, unga och vuxna i staden samt en struktur som främjar samverkan och tvärgående processer inom och mellan nämnder samt med civilsamhälle och akademi, är fortsatt nödvändig. Under 2020
har förvaltningsgemensam samordning av lovaktiviteter blivit möjlig genom ökad samverkan inom kulturförvaltningens tvärgående barnrättsspår.
Vikten av samverkan betonas i flera av Malmös styrdokument till exempel Översiktsplan för Malmö. Ett

viktigt verktyg för samverkan mellan stadens nämnder och förvaltningar är Handlingsplan för Kulturstrategin. Framgångsrik samverkan mellan kulturförvaltningen och hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har
lett till ett strukturerat arbete med kultur för äldre har etablerats. Ytterligare samverkan med övriga förvaltningar är önskvärt, i synnerhet med fritidsförvaltningen.
Kulturförvaltningens verksamheter arbetar alla på olika sätt för att öka barns, ungas och vuxnas delaktighet och möjlighet till påverkan. Ökad möjlighet att samverka mellan förvaltningarna utifrån Malmöbornas
rättigheter är nödvändig då frågor ofta spänner över flera verksamhetsområden. Ett gott exempel är de
önskemål om ökad satsning på dans som framkommit från barn och unga i studien Ung livsstil, och där
kulturförvaltningen och grundskoleförvaltningen nu ser över förutsättningarna till bättre samlokalisering
för att möjliggöra en utökning av kulturskolans dansundervisning, utan att det medför ökade lokalkostnader för kulturnämnden.
Genom samverkan och delaktighet skapas den attraktiva staden för Malmöborna
I Malmö tillåts kulturen vara nyfiken, öppen och utforskande där medborgardrivna initiativ och de stora
kulturinstitutionerna berikar varandra och bidrar till en attraktiv stad. Ett rikt och spännande kulturliv är
en faktor som på senare år har lyfts fram som en av de absolut viktigaste konkurrensfördelar en stad kan
tillskansa sig. Stadens attraktionskraft är avgörande för dess förutsättningar att skapa tillväxt och att utvecklas. För att uppnå Malmös fulla potential behöver stadens attraktivitet ytterligare utvecklas av Malmö
stad tillsammans med Malmöborna, näringslivet och det fria kulturlivet. Kulturarrangemang är en viktig
del i att skapa attraktivitet och positionera Malmö i världen. En kandidatur till europeisk kulturhuvudstad
2029 skulle ytterligare stärka Malmös position som attraktiv kulturstad. En förutsättning för detta är ett
långsiktigt strategiskt arbete med kulturarrangemang. Ytterligare ett sätt att stärka stadens attraktivitet är
satsningen på ett nytt konstmuseum med möjlighet att visa Malmös exceptionella konstsamlingar.
FN:s konvention om barnets rättigheter
Kulturnämndens verksamheter kommer ha fortsatt stort fokus på barn och unga och barnrätten är implementerad i kulturnämndens samtliga verksamheter. Ökad samverkan i Malmö stad kring frågor som jämställdhet, antidiskriminering och barnens rättigheter är önskvärt, då dessa frågor till stor del går in i
varandra. För att barn och ungas rättigheter ska förverkligas behövs också samverkan mellan nämnder och
samarbete mellan verksamheter. En demografiuppräkning för Kulturnämndens samtliga verksamheter
kommer framöver bli nödvändig för att förvaltningen ska ha möjlighet att stärka, utveckla och sprida verksamheten i den takt och omfattning som krävs för att ge alla Malmöbor ett likvärdigt kulturutbud. Dessutom behövs en årlig indexuppräkning.
Digital demokrati genom medborgarnära tjänster
För att motverka klyftan mellan människor som har verktyg att hantera digitala verktyg och de som står
utanför informationssamhället bör staden gemensamt kraftsamla för att verka för ett digitalt innanförskap
där alla Malmöbor har möjlighet att delta i demokratiska processer. Det behövs stödjande insatser inom
digital tillgång och bildning för alla Malmöbor. Kulturnämndens verksamheter har en viktig kompensatorisk roll i detta arbete och prioriterar att skapa enkla, effektiva och medborgarnära digitala tjänster som bidrar till digital demokrati. Vidare strävar nämndens verksamheter efter att skapa förståelse och kunskap
om vilka möjligheter och risker som är kopplade till den digitala utvecklingen.
Samutnyttjande av stadens lokaler
För att effektivisera nyttjandet av stadens lokaler bör Malmö stad även framåt se över möjligheter för
samutnyttjande. Ett bra exempel är allaktivitetshusen och kulturskolan vars verksamheter idag förläggs till
skolor och idrottshallar där ett samutnyttjande av speciallokaler som till exempel danssalar och musikrum
sker. Utan detta samutnyttjande av skolans lokaler skulle kulturnämndens kostnader för lokaler för kulturskolan och allaktivitetshusen öka kraftigt. Fler kulturverksamheter kan framåt med fördel följa detta exempel.

Här besvarar nämnden följande frågor:
•
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom
nämnden framöver och varför?
Hur planerar nämnden att finansiera kommande verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller
kvalitetsutveckling?

PÅGÅENDE VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR OCH EFFEKTIVISERINGAR
Interna prioriteringar och effektiviseringar
För att möjliggöra verksamhetsförändringar och kvalitetsutveckling arbetar kulturnämnden strategiskt med
årliga omdisponeringar av budgeten. Ingen verksamhet ges en automatisk indexuppräkning förutom stödet till det fria kulturlivet som årligen har räknats upp. Detta har möjliggjort ett ekonomiskt utrymme till
prioriterade områden.
Utvecklingen av Malmö kulturskola till en av Sveriges främsta har varit en strategisk satsning som prioriterats och som möjliggjorts via effektiviseringar. Fler bibliotek kommer att införa “meröppet” vilket betyder
att besökare kan vara på biblioteket även när det inte finns personal på plats. För låga kostnader, för kulturnämnden, blir det möjligt för Malmöborna att få tillgång till sitt bibliotek på tider som annars inte skulle
vara möjligt.
Malmöborna har ett ökat behov av att få snabb tillgång till viktig information som gäller dem och staden.
För att effektivisera hanteringen utvecklar kulturförvaltningen, i samarbete med stadskontoret och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, digitala tjänster och stöd av AI- robot för att söka fram rätt information fort. Examensintyg/betygshandlingar har prioriterats då de underlättar för studier/arbete.
Kvalitetsutveckling av områdesbiblioteken
Biblioteken har ett kompensatoriskt uppdrag att erbjuda likvärdig och jämlikt verksamhet och service i
hela Malmö. Genom att arbeta med delaktighet och involvering stärks biblioteken som demokratiska,
trygga och öppna mötesplatser. En särskilt viktig roll har biblioteken för unga Malmöbor. I Ung Livsstilsstudien framgår att bibliotek är något unga vill att Malmö ska satsa mer på och andelen unga som vill besöka biblioteken har ökat sedan förra Ung Livsstilsundersökningen 2015.
Utvecklingen mot ett likvärdigt bibliotekserbjudande i hela staden fortsätter under kommande år enligt
den utvecklingsplan för områdesbiblioteken som nämnden tagit fram. Ett arbete pågår också med att ta
fram en servicemodell för ett gemensamt grundutbud och profilering av områdesbiblioteken. En stor satsning är utbyggnaden av Rosengårdsbiblioteket som är det mest besökta områdesbiblioteket i Malmö.
Biblioteket ska stå färdigt under 2022 och kommer att finansieras inom kulturnämndens budgetram.
Mänskliga rättigheter
Kulturnämnden har ett tydligt demokratiskt och lagstadgat uppdrag som utgör grunden i nämndens verksamhet. Under 2021 ämnar nämnden stärka arbetet med demokrati, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter ytterligare genom ökad inkluderingen och möjligheter för Malmös barn och unga samt den äldre befolkningen.
Spridning av framgångsfaktorer för ökad inkludering av Malmös unga
Kulturnämnden har flera verksamheter där deltagarkultur och inkludering av Malmös unga är centralt. Genom dessa verksamheter har kulturnämnden framgångsrikt nått nya målgrupper i staden. Kulturnämnden
kommer därför framåt att prioritera arbetet med spridningen av dessa verksamheter.
Allaktivitetshusmodellen är områdesbaserad och bygger på demokrati och yttrandefrihet, där alla boende i
området kan bli delaktiga. Deltagare har möjlighet att ta plats och ges ansvar, vilket skapar en känsla av
trygghet och gemensamt ägarskap för verksamheten och den fysiska platsen. Kulturförvaltningen ska under 2020 undersöka vilka geografiska områden som ska prioriteras vid nyetablering av allaktivitetshus under kommande tioårsperiod.

Utvecklingen av Malmö kulturskola till en av Sveriges främsta är en strategisk satsning. Verksamheten har
övergått från individuell undervisning till gruppundervisning. Med hjälp av digital teknik går det att ha
gruppundervisning i nästan samtliga instrument. Tvåornas kör når 4 000 Malmöbarn och bygger på undervisning via YouTube och är ett exempel på hur Malmö kulturskola arbetar för att nå ut till alla barn och få
barn från olika delar av Malmö att träffas. Genom utvecklingen av Kulturskolan har fler Malmöbarn fått
möjlighet att vara en del av stadens kulturutbud.
Barns och ungas kulturella allemansrätt
Malmö stad har som mål att bli bäst i Sverige på att tillgodose barnens rättigheter när det gäller kultur.
Kulturnämndens verksamheter arbetar aktivt och i samverkan för alla Malmös barns och ungas kulturella
allemansrätt. Arbetet med barnrätt är en naturlig del av kulturnämndens arbete, bland annat ska barnrättsperspektiv genomsyra alla politiska beslut. Förvaltningen genomför under 2020 en kartläggning över
nämndens resurser utifrån ett barnrättsperspektiv i syfte att skapa ett mer effektivt utnyttjande av resurserna inom förvaltningen. Malmö är en av de första kommuner som genomför en sådan kartläggning.
Utgångspunkten för den kulturella allemansrätten är barnets rättigheter och särskild tyngdpunkt läggs på
delaktighet och inflytande. Dialogen med Malmös barn och unga behöver öka och kulturnämndens verksamheter ska därför skapa former för barns och ungas inflytande i kulturförvaltningens olika verksamheter.
Involvering av unga Malmöbor genom kulturdriven utveckling
Genomförda Ung livsstilsstudier har genom åren visat att högstadieeleverna i de delar av Malmö där medelinkomsten är hög är betydligt mer aktiva i organiserad verksamhet än högstadieeleverna i de stadsdelar
där medelinkomsten är låg. Studien visar också att ungdomar med lägre skolbetyg tar del av organiserade
aktiviteter i lägre utsträckning än de med högre skolbetyg. Kulturförvaltningens kompensatoriska uppdrag
slår tydligt igenom i verksamheter som allaktivitetshus, Arena 305 och biblioteken som spelar en stor roll
för att nå de ungdomar som inte deltar i annan organiserad kulturverksamhet.
Genom inspiration, relationsbyggande och att lyfta fram förebilder samt att erbjuda sommarjobb och
praktikplatser ökas inkluderingen samt representationen i kulturförvaltningens verksamheter.
Genom kulturdriven utveckling ska kulturnämndens verksamheter 2021 också arbeta fram nya spännande
former för delaktighet och inkludering av Malmös unga vuxna för att möjliggöra eget kulturellt utövande.
Kulturnämnden planerar för ett breddat kulturstöd som tydligare främjar Malmöbornas kreativitet och
konstnärlig utveckling, med ett särskilt fokus på ungas delaktighet.
Kulturen tillgängliggörs för Malmös äldre
Kulturnämnden och Hälsa-vård och omsorgsnämnden har skapat ett nära samarbete för att samordna,
stärka, tillgängliggöra och sprida kulturnämndens kulturutbud för Malmös seniorer. Samarbetet drivs både
i Kulturnämndens och Hälsa-vård och omsorgsnämndens lokaler och med medarbetare från bägge nämnderna. Samarbetet kommer att underlättas genom att ett bokningssystem likt det som idag finns för förskola, grundskola och gymnasium tas fram.
Samverkan för att stärka den offentliga konsten
Under 2020 och 2021 kommer kulturnämnden i samverkan med tekniska nämnden att stärka, utveckla
och tydliggöra arbetet med offentlig konst i Malmö. Under 2020/2021 kommer samarbetet bland annat
leda till en gemensam plan för konstnärlig utsmyckning. Planen ska visa på ambitionen och den gemensamma riktningen för offentlig konst samt tydliggöra lokalisering, organisering och de värden och effekter
som den offentliga konsten tillför Malmöborna.
Ökad kunskap om Malmöborna genom utveckling av analysmetoder
Genom större kunskap om Malmöbornas förutsättningar, behov och önskemål samt de värden som kulturen i Malmö tillför dem, kan kulturnämnden erbjuda mer effektiv och målgruppsanpassad verksamhet.
Kunskapen möjliggör även prioriteringar samt strategisk planering framåt, till exempel lokalisering av nya
områdesbibliotek. Arbetet med kvalitet och uppföljning kommer att utvecklas genom till exempel att
kvantitativ statistik kompletteras med kvalitativa metoder. Genom kunskapsallianser och erfarenheter från
exempelvis CommunitiesThat Care (CTC), Ung livsstilsundersökningar och Generic Learning Outcomes

(GLO) erhålls kunskap som säkerställer kvalitativa processer och möjlighet att göra rätt från början.

I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2021 med plan för 2022-2026.

Investeringsramen för 2021 är något högre än vad som ligger i planen som lämnades 2020. Det beror
bland annat på inköp av IMMS (se nedan) på Stadsbiblioteket och investeringar i Wisdome projektet på
Malmö Museer och basutställningen Samlingen på Malmö Konstmuseum.
Förändringen av nya redovisningsprinciper som trädde i kraft 2019 innebär att ett inköp klassificeras som
investering om kostnaden uppgår till ett halvt basbelopp, tidigare gräns var ett basbelopp. Det innebär att
kostnader som tidigare blivit en kostnad på resultaträkningen nu behandlas som investering och belastar
investeringsramen.
Specificering av större investeringar 2021.
Biblioteken
•
•
•
•

IMMS (Intelligent Material Management System), ett "smart system" som gör att medieflödet blir
effektivare: 1 700 tkr.
Utlåningsautomater och kopiatorer: 2 000 tkr.
Områdesbiblioteken: Lokalanpassningar, meröppet, underhåll mm: 3 000 tkr.
Stadsbiblioteket: Lokalanpassningar, larm mm: 1 000 tkr.

Malmö Museer
•
•
•

Wisdome: 2 000 tkr.
Belysning: 2 000 tkr
Investeringar i fastigheter: 2 000 tkr.

Malmö Konstmuseum
•

Inköp av konst från fonder: 5 000 tkr.

•

Utställningen Samlingen: 4 000 tkr.

Centralmagasinet
•

Centralmagasinet: lokalanpassningar, inredning på plan 2 och 4: 3 000 tkr.
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Anvisning
Budgetskrivelsen 2021
Budgetskrivelsen utgör nämndens/bolagets information till politikerna i kommunstyrelsen inför deras
beredning av förslag till budget som föreläggs kommunfullmäktige. Det är därför viktigt att budgetskrivelsen fokuserar på det som nämnden/bolaget tycker är angeläget för kommunstyrelsen att få reda på
inför beredningen av budget 2021.
Kommunfullmäktiges budget kommer att avse budgetåret 2021 med plan för 2022-2023. Nämnderna/bolagen har därför genom denna skrivelse möjlighet att ge KS input avseende både 2021 och
planåren. För investeringarna har rapporten ett längre tidsperspektiv (2021 med plan för 2022-2026).
Rapporten ska vara beslutad av nämnden/bolagsstyrelsen den 30 juni (enligt av KF beslutad tidplan)
och klarmarkerad i Stratsys senast klockan 23:00 samma dag. Rapporten i Stratsys ska stämma överens
med vad som beslutats i nämnden/bolagsstyrelsen.
Praktisk information om rapportmallen
Till varje rubrik finns det anvisningar - läs dessa noga innan du börjar skriva.
Rubriker som är valbara att skriva något under markeras med en flagga. Det finns då möjlighet att i
enhetsanpassningen dölja rubriken. Läs dock anvisningen för aktuell rubrik innan du väljer att dölja den
för att förstå varför den är döljbar.
Det finns möjlighet att lägga till egna underrubriker i rapporten om det bedöms öka läsbarheten. Tänk
dock på att skriva kortfattat och kärnfullt då KS ska ta del av ett 20-tal skrivelser.
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Sammanfattning
Anvisning
Sammanfattning av det viktigaste som lyfts fram i budgetskrivelsen.
Max en sida - kontrollera genom att exportera till word.

I denna budgetskrivelse beskriver miljönämnden den övergripande inriktningen för verksamheten 2021,
samt anger de mest prioriterade områdena för nämndens arbete. Två viktiga perspektiv är genomgående
för innehållet i budgetskrivelsen:



Behov av ett tydligare helhetsperspektiv i verksamheten, där kompetenser och specialistområden
inom och utanför förvaltningen vävs samman på ett mer systematiskt sätt för att öka framdriften i
våra processer.
Fler djupgående samarbeten med de övriga tekniska nämnderna, inom staden och med externa
samarbetsparter.

Malmö förväntas ha en halv miljon invånare år 2047, vilket motsvarar en ökning med 5 600 invånare per
år. Bostäder, kollektivtrafik och offentlig service kommer därför behöva byggas ut i samma takt. Utbyggnaden ska i huvudsak ske genom förtätning, något som kan leda till målkonflikter ur ett miljö- och tillsynsperspektiv. Miljönämnden påverkas framför allt genom att tillsyns- och kontrollbehovet ökar när staden
växer. Nämnden bistår även andra nämnder och externa aktörer i stadsutvecklingsarbetet.
Effekterna av covid-19-pandemin är svåra att överblicka, både i det korta och i det långa perspektivet.
Nämnden konstaterar att den på förhållandevis kort tid har ställt om verksamheten samt anpassat ledning
och medarbetarskap till rådande omständigheter. Antalet konkurser har ökat och Skatteverket bedömer att
en andra konkursvåg är att vänta senare under 2020. Fler konkurser innebär att antalet kontroll- och tillsynsobjekt för nämnden kommer att minska under 2021. Den nya lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder
på serveringsställen upphör att gälla vid årets slut, men det är ännu för tidigt att bedöma om det kommer
att finnas ett tillsynsbehov även 2021.
Kommunfullmäktiges mål om att Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser kommer att innebära genomgripande förändringar i planeringen och byggandet av staden. För att
klara av en klimatomställning och uppväxling av klimatarbetet krävs ett nytt arbetssätt. Miljönämnden har
därför tagit fram ett förslag på en process, Klimatomställning Malmö, som föreslås mobilisera aktörer i
Malmö att samarbeta för att lösa stadens utmaningar inom klimatområdet. Rätt utförda åtgärder kan leda
till klimat- och samhällsnytta på kort och lång sikt ur både ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv, till exempel gröna jobb, stärkt välfärd och ökad konkurrenskraft. På EU-nivå arbetar expertgruppen
för klimatneutrala och smarta städer med ett förslag som innebär 100 klimatneutrala städer till 2030. Klimatkontrakt skrivs med utsedda städer, där EU bidrar med finansiering och stöd.
Kapacitetsbristen i svenska elnät påverkar Malmö och stadens möjligheter att exempelvis bygga ut elintensiva industrier och ställa om till fossilfri fordonsflotta. För att lösa kapacitetsbristen på längre sikt behövs
nära samarbeten inom Malmö stad, med privata aktörer och nationella myndigheter. Det kommer att ställa
krav på innovativa helhetslösningar, vilket i sin tur kräver kunskap om Malmös energisystem.
För att uppnå kommunfullmäktigemålet om att verka för att öka tryggheten bland Malmöborna krävs ett
fokus på utökat samarbete, både inom staden och med andra myndigheter och aktörer. Berörda nämnder
behöver tillsammans fördjupa trygghetsarbetet i enlighet med kommunfullmäktiges målsättning. Nämnden
ska arbeta med att ta fram formerna för ett utvecklat samarbete samt nya arbetssätt och metoder för att
möta stadens utmaningar.
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I kommunens budget finns tydliga målsättningar och specifika uppdrag om digitalisering för stadens
nämnder och bolag. Miljönämnden kommer därför att ha ett ökat fokus på verksamhetsutveckling och
digitalisering. Nämnden planerar att finansiera kommande verksamhetsutveckling inom tilldelad budgetram. Däremot är kommande satsningar på digitalisering beroende av Malmö stads digitala infrastruktur
och tillgängliga resurser på stadskontorets centrala IT-enhet.
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Förändringar i omvärlden
Anvisning
Här ska nämnden utgå från omvärlden, d.v.s. sådant som nämnden inte själv har beslutsmakt över men
som påverkar nämndens verksamhet och ansvarsområde. Hur svaren struktureras är fritt för förvaltningen/nämnden att avgöra.
Under denna rubrik ligger en textruta för inrapportering. Om man istället vill lägga till egna underrubriker med tillhörande textrutor kan textrutan nedan användas för en inledning, alternativt lämnas tom.
Oavsett hur svaret struktureras är det viktigt att skriva kortfattat och kärnfullt.
Frågeställningarna som ska besvaras ligger som en fast text i rapporten och blir därmed öppna även för
nämnden, men måste inte besvaras var för sig. Avsikten med frågorna är att få svar på följande:




Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under
2021 och framåt och på vilket sätt? Det kan exempelvis handla om förändrad lagstiftning, statliga/kommunala beslut eller andra omvärldsförändringar, eller sedan tidigare beslutade politiska inriktningar för Malmö stad.
Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra förbättringar i den egna verksamheten? Finns det saker andra skulle kunna göra annorlunda för
att underlätta för den egna nämnden?

Här besvarar nämnden följande frågeställningar:



Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under
2021 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra förbättringar i den egna verksamheten?

Nämnden redogör i följande avsnitt för händelser och förändringar i omvärlden samt behov av förändringar inom staden.
Konsekvenser av Covid-19 och vikande konjunktur
Effekterna av covid-19-pandemin är svåra att överblicka, både i det korta och i det långa perspektivet.
Nämnden konstaterar att den på förhållandevis kort tid har ställt om verksamheten samt anpassat ledning
och medarbetarskap till rådande omständigheter på ett tillfredsställande sätt. Krisen har även lett till en
ökad utvecklingstakt i det pågående digitaliseringsarbetet. Samtliga chefer och medarbetare använder nu
till exempel de nya, digitala mötesverktygen i Office 365. Minskade kostnader för möten, resor, hotell och
konferenser får givetvis en positiv effekt på ekonomi och miljö.
Pandemin har lett till att miljönämnden behövt omprioritera inom livsmedelskontrollen och miljö- och
hälsoskyddstillsynen. Inspektioner på bland annat äldre-, grupp- och omsorgsboenden har senarelagts för
att skydda riskgrupper. Samtidigt har nämnden fått ett utökat uppdrag med tillsyn av trängsel på serveringsställen. Den nya lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen upphör att gälla vid årets
slut, men det är än så länge för tidigt att bedöma om det kommer att finnas ett tillsynsbehov även 2021.
Pandemins långsiktiga effekter på nämndens verksamheter är svårbedömd. Antalet konkurser har ökat och
Skatteverket bedömer att en andra konkursvåg kommer senare under 2020. Fler konkurser innebär att antalet kontroll- och tillsynsobjekt för nämnden kommer att minska under 2021. Sveriges kommuner och
regioner bedömer att Coronakrisen kommer att medföra en djup svensk lågkonjunktur, men hur det kommer att påverka miljönämndens verksamhet under 2021 är svårt att bedöma i dagsläget.
Malmös befolkningstillväxt
Enligt den långsiktiga befolkningsprognos som tagits fram av stadskontoret bedöms Malmö ha en halv
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miljon invånare år 2047. Detta motsvarar en ökning med 5 600 invånare per år, eller en tillväxttakt på 1,4
procent per år. Bostäder, kollektivtrafik och offentlig service kommer därför behöva byggas ut i samma
takt. En del av detta ryms inom det så kallade Storstadspaketet, där Malmö förväntas bygga 26 750 bostäder totalt till 2035.
Miljönämnden kommer framför allt att påverkas på två sätt. Tillsyns- och kontrollbehovet förväntas öka
när staden växer. Nämnden bistår även andra nämnder och externa aktörer i stadsutvecklingsarbetet. Den
utbyggnad som sker måste genomföras på ett sådant sätt att staden blir hållbar ur ett miljö-, hälso- och klimatperspektiv, något som kräver nya sätt att arbeta tillsammans - både inom och utanför Malmö stad. Miljönämnden kommer därför ha ett större fokus på att delta i så tidiga skeden som möjligt i olika stadsutvecklingsprocesser.
Klimatförändringar
Effekterna av klimatförändringarna börjar redan skönjas på flera håll i världen (se till exempel IPCC:s
Special Report: Global Warming of 1.5 ºC). Malmö är en kuststad och därmed känslig för höjningar av
havsvattenståndet. Kraftigare och vanligare skyfall, torka under sommarmånaderna och mer extrema värmeböljor är andra förändringar som direkt kommer påverka staden och dess invånare. Utöver detta finns
de indirekta effekterna på bland annat biologisk mångfald och därtill kopplade ekosystemtjänster såsom
mat- och dricksvattenproduktion. Riksdagen har antagit en nationell klimatlag och regeringen har föreslagit en första klimatpolitisk handlingsplan. Det nationella målet är att Sverige senast år 2045 inte ska ha
några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Det finns flera
delmål kopplade till detta långsiktiga mål.
Den ökade urbaniseringen innebär att städer har en avgörande roll när det gäller att förhindra och hantera
klimatförändringar. Sammanfattningsvis kommer arbetet med att minska Malmös direkta och indirekta
växthusgasutsläpp behöva accelereras, samtidigt som klimatanpassningen av staden behöver fortskrida.
Här har miljönämnden en viktig roll, både genom att processleda och samordna Malmös klimatomställning och genom att bistå med expertis och stöd till övriga nämnder när dessa ska integrera klimatomställningsarbetet inom sina egna verksamheter.
Energiförsörjning
Kombinationen av elektrifieringen av samhället, stadens tillväxt, den begränsade mängden storskalig elproduktion i närområdet samt bristen på överföringskapacitet från norra Sverige har resulterat i att Malmö
tidvis upplever kapacitetsbrist på el. Detta i sin tur påverkar utbyggnadsmöjligheterna för elintensiva industrier, omställningen av fordonsflottan till att bli fossilfri samt ger ett högre elpris.
För att lösa kapacitetsbristen på längre sikt kommer det krävas nära samarbeten inom Malmö stad, med
privata aktörer, framför allt nätägaren Eon, och nationella myndigheter. Det kommer krävas innovativa
helhetslösningar, vilket i sin tur kräver kunskap om Malmös energisystem. Det pilotprojekt avseende djupgeotermi som nu påbörjats är ett sådant exempel. Energirenoveringar och solcellsutbyggnad är andra exempel. Inom ramen för sitt uppdrag har miljönämnden en viktig roll att tillsammans med näringslivet hitta
innovativa lösningar. Miljönämnden bidrar även i arbetet med att ta fram en ny energistrategi för Malmö.
Green Deal
EU-kommissionen har lagt fram en europeisk grön giv - ett långtgående åtgärdspaket - som ska bidra till
att allmänheten och näringslivet i EU kan dra nytta av en hållbar grön omställning och att EU blir klimatneutralt till år 2050. Initiativet omfattar en färdplan med åtgärder inom många områden, till exempel stora
utsläppsminskningar, investeringar i spetsforskning och innovation, samt bevarande av den biologiska
mångfalden i EU. Färdplanen ska främja ett effektivt utnyttjande av resurser genom att vi ställer om till en
ren, cirkulär ekonomi, återställer förlorad biologisk mångfald och minskar föroreningarna. Planen beskriver vilka investeringar som behövs, vilka finansieringsverktyg som finns och hur vi kan garantera en rättvis
omställning för alla.
Som en del av den gröna given har ett antal så kallade expertgrupper (”mission boards”) satts samman för
att ta fram övergripande målinriktade satsningar (”missions”). Dessa satsningar kommer även påverka
EU:s kommande ramprogram Horizon Europe som efterträder Horizon 2020. Expertgruppen för klimat-
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neutrala och smarta städer (”climate neutral and smart cities”) arbetar med ett förslag som innebär 100 klimatneutrala städer till 2030. Detta skulle innebära att klimatkontrakt skrivs med utsedda städer där EU bidrar med finansiering och annat stöd. En sådan överenskommelse skulle utgöra en viktig möjlighet för
Malmö att accelerera sin klimatomställning, samtidigt som arbetstillfällen och välstånd främjas. Miljönämnden spelar en viktig roll i detta utvecklingsarbete, då både sakkunskap såväl som erfarenhet av internationellt samarbete, inklusive ett nätverk av kontakter, finns på förvaltningen.
Nya avfallsdirektiv
Inom avfallsområdet har omfattande förändringar genomförts i sex EU-direktiv som ska införas genom
nya och ändrade föreskrifter från Naturvårdsverket. De nya reglerna gäller från och med 5 juli 2020. Förändringarna syftar till en mer hållbar avfallshantering där förbränning och deponi ska undvikas för en omställning till den cirkulära ekonomin. Ändringarna innebär bland annat att bestämmelserna om sortering av
brännbart avfall med tillhörande undantag utgår, att kommunen ges en utökad dispensmöjlighet för undantag från kravet på utsortering av brännbart bygg- och rivningsavfall samt matavfall, att leverantörer av
varor ska tillhandahålla information om förekomst av särskilt farliga ämnen i varor med mera. Kommunerna kommer genom förändringarna få ett utökat tillsynsansvar framöver, genom bland annat handläggning av dessa dispenser. Det är oklart hur stort behovet av utökade tillsynsresurser som kommer att bli, då
samtliga föreskrifter inom området ännu inte är ändrade. Förändringarna kommer att påverka främst
miljö- och hälsoskyddstillsynen samt livsmedelskontrollens arbete. Vi ser även i samband med detta behov
av ett tätare samarbete med stadsbyggnadskontorets bygglovsenhet kring bygg- och rivningslov. Ändringarna i avfallslagstiftningen påverkar även stadens avfallsplan. En ny kretsloppsplan för 2021 - 2030 håller
på att tas fram, där flera lokala anpassningar för insamling av avfall är nödvändiga utifrån de nya reglerna
på avfallsområdet.
Nationell miljötillsyn
Naturvårdsverket och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har påbörjat arbetet med att ta fram en nationell miljötillsynsstrategi tillsammans med berörda centrala myndigheter. Syftet med strategin är att ta
fram gemensamma nationella prioriteringar av miljömålen, förenkla tillsynsmyndigheternas tillsynsplanering och uppföljning av målen. Strategin är planerad att vara beslutad i september 2021. Med en nationell
styrning och prioritering av miljömålen och angeläget tillsynsfokus kan förutsättningarna öka för en mer
effektiv tillsyn, så att miljökvalitetsmålen kan uppnås. En nationell miljötillsynsstrategi kommer även att
hjälpa oss att använda våra resurser effektivt, där de ger störst miljö- och hälsoskyddseffekt. Denna strategi kommer att påverka tillsynsplaneringen framöver med tydligare styrning och prioriteringar nationellt
sett.
Överlåtelse av tillsyn – Länsstyrelsen
Länsstyrelsen Skåne har påbörjat en översyn av kommunens nuvarande beslut om överlåtelse av den operativa tillsynen, då vårt nuvarande beslut behöver uppdateras till de nya reglerna kring överlåten tillsyn i
miljötillsynsförordningen. Översynen kommer att omfatta den operativa tillsynen för ett femtiotal tillståndspliktiga A- och B-anläggningar. Länsstyrelsens beslut kommer direkt påverka Malmö stads tillsynsverksamhet beroende på om Länsstyrelsen avser att återta den operativa tillsynen för vissa anläggningar.
Detta översynsarbete kan komma att aktualiseras under 2021.
Ny modell för riskklassning och efterdebitering för livsmedelskontroll
Livsmedelsverket utarbetar just nu en ny modell för riskklassning av livsmedelsverksamheter. Dagens riskklassningsmodell används för att räkna ut årligt antal kontrolltimmar för var och en av de 2 750 livsmedelsanläggningar som vi utför planerad kontroll på. Den nya modellen kommer med stor sannolikhet att
ge ett annat antal kontrolltimmar för varje verksamhet, vilket medför förändringar i vår budget. En uppskattning är att modellen ska vara i drift 2023, vilket innebär att 2022 ägnas åt förberedelser.
Livsmedelsverket utreder på uppdrag av Näringsdepartementet frågan om obligatorisk efterhandsdebitering av avgifter för kontroll av livsmedelsanläggningar. I dag skickas årsavgifterna till livsmedelsverksamheterna i Malmö ut tidigt på året. Med andra ord debiterar vi i förhand för den planerade livsmedelskontroll som ingår i årsavgiften och som vi utför under året. Redan idag har vi efterhandsdebitering på avgiften för nya registreringar och avgiften för de uppföljande kontroller som vi gör när vi finner brister i verksamheterna. En efterhandsdebitering av alla våra avgifter skulle innebära en risk för att inte få in intäkter
för redan utförd tillsyn samt en mer svårbudgeterad verksamhet.
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Ytterligare ett problem i sammanhanget är att livsmedelsavgifterna saknar exekutionstitel enligt utsökningsbalken. Detta innebär att Kronofogdemyndigheten inte kan driva in obetalda avgifter. Införandet av
efterhandsdebitering kräver förändringar i lagstiftningen och Livsmedelsverket uppskattar att debiteringsmodellen skulle kunna vara införd 2023.
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Förändring och utveckling av nämndens verksamhet
Anvisning
Här ska nämnden utgå från sådant som nämnden själv har beslutsmakt över och som har betydelse för
kommande budget- och planår. Hur svaren struktureras är fritt för förvaltningen/nämnden att avgöra.
Under denna rubrik ligger en textruta för inrapportering. Om man istället vill lägga till egna underrubriker med tillhörande textrutor kan textrutan nedan användas för en inledning, alternativt lämnas tom.
Oavsett hur svaret struktureras är det viktigt att skriva kortfattat och kärnfullt.
Frågeställningarna som ska besvaras ligger som en fast text i rapporten och blir därmed öppna även för
nämnden, men måste inte besvaras var för sig. Avsikten med frågorna är att få svar på följande:



Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras
inom nämnden framöver och varför? Omdisponering av personal, lokaler eller pengar, utveckling av processer, m.m.
Hur planerar nämnden att finansiera kommande verksamhetsförändringar, effektiviseringar
eller kvalitetsutveckling? Omdisponering/omprioritering, effektivisering, avveckling

Här besvarar nämnden följande frågor:



Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom
nämnden framöver och varför?
Hur planerar nämnden att finansiera kommande verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller
kvalitetsutveckling?

Nämnden redogör i följande avsnitt för behov av verksamhetsförändringar, effektiviseringar och verksamhetsutveckling.
Gemensam prioritering och fokusområden i förädlingsprocessen inom staden
Den utbyggnad som kommer ske inom ramen för Storstadspaketets infrastruktursatsningar ska i huvudsak
ske genom förtätning, något som kan leda till målkonflikter ur ett miljö- och tillsynsperspektiv. Miljönämnden konstaterar att det delvis behövs nya strategier, arbetssätt och organisationsformer för den
nämndsöverskridande förädlingsprocessen, där berörda nämnder och deras förvaltningar tillsammans planerar och utvecklar staden för att skapa förutsättningar för fler Malmöbor, bostäder, kommunal service
och verksamheter.
Miljönämnden ser framför allt behov av ett stärkt samarbete med stadsbyggnadsnämnden och tekniska
nämnden vad gäller gemensamma mål och prioriteringar, utökad samordning av styrning och ledning, gemensam utveckling av processer och operativa forum samt än mer synkroniserade tidplaner. Även ett tätt
samarbete med andra verksamheter i staden, till exempel stadsfastigheter och förskola och skola är viktigt
för att tillsammans skapa en hållbar stad.
Nämnden konstaterar att stadsgemensamma prioriteringar gällande exempelvis specifika geografier och
utbyggnadsområden är eftersträvansvärt, då ökad tydlighet skulle göra förädlingsprocessen mer förutsägbar för både stadens verksamheter och marknadens aktörer. En mer förutsägbar process bidrar till en effektivare resurssättning och möjliggör för miljönämnden att komma in i ett tidigt skede i processen. Ett
sådant arbetssätt skulle innebära minskade målkonflikter och skapa högre effektivitet då förädlingsprocessen blir mer överblickbar, men ställer också högre krav på gemensam styrning och ledning.
Miljöprogram
Kommunfullmäktige har i budgeten för 2020 pekat ut miljönämnden som ansvarig för uppdraget att ta
fram ett nytt miljöprogram för Malmö stad för perioden 2021–2030. Arbetet pågår och planen är att det
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nya miljöprogrammet ska godkännas i miljönämnden i december 2020 och antas av kommunfullmäktige
under första kvartalet 2021. Därmed förväntas uppdraget slutföras under första kvartalet 2021.
Miljönämnden kommer ha ett stort ansvar för att hitta bättre sätt att arbeta med miljöprogrammets övergripande frågor. Här är nämndens arbete med klimatfrågan - Klimatomställning Malmö – ett arbetssätt för
att omsätta miljöprogrammets klimatmål. Arbetet med åtgärder utifrån miljömålen baseras i vetenskaplig
kunskap kopplat till analyser av kostnader och mervärden, så att åtgärderna inte bara är kostnadseffektiva
utan också bidrar på ett positivt sätt till social och ekonomisk hållbarhet.
För att genomföra detta krävs utveckling av det miljöstrategiska arbetet. Arbetet behöver fokusera på gedigen sakkunskap som ger tydliga beslutsunderlag, i kombination med en förståelse för de olika verksamheterna inom Malmö stad och deras unika förutsättningar och utmaningar. Miljönämnden bör, i samarbete
med externa experter, kunna stödja andra nämnder med analyser och beslutsunderlag där fokus ligger på
effektiva åtgärder som samtidigt ger mervärden utöver miljön. Miljönämnden kan också behöva bistå med
att hitta extern finansiering för olika åtgärder. Denna utveckling av nämndens verksamhet kan kräva annan
kompetens och nya sätt att arbeta, en utveckling som kan påverka den nuvarande projektverksamheten
och därmed riskerar att under en övergångsperiod minska de externa intäkterna.
Förorenade områden
Inom förvaltningen har en processkartläggning genomförts och det har påbörjats en översyn av arbetssätt,
rutiner och bedömningsgrunder vid handläggning av ärenden inom förorenade områden och byggnader.
Syftet är att effektivisera handläggningen av de ofta komplicerade markärendena med gemensamma rutiner och bedömningsgrunder för en mer likvärdig och snabbare handläggning av ärendena framöver. Förvaltningens arbete med förorenade områden är central i den fortsatta utbyggnaden av staden med ett fortsatt högt inflöde av ärenden. Resursbehovet för handläggning av markärenden kommer även att ses över.
Översynen finansieras inom befintlig budget och planeras i befintlig tillsynsplan.
Länsstyrelsen har genomfört en så kallad MIFO-klassning av förorenade områden, vilket står för Metodik
för Inventering av Förorenade Områden. I Malmö finns cirka 350 MIFO-inventerade objekt i riskklass 1
och 2 (mycket stor risk) och cirka 430 objekt i riskklass 3 och 4 (låg risk). Länsstyrelsen har tagit fram en
strategi för hur dessa MIFO-klassade områden ska kunna saneras. Målet är att dessa områden ska vara sanerade senast år 2050. Miljönämnden planerar att påbörja ett mer systematiskt arbete med genomförande
av ansvarsutredningar, där vi kan utreda vilken verksamhetsutövare som har orsakat påträffade föroreningar. Med ansvarsutredningar och tillsyn på ansvariga förorenare kan saneringskostnader minska vid exploatering, både för privata byggherrar och för Malmö stad som exploatör. Arbetet kommer att genomföras inom befintlig budget och i framtagen tillsynsplan.
Klimatomställning Malmö
Kommunfullmäktiges mål om att Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser kommer att innebära genomgripande förändringar i planeringen och byggandet av staden. För att
klara av en klimatomställning och uppväxling av klimatarbetet krävs ett nytt arbetssätt. Miljönämnden har
därför tagit fram ett förslag på en process, Klimatomställning Malmö, som föreslås mobilisera aktörer i
Malmö att samarbeta för att lösa stadens utmaningar inom klimatområdet. Rätt utförda åtgärder kan leda
till klimat- och samhällsnytta på kort och lång sikt ur både ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv, till exempel gröna jobb, stärkt välfärd och ökad konkurrenskraft.
Klimatomställning Malmö är förankrat hos tekniska klustrets direktörer, men även andra förvaltningschefer. Processen består av ett antal faser som hänger ihop och leder till det uppsatta målet. Viktiga faser inbegriper att förtydliga målbilden, ta fram en nulägesanalys, identifiera åtgärder och följa upp samt utvärdera genomförda åtgärder. Processen är iterativ, det vill säga man kan gå fram och tillbaka mellan faser i
takt med att förutsättningar och kunskapsläge förändras. En viktig grundbult är att identifieringen av åtgärder inte bara har fokus på klimatnytta och kostnadseffektivitet, utan har ett brett hållbarhetsperspektiv.
Det innebär att olika åtgärder även analyseras utifrån deras potential att bidra till den sociala och ekonomiska hållbarheten.
Miljönämndens fokus är att bistå med sakkunskap och analyser, men även att processleda och undersöka
finansieringsmöjligheter. Arbetet är idag finansierat av europeiska Climate-KIC samt svenska Viable Cities
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via två projekt. Projekten innefattar breda internationella och nationella nätverk samt flera externa expertorganisationer. På sikt kommer miljönämnden behöva minska Klimatomställning Malmös beroende av
externa projektbidrag så att processen övergår i och utgör linjeverksamhet.
Tryggare Malmö
Arbetet med samordnad myndighetsgemensam tillsyn har visat sig framgångsrik när det gäller att komma
åt oseriösa och otillåtna verksamheter. Nämnden ser med oro på framväxten av en ny typ av skuggekonomi – så kallade låglönefabriker eller sweatshops – som utnyttjar utsattheten hos personer som saknar
möjlighet att verka på eller står långt ifrån den vanliga arbetsmarknaden. Det handlar närmast om en tillverkningsindustri av det slag som förekommer i låginkomstländer med extremt undermåliga arbets- och
lönevillkor. Det finns tydliga indikationer på att effekterna av covid-19 kommer att orsaka högre arbetslöshet vilket kan ge större spelrum för oseriösa verksamheter. Olovliga och olagliga verksamheter är ofta
miljö- och hälsofarliga och motverkar hållbarhetsmålen, leder till osund konkurrens och bidrar till en upplevd otrygghet för Malmöborna. För att uppnå kommunfullmäktigemålet om att verka för att öka tryggheten bland Malmöborna krävs ett fokus på utökat samarbete, både inom staden och med andra myndigheter och aktörer. Berörda nämnder behöver tillsammans fördjupa trygghetsarbetet i enlighet med kommunfullmäktiges målsättning. Nämndens arbete kommer därför att fokusera på att ta fram formerna för
ett utvecklat samarbete samt nya arbetssätt och metoder för att möta stadens utmaningar.
Verksamhetsutveckling och digitalisering
I kommunens budget finns tydliga målsättningar och specifika uppdrag om digitalisering för stadens
nämnder och bolag. Miljönämnden kommer därför ha ett ökat fokus på verksamhetsutveckling och digitalisering. Ett första steg i fortsatta utvecklingen är att ta fram en reviderad strategi för verksamhetsutveckling med både internt och externt fokus.
Under 2019 införde nämnden ett nytt verksamhetssystem och gick över till ett digitalt arbetssätt med helt
digital ärendeprocess. Under 2020 och 2021 fortsätter utveckling av systemets funktionalitet och prestanda. Verksamhetssystemet EDP Vision är i hög grad anpassat till nämndens kontroll- och tillsynsverksamhet. Under 2020 pågår därför vidareutveckling av systemet för anpassning till fler av nämndens verksamheter, såsom projektverksamheten. Framöver planeras integration med nuvarande verksamhetssystem
och ett kommande projektverktyg.
Utveckling av e-tjänster kommer att vara ett prioriterat område kommande år för att underlätta och tillgängliggöra information på ett bättre sätt för Malmöbor och verksamhetsutövare. I samband med att fler
e-tjänster utvecklas genomlyses även processen som ligger till grund för själva e-tjänsten. Detta medför
effektivare processer och underlättar både för medarbetare och medborgare. En annan prioriterad verksamhetsutveckling är att vidareutveckla nya webbkartan mMap för att kunna visualisera geografisk information för medarbetare och medborgare på ett lättillgängligt sätt.
Nämnden planerar att finansiera kommande verksamhetsutveckling inom tilldelad budgetram. Däremot är
kommande satsningar på digitalisering beroende av Malmö stads digitala infrastruktur och tillgängliga resurser på stadskontorets centrala IT-enhet.
God och likvärdig service till Malmöbor
För att bibehålla förtroendet för nämndens tillsyn- och kontrollverksamhet är det av stor vikt att Malmöbor och verksamhetsutövare upplever en god och likvärdig service, god kvalitet samt ett professionellt bemötande. Genom Insikt (servicemätning där frågor ställs till verksamhetsutövare som har ett avslutat myndighetsärende) mäts årligen Nöjd kund-index för tillsyn- och kontrollverksamheten. Frågorna avser endast
områden som nämnden ansvarar för och har rådighet över. Genom mätningen får nämnden ett gediget
underlag att arbeta utifrån och ta tillvara i den fortsatta utvecklingen av verksamheten. Analys av resultatet
och hur vi på ett systematiskt sätt arbetar med åtgärder är något som kommer att vara i fokus under 2021.
Ett annat viktigt område för miljönämnden är konsumentrådgivningen som har till uppgift att ge Malmöborna vägledning i vilka rättigheter och skyldigheter man har som konsument. Nämnden lägger stor vikt
vid utveckling och uppföljning av denna del av verksamheten.
Modell för riskbaserad taxa
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har sedan 2012 arbetat med att utveckla en modell för riskbaserad
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taxa för miljöbalkstillsynen. Syftet är att möta behovet av risk- och erfarenhetsbedömning för enskilda
verksamheter och därigenom ge ett underlag för resursutredningen samt för den avgift som varje enskild
verksamhet ska betala för myndighetens tillsyn. Modellen ger förutsättningar att knyta ihop tillsynen med
de övergripande nationella miljö- och folkhälsomålen, främst vad gäller växthusgasernas påverkan och kemikalieanvändningen. Principen är att de verksamheter som har störst risker, som inte följer lagstiftningens krav och inte hanterar sina miljörisker, ska betala högre avgifter än de verksamheter som sköter sig.
En övergång till SKR:s modell för riskbaserad taxa kommer att övervägas framöver. Konsekvenserna av
vad en ny taxemodell skulle innebära är svårt att förutspå. Det kan komma att innebära lägre intäkter för
miljönämnden.
Förvaltningen har påbörjat översyn av nu gällande taxa enligt miljöbalken inför 2021, där fokus i första
hand ligger på uppdatering av taxebilagans prövningskoder och avgifter så att de följer miljöprövningsförordningen.
ICLEI världskonferens
I april 2021 ska Malmö stad stå som värd för nätverket ICLEI:s världskongress. ICLEI är en sammanslutning av över 1750 lokala och regionala myndigheter från 124 länder med fokus på hållbar utveckling utifrån det lokala och regionala planet. En projektgrupp är tillsatt på stadskontoret där miljöförvaltningen är
representerad. Sannolikt ska hållbar stadsutveckling vara ett tema för kongressen och det kommer finnas
möjligheter att visa upp goda exempel från Malmö.
Arbetet med kongressen projektleds från stadskontoret och miljöförvaltningen är representerad i projektgruppen. Stadskontoret har efterfrågat ytterligare stöd från miljönämnden i utvecklandet och genomförandet av kongressen. Sannolikt kommer flera av de stadsdelar där miljönämnden varit involverad i hållbarhetsarbete att förevisas på kongressen, till exempel Sege Park, Västra Hamnen, Hyllie, med flera. I dagsläget finns ingen extra finansiering av miljönämndens deltagande.
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Begäran om investeringsram
I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2021 med plan för 2022-2026.
Anvisning
Även om nämnden inte har några planerade investeringar under budgetåret eller planperioden ska investeringsbehovet kommenteras här.

Investeringsram
Begäran om investeringsram 2021 samt plan för 2022-2026 (belopp i tkr)

Anvisning
Här anger nämnden begäran om investeringsram för budgetåret och planperioden. Utgångspunkten är
att angivna belopp ska omfatta investeringar som nämnden avser att genomföra. Nämnden ska förhålla sig till den investeringsplan för nämnden som finns kommunfullmäktiges budget 2020
med plan för 2021-2022. Om äskandet avviker mot planen ska det tydlig framgå anledningen
till detta.
I textrutan under tabellen kan nämnden lämna kompletterande beskrivning av sin investeringsplan som
komplement till det som redan beskrivits i avsnittet om större planerade förändringar.
Om nämnden inte har något behov av investeringsram 2021 och inte heller har några investeringsplaner framöver kan rubrik Investeringsram döljas helt.
Ifyllnad av tabellen




I kolumn "Investeringstyp" kan investeringarna grupperas enligt valfri indelning (t.ex. "Inventarier till verksamhet xxx"). Lägg till rader i tabellen efter behov.
Belopp i tabellen anges i tusentals kronor (utan tecken).
I kolumnerna 2021-2026 anges totalbelopp per år (d.v.s. om nämnden planerar investera för
5 Mkr om året ska siffran 5000 anges i varje kolumn).

Kontrollera att "Summa investeringsram" i kolumn "Begäran 2021" stämmer med det totala behov av
investeringsram som nämnden har för budgetåret 2021.

Begäran
Investeringstyp

Plan

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Utbyte av äldre mätinstrument till luft- och bullermätning.

440

450

440

400

400

400

Kontorsinventarier

360

350

360

400

400

400

Summa investeringsram

800

800

800

800

800

800

Anvisning
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Här kan nämnden lämna kompletterande beskrivning av sin ovan angivna investeringsplan, som komplement till det som redan beskrivits i avsnittet om större planerade förändringar.
Under 2021 budgeteras 200 000 kronor till NOx instrument till mätvagn 4 samt 240 000 kronor till ett
partikelinstrument till mätstation Dalaplan.
Kontorsinventarier budgeteras till 360 000 till kontorsinventarier för planerade lokalanpassningar.
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Sammanfattning
Förslag till budget för revisorernas verksamhet ska enligt kommunallagen 11 kap 8 § upprättas av fullmäktiges presidium.
Fullmäktige svarar för att revisionen har tillräckliga resurser att genomföra revisionsuppdraget enligt
kommunallagen och god revisionssed. Granskningen ska vara så omfattande att revisorerna kan avge ett
väl underbyggt uttalande i revisionsberättelsen. Kommunallagen fastställer att revisorerna årligen i den
omfattning som följer av god revisionssed ska granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas
verksamhet. På samma sätt, genom lekmannarevisorer, granskar de även verksamheten i de kommunala
bolagen. En väl fungerande revision och ett tydligt ansvarsutkrävande är viktiga delar i den kommunala
självstyrelsen och den lokala demokratin. Ett otillräckligt revisionsanslag försvagar revisionen.
Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på fullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt
också för medborgarna. Med sin granskning och prövning bidrar revisionen till en effektiv verksamhet
samt att värna demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet.
Revisorerna ska årligen pröva och uttala sig om ansvarstagandet för samtliga revisionsobjekt, det vill säga
styrelser, nämnder och fullmäktigeberedningar. Uppdragets bredd ställer krav på helhetssyn i riskanalys,
granskning och prövning. Riskanalysen syftar till att identifiera och analysera de största riskerna i verksamhet, funktioner och processer. Analysen utgår från kommunens eller det kommunala företagets verksamhet, förutsättningar och struktur.
Malmö stad är en expansiv kommun som står inför en rad ekonomiska och demografiska utmaningar.
Den prognostiserade befolkningsökningen för med sig behov av en utbyggnad av kommunala verksamheter. Verksamhetens kostnader bedöms öka i snabbare takt än intäkterna och det finns ett betydande
investerings- och finansieringsbehov. Revisorerna har därav uppmärksammat fullmäktige på nödvändigheten av ett starkt fokus på tydlig ekonomisk styrning och kontroll av den löpande verksamheten. Revisorerna har i sin riskanalys och genom sina granskningar identifierat risker och brister inom bl.a. intern kontroll, beroendet av reavinster, verksamheternas måluppfyllelse och kostnadsutveckling, t.ex. kostnaderna
för hemlöshet och ekonomiskt bistånd. Den pågående pandemin för med sig såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga risker. Effekterna är än så länge svårbedömda och det finns många frågeställningar som
revisorerna behöver fördjupa sig i.
Intern kontroll, måluppfyllelse och ekonomi är centrala områden som revisionen behöver granska ingående för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan till kommunfullmäktige.
Revisorernas årliga granskning består av tre delar: grundläggande granskning, fördjupad granskning och
granskning av delårsrapport och årsredovisning. Inom samtliga delar krävs en kontinuerlig omvärldsbevakning samt kompetensutveckling och anpassning av granskningsprogram utifrån förändringar i lagstiftning och styrdokument. Den pågående digitaliseringen kommer att kräva investeringar i alla verksamheter
och innebär även behov av metod- och kompetensutveckling inom revisionens verksamhet.
Metodutveckling sker kontinuerligt för att säkerställa att granskningar genomförs med hög kvalitet och
skapar ett mervärde i verksamheterna. Under 2020 har granskningsprogram och rapportmallar reviderats
för att ytterligare stärka revisionens angreppsätt och tydliggöra granskningarnas resultat. Ett kritiskt, reflekterande och analytiskt tänkande genom hela revisionsprocessen, även till det egna arbetet, bidrar till att
revisionsmetoderna kan utvecklas och bli mer effektiva.
Revisorskollegiets uppdrag är omfattande och en arbetsfördelning har därför skett mellan revisorerna.
Revisorerna är indelade i fyra styrgrupper som har ett särskilt ansvar för att bevaka vissa nämnder och för
att bereda fördjupade granskningar inför beslut i revisorskollegiet. Det innebär att mötesfrekvensen är
högre än i en kommunal nämnd. Arvodeskommittén beslutade 2020-05-06 om tillämpningsföreskrifter till
gällande arvodesreglemente för förtroendevalda i Malmö stad. Tillämpningsföreskrifterna innebär högre
kostnader för sammanträdesarvoden än tidigare för revisorskollegiets bokslutsmöten och höstmöten med
samtliga nämnder.
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Förändringar i omvärlden
Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under
2021 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra förbättringar i den egna verksamheten?

Granskningen ska vara så omfattande att revisorerna årligen kan pröva och uttala sig om ansvarstagandet
för samtliga revisionsobjekt, det vill säga styrelser, nämnder och fullmäktigeberedningar. Uppdragets
bredd ställer krav på helhetssyn i riskanalys, granskning och prövning. Riskanalysen syftar till att identifiera
och analysera de största riskerna i verksamhet, funktioner och processer. Analysen utgår från kommunens
eller det kommunala företagets verksamhet, förutsättningar och struktur.
Malmö stad är en expansiv kommun som står inför en rad ekonomiskt och demografiska utmaningar.
Verksamhetens kostnader bedöms öka i snabbare takt än intäkterna och det finns ett betydande investerings- och finansieringsbehov. Revisorerna har därav uppmärksammat fullmäktige på nödvändigheten av
ett starkt fokus på tydlig ekonomisk styrning och kontroll av den löpande verksamheten. Revisorerna har i
sin riskanalys och genom sina granskningar identifierat risker och brister inom bl.a. intern kontroll, beroendet av reavinster, verksamheternas måluppfyllelse och kostnadsutveckling, t.ex. kostnaderna för hemlöshet och ekonomiskt bistånd. Den pågående pandemin för med sig såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga risker. Effekterna är än så länge svårbedömda och det finns många frågeställningar som revisorerna behöver fördjupa sig i.
Intern kontroll, måluppfyllelse och ekonomi är centrala områden som revisionen behöver granska ingående för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan till kommunfullmäktige.
Revisorernas årliga granskning består av tre delar: grundläggande granskning, fördjupad granskning och
granskning av delårsrapport och årsredovisning. Inom samtliga delar krävs en kontinuerlig omvärldsbevakning samt kompetensutveckling och anpassning av granskningsprogram utifrån förändringar i lagstiftning och styrdokument. Ett exempel på förändrad lagstiftning är Lagen om kommunal bokföring och
redovisning (LKBR) som trädde i kraft den 1 januari 2019.
Revisorskollegiets uppdrag är omfattande och en arbetsfördelning har därför skett mellan revisorerna.
Revisorerna är indelade i fyra styrgrupper som har ett särskilt ansvar för att bevaka vissa nämnder och för
att bereda fördjupade granskningar inför beslut i revisorskollegiet. Det innebär att mötesfrekvensen är
högre än i en kommunal nämnd. Arvodeskommittén beslutade 2020-05-06 om tillämpningsföreskrifter till
gällande arvodesreglemente för förtroendevalda i Malmö stad. Tillämpningsföreskrifterna innebär högre
kostnader för sammanträdesarvoden än tidigare för revisorskollegiets bokslutsmöten och höstmöten med
samtliga nämnder.
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Förändring och utveckling av nämndens verksamhet
Här besvarar nämnden följande frågor:
•
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom
nämnden framöver och varför?
Hur planerar nämnden att finansiera kommande verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller
kvalitetsutveckling?

Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på fullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt
också för medborgarna. Med sin granskning och prövning bidrar revisionen till en effektiv verksamhet
samt att värna demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet.
Metodutveckling sker kontinuerligt för att säkerställa att granskningar genomförs med hög kvalitet och
skapar ett mervärde i verksamheterna. Under 2020 har granskningsprogram och rapportmallar reviderats
för att ytterligare stärka revisionens angreppsätt och tydliggöra granskningarnas resultat. Ett kritiskt, reflekterande och analytiskt tänkande genom hela revisionsprocessen, även till det egna arbetet, bidrar till att
revisionsmetoderna kan utvecklas och bli mer effektiva.
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Begäran om investeringsram
I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2021 med plan för 2022-2026.
I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2021 med plan för 2022-2026.
Revisorskollegiet har inga planerade investeringar för 2021 och ser i dagsläget inte heller något behov av
en investeringsram för 2022-2026.
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Sammanfattning
Denna Budgetskrivelse utgör nämndens information till kommunstyrelsen inför beredning av förslag till
budget till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges budget avser budgetåret 2021 med plan för 2020–
2023. Investeringarna gäller året 2021 med plan 2022–2026. I Budgetskrivelsen har nämnden möjlighet att
lyfta det som anses angeläget för kommunstyrelsen att veta inför beredningen av budget 2021.
Servicenämnden är Malmö stads interna serviceorgan, vars roll är att ha hand om serviceverksamheter
som utförs i kommunal regi samt att förvalta och producera stadens fastigheter. Till sin hjälp har servicenämnden serviceförvaltningen. Serviceförvaltningens intäkter regleras via överenskommelser och avtal
med övriga förvaltningar och kommunala bolag. Det innebär att förvaltningen generellt sett inte får någon
pris- och lönekompensation från kommunfullmäktige.
Servicenämnden beskriver här utmaningar inför 2021 och planperioden 2022–2023. Gemensamt för utmaningarna är att de berör stora delar av förvaltningens verksamhet, samt att de har konsekvenser för
förvaltningens ekonomi. Riktningen framåt är att skapa ett Malmö, en sammanhållen stad. Nämndens
uppgift är att bidra till stadens helhetsuppdrag och ge en ännu mer effektiv service till övriga nämnder.
En stor utmaning servicenämnden och övriga nämnder står inför är att ekonomin i Sveriges kommuner
och regioner försämras. Skatteunderlaget minskar och det innebär att vi måste klara av ett större uppdrag
med mindre pengar. Covid-19 krisen har på kort tid satt djupa avtryck på samhällsutvecklingen och kan
medföra stora förändringar för Sverige och Malmö även på sikt, speciellt inom sysselsättning. Innehållet i
den initiala trend- och omvärldsanalysen påverkas också på flera sätt. Den globalisering vi tidigare sett får
nu ett bakslag där resor och utbyten begränsas för att minska smittspridningen. I stället har staden höjt
kompetensen inom de digitala arbetsverktygen. Utemiljöerna i staden får ett ökat tryck då Malmöborna
stannar hemma över sommaren och semestern och man uppmuntras att träffas ute i parker och grönområden. Samtidigt ökar Malmöbons förväntningar på staden, våra tjänster ska vara enklare, snabbare och
mer personifierade. Samhället har också stora utmaningar i integration, trygghetsfrågor och klimatförändringar. De är komplexa och svårlösta frågor som kommunen har ett stort ansvar för att lösa, men vi kan
inte göra det på egen hand. Vikten av samarbete och samverkan över gränserna är mer påtaglig än någonsin i Malmö.
En viktig prioritering för nämnden för 2021 blir att hjälpa staden med så effektiva lösningar och tjänster
som möjligt. Servicenämnden påverkar övriga nämnders ekonomi och möjlighet att utföra sina uppdrag.
Besparingar, effektiviseringar eller ändringar i utförande av tjänster på serviceförvaltningen kan resultera i
både positiva och negativa effekter på andra förvaltningar. Detta komplexa förhållande är viktigt att ha
med i planeringen av kommande budgetår.
Begäran om förändrat kommunbidrag till följd av driftskonsekvenser har de senaste åren inneburit att
nämndens negativa kommunbidrag har utökats, dvs servicenämnden har återlämnat medel till staden. Från
och med budgetskrivelse 2021 är förhållande det omvända, vilket innebär att servicenämnden nu begär
13,5 mnkr i sänkt negativt kommunbidrag.
Inför 2016 togs en modell fram mellan stadskontoret och serviceförvaltningen för hur den verkliga räntan
i förhållande till kommunens internränta ska regleras. Då flertalet av serviceförvaltningens lån sedan dess
har löpt ut och omförhandlats till en lägre ränta är det mesta av effekthemtagningen av räntan redan gjord.
Servicenämnden har i budgetskrivelsen 2021, tillsammans med berörda förvaltningar, identifierat ett investeringsbehov för 2021 på totalt 1 600 mnkr, varav beslutade investeringar 581 mnkr och planerade investeringar 848 mnkr, 160 mnkr i investeringsunderhåll och 11 mnkr i marksaneringskostnader.
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Förändringar i omvärlden
Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under
2021 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra förbättringar i den egna verksamheten?

Covid-19 och dess påverkan
Covid-19 har påverkat nämndens verksamheter på flera sätt. Utan förvarning ställdes vi inför en händelse
som på ett sätt markerar slutet på en epok och början på en annan. Nämnden kommer att påverkas av
konsekvenserna av pandemin under en oförutsägbar tid framöver, samtidigt som vi behöver förbereda oss
på liknande händelser i framtiden. Därav behöver vi begrunda de förändringar som sker och sätta dem i
relation till de trender som vi sett under en längre tid som exempelvis IT- och digitalisering, demografi,
sysselsättning, globalisering, klimatanpassningar, samhällssäkerhet, infrastruktur samt beredskap.
Effektiviseringar
En tuff ekonomisk period ligger framför oss med högre krav på besparingar och effektiviseringar. Kraven
kommer att genomsyra all verksamhet och alla planerade aktiviteter under det kommande året. De ekonomiska följderna och effekterna av Covid-19 påverkar servicenämnden i betydande utsträckning och
pekar i samma riktning; behov att effektivisera kapitalanvändningen och uppdragen. Genom att effektivisera sina uppdrag kan nämnden bidra till minskade kostnader för de beställande nämnderna. Dock finns
risken att kvaliteten i utfört arbete minskar. Servicenämnden har därför en utmaning i att undersöka effektiviseringar där hemtagningseffekten även ligger på servicenämnden, men utan att skapa negativa effekter
hos beställande nämnd. En partnerskapsdialog med övriga förvaltningar krävs för att minska kostnaderna
för andra förvaltningar, exempelvis genom att överväga kvalitetsförändringar där den negativa effekten av
lägre kvalitet inte ger alltför stora följdeffekter.
Inom ett flertal processer och samarbeten mellan stadens nämnder och bolag finns synergieffekter att
hämta hem. Potentiella synergieffekter och konsekvensbeskrivningar bör beaktas vid planering och samordning av stadens gemensamma processer. Exempelvis hållbar energianvändning, som huvudsakligen ger
upphov till lägre utsläpp av luftföroreningar när förbränning av kol och avfall minskar. Energieffektiviserande åtgärder bidrar även till att sänka fastigheternas driftskostnader och ger positiva effekter på inomhusmiljön. Ett annat exempel är lokalförsörjning i staden där samnyttjande av lokaler kan generera synergieffekter.
En potentiell effektivisering är att förvaltningarna kan renodla sin kärnverksamhet genom att hänvisa
uppdrag av lämplig karaktär att hanteras av kontaktcenter. Kontaktcenter som stadens ansikte utåt ökar
stadens tillgänglighet för Malmöborna och effektivisering kan uppnås om kontaktcenter nyttjas av förvaltningarna i högre grad.
Samarbeten
Genom att samarbeta och kraftsamla får vi nya idéer, perspektiv och kompetenser. Behovet av samarbete
har aldrig varit större med de specifika utmaningarna i åtanke som vi står inför. Samverkan mellan förvaltningarna kan leda till sänkta kostnader. Ett viktigt samarbete som behöver fördjupas vidare är mellan servicenämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden. Tillsammans påverkas dessa nämnder av det utökade uppdrag servicenämnden fått gällande skötsel av Malmö stads grönytor, gator och torg samt naturområden.
Serviceförvaltningen har tillsammans med förskoleförvaltningen startat ett projekt för att se över arbetsprocesserna och samtidigt undersöka möjligheterna att använda typ– och konceptförskolor i högre grad,
med syfte att sänka lokalkostnaderna för nya förskolor. Målet är att lägga grunden för nya synsätt både
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inom serviceförvaltningen och förskoleförvaltningen kring vilket typ av förskolebyggnader som kan vara
möjliga att etablera i staden.
Malmö återbyggdepå kopplar framgångsrikt ihop social och ekologist hållbarhet genom sin verksamhet att
sälja begagnat och fullt brukligt byggmaterial. Det är ett arbetsmarknads- och miljöprojekt som hjälper
många Malmöbor in på arbetsmarknaden. Sen 2019 har kommunstyrelsen täckt upp för den ökade kostnaden av driften till följd av verksamhetens flytt till nya lokaler. Flytten genomfördes till följd av stadens
beslut att avyttra fastigheten där verksamheten tidigare bedrevs. Nämnden ser gärna att kommunbidraget
fortsätter för att täcka de ökade kostnaderna. Nämnden kommer att göra den utredning kring driften av
Malmö återbyggdepå, som kommunstyrelsen förordat.
Nämnderna skulle kunna dra nytta av varandras kompetens samt effektivisera exempelvis fordon, maskinoch lokalanvändning. Administrativa tjänster skulle också kunna samordnas och centraliseras, exempelvis
skapandet av ett nämndskansli som hanterar hela stadens behov eller skapandet av flera icke valbara processer som anställning och lön för hela staden eller samordning av receptionister. Förslagsvis kan förutsättningarna utredas om att slå ihop stadens tre redovisningsenheter till en.
För att göra detta till en realitet måste tid avsättas för samarbete och benchmarking, som i sin tur leder till
minskad tid och kostnader för administration.
Beredskap och säkerhet
Servicenämnden utgör, som intern utförare av viss samhällsservice, ofta ett nav för övrig verksamhet vid
krissituationer. Stadens övriga förvaltningar förlitar sig ofta på stöd från servicenämnden för att kunna
utföra sitt uppdrag även under kriser. Detta visade sig bland annat vid flyktingkrisen och åter med Covid19. Servicenämnden gör därför bedömningen att det fortsatt är viktigt för staden att under perioden ha en
viss andel av drift och underhåll i egen regi. Detta är en fråga för kommunstyrelsen att bevaka. Nämnden
gör också bedömningen att förstärkningar kan behöva göras för egen del för att säkerställa god beredskap.
Covid-19 förstärker flera tidigare risker och medför en lång rad nya. Krisen har blivit ett test på hur väl
dagens globaliserade och digitaliserade samhälle klarar av att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. Slaget mot de globala försörjningskedjorna kommer sannolikt få många företag och organisationer att se över
sin lagerhållning och logistik.
Stadens tillväxt och förtätning
Befolkningsökningen ställer krav på Malmö som helhet och på servicenämnden som ansvarig för drift och
underhåll av delar av den offentliga miljön. Den ökande byggtakten och förtätningen av staden innebär
svårigheter att utföra ordinarie underhåll av stadsrummet under vardagar och dagtid. Servicenämnden kan
som intern utförare ge viktig information till övriga tekniska nämnder om hur förtätning och framkomlighet samspelar i verkligheten och därmed stärka framtida planering.
Malmös historia som industristad leder till konsekvenser för förtätningen. Efterhand leder kraven på förtätning i kombination med markföroreningar till att de nya lösningarna blir allt mer kostnadsdrivande,
exempelvis vad gäller buller och ersättning för uteytor. Den ökande befolkningen påverkar behoven av
renhållning av stadens utemiljöer.
Byggande
Nämnden har för avsikt att vidta åtgärder för att underlätta byggandet i staden. En av de uppmärksammade trenderna inför 2021 är att befolkningsökningen resulterar i ökad efterfrågan på de offentliga tjänsterna, vilket bland annat medför stora investeringsbehov avseende förskolor, skolor, LSS-boenden samt
fritidsanläggningar. Det är viktigt att alla investeringar genomlyses noga. I en lågkonjunktur sjunker oftast
kostnaderna för att bygga och det är viktigt att tillvarata den möjligheten så att staden bygger trots lågkonjunktur. Vid benchmarking med andra kommuner uppmärksammas exempelvis Helsingborgs stad, som
historiskt har satsat på att bygga i lågkonjunktur med goda resultat.
En annan utmaning för nämnden är risken med tomma lokaler till följd av Covid-19. Flera av de externa
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hyresgästerna har stora ekonomiska bekymmer och även om staden har hjälpt till med hyresreduceringar
finns risken att verksamheterna inte överlever. Nämnden ser också en utmaning ifall att indexuppräkningen uteblir under en längre period. Det skulle innebära mindre utrymme för underhåll och reinvesteringar
vilket kan komma att påverka standarden av nämndens fastighetsbestånd negativt.
Ett större fokus kommer att läggas på upphandling av entreprenader och ramavtal. Stadsfastigheter ser en
ökad möjlighet till kostnadseffektivitet genom att utmana till att utveckla metoder som innovationsupphandlingar och dialoger med marknadens aktörer. Utöver detta är stadsfastigheter med i olika arbetsgrupper tillsammans med miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, fastighets- och gatukontoret samt stadskontoret. Genom att bidra med avdelningens kompetens och delaktighet i tidiga detaljplansskeden kan
kostnadsdrivande effekter förebyggas som annars behöver hanteras i produktionen.
Nämnden ser möjligheter med stadsövergripande samarbeten som leder till ett effektivt utnyttjande av
stadens fastigheter. En form för detta skulle kunna vara samutnyttjande. Samutnyttjande kan förklaras
som att en och samma fysiska plats används till olika aktiviteter av olika brukare. Ett exempel på samutnyttjning är att öppna upp skolors lokaler med syftet att nå en ökad aktivitet på kvällar och helger vilket
bör leda till minskad vandalisering. Dessa insatser bör kompletteras med en översyn av fastighetsbeståndet
med avseende på de tomma lokalerna.
Förändrat kompetenslandskap
En större konkurrens om kompetens och arbetskraft ställer högre krav på Malmö stad som arbetsgivare.
Servicenämnden har i dagsläget svårt att rekrytera inom vissa yrkesgrupper. Nya lösningar, andra kompetenser samt nya yrken kan bidra till att lösa kompetensförsörjningen. Nedlagda praktiska gymnasieprogram
kan vara en bidragande faktor till framtida rekryteringsutmaningar. En eventuell lösning på detta skulle
kunna vara ett samarbete mellan gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och serviceförvaltningen
för att generera yrkesutbildningar där serviceförvaltningen står för den arbetsplatsförlagda praktiken för
att få ut fler ungdomar i arbetslivet med rätt kompetens. Exempel på utbildningar är bygg, kock, anläggning och fordonsmekanik.
På grund av effekterna av Covid-19 kommer antalet Malmöbor i försörjningsstöd och arbetslöshet sannolikt att öka. På kort till medellång sikt förväntas pandemin och hanteringen av den leda till en djup lågkonjunktur i Sverige, vilket tyder på en kraftigt ökad arbetslöshet under en längre tid. Redan etablerade samarbeten gällande arbetsmarknadsprojekt, trygghetspatruller, student/praktikplatser och sommarjobb kan
motverka denna utveckling i viss utsträckning.
Det sker ett generationsskifte inom arbetskraften med nya förväntningar och uppfattningar om en attraktiv arbetsplats samt högre digital och teknisk kunskap. Detta kan öka segregeringen av arbetskraften där
den äldre generationen lider av ett digitalt utanförskap. Högre krav på kompetens inom teknik och ITkompetens ställs inom de flesta yrkesgrupper.
Förnyelsebar energi
Servicenämnden har sedan 2014 haft mål att minska mängden köpt energi och öka andelen egenproducerad förnybar energi. Samtidigt som nämnden har möjlighet att agera föredömligt, måste insatserna vägas
mot hur den påverkar övriga stadens ekonomi.
Vid ny-, till- och ombyggnader undersöks möjligheten till att installera solenergi, för att bidra till målet om
att förse Malmö stads egna verksamheter med 15 % solenergi till 2030. I nuläget innebär utökningen med
15 % att intäkterna inte kommer att täcka utgifterna under solcellernas livstid. Teknikutvecklingen går
framåt och tekniken bör bli mer kostnadseffektiv. Det har skett en minskning i kostnader för installationen av solceller, samtidigt så fasas solcellsbidragen succesivt ut och det sker kontinuerligt förändringar på
den rörliga delen av energipriset som solceller påverkar. Kostnadsbilden kommer att följas i takt med solcellsutbyggnaden ökas för att maximera utbyggnadstakten utifrån att de ekonomiska förutsättningarna
förändras.
I linje med Agenda 2030 och de globala målen bidrar servicenämnden genom att energieffektivisera både
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befintliga och nya byggnader. Den totala energianvändningen för en fastighet är beroende av andra faktorer som servicenämnden inte själva styr över, som elanvändningen för elektronik och belysning. Energistatistik visar att det behövs satsningar för att minska användningen om Malmö stads energimål ska kunna
nås. Nämnden jobbar bland annat genom projektet Rebus, som syftar till att utveckla processen kring
energieffektivisering av kommunala befintliga byggnader. Utöver detta så arbetar nämnden kontinuerligt
med optimering av energianvändningen i fastigheterna via funktionsentreprenörerna som sköter driften av
fastigheterna. Det görs även energiåtgärdsprojekt, exempelvis i samband med underhållsprojekt, där utbyte
av styrsystem ofta är effektivare åtgärder. Utöver detta så har kraven på nybyggnationer skärpts vilket ger
utslag på energianvändningen när nya fastigheter tas i drift.
Klimat
Servicenämnden har stor påverkan på klimat och miljö genom transporter, livsmedelsinköp, byggnationer
samt drift av lokaler. Även om utsläppen av växthusgaser begränsas tillfälligt under pågående Covid-19
kris till följd av reserestriktioner och minskad industriproduktion blir effekten liten på den långsiktiga
trenden mot en tilltagande klimatförändring. Det beror på att de växthusgaser som redan finns i atmosfären kommer att öka uppvärmningen under lång tid framöver oavsett vad som sker i det korta perspektivet.
Det finns uppenbara risker med att klimatfrågor hamnar i bakgrunden av andra frågor när konjunkturen
viker och kommunernas ekonomi pressas. Det kan eventuellt i förlängningen komma att gå ut över satsningar på klimatanpassning och minska beredskapen för att hantera konsekvenser av extremregn, översvämningar, havsnivåstigningar och torka. Framförallt torka och till viss del ökade skyfall ställer högre
krav på skötsel, drift och renhållning av staden. Det ökande antalet Malmöbor samt annat levnadssätt i
spåren av Covid-19, resulterar i att människor rör sig mer utomhus och brukar utemiljöerna mer. Hur
detta kommer att påverka renhållning, skötsel och drift av utemiljöer på sikt vet vi ännu inte.
Servicenämnden fokuserar på att klimatanpassa både befintliga fastigheter och nybyggnationer. Regeringen
avser att införa krav på att byggherren ska upprätta och lämna in en klimatdeklaration vid uppförande av
ny byggnad från den första januari 2022. Klimatförändringar kan ge stora effekter, framför allt när det
gäller förändrade nederbördsmönster, temperaturer samt tillgång till livsmedel, men också med avseende
på förlust av ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Klimatanpassningen kan exempelvis handla om
gröna tak och att ersätta hårda ytor med ytor som släpper igenom regnvatten. På så sätt bidrar servicenämnden till ett mer robust Malmö. Den takt som klimatanpassningarna ska genomföras på kommer att
påverka kostnadsbilden.
Servicenämnden arbetar med flera målområden inom Malmö stads Miljöprogram samt Policy för hållbar
mat. I avvaktan på att nya mål antas avser nämnden att arbeta vidare med måluppfyllelse.
Digitalisering och den framtida staden
Digitalisering kommer att bli en stor del i servicenämndens arbete och utveckling. Dels handlar det om att
i verksamheten satsa, effektivisera och utveckla arbetet med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Dels
handlar det om att skapa en modern och fungerande stad mot bakgrund av den växande befolkningen och
förtätningen av Malmö. Servicenämnden behöver följa med den digitala förändringen som pågår i samhället och de förväntningar som medborgarna har på verksamheten. Det behövs också en beredskap på
ökade krav avseende tillgänglighet samt att utveckla arbetet med att hitta mobila och digitala lösningar.
Covid-19 agerade som en katalysator för digitaliseringen och snabbt ställde staden om sig till att bli en mer
digital arbetsplats. Flexibla lösningar har vuxit fram, så som att arbeta från hemmet samt en förflyttning
från det personliga mötet till det digitala. Det har varit en omställning, men har påvisat möjligheterna med
att arbeta mer digitalt.
En utmaning med digitaliseringen man inte bör bortse ifrån är digitalt utanförskap, där vissa grupper i
samhället inte har samma förutsättningar att följa med i den digitala utvecklingen. Detta är märkbart i
nämndens verksamheter så som kontaktcenter, debiteringstjänster samt färdtjänst. Tillgänglighetsdirektivet
införs fullt ut 2021 och kommer ställa högre krav på nämndens interna och externa kommunikation.
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Förändring och utveckling av nämndens verksamhet
Här besvarar nämnden följande frågor:
•
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom
nämnden framöver och varför?
Hur planerar nämnden att finansiera kommande verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller
kvalitetsutveckling?

Utvecklingsarbete
Servicenämnden strävar efter att utveckla en närmare relation och bidra till de andra förvaltningarnas utveckling och tona ner de skarpa beställare-utförare rollerna som länge präglat relationerna mellan nämnden och dess beställande nämnder. Förvaltningen arbetar därför med inställningen att vi tillsammans är en
smart servicepartner till staden, och har mycket att bidra med, från strategisk planering till utförande.
Nämnden planerar att förstärka medarbetardriven verksamhetsutveckling och så kallad idékultur. Aldrig
tidigare har det varit viktigare att stärka och uppmuntra den interna idérikedom och innovationsförmåga
som finns. Dessa tider kräver kreativitet och mod, något som arbetet med idékultur kommer att fånga in.
Förvaltningen har inlett ett arbete med att stärka chefers och medarbetares kommunikation, genom att
skapa en så kallad kommunikativ organisation, som kommer att medföra både utvecklingsmöjligheter och
bättre kommunikationsarbete.
Nya verksamheter och ny teknik
Det utökade uppdraget avseende grönyteskötsel i hela staden samt alla naturområden är en stor förändring
som kommer att prägla kommunteknik framöver. Från och med april 2021 tar kommunteknik över ytterligare skötsel av grönytor, gator och torg i Malmö. Synergieffekter av ovanstående är bättre samarbete
inom och mellan förvaltningarna och därmed bättre service till Malmöborna. Samarbetet med tekniska
nämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden är av stor betydelse för att lyckas med uppdraget
Under 2021 planeras nämnden att få ett utökat uppdrag inom IT och digitalisering. I dagsläget ansvarar
servicenämnden endast för IT-service. I den nya organisationen som skapas kommer även IT-enheten och
digitaliseringsenheten från stadskontoret, samt eventuellt delar av systemförvaltning att ingå. Målsättningen är att skapa en tydlig och sammanhållen organisation som i partnerskap med stadens förvaltningar ska
fortsätta att leverera god service samt en ökad utvecklingstakt. Genom att driva utveckling på förvaltningarna genom informationsteknologi och digitalisering kommer synergieffekter som ökat samarbetet, minskad administration, effektivare IT-lösningar samt antagandet av ett helhetstänk inom staden att hämtas
hem.
Förvaltningen arbetar för att utveckla hanteringen av fastighetsinformation kopplat till fastighet och allmän platsmark och förbereder upphandling av nytt IT-stöd. Detta resulterar i att föråldrade system kan
avvecklas och därmed minska administration och licenskostnader.
Förändrade arbetssätt
En av möjligheterna länkade till de utmaningar nämnden står inför är ett förändrat arbetssätt. Covid-19
har agerat som en katalysator för digitala och flexibla arbetssätt. Ett behov finns att investera resurser i
förändringsarbete, testa nya idéer samt att snabbt sprida lyckade lärdomar till resten av organisationen, för
att i slutändan skapa mer värde för de vi finns till för. Den digitala och IT-mässiga infrastruktur som nu
finns i Malmö stad har möjliggjort arbete hemifrån för de yrkesgrupper där det lämpar sig och ändrat uppfattningen om behov av kontorsplatser. Digitala möten har ersatt många fysiska möten och resandet mellan olika kontor har minskat. Det går aldrig att ersätta det personliga mötet helt, men vi ser att lokalytor
inte behövs i den stora omfattning vi tidigare utgått ifrån. Vi står inför ett nytt normalläge. Den digitalisering som drivits av Covid-19, som presenterat nya möjligheter till distansarbete, skapar möjligheter till en
potentiell rationalisering av lokalyta och därmed kostnad. En potentiell risk med att flera jobbar eller stuBudgetskrivelse 2021, Servicenämnden

8(18)

dera hemifrån är den ökade belastningen på digitala system och kommunikationslösningar. Det ökar dessutom risken för intrång i och kapningar av digitala system.
Samordning av processer i staden
Servicenämnden efterlyser förbättrad samordning av stadens gemensamma processer, exempelvis hanteringen av GDPR, ärendehantering och avvikelsehantering. I dagsläget skiljer sig tolkning och utförande
avsevärt mellan nämnderna. Genom att arbeta mer integrerat och med ett enhetligt arbetssätt, uppnås
större effektivitet inom staden. Nämnden identifierar också stor potential i att centralt samordna processer
på ett sådant vis som inspirerar till nytänkande och utveckling inom stadens gemensamma processer. Synergieffekter av bättre samordning av gemensamma processer är minskat antal styrdokument samt minskad administration.

Pågående och planerade investeringar
I riktlinjerna kring investeringsramarna framhålls att nämnderna ska planera och prioritera utifrån den
tilldelade investeringsramen under hela planeringsperioden. Målet om en hållbar ekonomisk utveckling
sätter indirekt en gräns för investeringsverksamhetens omfattning i staden. Det väcker frågan om stadens
höga investeringsvolym och om kommunen själv ska investera i så hög grad, eller om det är lämpligare att
sprida riskerna för utbyggnaden på fler aktörer.
Behov av gemensam målbild
Malmö stad växer snabbt och det är en utmaning att vara kostnadseffektiv samtidigt som krav på funktioner och färdigställandetider ökar. Ett exempel på detta är utbyggnaden av förskolor och grundskolor.
Mängden inkomna beställningar ställer högre krav på samverkan både mellan de tekniska förvaltningarna
och mellan serviceförvaltningen och de beställande förvaltningarna. En gemensam målbild i ett tidigt
skede är önskvärt för att i högre grad kunna säkerställa önskade lokalbehov och färdigställandetider.
Serviceförvaltningen har tillsammans med de beställande förvaltningarna, tidigare Lokal i Malmö (LiMa)
och representant från stadskontoret fortsatt med regelbundna avstämningsmöten gällande servicenämndens investeringsutrymme. Avstämningarna med respektive förvaltning har genomförts under våren 2020
i syfte att säkerställa att det råder en samsyn gällande förvaltningarnas investeringsbehov för perioden
2021–2026. Parallellt med budgetskrivelsen 2021 tar respektive nämnd fram lokalbehovsplaner som omfattar perioden 2021–2035, där nämnderna belyser sitt framtida behov av lokaler. Ytterligare syfte med
avstämningen i mars var för att få en samlad bild inför återrapportering till kommunstyrelsen gällande
servicenämndens investeringsbehov för 2020 och 2021. Sammanfattningsvis är serviceförvaltningens bedömning, utifrån erfarenhet, att projekten kan vara svårbedömda ur ett tidsperspektiv vilket kan komma
att påverka hur kostnaderna fördelas över perioden.
Investeringsbehov 2021 - 2026
Budgetskrivelsen omfattar perioden 2021–2026. Investeringar som avslutas under 2020 är inte med i planen för kommande period. Investeringarna redovisas per förvaltning samt i beslutade respektive planerade
investeringar. Gruppen beslutade investeringar omfattar investeringar objektsgodkända av kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige till och med 30 juni 2020 samt beslutade investeringar på servicenämndens delegation (investeringar under 15 mnkr). Servicenämnden äskar investeringsram som grundar
sig på beställande förvaltningars behov.
Servicenämnden har i budgetskrivelsen 2021, tillsammans med berörda förvaltningar, identifierat ett investeringsbehov för 2021 på totalt 1 600 mnkr, varav beslutade investeringar 581 mnkr och planerade investeringar 848 mnkr, 160 mnkr i investeringsunderhåll och 11 mnkr i marksaneringskostnader.
Marksanering
Marksaneringskostnader som bedöms vara värdehöjande för fastigheten inryms i servicenämndens äskade
investeringsram med 11 mnkr för att överföras till fastighets- och gatukontoret i samband med färdigstäl-
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landet. Marksaneringskostnader i samband med nya exploateringsområden är inte med i servicenämndens
budgetäskande utan hanteras av tekniska nämnden.
Saneringskostnader i samband med om- och tillbyggnad på befintliga fastighetsobjekt, som belastar resultaträkningen, se rubriken Driftskonsekvenser.
Grundskoleförvaltningen
Investeringarna för investeringstypen grundskolor uppgår år 2021 till totalt 478 mnkr varav 228 mnkr
redan beslutade projekt och 250 mnkr för planerade projekt.
Beslutade grundskolor som beräknas vara klara 2021 och framåt:
Ett omtag har gjorts gällande Djupadalsskolan som anpassas för att uppfylla dagens tekniska normer för
en skola. Projektet omfattar ny-, om- och tillbyggnad av befintlig skola. Beräknat färdigställande är sommaren 2021. Under 2020 har det tillkommit en beställning av en ny idrottslokal som kommer att tillhöra
Djupadalsskolan och den kommer att placeras där nuvarande Wadstagården ligger.
Nybyggnationen av Malmö Idrottsgrundskola, MIGR, vid Malmö stadion, planeras att vara färdigställd
sommaren 2021. Skolan kommer att ha en idrottsprofil och beräknas tillföra cirka 200 platser. Klassrummen kommer vara tekniskt dimensionerade för 540 platser avseende storlek och ventilation. En ny sporthall uppförs i samband med den nya skolan.
Om- ny- och tillbyggnad av Slottstadens skola planeras att färdigställas till sommaren 2023. Projektet har
ändrat omfattning och försenats då rivningslov inte har beviljats för fyra mindre byggnadsdelar. Projektet
omfattar nu tillbyggnad, verksamhetsanpassning och renovering av befintliga lokaler. Skolan beräknas
tillföra 200 nya platser.
Nybyggnation av Nya Högaholmsskolan pågår och beräknas vara klar maj 2023. Den nya skolan byggs
bredvid den nuvarande Högaholmsskolan och kommer att omfatta årskurs F-6. Samtidigt byggs en ny
gymnastikhall. Klassrummen kommer vara tekniskt dimensionerade för 630 platser avseende storlek och
ventilation.
Planerade investeringar som beräknas vara klara 2023 och framåt:
Om-, till- och nybyggnation av Kungshögsskolan i Oxie, som även innefattar rivning av del av befintlig
skola, beräknas vara klar till sommaren 2023.
Ny grundskola i Hyllie, F-9, öster om Sifåkersvägen, Malmö International School, planeras tillföra 650 nya
platser och färdigställs under sommaren 2023.
Planering för invändig renovering av Pildammsskolan (byggnad A, B, G) pågår. Planerat färdigställande är
våren 2023.
Planering för en särskola vid Lindängeskolan, Solhuset, pågår. Beräknat färdigställande är 2024.
I kvarteret Mölledal var planen att uppföra en ny skola med kapacitet för 780 platser samt 70 särskoleplatser. När projektsumman blev känd, valde beställande förvaltning att gå ur projektet, då de ansåg att kostnaden inte låg i linje med deras förväntning. Projektet stoppades och nu har en ny beställning av skola
inkommit. Beställningen avser 650 platser, F-9, och ingen särskola. Diskussion pågår kring hur projektet
ska hanteras, då det finns ett bevarandekrav på de flesta delar av befintlig byggnad där skolan planeras att
placeras. Bevarandevärdet kan innebära merkostnader för projektet och finansieringen behöver belysas
och fastställas innan projektet påbörjas.
I slutet av perioden planerar grundskoleförvaltningen för nya skolor i Hyllie, Limhamn och Nyhamnen till
följd av stadens befolkningsutveckling.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Budgetskrivelse 2021, Servicenämnden
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Investeringar för investeringstypen gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen uppgår 2021 till totalt
137 mnkr och avser planerade projekt.
Bristerna i ventilationen på Universitetsholmens gymnasium i kombination med växande elevkullar gör att
gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen vill riva skolan och bygga en ny på tomten. Den nya skolan
innebär en kapacitet för 1 000 till 1 100 platser, en utökning från nuvarande 760 platser. Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen önskar att skolan ska vara klar sommaren 2024. Det finns dock en risk för
att färdigställandetiden inte kan hållas på grund av att detaljplanen inte är klar. Den nya skolan är tänkt att
inrymma både yrkesförberedande och högskoleförberedande program.
Längre fram i budgetperioden bedömer gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen att det finns behov
av en ny gymnasieskola med 1 100 platser. Beräknad byggstart är 2023 med färdigställande 2027.
Förskoleförvaltningen
Investeringar för investeringstypen förskolor uppgår år 2021 till totalt 249 mnkr, varav 153 mnkr för redan
beslutade projekt samt 96 mnkr för planerade projekt.
Behoven av nya platser i utbyggnadsområdena är kopplade till befolkningsprognoserna per delområde,
men framförallt kan de hänföras till specifika detaljplanearbeten eller andra planer för dessa områden.
Andra orsaker är att det råder brist på platser i vissa delar av staden och att lokaler med brister i fysiska
miljön behöver ersättas. Behoven av nya platser ökar också till följd av att platser i tillfälliga paviljonger
behöver ersättas. Det bör framhållas att flera paviljonger uppnår maximal tid för etablering under planeringsperioden. Sammantaget är det som regel en kombination av orsaker eller faktorer enligt ovan som
motiverar de olika projekten i den samlade investeringsplaneringen.
Beslutade förskolor som beräknas färdigställas 2021 och framåt:
En ny förskola byggs i Rönneholm för 300 platser med planerat färdigställande årsskiftet 2020/2021.
Även Ellstorps nya förskola beräknas vara klar i början av 2021 och byggs för 120 platser.
Våren 2022 beräknas en ny förskola i Kroksbäcksparken, Ärtans förskola vara färdigställd med 120 platser. Även Tomasgårdens förskola i Fosie, med 200 platser, planeras färdigställas inför sommar 2022. I
kvarteret Priorn vid Triangeln planeras för en ny förskola med 100 platser och beräknat färdigställande
hösten 2022.
Nybyggnationen av Traktorns förskola, i Elinelunds gård Limhamn, beräknas vara färdigställd 2023. Förskolan är planerad för 160 platser.
Stensjöns förskola med 180 platser beräknas färdigställas 2023/2024.
Planerade förskolor som beräknas färdigställas 2022 - 2024:
•
•
•
•
•
•

Sifs nya förskola i Hyllie, söder om södra vattenparken med 140 platser och Bollens förskola vid
Malmö IP med 160 platser beräknas vara klar 2022.
Sommarängens förskola med 160 platser planeras vara klar 2023.
Tillbyggnaden av Klövervallens förskola i Amiralsstaden beräknas vara klar 2023, med 80 platser.
Rivning och nybyggnation av en förskola i Bunkeflo, Ängsslätts förskola, med 140 platser planeras vara klar sommaren 2023.
Ny förskola i Mellersta Holma beräknas vara klar hösten 2023, med 80 platser.
Brages nya förskola 160 platser planeras vara klar 2024.

Planerade förskolor som beräknas vara färdigställda 2025 och framåt.
Några exempel är: Bellevue nya förskola (95 platser), nybyggnation av Gullviksborgs förskola (110 platser)
ny förskola vid Hårds väg i Amiralsstaden (80 platser) önskemål ny förskola vid Södervärn (80 platser)
rivning och nybyggnation av Hästhagens förskola (160 platser) samt avetablering av paviljongförskola och
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nybyggnation av Hammarhajens förskola i Hammarspark (120 platser).
Funktionsstödsförvaltningen
Investeringar för investeringstypen funktionsstödsförvaltningen uppgår 2021 till totalt 96 mnkr, varav 24
mnkr för redan beslutade projekt och 72 mnkr för planerade projekt.
Behovet av LSS-boenden ökar enligt funktionsstödsförvaltningen och många står i kö för ett boende inom
Malmö stad, särskild avgift kan komma att utkrävas om inte Malmö stad lever upp till gällande lagkrav.
Även ett ökat behov av daglig verksamhet och gruppboenden finns. Numera ingår även socialpsykiatrin i
funktionsstödsnämndens ansvarsområde.
Beslutade LSS-boenden som beräknas färdigställas under 2021:
•
•

Stensåkern 2, i Oxie, nybyggnation av ett LSS-boende med sex lägenheter beräknas att färdigställas vid årsskiftet 2020/2021.
Strax intill Wowragården pågår ett arbete för att bygga ett LSS-boende med fyra lägenheter, med
beräknat färdigställande sommaren 2021.

Planering för flera LSS-boenden med färdigställande under 2022–2023 pågår. Under 2022 planeras för att
färdigställa två nybyggda boenden med vardera sex lägenheter vid Mölledalsskolan. Hedmätarens LSS,
som avser ett boende med sex lägenheter, planeras vara klart 2022.
Till hösten 2023 beräknas två boenden vid Tullstorp vara färdigställda. Vardera boende omfattar sex lägenheter. I slutet av 2023 beräknas Louisedahl 1, ett boende med sex lägenheter vara färdigställt.
Planering för ett socialt genomgångsboende, enligt SOL, om 10–12 platser pågår, trolig placering är i
Västra Skrävlinge. Beräknat färdigställande är 2023/2024.
Behovet av nya gruppbostäder är fortsatt stort. Behovet bedöms att uppgå till 12 platser per år från och
med 2021.
Det finns även ett behov av nya lokaler för daglig verksamhet. I planeringen finns behovet upptaget med
färdigställande 2024.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Investeringar för investeringstypen arbetsmarknads- och socialförvaltningen uppgår 2021 till totalt 1 mnkr
och avser ett planerat projekt gällande att bygga ett arkiv i byggnad T plan 0 i Heleneholm 4. För närvarande pågår utredning och projektering angående lämplighet och placering samt lösningar avseende teknik
och byggnation.
I budgetskrivele 2020 lyfte arbetsmarknads- och socialförvaltningen att det ökade behovet av sociala boenden är en utmaning för staden. Behovet avsåg främst boende för hemlösa familjer ex modulbostäder typ
Blombuketten och Danska vägen samt i Rönneholm.
I samband med avstämningen i mars månad 2020 informerade arbetsmarknads- och socialförvaltningen
att deras kommande behov av lokaler troligtvis inte kommer att förhyras av serviceförvaltningen.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen
För investeringstypen för hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen finns inga belopp upptagna förrän med
början 2022.
En förstudie kommer att påbörjas för översyn av möjligheten att bygga om byggnad 30 i Sege park för
särskilt boende med planerad inflyttning i början av 2026.
Vid avstämningsmötet våren 2020 har hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen lyft att det finns behov av
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ett demensboende till följd av demografi. Färdigställandet bedöms till efter perioden (2027/2028).
Fritidsförvaltningen
Investeringarna för investeringstypen fritidsförvaltningen uppgår 2021 till totalt 91 mnkr varav 56 mnkr
avser beslutade projekt och 35 mnkr avser planerade projekt.
Beslutade fritidsinvesteringar som planeras att färdigställas 2021:
Heleneholms sporthall behöver genomgå en omfattande byggnadsteknisk renovering för att kunna fortsätta vara en ändamålsenlig idrottslokal. Grundskoleförvaltningen har uttalat ett stort behov av sporthallen
och fritidsförvaltningen bedömer att sporthallen kommer behövas för att tillgodose den ökande befolkningens behov av aktivitetsytor. Dessutom är hallen den näst största publika sporthallen i fritidsförvaltningens anläggningsbestånd. Planerat färdigställande är 2021.
Limhamn fritidsgårds nuvarande lokaler är inte optimala och på sikt för små med tanke på befolkningsprognosen för Limhamn. I anslutning till Limhamnsskolan byggs en gammal lokstallsbyggnad om till fritidsgård som beräknas vara färdigställd sommaren 2021.
Ny sporthall uppförs i samband med den nya skolan för Malmö idrottsgrundskola. Hallen ska omfatta 500
sittplatser, klättervägg och ska vara utrustad för att kunna ta emot tävlingar och arrangemang för personer
som är rullstolsburna. Sporthallen beräknas tas i drift till höstterminen 2021.
Planerade projekt med färdigställande 2021 och framåt:
Omklädningsrummen i Pilbäcks sporthall är otillräckliga för att klara både behovet från föreningarna som
har aktiviteter i sporthallen och behovet från föreningarna som har sin verksamhet på Pilbäcks IP. En
omklädningsbyggnad planeras att byggas i anslutning till sporthallen och beräknas tas i drift våren 2021.
Utredning pågår om att anlägga ny konstgräsplan i Hyllie. Beräknat färdigställande är 2021.
En ny förskola, Bollen, kommer att byggas i anslutning till Malmö IP. Med anledning av detta behövs
ersättningsytor för beachvolleyboll och träningsyta för fotboll. Planerat färdigställande är 2022.
Hyllievång växer och till höstterminen 2023 är planen att ytterligare en grundskola är färdigställd i området. Även behovet av möjlighet till fritidsaktiviteter ökar och därför är förslaget att bygga både en sporthall
och en fritidsgård direkt i anslutning till grundskolan, med planerat färdigställande till 2023. Planering
pågår för att anlägga ytterligare en sporthall i Hyllie i slutet av perioden (2026).
Inom en period av tre till fyra år finns det behov av ytterligare simytor utöver den planerade ersättningshallen för Simhallsbadet. Det är främst bassängutrymme för skolsimverksamhet och i andra hand för föreningsverksamhet och motionärer som behöver kompletteras. Behovet bedöms till 2023/2024. I mars
månad 2020 fattade fritidsnämnden beslut om hemställan hos kommunfullmäktige om inriktningsbeslut
för etablering av nytt bad.
Ambitionen är att under perioden påbörja en utfasning av konstgräsplaner med gummigranulat till mer
miljövänliga underlag. I vilken takt utfasningen kommer att ske är osäker eftersom det i dagsläget inte
finns några prövade och godkända miljövänliga konstgräsplaner. I planen bedöms behovet till en ny fotbollsplan per år fram till och med 2026. Närmast i tiden är planen att på Lindängen idrottsplats ena grusplan anlägga ett alternativ till dagens konstgräsmaterial.
I planen för kommande period finns även utbyte av konstgräs på Malmö IP som beräknas vara klart 2022.
Utbytet, som sker vart tredje år, följer de riktlinjer om utbyte gällande en elitplan.
I samband med planerad nybyggnation av grundskola i Nyhamnen planeras även för nybyggnation av en
sporthall kopplat till skolan. Planerat färdigställande för både skola och sporthall är sommar 2026.
Ishallarna i Limhamn och Kirseberg är två objekt som inom en snar framtid behöver rustas upp eller erBudgetskrivelse 2021, Servicenämnden
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sättas med en nybyggnation då de är gamla och ej fullt ändamålsenliga. För närvarande pågår en utredning.
Satsningen på ishallarna är planerad till 2026–2028.
Omvandlingen av stadionområdet etapp två och tre:
Fritidsnämnden ser utvecklingen av Stadionområdet som en central fråga inom den kommande tioårsperioden, både verksamhetsmässigt för idrotts- och föreningslivet i Malmö och ur ett ekonomiskt perspektiv. Tidplanen och ordningsföljden av kommande anläggningar är av betydelse. Bedömningen att
Simhallsbadet ska kunna bibehållas till 2029 kvarstår. Fritidsnämnden ser beslut om en ny multifunktionell
idrotts- och verksamhetsbyggnad (multihall) som en central del i Stadionområdets utveckling, då en sådan
multihall möjliggör områdets fortsatta utveckling. Delar av stadion som ska rivas är i dåligt skick och ersättningsytor har behövts skapas för omklädningsrum som inte kan användas. Det behövs ett inriktningsbeslut för att serviceförvaltningen i dialog med fritidsförvaltningen ska kunna lägga upp en plan för ersättningsytor då det inte längre är möjligt att upprätthålla standarden i stadion.
Kulturförvaltningen
Planerade investeringar för investeringstypen kulturförvaltningen uppgår 2021 till 13 mnkr.
Renoveringen av Kirsebergs kulturhus planeras att färdigställas 2021.
Nytt konstmuseum – Medel för nytt konstmuseum finns upptaget i planen med början 2026. Kommunstyrelsen gav för något år sedan kulturnämnden i uppdrag att fördjupa de olika lokaliseringsalternativen
innan beslut kan tas om etablering av ett nytt konstmuseum. Utredningen om alternativa placeringar av
nytt konstmuseum blev klar maj 2019 och för närvarande görs en konsekvensbeskrivning. Ska nytt
konstmuseum byggas i serviceförvaltningens regi är färdigställandet planerat till efter perioden. Kulturförvaltningens intention är en invigning under 2029.
Serviceförvaltningen
Investeringarna för investeringstypen serviceförvaltningen uppgår 2021 till totalt 364 mnkr och inkluderar
även serviceförvaltningens reinvesteringar och egeninvesteringar på 245 mnkr. Av totalt investeringsbelopp avser 120 mnkr redan beslutade projekt och 244 mnkr planerade investeringar.
Investeringar som tas upp under serviceförvaltningens investeringar är förvaltningens egna investeringar,
investeringar för andra hyresgäster som inte är förvaltningar i Malmö stad. Investeringarna avser exempelvis planerad ombyggnation för kommuntjänsters verksamhet såsom extern service med specialtransporter
och lokalt placerade vindkraftverk. Investeringar avseende inventarier skolkök återfinns även här. Utöver
ovan redovisas även de investeringar som avser exempelvis räddningstjänst Syd, Malmö Opera samt region Skåne samt externa hyresgäster under serviceförvaltningens investeringsbehov.
I redan beslutade projekt ingår till- och ombyggnation av teatern inom Hipp.
Lokalt uppförda vindkraftverk har identifierats som strategiska investeringar för Malmö stad. Till följd av
de långa beslutsprocesserna finns det en osäkerhet kring tillståndsprocessen och tidsplanering. Gällande
det planerade vindkraftverket vid Yttre Ringvägen pågår en tillståndsprocess med planering att under kvartal tre 2020 lämna in ansökan om tillstånd till Länsstyrelsen. Detta under förutsättning att utredningar
kopplade till miljökonsekvensbeskrivning inte visar på uppenbar olämplighet att uppföra vindkraft. Gällande vindkraftverk i Norra Hamnen, fas 1, avvaktar serviceförvaltningen besked från fastighets- och gatukontoret om laga kraft vunnen vattendom för planerad utfyllnad. Detta sker troligen tidigast 2021. Därefter planeras för upphandling av utförare av tillståndsprocessen.
Reinvestering
Allt eftersom implementeringen till komponentavskrivning fortskrider har serviceförvaltningen uppmärksammat att vissa åtgärder är att betrakta som reinvestering, exempelvis renoveringen av hela fasader, ledningssystem gällande vatten och avlopp (”stambyte”) och större takåtgärder med underliggande konstruktion. Reinvestering avser utbyte av byggnadsdelar, system och systemkomponenter i sin helhet med syfte
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att bibehålla fastighetens värde utan att tillföra någon ny standardförhöjande funktion.
För att staden inte ska hamna i ett läge där denna typ av åtgärder åsidosätts och ett eftersatt underhåll
skapas behöver investeringsmedel avsättas för detta. På sikt kan detta innebära att behovet av investeringsunderhåll kommer att minska och att behovet av reinvesteringar kommer att öka.
I samband med ombyggnadsarbeten på Monbijouskolan, Österportskolan, Slottstadens skola och Djupadal skolan genomförs beslutade åtgärder som avser ventilations- och inre underhållsarbeten. Även stambytet på Henrik Smithsgården är en beslutad åtgärd.
Planerade reinvesteringsprojekt avser arbeten i samband med ny-, om- och tillbyggnad av Kungshögskolan
samt ventilationsåtgärder avseende Oxievångsskolan.
Egeninvestering
Serviceförvaltningen ser ett ökat behov av egeninvesteringar bland annat för myndighetskrav som ställs på
hyresvärd, energibesparande åtgärder, inklusive solcellsinstallationer, som innebär lägre energikostnader
och för att kunna nå stadens miljömål. Det är lämpligt med ett samlat grepp för att prioritera klimatanpassninginsatser utifrån behovet att minska ekonomiska och verksamhetsrisker, men också hur dessa kan
utföras för att bidra till så många av stadens mål som möjligt.
Utöver ovan kan klimatanpassningsåtgärder som har koppling till stadens skyfallsplan tillkomma. Under
2020 genomförs ett klimatanpassningsprojekt i anslutning till Skolgränds LSS. Projektet är en pilot som
kommer att utvärderas efter genomförandet. Efter utvärdering behöver beslut tas om hur Malmö stads ska
gå vidare samt hur åtgärderna ska finansieras då staden som helhet gynnas.
Investeringsunderhåll
För 2021 bedömer serviceförvaltningen att behovet av investeringsunderhåll uppgår till totalt 160 mnkr.
Redan beslutade åtgärder är byte av belysning på Kirsebergsskolan och byte av ventilation på Slottsholmen.
Serviceförvaltningen gör bedömningen att förvaltningens behov av investeringsunderhåll kan fluktuera
över åren.
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Begäran om investeringsram
I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2021 med plan för 2022-2026.

Investeringsram
Begäran om investeringsram 2021 samt plan för 2022-2026 (belopp i tkr)
Begäran

Plan

Investeringstyp

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Servicenämnden

1 600 000

1 700 000

1 700 000

1 600 000

1 600 000

1 300 000

Summa investeringsram

1 600 000

1 700 000

1 700 000

1 600 000

1 600 000

1 300 000

Uppdelning i brutto i tkr per investeringstyp och beslutade respektive planerade investeringar, se bilaga 1.
I budget 2020 beslutade kommunfullmäktige att ge servicenämnden 500 mnkr i lägre investeringsram för
2020 och 2021 jämfört med servicenämndens budgetäskande. Samtidigt beslutade kommunfullmäktige att
ge servicenämnden i uppdrag att i samråd med beställande nämnder ta fram förslag på hur servicenämndens investeringsutrymme för perioden 2020–2021 ska fördelas per beställande nämnd så att investeringarna ryms inom ram för respektive år och återrapportera till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen godkände återrapporteringen den 3 juni 2020 med den samlade bedömningen att för år 2020–2021 täcks stadens investeringsbehov i verksamhetslokaler.
Servicenämndens begäran om investeringsram för 2021 uppgår till 1 600 mnkr. För år 2022 bedöms behovet uppgå till 1 700 mnkr. Servicenämnden bedömer att behovet för 2021 och 2022 totalt är 200 mnkr
lägre i jämförelse med beslutad Kf-budget för 2020.
Underlaget för budgetäskandet 2020 togs fram våren 2019. Vid det tillfället hade de beställande förvaltningarna en mer optimistisk inställning till vilka projekt som var aktuella och hur snabbt de kom i tiden.
Konsekvenserna av denna mer positiva inställning visade sig i utfallet 2019 som blev betydligt lägre än
beslutad ram för 2019. I servicenämndens budgetäskande för 2020 var bedömningen att från och med
2023 skulle beställande förvaltningars investeringsbehov minska. Efter avstämningar med de beställande
förvaltningarna från och med hösten 2019 flyttades projekt framåt i tiden, vissa projekt avslutades i tidigt
skede, projekt har tillkommit och vissa projekt har blivit dyrare, vilket nu påverkar prognosen framåt.
Prognosen för 2021 och 2022 är lägre i jämförelse med beslutad Kf-budget men från och med 2023 bedömer servicenämnden att beställande förvaltningars investeringsbehov kvarstår på 2021 års nivå.

Driftskonsekvenser
Begäran om förändrat kommunbidrag till följd av driftskonsekvenser 2021 (totalt 13,5 mnkr) Se
även bilaga 1.
Den totala begäran, till följd av driftskonsekvenser, har de senaste åren inneburit att nämndens negativa
kommunbidrag har utökats, dvs servicenämnden har återlämnat medel till staden. Från och med budgetskrivelse 2021 är förhållande det omvända vilket innebär att servicenämnden nu begär 13,5 mnkr i sänkt
negativt kommunbidrag.
Inför 2016 togs en modell fram mellan stadskontoret och serviceförvaltningen för hur den verkliga räntan
i förhållande till kommunens internränta ska regleras. Då flertalet av serviceförvaltningens lån sedan dess
har löpt ut och omförhandlats till en lägre ränta är det mesta av effekthemtagningen av räntan redan gjord.
Driftskonsekvenser till följd av hög investeringsvolym (3 mnkr)
Driftkonsekvenserna avser endast servicenämnden och inte den förhyrande nämnden. De senaste årens
höga investeringsvolym leder till en obalans över åren mellan hyresintäkterna, som baseras på annuitet,
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och kapitalkostnaderna, som beräknas på rak avskrivning. Över tiden ger de två beräkningsmodellerna
samma resultat, medan de enskilda åren har obalans. Detta innebär att kapitalkostnadsökningen inte täcks
av hyresintäkterna den första perioden i fastighetens ekonomiska livslängd.
Driftskonsekvensen för 2021 avseende ianspråktagna investeringar uppgår totalt till 62 mnkr. Sedan tidigare har servicenämnden beviljats 59 mnkr för driftskonsekvenser till följd av hög investeringsvolym. För
2021 äskas ytterligare 3 mnkr. Under förutsättning att 62 mnkr är beviljade till och med 2021 är behovet
för 2022 ytterligare 2 mnkr, totalt 64 mnkr.
Driftskonsekvenser till följd av investeringsunderhåll (10,5 mnkr)
Malmö stads regelverk för beräkning av avskrivningar på anläggningstillgångar gäller from 2016. Till skillnad mot tidigare regelverk, då hela kostnaden för långtidsplanerat underhåll fanns i resultaträkningen och
påverkade resultatet det år den inträffar, hanteras delar av det långtidsplanerade underhållet som investering. Vid övergången flyttades 150 mnkr från resultaträkningen till investeringsbudgeten och servicenämnden fick samtidigt ett resultatkrav/negativt kommunalbidrag på motsvarande belopp.
Driftskonsekvensen avseende övergång till komponentavskrivning beräknas för 2021 öka med ytterligare
10,5 mnkr och avser kapitalkostnader på det investeringsunderhåll som aktiveras andra halvåret 2020 och
första halvåret 2021. Av de 10,5 mnkr är 4,5 mnkr ränteeffekt och 6 mnkr ökade avskrivningskostnader.
Driftskonsekvenser till följd av låg räntenivå (0 mnkr)
Servicenämnden redovisar i budgetskrivelsen de effekter som dagens låga räntenivåer ger med 2016 som
basår. I det negativa kommunbidraget som åligger servicenämnden 2020 finns 281 mnkr för ränteeffekter
beräknade enligt denna princip. Sedan tidigare finns ytterligare 40 mnkr i det negativa kommunbidraget
som avser tidigare sänkningar av kommunens internränta. Servicenämndens bedömning är att den beslutade nivån kvarstår 2021. Förklaringen till att nivån kvarstår är att budgetskrivelsen 2020 baserades på en
högre investeringsvolym än verkligt utfall 2019 och beräknat utfall 2020. Beräkningen baseras på verklig
ränta för de lån som är tecknade eller omskrivna fram till juli 2020 och eventuella delårseffekter för dessa
2021 samt antagande om nya lån 2020 och 2021 och räntejusteringar på befintliga lån för 2021. Räntesatsen för nya lån som tas alternativt räntejusteras under 2020 har bedömts till 1,00 %. För lån som tas alternativt räntejusteras 2021 har räntesatsen bedömts till 1,25%.
För 2022 görs bedömningen att 3 mnkr kan återlämnas. Beräkningen baseras på nya lån, befintliga lån som
ska räntejusteras samt helårseffekten av omskrivna och nya lån 2021. Helårseffekten av lån som togs alternativt räntejusterades under 2021 har bedömts till 1,25 % enligt ovan. För lån som tas alternativt räntejusteras 2022 har räntesatsen bedömts till 1,50 %.
För 2023 görs bedömningen att befintliga räntor är lägre än de räntor som kommer att fås på omskrivna
lån vilket då resulterar i att medel om 4 mnkr kommer att återtas. Räntesatsen för nya lån och befintliga
lån som ska räntejusteras bedöms till 1,50 %. Lån som räntejusteras bedöms ha en högre räntenivå än vad
som gäller idag.
Servicenämnden har tidigare poängterat att dessa medel inte bör nyttjas permanent för stadens ordinarie
verksamhet, då motsvarande modell kan komma att behövas tillämpas omvänt i framtiden när ränteutvecklingen förändras negativt, vilket bedöms från och med 2023.
Begäran om förändrat kommunbidrag 2021 med befrielse från resultatansvar avseende marksanerings-, rivnings- och kostnader för sanering av befintliga byggnader (totalt 36 mnkr) Se även bilaga 1
Nämnd kan vara befriad från resultatansvar för delar av sin verksamhet. Detta innebär att nämnden för
dessa verksamheter inte är ansvarig för det ekonomiska resultat som uppkommer under året. Nämnden
har dock ett ansvar att även inom dessa områden bedriva en väl fungerande och effektiv verksamhet och
vidta nödvändiga åtgärder. I budgetskrivelsen 2021 äskar servicenämnden befrielse från resultatansvar för
resultatpåverkande markhanteringskostnader och rivningskostnader. Från och med budgetskrivelse 2021
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äskar servicenämnden även befrielse från resultatansvar för resultatpåverkande kostnader avseende sanering av befintliga byggnader.
Marksaneringskostnader (8 mnkr)
Från och med 2020 ansvarar servicenämnden respektive tekniska nämnden för den ram som avser marksaneringskostnader som är resultatpåverkande. För servicenämnden avses befintliga fastighetsobjekt där
kommunen sedan tidigare bedriver verksamhet och som förvaltas av serviceförvaltningen.
Servicenämnden bedömning är att resultatpåverkande marksaneringskostnader 2021 uppgår till totalt 8
mnkr. Då arbetssättet fortfarande är nytt baseras bedömd kostnad på schabloner. Bedömd nivå 2022 uppgår till 6 mnkr. Planerade projekt avser marksanering efter rivning av Mölledalskolan, Universitetsholmens
gymnasium och Ängslätts förskola. Här ingår även marksanering i samband med ombyggnation av Österportskolans utemiljö.
Rivningskostnader (22 mnkr)
Kostnader för rivning av byggnader belastar från och med 2019 resultatet. Detta till följd av att Rådet för
kommunal redovisning har förtydligat sina rekommendationer om materiella anläggningstillgångar och
klargör bland annat att rivning av egna tillgångar som tidigare använts i den egna verksamheten inte ska
ingå i anskaffningsvärdet för anläggningstillgångar. Rivningskostnaderna bedöms uppgå till 22 mnkr år
2021 och avser bland annat rivning av Mölledalskolan samt Bellevues förskola och Stensjöns förskola.
Bedömd nivå för 2022 och 2023 är 17 mnkr respektive år och avser bland annat en planerad rivning för
delar av stadionområdet.
Saneringskostnader för befintliga byggnader (6 mnkr)
Från och med budgetskrivelse 2021 äskar servicenämnden en separat ram för denna typ av kostnad i likhet
med sanering av mark. Sanering av byggnad är en oförutsägbar post i samband med om- och tillbyggnad
av befintliga fastigheter, då riktvärden och krav har förändrats sedan byggnaden uppfördes. Denna typ av
kostnader ska numera resultatföras och inte belasta balansräkningen. Under 2021 bedöms saneringskostnader av byggnader uppgå till 6 mnkr och avser sanering i Pildamskolan, Monbijouskolan samt Sege Park
byggnad 30.
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Bilaga 1

Budgetskrivelse 2021
Servicennämnden
INVESTERINGSRAM
Investeringstyp

Sida 1 (av 2)
Bruttoutgift
Tkr
2021

2022

Beslutade investeringar

228 000

169 000

88 000

0

0

0

Planerade investeringar

250 000

425 000

376 000

362 000

460 000

350 000

Summa grundskoleförvaltningen

478 000

594 000

464 000

362 000

460 000

350 000

2023

2024

2025

2026

Grundskeförvaltningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Beslutade investeringar
Planerade investeringar
Summa gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

0

0

0

0

0

0

137 000

126 000

128 000

119 000

126 000

128 000

137 000

126 000

128 000

119 000

126 000

128 000

Förskoleförvaltningen
Beslutade investeringar

153 000

96 000

50 000

13 000

0

0

Planerade investeringar

96 000

129 000

257 000

349 000

263 000

178 000

249 000

225 000

307 000

362 000

263 000

178 000

Summa förskoleförvaltningen
Funktionsstödsförvaltningen
Beslutade investeringar

24 000

0

0

0

0

0

Planerade investeringar

72 000

150 000

144 000

104 000

97 000

67 000

Summa funktionsstödsförvaltningen

96 000

150 000

144 000

104 000

97 000

67 000

Beslutade investeringar

0

0

0

0

0

0

Planerade investeringar

1 000

0

0

0

0

0

Summa arbetsmarknads- och socialförvaltningen

1 000

0

0

0

0

0

Arbetsmarknads- och social förvaltningen

Hälsa, vård- och omsorgs förvaltningen
Beslutade investeringar

0

0

0

0

0

0

Planerade investeringar
Summa hälsa, vård- och omsorgsförvaltningen

0

2 000

15 000

30 000

30 000

15 000

0

2 000

15 000

30 000

30 000

15 000

Fritidsförvaltningen
Beslutade investeringar

56 000

0

0

0

0

0

Planerade investeringar

35 000

62 000

100 000

138 000

235 000

129 000

Summa fritidsförvaltningen

91 000

62 000

100 000

138 000

235 000

129 000

Kulturförvaltningen
Beslutade investeringar

0

0

0

0

0

0

Planerade investeringar

13 000

3 000

3 000

9 000

9 000

53 000

Summa kulturförvaltningen

13 000

3 000

3 000

9 000

9 000

53 000

Serviceförvaltningen
Beslutade investeringar

120 000

90 000

27 900

0

0

0

Planerade investeringar

244 000

278 000

341 100

306 000

210 000

210 000

Summa serviceförvaltningen

364 000

368 000

369 000

306 000

210 000

210 000

Investeringsunderhåll

160 000

160 000

160 000

160 000

160 000

160 000

Marksanering
Beslutade investeringar avseende marksanering

1 000

0

0

0

0

0

Planerade investeringar avseende marksanering

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Summa marksanering

11 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Summa bruttoutgifter

1 300 000

1 600 000

1 700 000

1 700 000

1 600 000

1 600 000

- varav beslutade investeringar

581 000

355 000

165 900

13 000

0

0

- varav planerade investeringar
- varav investeringsunderhåll

848 000

1 175 000

1 364 100

1 417 000

1 430 000

1 130 000

160 000

160 000

160 000

160 000

160 000

160 000

11 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

- varav marksanering

Bilaga 1
Sida 2 (av 2)
DRIFTKONSEKVENSER
Investeringstyp
Servicenämndens egna investeringar

Driftkonsekvens
2021

2022

2023

2024

2025

2026

Driftskonsekvenser till följ av
annuitetsberäknad hyra / rak avskrivning

62 000

64 000

64 000

72 000

79 000

70 000

Avgår beviljade/äskade

59 000

62 000

64 000

64 000

72 000

79 000

3 000

2 000

0

8 000

7 000

-9 000

Avskrivning

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

Räntekostnad

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

Nya äskande

10 500

10 500

10 500

10 500

10 500

10 500

Nya äskande
Investeringsunderhåll

Ränteskillnad 2021-2023
Ränteskillnad

-281 000

-284 000

-280 000

Avgår beviljade/äskade

-281 000

-281 000

-284 000

0

-3 000

4 000

13 500

9 500

14 500

18 500

17 500

1 500

2022

2023

2024

2025

2026

Nya äskande
Summa nya äskande
Särskild ram Rivning och marksanering

Driftkonsekvens
2021

Marksanering - resultatpåverkan
Beslutade investeringar

1 500

Planerade investeringar

6 500

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

Äskande marksanering - resultatpåverkan

8 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

Rivning - resultatpåverkan
Beslutade investeringar

2 500

Planerade investeringar

19 500

17 000

20 000

4 000

2 000

2 000

Äskande rivningskostnader - resultatpåverkan

22 000

17 000

20 000

4 000

2 000

2 000

Planerade investeringar

6 000

3 000

2 000

Äskande sanering byggnad - resultatpåverkan

6 000

3 000

2 000

0

0

0

36 000

26 000

28 000

10 000

8 000

8 000

Sanering byggnad - resultatpåverkan
Beslutade investeringar

Summa nya äskande

Budgetskrivelse 2021
Stadsbyggnadsnämnden

Innehållsförteckning
Sammanfattning ............................................................................................................................. 3
Förändringar i omvärlden .............................................................................................................. 4
Målområde: Utbildning och arbete ........................................................................................................................ 4
Målområde: Stadsutveckling och klimat .............................................................................................................. 5
Målområde: Trygghet och delaktighet ................................................................................................................. 6
Målområde: En god organisation............................................................................................................................ 7
Förändring och utveckling av nämndens verksamhet ................................................................ 8
Målområde: Stadsutveckling och klimat .............................................................................................................. 8
Målområde: En god organisation............................................................................................................................ 8
Begäran om investeringsram ....................................................................................................... 10
Investeringsram ...........................................................................................................................................................10
Begäran om kommunbidrag ..................................................................................................................................10

Budgetskrivelse 2021, Stadsbyggnadsnämnden

2(10)

Sammanfattning
I denna budgetskrivelse beskriver stadsbyggnadsnämnden den övergripande inriktningen för verksamheten 2021 samt anger de mest angelägna prioriteringarna i grund- och utvecklingsuppdrag under det som
återstår av mandatperioden. Tre viktiga perspektiv genomsyrar budgetskrivelsen:
Nämnden ser behov av ett tydligare helhetsperspektiv i verksamheten, där kompetenser och specialistområden inom och utanför förvaltningen vävs samman på ett mer systematiskt sätt för att öka framdriften.
Nämnden vill initiera fler och mer djupgående samarbeten med de övriga tekniska nämnderna, inom staden
och med externa samarbetsparter inom de områden som tas upp här.
Nämnden lägger ett långsiktigt perspektiv på finansiering av verksamheten för att plana ut effekterna av konjunktursvängningarna och minska sårbarheten. Nämnden konstaterar att den behöver stärka sin förmåga
att förutse och tolka konjunkturförändringar.
Nedan sammanfattas huvuddragen i det fortsatta arbetet för ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart
Malmö:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nämnden fördjupar insatserna för ökad trygghet i stadsrummet i planeringsprocesserna. I tillsynsarbetet bidrar nämnden till att bekämpa en framväxande svart tillverkningsekonomi.
De pågående stadsutvecklingsprojekten har fortsatt hög prioritet liksom genomförandet av storstadspaketet som innebär omfattande satsningar på infrastruktur för kollektivtrafik och bostadsbyggande.
Arbetet för att skapa förutsättningar för ett livskraftigt näringsliv i det framtida Malmö har fortsatt hög prioritet.
Stadsbyggnadsnämnden kraftsamlar för att motverka den strukturella hemlösheten och att bidra
till att fler kommer i arbete för att kunna efterfråga en bostad.
Nämnden initierar strategier, arbetssätt och organisationsformer för den nämndsöverskridande
förädlingsprocessen av mark, där stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och miljönämnden
och deras förvaltningar tillsammans planerar och utvecklar staden.
Nämnden fortsätter arbetet med att förbättra service för och dialog med Malmöborna genom att
dra nytta av digitaliseringens möjligheter.
Nämndens arbete med klimatanpassning sker såväl i detaljplaneskedet genom hantering av
mikroklimat såsom hotspots, lokal översvämningsrisk, ekosystemtjänster och så vidare som på en
övergripande nivå, främst genom Kuststaden Malmö och Översiktsplan för Malmö.
Nämnden arbetar för att öka hastigheten i moderniseringen av arbetsflöden och ärendehantering i
plan-, bygglovs- och fastighetsbildningsprocesserna.
Nämnden fortsätter det pågående utvecklingsarbetet av organisation, ledning och verksamhetsstyrning.

Budgetskrivelse 2021, Stadsbyggnadsnämnden

3(10)

Förändringar i omvärlden
Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under
2021 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra förbättringar i den egna verksamheten?

Nämnden redogör i följande avsnitt för händelser och förändringar i omvärlden samt behov av förändringar inom staden. Redogörelsen utgår från Malmö stads fyra målområden, se bild nedan.

Målområde: Utbildning och arbete
Näringslivsutveckling och sysselsättning
Den fysiska planeringen bidrar till och stimulerar en arbetsmarknads- och näringslivsutveckling som leder
till ett diversifierat och ökat utbud av arbetstillfällen. Stadsbyggnadsnämnden bidrar till stadens gemensamma insatser, både genom den översiktliga planeringen och i detaljplaneringen. Nämnden ser därför att
en fortsatt planering för fler verksamhetsområden som attraherar näringsliv som leder till att fler kommer i
arbete och har en egen försörjning, är en av många viktiga åtgärder för den som står långt från bostadsmarknaden.
I Översiktsplan för Malmö anges blandstad som planeringsideal för utvecklingen av stadsmiljön. I praktiken
är det likväl i huvudsak bostäder som byggs medan den fysiska planeringen för näringsliv och annan verksamhet halkar efter. Stadsbyggnadsnämnden vill tillsammans med fastighets- och gatukontoret, näringslivskontoret och andra aktörer kraftsamla för att skapa förutsättningar för ett livskraftigt näringsliv i det
framtida Malmö. Nämnden ser ett behov av gemensam och långsiktig strategi som anger en tydligare riktning under det närmaste decenniet för hur Malmös näringsliv ska utvecklas. Det handlar bland annat om
att definiera behov av kompetens, vilken sorts arbetstillfällen som kan uppstå, drivkrafter för grön innovation med mera. Stadsbyggandet blir här ett verktyg för att de strukturella förflyttningar som krävs för att
växa och utvecklas där bostads- och arbetsmarknaden är en del i ett större sammanhang.
Konjunkturen
Stadsbyggnadsnämnden påverkar stadens utformning och utveckling på det mest beständiga sätt. Det är
ett uppdrag som berör människor under alla skeden av livet och därför kräver hög kompetens inom snart
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sagt alla samhällsområden. I tider av finansiell oro, samhällskris och liknande fungerar stadsbyggandet som
en trygg lots mot ett önskat tillstånd i staden – det är på det hela taget en stark kraft för att förmedla framtidstro.
Nämndens verksamhet är mycket konjunkturkänslig: omkring 50 procent finansieras av avgifter och taxor
i bygglovs-, detaljplane-, och fastighetsbildningsprocesserna. Det är en utmanande uppgift att bibehålla en
styrka och beredskap i organisationen som kan hantera effekterna av en nedgång och samtidigt agera
snabbt när konjunkturen vänder. Nämnden konstaterar emellertid att den nya taxan som infördes 2019 –
och som innebär att debitering sker under olika tillfällen under detaljplaneprocessen – har lett till ett jämnare kassaflöde och därmed bättre stabilitet i nämndens ekonomi.
Inför en konjunkturnedgång analyseras kontinuerligt rådande styrutrymme och finansiella lösningar för att
undvika personalneddragningar som kan leda till en nedsatt förmåga att utföra uppdraget. Verkningarna
blir naturligtvis som mest kännbara vid stora förändringar och nämnden gör bedömningen att ett mer
långsiktigt perspektiv på hur verksamheten ska finansieras kan bidra till att plana ut omslagen i ekonomin.
Stadsbyggnadsnämnden och dess förvaltning identifierar flera områden där åtgärder kan vidtas för att
minska sårbarheten. Det handlar bland annat om att förstärka verksamheten genom ett mer flexibelt sätt
att använda externa resurser på och genom att rekrytera medarbetare med bredare kompetens som kan
tjänstgöra på flera ställen i organisationen. Det handlar också om att utforska och testa nya metoder för att
ta fram planer, program, policys och strategier på ett mer resurseffektivt sätt. Åtgärderna innefattar även
att planprocesserna fortsätter, främst genom en tät dialog med och kontinuerliga ansökningar från företrädesvis fastighets- och gatukontoret i en situation där efterfrågan från marknaden i övrigt minskar. Stadens
egna investeringar kan fungera som stötdämpare under en lågkonjunktur; de håller stadsbyggnadsnämndens verksamhet igång, kostnaderna nere och ingjuter tillräcklig kraft i organisationen för att möta en
konjunkturuppgång.
Nämnden konstaterar sammantaget att den behöver bli skickligare i att förutse och tolka svängningar i
konjunkturen. Det hänger till stor del samman med behovet av en stadsgemensam omvärldsanalys och
omvärldsbild som förmår skåda djupt in samtiden och framtiden men handlar också om hur nämnden kan
stärka det egna erfarenhetsutbytet med olika marknadsaktörer kring trender och strategiska beslut som
påverkar stadens utveckling.

Målområde: Stadsutveckling och klimat
Stadsutveckling
Som en viktig del utvecklingen mot en hållbar halvmiljonstad ingår Malmö i den så kallade Sverigeförhandlingen som mynnat ut i storstadspaketet. Paketet går i korthet ut på att staten finansierar omfattande
satsningar på infrastruktur för en utbyggd kollektivtrafik samtidigt som staden planerar för att bygga omkring 27 000 nya bostäder fram till år 2035. Storstadsavtalet kommer att prägla stadsutvecklingen under
överskådlig tid med nya kollektivtrafiksträckningar som bidrar till att fysiska och mentala gränser byggs
bort. Stadsbyggnadsnämnden ser framför sig en i allt väsentligt förändrad stadsbild under kommande år
och avser att, i nära samarbete med fastighets- och gatukontoret, spela en aktiv roll i storstadspaketets
genomförande.
Flera av de stora stadsutvecklingsprojekten står i begrepp att förverkligas. Nyhamnen ger genom sitt havsoch stadsnära läge en ny attraktiv dimension till stadens centrum. I Amiralstaden skapas nya kvaliteter i
stadsdelar som inte utvecklat på många år. I södra Kirseberg och Östervärn växer en blandstad fram i den
befintliga stadsväven kring en kollektivtrafiknod som flätar samman östra Malmö med innerstaden. Dessa
och andra områden har starka kvaliteter att värna och bygga vidare på i planprocesserna.
Hemlöshet och segregation
Stadsbyggnadsnämnden ser att stadens gemensamma arbete med att motverka den strukturella hemlösheten fortsatt måste ha hög prioritet. Även om hemlösheten efter en tidigare kraftig ökning har sjunkit sedan
2018, bland annat som ett resultat av beslut och olika satsningar stadens nämnder gjort, ligger den fortsatt
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på höga nivåer. Nämnden ansvarar i sitt grunduppdrag för stadens bostadsförsörjning och den viktigaste
åtgärden för att motverka hemlöshet är att möjliggöra produktion av bostäder i planer och bygglov.
Nämnden konstaterar dock att det krävs fler stadsgemensamma insatser som kan ge ett tillskott av bostäder med lägre hyror än i dagens nyproduktion. Under 2021 sker ett särskilt fokus på att skapa en bredare
bostadsmarknad för att fler ska ha möjlighet att bo på ett bra sätt till en rimlig kostnad. Stadsbyggnadsnämnden avser att tillsammans med arbetsmarknads- och socialnämnden, tekniska nämnden och stadskontoret införa ett bostadsförsörjningsprogram för att sänka trösklarna för dem som inte kan efterfråga
det som byggs.
Klimatanpassning
För att klara de globala utsläppsmålen behöver hela Malmö stad öka hastigheten i sin egen klimatomställning. Ett förändrat klimat berör alla aspekter av mänskligt liv och är en parameter att ta hänsyn till i alla
strategier, program och projekt som stadsbyggnadsnämnden antar eller beslutar om. Nyckelordet framför
andra är helhetssyn. För att nå dit vill stadsbyggnadsnämnden ge klimatfrågan utrymme i ett kontinuerligt,
kunskapsintensivt samarbete över nämnds- och förvaltningsgränserna och med Länsstyrelsen Skåne och
Region Skåne.
Malmö är ett av sexton områden i landet som hotas av stigande havsnivåer som en konsekvens av den
globala temperaturökningen. Nämndens arbete med klimatanpassning sker såväl i detaljplaneskedet genom
hantering av mikroklimat såsom hotspots, lokal översvämningsrisk, ekosystemtjänster och så vidare som
på en övergripande nivå, främst genom Kuststaden Malmö och Översiktsplan för Malmö. Ett exempel är det
inriktningsbeslut som tas under 2020 för en kommande handlingsplan för Malmö som kuststad med åtaganden som ska förverkligas i samverkan med bland annat tekniska nämnden, miljönämnden och stadskontoret. Ett annat exempel är Handlingsplan för skyfall som innehåller en rad konkreta åtgärder, däribland
kompetenshöjning i skyfallsfrågor i detaljplanearbetet.
Minskad klimatpåverkan
Klimatneutralt byggande
Under de närmaste åren är initiativet Lokal färdplan mot klimatneutral bygg- och anläggningssektor ett viktigt
sammanhangen som nämnden och dess förvaltning ingår i. Färdplanen ska utmynna i en geografisk spelplan som ska underlätta och påskynda bygg- och anläggningssektorns klimatomställning och genomförande av Agenda 2030.
Energianvändning i byggnation
Under 2020 – 2021 kommer Energistrategi för Malmö (2009), som faller under nämndens ansvar revideras
med syftet att belysa förändringsbehovet av samhällets energianvändning inom bland annat byggnation,
verksamheter och transport. Energieffektivisering i kombination med utveckling och omställning till fossilfri och återvunnen energi är en del i att möta stadens ökade energibehov och samtidigt minska den klimatpåverkan som dagens fossila energibärare har.

Målområde: Trygghet och delaktighet
Tryggare Malmö
Stadsbyggnadsnämndens tillsynsverksamhet har, i samverkan med bland annat miljönämnden och Räddningstjänsten Syd, bidragit till en kraftig minskning av antalet svartklubbar och andra olagliga samlingslokaler i Malmö under senare år. Även insatser mot restauranger som utnyttjar svart arbetskraft och upplåter
i många fall direkt farliga personalbostäder i fastigheten har gett resultat. Nämnden ser emellertid med oro
på framväxten av en ny typ av skuggekonomi – så kallade låglönefabriker eller sweatshops – som utnyttjar
utsattheten hos personer som saknar möjlighet att verka på eller står långt ifrån den vanliga arbetsmarknaden. Det handlar närmast om en tillverkningsindustri av det slag som förekommer i låginkomstländer
med extremt undermåliga arbets- och lönevillkor.
Det finns tydliga indikationer på att Coronaepidemin kommer att orsaka högre arbetslöshet vilket kan ge
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större spelrum för kriminalitet. Nämnden ser en viss risk att segregationen och utanförskapet ökar som en
följd av det, och de som redan lever i socio-ekonomisk utsatthet får det svårare. Liksom staden i sin helhet
behöver nämnden ha beredskap för att hantera epidemins inverkan på sysselsättning, bostadsmarknad och
andra vitala områden för att tidigare goda insatser inte ska tillintetgöras. Nämnden ser sammantaget ett
behov av att förstärka det redan målmedvetna tillsynsarbetet med en stadsövergripande strategi för hur
berörda nämnder tillsammans kan fördjupa trygghetsarbetet i enlighet med kommunfullmäktiges mål för
en trygg stad för alla.
Stadsbyggnadsnämnden gör och kan göra mycket för att använda den fysiska planeringen som ett medel
för att den upplevda tryggheten ska bevaras och förstärkas. I översikts- och detaljplaner är det möjligt att
skapa liv och rörelse genom välkomnande stråk och sociala mötesplatser, balkonger och entréer som vetter mot stadslivet utanför, ett finmaskigt nät av funktionsblandade kvarter och så vidare. Nämnden och
dess förvaltning avser att fördjupa insatserna för ökad trygghet i stadsrummet för alla Malmöbor genom
att i högre grad än tidigare tillämpa ett barn-, jämställdhets-, jämlikhets-, och tillgänglighetsperspektiv i
planeringsprocesserna.

Målområde: En god organisation
Coronaepidemin och nämndens arbete med krisberedskap
En kris förflyttar fokus i verksamheten, påverkar ekonomi, prioriteringar och förutsättningarna att driva
och utveckla verksamheten. De långsiktiga effekterna av Coronavirusets spridning är svåra att överblicka.
Stadsbyggnadsnämnden har haft möjlighet att hjälpa andra nämnder i sitt arbete, bland annat genom översättningshjälp av samhällsinformation och genom att använda den egna modellverkstadens befintliga teknik och kompetens för att producera skyddsutrustning till hälsa-, vård- och omsorgsnämnden.
Nämnden konstaterar att den på förhållandevis kort tid har anpassat ledning, medarbetarskap och verksamhet till rådande omständigheter på ett tillfredsställande sätt. Krisen har till exempel bidragit till att öka
takten i nämndens redan pågående digitalisering i enlighet med det stadsövergripande programmet Det
digitala Malmö. Det anpassade ledningsstöd som var tänkt att utvecklas senare under året är i praktiken
redan på plats. Det redan goda samarbetet har stärkts inom och mellan nämnderna, med stadens ledning,
inom olika nätverk och med facket och skyddsombuden. I skrivande stund finns inte heller några indikationer på produktionsbortfall eller påverkan på ärendeinströmningen. Den samlade bedömningen är att
nämnden tryggt navigerar genom krisen och bibehåller verksamhetens höga fackmässiga nivå.
De fysiska avstånden har lett till nya digitala mötesformer som många gånger upplevs som mer kreativa
och nära än traditionella möten. Minskade mötes-, rese-, hotell- och konferenskostnader får givetvis en
positiv effekt på ekonomi och miljö. Inte minst bidrar webbaserad kompetensutveckling och fortbildning
väsentligt till att hålla nere kostnaderna.
Coronaepidemin har sannolikt lett till bestående förändringar i ledarskap och medarbetarskap och har
bland annat inneburit ett ökat ansvar för varje enskild medarbetare att till viss del leda sig själv i arbetet.
Ur arbetsmiljösynpunkt är denna och andra indikatorer på förändrade arbetssätt och yrkesnormer intressanta och angelägna att följa upp när krisen har lagt sig. Nämnden bevakar noga att ett anpassat ledarskap,
digitalisering och liknande förändringsprocesser sker på ett sätt som främjar kreativitet, innovationsförmåga och en god fysisk, social och organisatorisk hälsa hos var och en.
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Förändring och utveckling av nämndens verksamhet
Här besvarar nämnden följande frågor:
•
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom
nämnden framöver och varför?
Hur planerar nämnden att finansiera kommande verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller
kvalitetsutveckling?

Nämnden redogör i följande avsnitt för behov av verksamhetsförändringar, effektiviseringar och kvalitetsutveckling. Redogörelsen utgår från Malmö stads fyra målområden, se bild nedan.

Målområde: Stadsutveckling och klimat
Gemensam prioritering och fokusområden i förädlingsprocessen inom staden
Malmö växer och beräknas om ungefär 30 år ha en halv miljon invånare. Det kräver en bred samverkan
med aktörer inom alla samhällsområden. Det behövs nya strategier, arbetssätt och organisationsformer för
den nämndsöverskridande förädlingsprocessen (tidigare exploateringsprocessen), där berörda nämnder
och deras förvaltningar tillsammans planerar stadens utbyggnad för att skapa förutsättningar för fler Malmöbor, bostäder, kommunal service och verksamheter.
Stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och miljönämnden ser ett behov av stärkt samverkan. Det
handlar bland annat om gemensamma mål och prioriteringar, utökad samordning av styrning och ledning,
gemensam utveckling av processer och operativa forum samt än mer synkroniserade tidplaner.
Nämnden konstaterar att stadsgemensamma prioriteringar gällande exempelvis specifika geografier och
utbyggnadsområden är eftersträvansvärt, då ökad tydlighet skulle göra förädlingsprocessen mer förutsägbar för både stadens verksamheter och marknadens aktörer. Ett sådant arbetssätt skulle även innebära
minskade målkonflikter och skapa högre effektivitet då förädlingsprocessen blir mer överblickbar men
ställer också högre krav på gemensam styrning och ledning.

Målområde: En god organisation
Styrning och ledning
Stadsbyggnadsnämnden och dess förvaltning genomför ett omfattande utvecklingsarbete av organisation,
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ledning och verksamhetsstyrning. Sedan 2019 pågår en förändringsprocess som går under namnet SBK
2023 som tar ett helhetsgrepp om organisationsstruktur, beslutsvägar, styrning, uppföljning, kultur, kompetensfrågor och medarbetarskap. Det är till del ett svar på en större samhällstrend som, i sammanfattande
ordalag, är på väg att förändra synen på hur en arbetsplats kan organiseras och ledas. I en sådan organisation sker mycket av arbetet i gränsöverskridande arbetslag med stora befogenheter och ledarens naturliga
uppgift är att fläta samman olika processer i en överskådlig helhet.
Det är också ett svar på ett inifrån identifierat behov av mer kostnadseffektiva arbetsprocesser och fördjupat samarbete över avdelnings- och förvaltningsgränserna för att hantera en alltmer komplex och digitaliserad tillvaro. Nämnden och dess förvaltning ser ett behov av att tydliggöra den röda tråden från vision
och mål till enskild medarbetare så att var och en ser sin roll i de stora sammanhang som formar staden.
Processarbete och digitalisering
Malmö stad har antagit det stadsgemensamma programmet Det digitala Malmö från vilket Digital agenda för
stadsbyggnadskontoret 2018 – 2022 tar avstamp. Agendan fastslår att digitalisering inte i första hand handlar
om teknik eller IT utan om verksamhetsutveckling och processutveckling som därmed bidrar till att uppnå
stadens och förvaltningens mål. Den digitala agendan ger en tydlig riktning för den utveckling förvaltningen
vill se, i linje med regeringens och kommunfullmäktiges intentioner. Agendan syftar även till att stödja
förvaltningens medarbetare och chefer i utveckling av verksamheten. Utmaningen består i att frigöra resurser till utveckling när en stor del av tiden går till det dagliga arbetet. Det handlar om både faktisk arbetstid och kompetensutveckling som möter framtidens krav på området.
För närvarande pågår flera nationella projekt kopplade till arbetet kring en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess som har bäring på nämndens verksamhet. Bland annat har regeringen gett Lantmäteriet i uppdrag
att etablera en nationell plattform för tillgängliggörandet av digitala detaljplaner och digitala byggnader
som enligt kommande lagkrav ska vara klart senast den 1 januari 2022. Det medför nya specifikationer för
digitala byggnader och föreskrifter för detaljplaner. På sikt ska den nationella plattformen vidareutvecklas
för att göra andra informationsmängder inom samhällsbyggnadsprocessen tillgängliga och eventuellt även
nyttjas för andra typer av offentliga data.
Stadsbyggnadsnämnden och dess förvaltning driver utvecklingen mot digitala detaljplaner. Av olika skäl
lever ett till viss del analogt arbetssätt kvar som underutnyttjar existerande verktyg och system. Digitala
detaljplaner är en möjlighet att effektivisera kontorets arbetsflöden.
En central infallsvinkel på digitaliseringen är öppna geodata. Genom att dela data externt kan dialogen
mellan staden, aktörer och medborgare förbättras och förenklas. Det kräver emellertid tillgång till öppna
geodata. Öppna geodata definieras som data som vem som helst fritt får använda, återanvända och distribuera. De får med andra ord inte vara avgiftsbelagda eller omfattas av licensvillkor som inskränker nyttjanderätten. Öppna geodata är en förutsättning för att framgångsrikt kunna genomföra Det digitala Malmö,
dels i verksamhetens grunduppdrag, dels för att kunna ta nästa kliv i användningen av 3D-modeller och
visualiseringar.
Kravet på öppna geodata kommer rent allmänt att öka. I ett nyligen omarbetat EU-direktiv gällande vidareutnyttjande av offentliga data slår EU fast att öppenhet ska vara en huvudprincip gällande värdefulla
datamängder. Direktivet fastslår att värdefulla datamängder som fastighetsinformation, bullerkartläggningar, geodata och luftkvalitet ska göras tillgängligt av medlemsstaterna utan avgifter och med så få restriktioner som möjligt. Det innebär i praktiken att dessa datamängder ska vara tillgängliga som öppna data.
Utifrån Lantmäteriets beräkningar skulle det innebära en samhällsekonomisk nytta motsvarande 11,1 miljarder kronor årligen i Sverige. För Malmö stad och stadsbyggnadsnämnden hade öppna data medfört ett
avgiftsbortfall på cirka 4 miljoner kronor, som behöver täckas genom annan finansiering såsom utökat
kommunbidrag eller statligt stöd. Stadsbyggnadsnämnden vill av den anledningen bevaka frågan eftersom
den kommer att få stor påverkan på framtida finansiering av nämndens verksamhet.
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Begäran om investeringsram
I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2021 med plan för 2022-2026.

Investeringsram
Begäran om investeringsram 2021 samt plan för 2022-2026 (belopp i tkr)
Begäran

Plan

Investeringstyp

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Teknisk utrustning

1 350

1 350

1 350

1 350

1 350

1 350

Summa investeringsram

1 350

1 350

1 350

1 350

1 350

1 350

Begäran om kommunbidrag
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Ordföranden har ordet
Malmö har genomgått en stor omvandling de senaste åren. Storstadspaketet och andra stora satsningar i
om- och utbyggnaden av Malmö kommer att påverka staden och dess invånare framöver. För tekniska
nämnden innebär detta många beslut och ställningstaganden de kommande åren.
Fram till 2050 förväntas Malmö växa till att bli 500 000 invånare från dagens 344 000. Eftersom tillväxten
ska ske innanför yttre ringvägen kommer staden att bli allt tätare och fler verksamheter och människor ska
samsas på samma ytor. Stadsomvandlingsprojekt innebär möjligheter att skapa nya ytor och omvandla
andra där flera funktioner kan samvara.
Kapacitet är ett viktigt ord i det arbetet. Hur mycket klarar vi av att göra under en given period och på en
given yta? Samutnyttjande är en central fråga i en stad som blir allt tätare där fler människor ska samsas på
en mindre yta. Frågan har varit aktuell i flera år, men under kommande period är det dags att omsätta
arbetet i praktiken.
Mark är tekniska nämndens främsta verktyg; vad upplåts till vem och på vilket sätt? Det finns olika typer
av ytor och markanvändning vilket leder till att det måste göras prioriteringar i stadsplaneringen. Kompromisser om markanvändning och samutnyttjande är en del av vardagen. Smarta lösningar är ett medskick i den förtätade staden där olika målkonflikter uppstår. Det är dyrt att i efterhand korrigera stadsplanering. En effektiv ytanvändning ger dessutom bättre förutsättningar att hantera utmaningar inom klimatområdet.
Andreas Schönström
Tekniska nämndens ordförande
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Sammanfattning
Omvandlingen av Malmö fortsätter. Storstadspaketet och andra stora satsningar i om- och utbyggnaden av
Malmö är viktiga inslag i tekniska nämndens verksamhet de kommande åren. Fram till 2050 förväntas
Malmö växa till att bli 500 000 invånare från dagens 344 000. En växande befolkning och en ökad inpendling till Malmö gör att fler människor är i rörelse. Fler människor ska samsas om staden när Malmö förtätas genom byggande av bostäder och verksamheter. Infrastruktur, offentliga miljöer och andra gemensamma funktioner måste anpassas till det framtida Malmö.
Eftersom tillväxten ska ske innanför yttre ringvägen kommer staden att bli allt tätare och fler verksamheter och människor ska samsas på samma ytor. Stadsomvandlingsprojekt innebär möjligheter att skapa nya
ytor och omvandla andra där flera funktioner kan samvara. Tekniska nämnden har utifrån detta perspektiv
identifierat utvecklingsområden för de kommande år. Skötsel och underhåll av staden är en viktig faktor
ur detta perspektiv.
Dessa utvecklings- och förändringsområden ger en samlad bild över möjligheterna som tekniska nämnden
har för att hantera en växande stad med begränsade resurser och samtidigt möta de omvärldsfaktorer som
påverkar nämndens ansvarsområde. Pandemin orsakade av coronaviruset covid-19 är ännu ej över och
dess konsekvenser ej helt kända.
I det fortsatta arbetet med att skapa bostäder och nya arbetsplatser är Storstadspaketet en viktig del. Insatser för att minska och motverka hemlösheten likaså. Fungerande, modern kollektivtrafik och infrastruktur
i en förtätad stad är ytterligare exempel.
Trygghets- och säkerhetsfrågor och aktiviteter i det offentliga rummet bidrar till en fungerande stad där
fler människor är i rörelse. Åtgärder för ökad sysselsättning gör att fler Malmöbor kan försörja sig själva.
Helhetsperspektivet är grundläggande i samband med att expansionen av Malmö fortsätter. Tvärsektoriella
analyser och konsekvensbedömningar krävs i allt större utsträckning innan större arbeten startas upp.
Nära samverkan mellan tekniska nämnden och externa aktörer, såväl i förberedande analysarbete som
under genomförande, är avgörande för att kunna hantera stora och komplexa utvecklingsprocesser i staden.
Arbetet fortsätter de kommande åren med fokus på att förbättra och effektivisera de interna processerna
på fastighets- och gatukontoret. Styrning och ledning är fortsatt viktigt, och nämnden ser ett särskilt behov
av att förenkla och tydliggöra hur det strategiska arbetet ska fungera. Inför 2021 slås de båda tidigare investeringskategorierna befintlig miljö och stadsmiljöutveckling ihop. Syftet är att tydliggöra och effektivisera
arbetet med utveckling och drift av den befintliga stadsmiljön.
Tekniska nämnden ser behov av ett tydligare helhetsperspektiv i verksamheten, där kompetenser och specialistområden inom och utanför förvaltningen vävs samman på ett mer systematiskt sätt för att öka framdriften. Nämnden vill initiera fler och mer djupgående samarbeten med de övriga tekniska nämnderna,
inom staden och med externa samarbetsparter inom de områden som tas upp här.
Genom utvecklingsåtgärder och förändring skapar nämnden utrymme effektiviseringar de kommande
åren. För att kunna genomföra planerad verksamhet begär tekniska nämnden för år 2021 totalt 902 mnkr i
investeringsram. Investeringsportföljen består av kategorierna Mobilitet, Stadsmiljö, Exploatering, Storstadspaketet, samt Fastighet/Byggnader.
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Förändringar i omvärlden
Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under
2021 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra förbättringar i den egna verksamheten?

Tekniska nämnden har tagit fram en omvärldsanalys, med utgångspunkt i nämndens ansvarsområde som
pekar på ett antal förändringar i omvärlden mot 2030 som bedöms kommer att påverka frågor som
nämnden har att hantera.

Befolkningsförändring och dess konsekvenser för Malmö stad och tekniska nämnden
Ökad befolkning medför att behovet av investeringar ökar. Vägar, vatten, avlopp och el är självklara investeringar som behöver göras när det byggs nya bostäder. Även behov av förskolor och skolor ökar eftersom det ofta är familjer med barn som flyttar in i de nya bostäderna. I Malmö sker expansion i utbyggnadsområden och i omvandlingsprojekt i staden. I det senare skedet medför det att utformningen av byggobjekten blir mer komplex. Fördelen är att infrastruktur som gator och vatten och avlopp redan finns på
plats. Att nya bostäder byggs nära kollektivtrafik prioriteras.
En växande befolkning betyder att fler använder staden. Det medför ett behov av fler offentliga platser
såsom torg, parker och andra rekreativa miljöer. Det medför också ett ökat behov av skötsel och underhåll.
De yngre och äldre åldersgrupperna väntas öka mest. Det medför ökat tryck på den kommunala service
som dessa grupper efterfrågar, vilket påverkar såväl investerings- och driftsbudget, som konkurrensen vad
gäller mark. Gruppen i gymnasieåldern ökar mycket vilket på sikt medför ett ökat behov av bostäder för
unga i Malmö.

Förändrad mobilitet och ökade transportflöden
Både befolkning och antalet arbetstillfällen växer i Malmö och kranskommunerna. Detta kommer att innebära en ökad in- och utpendling till och från Malmö. Det ställer krav på utbyggnad av lokal och regional
kollektivtrafik liksom höga krav på drift och underhåll av vägnätet. Samarbete med närliggande kommuner
och Region Skåne i dessa frågor, samt en gemensam hållning i påverkansarbete riktad till den nationella
nivån, är av stor vikt.
E-handeln med varor utgör idag nio procent av den totala försäljningen i detaljhandeln och har växt med
närmare 20 procent om året mellan 2004 och 2017. Denna utveckling ska jämföras med detaljhandeln i
stort som har växt med i genomsnitt fyra procent årligen under samma period. Svensk handel prognostiserar att e-handeln kommer stå för 30 procent av den totala detaljhandeln 2025. Det innebär både risker och
nya möjligheter på planering av godstransporter och citylogistik för att möta en sådan framtid.
För att bemöta efterfrågan på hållbara mobilitetstjänster av människor och varor växer det fram nya lösningar inom integrerade mobilitetssystem samt privata mobilitetstjänster (t.ex. hyrcyklar, elscooter och
självkörande fordon). Kommunen kommer behöva möta dessa innovationer och nya affärsmodeller, där
tekniken i dagsläget utvecklas snabbare än juridiken och regleringen. Utmaningen ligger i att hitta sätt som
dessa nya lösningar kan gynna en hållbar mobilitet.
Nya mobilitetsformer och ökat antal trafikanter ställer allt större krav på trafiksäkerhetsarbetet. Det ställer
också krav på såväl stadsplanering inom exploaterings- och utvecklingsområden, som på underhåll av den
befintliga infrastrukturen.
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Sysselsättning och förändrat kompetenslandskap
Antalet malmöbor i arbetsför ålder förväntas öka med 14 procent fram till 2029. Utmaningen Malmö har
är att matcha de i arbetsför ålder med de jobb som finns. Skånska arbetsgivare står inför en kompetensförsörjningsproblematik samtidigt som Skåne har en starkt segregerad arbetsmarknad. Utmaningen handlar
dels om att stärka Skånes konkurrenskraft genom att skapa förutsättningar för tillväxt och därigenom fler
arbetstillfällen och förbättrad matchning mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden, dels handlar
det om att främja individernas etablering på arbetsmarknaden. Det finns ett antal bristyrken i Skåne, och
några av dem som påverkar tekniska nämndens verksamhet är inom teknik, industri och bygg.

Ökat behov av klimatanpassning
Jordens klimat blir allt varmare. I Sverige och Skåne förväntas medeltemperaturen öka mer än det globala
genomsnittet.
Tekniska nämnden berörs av klimatförändringarnas effekter som fastighetsägare, exploatör och som ansvarig för väginfrastrukturen. De mest sannolika hoten kopplade till klimatförändringar är översvämningar, havsnivåhöjningar och extremväder av olika slag. Malmö stad ska kunna bedriva kommunal samhällsviktig verksamhet även under svåra påfrestningar.
Utmaningar består i att hantera skyfallen i både den befintliga staden och vid nybyggnation. Extremt eller
kraftigt skyfall, innebär regnmängder som leder till att dagvattensystemet överbelastas, det vill säga att
kapaciteten i VA-ledningarna har överskridits och vattenmassorna förflyttas och fördelas ovan mark utifrån topografin och orsakar störningar i trafik, skador på bebyggelse och olägenheter för kommuninvånarna.
Nu gällande översiktsplan anger att en lägsta nivå för ny bebyggelse ska vara minst +3,0 m över havet
såvida inte andra åtgärder kan vidtas som skydd mot översvämning eller högt grundvatten. Stora delar av
hamn- och kustnära områden ligger i dag inte 3 meter över havet. I och med att Malmö stad planerar en
ny stadsdel i Nyhamnen har frågan aktualiserats. En viktig fråga är om det kommer att räcka med + 3,0
meter över havet som en lägsta nivå eller om högre nivåer krävs. Minst lika viktigt är frågeställningar om
acceptabel risknivå och finansiering av skydd för befintlig stadsmiljö. Området relaterar till pågående arbete med fördjupad översiktsplan för Nyhamnen, arbetet med en Masterplan för hamnen, arbetet med
Malmö som framtidens kuststad samt Miljöprogrammet.
Liksom skyfall och höga vattenstånd kan även värmeböljor i likhet med sommaren 2018 komma att bli ett
återkommande problem på längre sikt, inte minst i den täta staden. Det kommer att bli allt viktigare att
utforma staden för att minska risken för ett hälsovådligt klimat. Långvariga värmeböljor påverkar hälsooch sjukvård, infrastruktur, vatten- och energiförsörjning. Möjligheter finns att arbeta förebyggande, bl.a.
genom stadsplaneringen för svalare mikroklimat och skuggande grönska.

Förändrad lagstiftning gällande avfall
Från och med den 1 januari 2021 ska producenter eller tillståndspliktiga insamlingssystem samla in förpackningar och returpapper från minst 60 procent av alla bostadsfastigheter. Från och med den 1 april
2025 ska insamling ske från alla bostadsfastigheter som inte avböjt borttransport (45 § förpackningsförordningen och 14 § returpappersförordningen). Fastighetsägare får avböja sådan borttransport från fastigheten endast om den är olämplig med hänsyn till fastighetens utformning eller belägenhet, trafiksäkerheten
eller andra omständigheter (ny 24 e § avfallsförordningen).
Kommunen ska senast den 1 januari 2021 tillhandahålla ett system för att samla in utsorterat matavfall
från hushåll och transportera bort det separat (15 a § Avfallsförordningen). Naturvårdsverket får meddela
föreskrifter om undantag från detta krav och kan i enskilda fall ge kommuner dispens från kravet om det
finns särskilda skäl.
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Covid-19
Utbrottet av en pandemi i världen orsakad av coronaviruset covid-19 har på olika sätt påverkat Malmö
och tekniska nämndens verksamhet och ekonomi. En kontinuerlig omvärldsbevakning utifrån tekniska
nämndens ansvarsområden och grunduppdrag är viktigt där avsikten är att följa de effekter pandemin får
kortsiktigt och långsiktigt på nämndens verksamhet och samhället i övrigt avseende arbetsmarknad, beteende, arrangemang, bostadsbyggande och stadsliv med mera.
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Förändring och utveckling av nämndens verksamhet
Här besvarar nämnden följande frågor:
•
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom
nämnden framöver och varför?
Hur planerar nämnden att finansiera kommande verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller
kvalitetsutveckling?

Stadsbyggnad och bostadsbyggande
Stadsbyggnad
Tekniska nämndens ansvarar för exploatering av mark inom kommunen. På kommunal mark innebär ett
fortsatt fokus på skapa nya bostäder och arbetstillfällen med tillhörande utbyggnad av allmän platsmark.
Mellan åren 2020 – 2022 är målsättningen att 4 000 bostäder ska möjliggöras genom överlåtelse eller upplåtelseavtal. På privat mark innebär det, i första hand, att hantera utbyggnaden av allmän plats.
Under 2021 kommer tekniska nämnden fortsatt bygga ut Malmö i utbyggnadsområdena Nyhamnen,
Västra hamnen, Hyllie, Holma och Sege Park. Utöver dessa områden tillkommer projekt i bland annat
Lindängen, Sorgenfri, Elinelund, Limhamns sjöstad, Tygelsjö Väster. Planprogramsarbete pågår även för
Amiralstaden och arbetet med flera detaljplaner kommer pågå under 2021.
Hyllie/Holma och Nyhamnen är särskilt intressanta utbyggnadsområden då de generar och kommer generera ett stort antal bostäder arbetsplatser på kommunal mark under lång tid. I Hyllie/Holma pågår framtagande av ny infrastruktur i takt med att detaljplanerna antas för att fortsatt kunna hålla hög byggtakt.
Kommunfullmäktige beslutade om den fördjupade översiktsplanen för Nyhamnen i december 2019. I
Nyhamnen finns plats för 7 000–9 000 nya bostäder, 12 000–16 000 nya arbetsplatser och inkluderande,
offentliga miljöer med blå och gröna värden. Utbyggnaden av Nyhamnen kommer att ske etappvis under
flera decennier. Den första delen (norr om Malmö C) är redan påbörjad. Den sista etappen beräknas pågå
under åren 2040–2050.
Tekniska nämnden följer fortsatt läget på bostadsmarknaden och har en tät och nära dialog med bostadsmarknadens aktörer. Utvecklingen har varit stark i Malmö både vad gäller bostäder och verksamheter
under en lång tid. De till sin komplexitet större exploateringsprojekten där infrastruktur tidigt skall komma
på plats är ekonomiskt framtunga. Ett exempel på ett sådant projekt är Amiralstaden där det föreligger
utmaningar med dagvatten och gator som måste hanteras tidigt i processen.
Efterfrågan på mark för kontor och andra verksamheter förväntas fortsatt vara stor. Fram till 2022 planeras cirka 6 000 nya arbetstillfällen på kommunal mark i Malmö. Ungefär hälften är i kontor och de andra i
mer personalintensiva typer av verksamheter. Det är av stor betydelse för Malmö att skapa nya arbetsplatser och arbetstillfällen och arbetet sker i nära samarbete med näringslivet. Tekniska nämnden premierar
verksamheter med många arbetstillfällen samt hållbarhetstänk vid marktilldelning. Arbete med social hållbarhet i markanvisningsprocessen syftar bland annat till att skapa sysselsättningstillfällen och praktik.
Gemensamt för de olika exploateringsområdena finns ett antal utmaningar. Tekniska systemlösningar,
trafikala lösningar, gestaltningsfrågor, skyfallsberedskap och en framtida havsnivåhöjning är exempel på
olika utmaningar som tekniska nämnden måsta ta hänsyn till i arbetet med stadsutveckling.
Storstadspaketet
Tekniska nämndens arbete med Storstadspaketet fortsätter under 2021. Infrastrukturarbetet längs busstråken ska synkas med bostadsbyggande och cykelstråk. Storstadspaketet ska genomföras fram till år 2035
och innebär totalt investeringar på cirka fyra miljarder kronor. Målet är att det ska byggas 26 750 bostäder
fram till år 2031 i Malmö i de så kallade influensområdena kring de planerade elbusslinjerna.
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Storstadspaketet kommer att bidra till en hållbar och strukturbildande kollektivtrafik i, till och från Malmö
samt en kollektivtrafik som understödjer förtätning och utbyggnad av bostäder i staden. Det är viktigt att
ta tillvara på den utvecklingspotential som Storstadspaketet för med sig avseende social utveckling. Möjligheterna att bygga nya stadsmiljöer med hög kvalitet, skapa bättre mobilitet, trygghet, öka sysselsättningen samt bryta utanförskap och segregation måste tillvaratas. Storstadspaketet är ett verktyg för framtidens
gröna, integrerade och attraktiva stad. Arbetet med storstadspaketet pågår bland annat genom ett antal
förstudier och förprojekteringar och arbetet växlas upp under 2021. Under 2021 kommer planeringsprocesser fortgå för flera av de planerade elbusslinjerna samt cykelstråken. Storstadspaketet kommer ta stora
resurser i anspråk de kommande åren både budgetmässigt och resursmässigt.
Infrastruktur och mobilitet
Det arbete som sker i storstadspaketet fokuseras på det hela transportsystemet vilket inkluderar cykelstråk.
Förlängningen av cykelvägen på Tessins väg vidare på Bellevuevägen planeras under 2020 och arbetet
påbörjas under 2021.
Bra och smarta kollektivtrafik- och mobilitetslösningar är knutet till den förtätning som sker i Malmö.
Bland annat pågår arbete med ett kommunfullmäktigeuppdrag kring framtidens mobilitetshus.
Ansvaret för färdtjänst flyttades till tekniska nämnden första januari 2020. Detta innebär att nämnden är
ansvarig för kommunens färdtjänst i enlighet med lagen (1997:735) om riksfärdtjänst samt lagen
(1997:736) om färdtjänst innebärande ansvar för finansiering och regelsystem. Det finns ett uppdrag kring
översyn av riktlinjer, tillämpningsanvisningar och avgifter avseende färdtjänsten. En utredning om Malmö
och Lunds eventuella samarbete avseende en gemensam beställningscentral har tagits fram. Resultatet av
översynen och utredningen kan komma att innebära förändringar i färdtjänsten från och med 2021, vilket
även skulle påverka servicenämnden.
Utredningsarbetet kring metroarbetet går in i en fjärde fas. En framtida metro till och under Malmö innebär möjligheter både vad gäller resande men även nya stationsnära lägen och yteffektiv mobilitet.
Boendeparkering och parkeringsavgifter planeras att införas på ytterligare områden och platser under
2021.
Insatser för att minska och motverka hemlöshet
Tekniska nämnden har tagit fram ett förslag till program för att motverka hemlöshet med en tillhörande
handlingsplan. Programmet och handlingsplanen omfattar flera nämnder av Malmö stads organisation och
samverkan är viktig i arbetet med att minska och motverka hemlösheten. Arbetet med att motverka och
minska hemlösheten vara ett viktigt inslag i tekniska nämndens arbete 2021 och 2022.
Utvecklingsarbetet med bostadsbyggande i hela Malmö och möjligheten att premiera bostäder med lägre
månadskostnader i markanvisningsprocessen pågår under 2020 och kan resultera i konkreta åtgärder i
budget 2021.
Malmö hamn
Tekniska nämnden som Malmös stads juridiska fastighetsägare är landlord (markägare) för Malmö hamn.
Under 2020 antog tekniska nämnden en Masterplan, en utvecklingsplan för hamnen. Planen pekar ut det
fortsatta arbetet för hamnen. Utvecklingsinsatserna som pekas ut i planen kommer att integreras i tekniska
nämndens planering inför 2021 och framåt. Under 2020 arbetar tekniska nämnden också med ett fullmäktigeuppdrag om att öka företagsetableringarna i Malmö hamn.

Livet i staden
Samutnyttjande av gemensamma ytor
Tillväxten i Malmö fram till 2050 ska ske innanför ringvägen vilket innebär att staden blir allt tätare och
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fler verksamheter och människor ska samsas på samma ytor. Samutnyttjande av ytor är därför en viktig del
i den framtida staden. Stadsutvecklingsprojekt och stadsmiljögestaltning i befintlig stad är en del av tekniska nämndens grunduppdrag. Stadsomvandlingsprojekt innebär möjligheter att skapa nya ytor där flera
funktioner kan samsas men innebär även att vissa funktioner flyttas och behöver omlokaliseras.
Redan under 2020 pågår en rad arbeten med samutnyttjande av ytor i framtidens Malmö. Bland annat ett
arbete kring innovationer i stadsutveckling och stadsutbyggnad med fokus på förtätning av staden. Ytterligare ett utvecklingsarbete är att ta fram riktlinjer för hur förtätningsprojekt kan genomföras på tomträttsfastigheter. I kommunfullmäktiges budget 2020 gavs även ett uppdrag till tekniska nämnden i samverkan
med fyra andra nämnder undersöka hur dagens grönytor i större utsträckning kan samutnyttjas i syftet att
möta behovet av lekytor.
Möjligheterna att köpa och sälja mark i takt med stadens omvandling och utbyggnad är en pågående process. Arbetet med en markstrategi som ska stödja och underlätta tekniska nämndens arbete pågår. Markpriser och god avkastning på mark som arrenderas ut är centrala delar i arbetet. Tekniska nämnden har ett
fortsatt fokus på värderingskompetens och omvärldsbevakning inom området. Högre avgälder och arrenden ställer även högre krav på tekniska nämnden som upplåtare. Det finns ökade krav från allmänhet
kring samutnyttjande och samförvaltande av ytor samt möjligheterna till ökad spontananvändning.
Arrangemang
Under 2021 anordnas World Pride och EuroGames i Malmö. Evenemanget innebär mycket arbete både
vad gäller planering och genomförande för tekniska nämnden samtidigt som tekniska nämnden ökat sin
ambitionsnivå avseende arrangemang under mandatperioden jämfört med tidigare år. Tekniska nämnden
behandlade i juni ett ärende kring World Pride med förslag till budget. Vidare pågår ett arbete kring mångfald i enlighet med kommunfullmäktiges intention i budget 2020 om öppenhet, mångfald och alla Malmöbors självklara rätt till staden.
Totalt ska 60 arrangemang anordnas fram till och med 2022 i tekniska nämndens regi. Tekniska nämndens
arrangemangsverksamhet syftar inte bara till att göra Malmö mer attraktiv som stad utan även att fylla
staden med liv och rörelse. Givet de restriktioner som införts av Folkhälsomyndigheten kring arrangemang är det svårt att genomföra flera arrangemang under 2020. Det finns i skrivande stund inget besked
om när restriktionerna förväntas tas bort. Tekniska nämndens arbetar med att utreda hur arrangemang kan
genomföras med hänsyn till de förhållanden och omständigheter som pandemin orsakat och andra händelser som kan påverka verksamheten i framtiden. En möjlighet skulle kunna vara att fler arrangemang
anordnas under 2021 och 2022, både nya eller senarelagda. Friare tillämpning av regler för arrangemang,
och företagande i gatu- och hamnmiljö kan vara ett verktyg att arbeta med när pandemin dragit över.
Under 2021 ser tekniska nämnden och kulturnämnden ett behov av att stärka, utveckla och tydliggöra
arbetet med offentlig konst i Malmö. Ett grundläggande arbete har gjorts under 2020 för att tydliggöra
nämndernas ansvar och roller. Under 2021 kommer samarbetet att fortskrida bland annat genom ambitionen att ta fram en gemensam plan för konstnärlig utsmyckning. Med planen skapas en gemensam riktning för- och ambition med offentlig konst samt ett tydliggörande av lokalisering, organisering och de
värden och effekter som den offentliga konsten tillför Malmöborna. Beslut om planen förväntas tas i respektive nämnd under 2021.
Ekosystemtjänster
Miljöperspektivet och miljötänket är viktigt i hela tekniska nämndens verksamhet. Arbetet med att minska
utsläppen av växthusgaser genom nämndens verksamhet och påverkan på Malmö och världen. Nämnden
arbetar aktivt med att värna och öka ekosystemtjänster och skapa plats för mer grönska och grönblå lösningar. Det finns ett ökat intresse för odling, stadsbruk och biodling. Fler exempel på utvecklingsområden
inom ekosystemtjänster är klimatanpassning av dammar och träd samt arbeta med markavvatning. Det
behövs sammanhängande grön- och ekostråk med biologisk mångfald i Malmö. Tillgänglighet till grönområden är viktig. Trädplantering både i utbyggnadsområden samt i den befintliga staden är en av tekniska
nämndens hjärtefrågor. Under 2021 och åren framöver är trädplantering fortsatt en prioriterad fråga.
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Drift- och underhåll
En viktig del av tekniska nämndens uppdrag är skötsel av staden. Här sker en kontinuerlig utveckling för
ökad renhållning bland annat fortsätter arbetet med fimpzoner och utplacering av nya papperskorgar.
Skötsel av staden innebär också ett kontinuerligt arbete med stadens anläggningar som broar, byggnader
och skötsel av ytor runt omkring i Malmö.
En tätare stad ställer även krav på utveckling av skötselmetoder och andra arbetstider än idag för att
kunna uppfylla grunduppdraget, eftersom stadens tillgänglighet för skötsel förändras i takt med att trafikmängder och befolkning ökar. Användandet av staden under dygnets alla timmar ställer krav på renhållning och service dygnet runt.
Erfarenhetsåterföring och utveckling vid om- och nybyggnation är av yttersta vikt i den höga utbyggnadstakt och förtätning av staden som är pågående för att bygga mer hållbart och med så låga drift- och underhållskostnader som möjligt. Staden och tekniska nämnden får årligen en ökning av ytor och utrustning
som ska skötas, vidare sker en indexering av de befintliga skötselentreprenader, något som tillsammans
gör att det krävs en ökad budget för att bibehålla en god standard på samtliga ytor.
Den allmänna platsmarken samt en del av kvartersmarken har tidigare sköts i fyra entreprenadområden.
Arbete pågår under 2020 med en ny drift- och underhållsentreprenad som görs i egen regi där tekniska
nämnden fungerar som beställare och servicenämnden som utförare. Inför igångsättningen av entreprenaden 1 april 2021 behövs ett strukturerat sätt att följa upp arbetet utifrån beställaransvaret för att säkerställa
kvaliteter i enlighet med det ursprungliga upphandlingsunderlaget. En särskild överenskommelse ska tecknas med servicenämnden under 2020.
Trygghet och säkerhet
Utöver arbetet med renhållning så arbetar nämnden vidare med att förbättra belysning, sätta upp infrastruktur för kameror samt samarbete med polis med flera för att öka trygghet och säkerheten i Malmö.
Arbete med en trygghets- och säkerhetsstrategi pågår. Arrangemang och aktivitet av staden (som är beskrivet ovan) bidrar även till att den upplevda tryggheten ökar bland medborgare.
Att skapa en trygg och säker stad handlar även om att systematiskt integrera brottsförebyggande och
trygghetsskapande aspekter i tidig planering samt att jobba med aktivering av befintlig stad för att skapa liv
och rörelse, bland annat genom att tekniska nämnden kommer att fortsätta sitt engagemang för att vidareutveckla BID:arna. Att skapa välkomnande och trivsamma miljöer som stimulerar till gemenskap och
tillitsskapande relationer är viktigt. Trygghet skapas när människor kan känna tillhörighet, bygga relationer
och känna tillit till varandra. Tillräckligt med ytor för social samvaro såsom bostadsgårdar, parker och torg
är en förutsättning liksom ett brett utbud av olika aktiviteter som skapar liv, rörelse och delaktighet.
Trygghet och säkerhet har också en tydlig koppling till mobilitet och trafik. Det handlar om att stärka
tillgängligheten för fler, arbeta för trygghet i kollektivtrafiken och hela resan, samt att öka trafiksäkerheten.
Vidare är arbetet med att skydda och skapa trygghet för fotgängare och cyklister viktigt. När människor
upplever otrygghet i trafiken riskerar de att bli begränsade i sin tillgång till staden genom att de väljer andra
färdsätt, andra färdvägar eller avstår från att resa. Detta gäller inte minst de mest sårbara grupperna.
Barnrättsperspektivet
Målgruppen barn har uppmärksammats särskilt under verksamhetsåret då barnkonventionen blev svensk
lag den 1 januari i år. Under 2020 ska tekniska nämnden ha säkerställt att nämndens verksamhet är barnrättsäkrad. Det tar sin bakgrund i Utvecklingsplan för barnets rättigheter i Malmö stad som antogs av
Kommunfullmäktige och som gäller för åren 2017–2020. Att utgå från ett barnperspektiv syftar till att
tillgodose behov för medborgare under 18 år och se till att deras rättigheter tas tillvara. Var femte Malmöbo är barn och har rätt att vara delaktiga och få inflytande. När Malmö förtätas uppstår det målkonflikter bland annat avseende trafikslag och konkurrens om marken. Att det finns plats för barn och unga är en
viktig faktor för en hållbar stad. Inför 2021 ska budgetprocessen ha ett tydligt barnrättsperspektiv och
nämnder redovisar i nämndsbudgeten hur barnrättsperspektivet beaktats i processen.
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En god organisation
Reviderad styrmodell
Malmö stads reviderade styrmodell innebär att Malmö har fyra målområden och ett antal mål. Målen speglar i sin tur Malmös utmaningar och innebär en prioritering kring just dessa områdena under mandatperioden. Fokus i den reviderade styrmodellen är grunduppdraget som det uttrycks i tekniska nämndens reglemente. Metod för att systematiskt följa arbetet med grunduppdraget är under framtagande och till det
bra och relevanta nyckeltal. Under 2021 och framåt arbetar förvaltningen målmedvetet för att effektivisera
sitt arbete med grunduppdraget och för att ständigt förbättra och effektivisera sina arbetssätt.
Samverkan i förädlingsprocessen
Tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden och miljönämnden ser behov av stärkt samverkan. Det handlar bland annat om gemensamma mål och prioriteringar, utökad samordning av styrning och ledning, mer
synkroniserade tidplaner och gemensam utveckling av processer och operativa forum.
Med förädlingsprocessen avses det arbete där vi tillsammans planerar stadens utbyggnad för att skapa
förutsättningar åt fler Malmöbor, bostäder, kommunal service och verksamheter. Malmö växer och beräknas om ungefär 30 år ha en halv miljon invånare. Det kräver en bred samverkan med aktörer inom alla
samhällsområden. Det behövs nya strategier, arbetssätt och organisationsformer för den nämndsöverskridande förädlingsprocessen.
Tekniska nämnden konstaterar att stadsgemensamma prioriteringar gällande exempelvis specifika geografier och utbyggnadsområden är eftersträvansvärt, då ökad tydlighet skulle göra förädlingsprocessen mer
förutsägbar för både stadens verksamheter och marknadens aktörer. Ett sådant arbetssätt skulle även innebära minskade målkonflikter och skapa högre effektivitet då förädlingsprocessen blir mer överblickbar
men ställer också högre krav på gemensam styrning och ledning.
Kompetensförsörjning
Tekniska nämnden fortsätter arbetet med att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens för att möta Malmöborna och andra aktörer och intressenter på ett professionellt sätt. Stadens systematiska kompetensförsörjningsprocess och handlingsplan med aktiviteter är grunden för det långsiktiga
arbetet med att säkerställa att kompetensbehovet möts. Det är av vikt att kompetens tas tillvara och att
möjligheter ges till kompetensutveckling, dels utifrån verksamhetens uppdrag, dels för att bidra till förbättring av verksamheten. Goda anställningsvillkor och en god lönestruktur är två förutsättningar för att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Förutsättningar för detta är bra arbetsvillkor och ett hållbart arbetsliv där medarbetare och chefer känner engagemang, kreativitet och respekt. Förvaltningen kommer att
stärka kommunikationen mellan medarbetare och chefer samt fokusera på tydlighet i organisation, uppdrag och mål. På detta sätt ges förutsättningar för chefer att bibehålla ett gott ledarskap.
Digitalisering och den framtida staden
Digitalisering är en viktig del i tekniska nämndens arbete. Dels handlar det om att i verksamheten satsa,
effektivisera och utveckla välfärden med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Dels handlar det om att
skapa en modern och fungerande stad med bakgrund av den växande befolkningen och förtätningen av
Malmö. Tekniska nämnden behöver fånga upp den digitala förändringen som pågår i samhället och de
förväntningar som medborgarna har på verksamheten. Det behövs också en beredskap på ökade krav
avseende tillgänglighet i olika kanaler på olika tider av dygnet samt att utveckla arbetet med att hitta mobila
och digitala lösningar. Digitaliseringen, men också automatiseringen, kommer att innebära effektiviseringar
av många processer, särskilt kopplade till övervakning, annan datainsamling, databearbetning, information
och styrning av exempelvis trafik. Digitalisering bidrar även till att effektivisera fastighets- och gatukontorets arbete, bland annat genom att resor och konferenser kan genomföras i mindre utsträckning. Under
2020 har en digital agenda arbetas fram som systematiserar nämndens arbete med digitalisering de kommande åren.

Budgetskrivelse 2021, Tekniska nämnden

12(22)

Ekonomiska samband i tekniska nämndens och stadens ekonomi
Ekonomiska samband i tekniska nämndens och stadens ekonomi
Tekniska nämnden äger, förvaltar och utvecklar Malmö stads mark och infrastruktur. I kommunfullmäktiges budget tilldelas tekniska nämnden fyra olika kommunbidrag som är styrande för verksamheterna.
Detta speglar komplexiteten i nämndens ekonomi och bredden i ansvar och verksamheter.
•
•
•
•
•

Stadens fastighetsägare med stadens markinnehav och Malmös Hamn och vattendrag: upplåtelse
av tomtmark och markreserv.
Exploatering, förvärv och försäljning av mark för att främja stadens utveckling på både kort och
lång sikt.
Mobilitet och infrastruktur: gator, vägar, cykelvägar, kollektivtrafik, färdtjänst. Samt avtalet med
staten, Storstadspaketet, omfattande infrastruktur för kollektivtrafik och nya bostäder.
Drift, skötsel, renhållning, utveckling, användning/upplåtelse av allmän platsmark: gaturum, parker, torg, stränder mm. Samt besöksanläggningar och arrangemang i staden.
Anskaffning, upplåtelse, förvaltning och tillsyn av sociala lägenheter på uppdrag av arbetsmarknads- och socialnämnden.

Balansräkningens anläggningstillgångar ökar när nya investeringar tas i drift
Kommunens mark, allmän plats och pågående utbyggnadsprojekt uppgår till ca 10 miljarder brutto i tekniska nämndens balansräkning. Dessa tillgångar utgör grunden för nämndens verksamheter och för stadens utveckling. Pågående investeringsprojekt för att utveckla staden ökar tillgångarna allt eftersom tomtmark eller anlagd allmän plats tas i bruk. Byggklar tomtmark avyttras eller upplåts med tomträtt och bidrar
till finansieringen av stadens utbyggnad av infrastruktur och allmän plats samt kommunal service.
Kapitalkostnader
Tillgångarna binder kapital och istället för ränta på lån i banken betalas en årlig internränta till kommunbanken. Under 2020 betalar tekniska nämnden en ränta på 3 % vilket motsvarar kostnader om
ca 200 Mkr. De årliga avskrivningarna uppgår till ca 300 Mkr, baserade på ekonomisk livslängd för anläggningstillgångar, enligt stadens principer. Nämndens årliga kapitalkostnader uppgår därmed till 500 Mkr
vilket är ca 25 % av bruttokostnaderna.
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Kommunbidrag
Tekniska nämnden styrs genom fyra olika kommunbidrag. Kommunbidragen/skattefinansieringen av
tekniska nämndens budget 2020 uppgår sammanlagt till 788 Mkr netto.
•
•
•
•

965 Mkr avser skattefinansiering av verksamheten, vilket täcker knappt 50 % av nämndens bruttokostnader. Mer än 50 % av kostnaderna täcks av årliga intäkter i verksamheten
240 Mkr är ett negativt kommunbidrag/intäktskravet på exploateringsvinster. Eventuella realisationsvinster vid försäljning av äldre anläggningstillgångar budgeteras inte då dessa inte har någon
regelbundenhet. Samtliga redovisade vinster blir därför överskott i förhållande till budgeten.
60 Mkr avser finansiering av årliga kostnader för marksanering och rivning. Dessa betraktades tidigare som en del av investeringsutgifterna.
Hamnanläggningar, är särskild redovisningsenhet (förvaltning 014) och budgeteras med ett negativt kommunbidrag på -13 mnkr

Investeringar
För att kunna realisera den planering som beskrivits ovan begär tekniska nämnden för år 2021 totalt 902
mnkr i investeringsram. Inför 2021 slås de båda tidigare investeringskategorierna befintlig miljö och
stadsmiljöutveckling ihop. Syftet är att tydliggöra och effektivisera arbetet med utveckling och drift av den
befintliga stadsmiljön. Den nya kategorin heter stadsmiljö.
Investeringsportföljen består av kategorierna Mobilitet, Exploatering, Storstadspaketet-infrastruktur,
Stadsmiljö samt Fastighet/Byggnader. Innehållet och begäran av ram för respektive kategori beskrivs nedan.
Tekniska nämnden kommer att följa konsekvenserna av pandemin orsakad av viruset covid-19 noggrant
och ha en nära dialog med berörda aktörer för att fånga deras behov och kommunens möjligheter. Om de
befarade riskerna med minskat intresse för nybyggnation i staden ser ut att realiseras, kommer nämnden
att använda sina möjligheter och verktyg för att understödja en fortsatt stark investeringsvilja i Malmö.
Ambitionen är att upprätthålla och om möjligt tidigarelägga kommunens egna utvecklingsprojekt. Det är
också möjligt att vissa entreprenader blir billigare i spåren av pandemin
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Kategori Mobilitet
I kategori Mobilitet ingår hela stadens trafiksystem, med utveckling av alla trafikslag på både på kort och
lång sikt. Trygghet, trafiksäkerhet och tillgänglighet ingår i planeringen och genomförande av ett hållbart
trafiksystem i Malmö.
I kategori Mobilitet begärs en investeringsram på 58 mnkr för år 2021.
Kollektivtrafik
Arbetet med Fram för buss fortsätter enligt åtgärdsplanen under 2021. Provisoriska åtgärder kommer
genomföras under året inför trafikstart av MEX linje 8, anpassningar och ombyggnader av farthinder på
Carl-Gustafs väg, Södra Förstadsgatan och Per-Albin Hanssons väg.
Hållplatsombyggnader kommer genomföras med tillgänglighetsanpassningar av hållplatser i samband med
beläggningsarbete, omfattar ca 30 stycken. Hållplatsombyggnader kommer även ske när linje 35 får ändrad
linjesträckning, då kommer det byggas nya hållplatslägen som ska ersätta Kvarnby och Vårbo.
Cykel
Under 2021 kommer Bellevuestråket att realiseras. Stråket är fortsättningen av den cykelbana som nu
byggs längs Tessins väg och utgör ca 35 mnkr av kategoriens 58 mnkr.
Fler omfattande cykelåtgärder genomförs inom storstadspaketet-infrastruktur, se denna rubrik nedan.
Gång
Arbetet med hastighetssäkring av övergångsställen och trafiktrygghet kommer fortsätta. I samband med
åtgärderna i storstadspaketet kommer ett stort antal farthinder utmed busslinjerna ses över.
Arbetet med enkelt avhjälpta hinder fortsätter i enlighet med åtgärdsplanen. Övergångsställen ska anpassas
för funktionshindrade och äldre samtidigt som höga kantstenar tas bort.
Kategori Stadsmiljö
För kategori Stadsmiljö begärs en ram på 206 mnkr för år 2021.
Parker och grönområden
Stadens parker och grönområden är viktiga och betyder mycket som rekreations- och mötesplatser i ett
växande Malmö.
I Lindängelund pågår arbetet med att utreda hur området kan utvecklas som rekreationsområde framöver.
Utvecklingen kommer ske i enlighet med den utvecklings- och åtgärdsplan som tas fram och i föreslagna
åtgärder genomförs i en etappvis utbyggnad.
Ett viktigt redskap för ökad integration är temalekplatser som lockar besökare från alla delar av Malmö.
När temalekplatsen i Oxie färdigställts föreslås en ny temalekplats att byggas i Rörsjöparken för att ersätta
den befintliga som läggs ner.
Under planperioden kommer arbetet fortsätta med åtgärder för att öka attraktiviteten och tillgängligheten
till kanalen i rätt genomförandetakt. Dessutom pågår planering av ett antal nya motionsslingor samt utegym/aktiva mötesplatser.
Utvecklingen av Pildammsparken beräknas avslutas med en ombyggnad av Poppeludden. I Folkets park
kommer utvecklingen av parken att fortsätta med den sista etappen. Även Varvsparken kommer byggas
klar under planperioden. Ytterligare projekt som planeras byggas är Gjuteriparken i Limhamns gamla industriområde och första etappen av Sillabanan längs Ribersborgsfältet. Den senare en nod/mötesplats
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som beräknas påbörjas 2021.
Ögårdsparken är en stor, strategiskt belägen park med god utvecklingspotential. Tanken är att ta fram en
utvecklingsplan för att därefter kunna genomföra en etappvis utbyggnad av parken. Även för Slottsparken
kommer en utvecklingsplan tas fram.
Torg och gata
En förstudie avseende Södra Förstadsgatan, delen Drottninggatan-Triangeln kommer att påbörjas 2021.
Den första delen av arbetet avser mötesplatser på strategiska lägen.
Ett inventeringsarbete av alla torg i Malmö har genomförts med syfte att upprustning av utvalda torg
kommer att ske.
En större ombyggnad av Friisgatan undersöks med syfte att prioritera gång- och cykeltrafik och på samma
gång skapa mötesplatser och möjlighet till flera uteserveringar. Ombyggnaden ska ske utan att detta belastar affärer och nuvarande verksamheter negativt över tid.
Underhåll
År 2011 togs en modell fram för att komma tillrätta med det eftersatta underhållet inom områdena bro,
kaj och gata. Genom att åtgärda rätt anläggningar i rätt tid och behålla budgeten som är kopplade till dessa
verksamhetsområden, räknade förvaltningen med att arbeta bort den största delen av eftersläpningen i
underhållet till 2021. Den senaste inventeringen av beläggning har dock visat att underhållsbehovet idag är
större och att den årliga budgeten för gatornas bärighet och asfaltering behöver ökas för att underhållet
ska ligga i fas med behovet. Brounderhållet pågår och vad gäller omisolering av broar är arbetet i fas. Arbetet med att åtgärda broar med begränsad bärighet fortsätter. Det gäller de broar som inte klarar så kallade dispenstransporter för extra långa och övertunga fordon. Dispenstransporter för specialmaskiner och
byggkranar är vanligt förekommande i och med förtätningen av staden. En plan för genomförande är
framtagen och arbetet ska samordnas med Storstadspaketets olika delprojekt.
De senaste åren har arbete med inventering och underhållsplanering genomförts inom en rad verksamheter inom förvaltningen, för att anpassa underhållsarbetet till nya förutsättningar och behov. Arbetet leder
till långsiktiga reinvesteringsplaner inom dessa områden och särskilda budgetäskanden görs för respektive
verksamhetsområde. Arbetet med att ta fram underhållsplaner har fortgått under 2020 och fler områden
och anläggningar har ett förändrat underhållsbehov i och med att staden växer. När Malmö växer och
förtätas bidrar det generellt till ökat slitage, vilket kan leda till att underhållet måste anpassas till de förändrade behoven. Inventering av kanalens slänter och glaciser har visat skador i konstruktionen på flera ställen och behovet av reinvesteringar kommer att speglas i budgetäskanden under flera år framåt. Konsekvenserna om skador inte åtgärdas de närmaste åren kan bli att slänterna vid t.ex. Drottninggatan och
Gamla kyrkogården glider ner i vattnet.
Utredning kring uppgrundning av Södra Varvsbassängen fortgår och tekniska nämnden informeras under
början av 2020. Två av kajerna kring Södra Varvsbassängen har visat sig ha brister och en utredning har
startat för att hitta bästa sätt att åtgärda bristerna. Uppgrundning skulle minska kajernas påverkan och
förlänga deras livslängd om vattendjupet minskas från sex meter till tre närmast kajen. Vid en uppgrundning kapslas även de giftiga bottensedimenten in och bottenfaunans förutsättningar förbättras.
Utredning av förutsättningar för en utbyggnad i Limhamns småbåtshamn har startat då det efterfrågats
fler båtplatser i staden. Förutsättningar för en tillgänglighetsanpassning av Pildammsteaterns ingångar
utreds under 2020 då dagens anslutningsvägar inte är anpassade för t.ex. rullstol.
Kategori Exploatering
Exploateringsutgifter
Investeringsvolymen speglar beredskapen för att möta behovet av planlagd och byggklar mark med tillhörande utbyggnad av allmän platsmark. Inom kategorin planerar och iordningsställer tekniska nämnden
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kvartersmark samt bygger ut allmän platsmark i kommunala och privata utbyggnadsområden. Utifrån
aktuella planer och pågående projekt har en erfarenhetsmässig bedömning gjorts av anslaget för exploateringsutgifter åren 2021–2026. Fördelningen per år baseras på planerat genomförande enligt aktuella projekts prognoser och tidplaner. 2021 års exploateringsutgifter bedöms till 350 mnkr.
Det kommer att pågå aktiviteter i många kommunala utbyggnadsområden under perioden, både planering
och genomförande. Exempel på områden eller projekt är Sege park, Citadellsfogen, Hyllie, Holma, Lindängen C, Trollhättan, Sorgenfri, Amiralsstaden, Fortuna Hemgården och Nyhamnen varav de flesta också
prognostiseras med stora utgifter nästa år. För närvarande är utbyggnad av allmän platsmark i de privata
exploateringsområdena störst i Västra hamnen och Limhamn men det kommer pågå även inom många
andra områden såsom projekt Tygelsjö Väster, Industrigatan etapp 2, Nummertolvsvägen etc.
Inom Hyllie utbyggnadsområde har det under de senaste åren byggts en stor mängd bostäder per år. Bedömningen framöver är en fortsatt hög utbyggnadstakt under planeringsperioden 2021–2026. Inom perioden förväntas ca 3000 bostäder samt ett flertal kontor, parkeringshus, förskolor, högstadieskola, Malmö
International School (MIS), lokaler, mindre verksamheter mm kunna möjliggöras inom Hyllie utbyggnadsområde. Inom perioden utvecklas projektområdena inom Härbärget, Öster om Mässan, Söder om
badhuset, Öster om parken, Söder om MIS, Solrosfältet vid badhusparken, område Väster, Öster Söder
om Hyllievångsskolan, Flycan, Högstadieskola i södra Hyllie, södra Hyllie med flera.
Planering och utbyggnad av den allmänna platsmarken fortsätter under 2021, bland annat med den nya
stadsdelsparken, där den norra delen färdigställs sommaren 2021, förlängning av Hyllie Boulevard mot
Pildammsvägen, Skrivareparken, gator vid Söder om spåren, andra delen av Badhusparken samt stödmur
mot Annetorpsvägen för att möjliggöra byggnation inom Söder om badhuset.
Planering och utbyggnad av den allmänna platsmarken fortsätter under 2021, bland annat med den nya
stadsdelsparken, förlängning av Hyllie Boulevard, Skrivareparken, gator vid Söder om spåren, Badhusparken samt stödmur mot Annetorpsvägen för att möjliggöra byggnation inom Söder om badhuset.
Planeringen och förberedande exploateringsarbeten fortsätter inom Holmaområdet. För de Södra och
Mellersta områdena intensifieras projekteringen under 2021 för att möjliggöra byggstart av gator, ledningsarbeten, iordningställande av kvartersmark samt ombyggnad av Pildammsvägen runt årsskiftet 2021/2022
vilket i sin tur möjliggör byggstart av bostäder.
I Sorgenfri färdigställs gator och torg i kvarteret Spårvägen och förberedande arbeten i kv Brännaren möjliggör fortsatt bostadsproduktion i området. I kvarteret Smedjan projekteras allmän plats under året och
Industrigatan etapp 2, mellan Nobelvägen och Agnelundsvägen, planeras att byggas om.
I Amiralstaden fortsätter planeringsarbetet efter att planprogram för Amiralsgatan och Persborgs station
har tagits fram. Ett antal detaljplaner kommer pågå under 2021, bland annat för Culture Casbah och för kv
Gulmåran vid Persborgs station. Det kommer även pågå utredningsarbeten av olika slag och dialog med
fastighetsägare i området.
Inom Sege park kommer pågående entreprenad avseende rivning och byggator fortsätta och avslutas i
augusti 2021. Vidare kommer projektering av allmän platsmark pågå under 2021.
Inom Västra hamnen är Varvsstaden ett omfattande område som kommer att utvecklas successivt under
många år framöver. I början av året kommer ombyggnaden av kajen norr om Södra varvsbassängen avslutas och en gång- och cykelbro över till Beijerskajen kommer att vara på plats. Detta stråk kommer sedan
att invänta intilliggande husbyggnation innan ytskikt och möblering färdigställs. Under 2021 kommer även
förberedande arbetena inom projekt Citadellsfogen pågå i syfte att möjliggöra ombyggnad av trafiklösningen i denna del av Västra hamnen tillsammans med bostadsbyggande.
Inom utvecklingsområdet Nyhamnen kommer en mängd olika aktiviteter pågå i de de olika projekten
inom Nyhamnen är i olika faser. Allt ifrån planeringsaktiviteter i detaljplan Jörgen Kocks gatan till genomförande av de västra delarna av Carlsgatan. Inom projekt smörkajen kommer projektering av allmän plats
påbörjas.
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I Limhamn fortsätter exploateringen med flera aktiva privata fastighetsägare bland annat i Limhamns
gamla industriområde (Cementen och Gjuteriet) samt i Elinelund, öster och söder om Kalkbrottet. Arbetet med att bygga ut samt färdigställa den allmänna platsen fortsätter under de kommande åren inom de
olika områdena. Sista etappen av Övägens ombyggnad ut mot Ön planeras att genomföras under 2021.
Det kommunala utbyggnadsområdet förväntas kunna möjliggöra ca 1 500 bostäder.
År 2022-2023 bedöms investeringsvolymen fortsatt ligga på 350 mnkr, år 2024-2026 bedöms investeringsvolymen till 400 mnkr, detta på grund av ett högt bostadsbyggande och en förtätning av staden som kräver tyngre investeringar i form av exempelvis kostnader för upprustning av kajer mm.
Exploateringsinkomster och vinster
Inkomstmässigt fortsätter exploateringen för kommunal mark generera vinster till staden. Kvartersmarken
ger inkomster, genom försäljning eller årliga intäkter via tomträttsupplåtelse alternativt intern markupplåtelse, allt eftersom områden färdigställs. Osäkerheten kring när i tiden det sker är stor beroende på när
beslut om detaljplaner sker, om de överklagas, marknadens intresse, konjunkturer, hur förhandlingar med
byggaktörer fortskrider osv.
Prognosen är att pågående projekt kan möjliggöra avyttringar om 600 mnkr år 2021. Projekt som genererar stora inkomster är bland annat Hyllie, Sege Park, Holma, Vintrie park, Sorgenfri, Lockarp och Norra
Hamnen. Utifrån prognostiserade exploateringsinkomster beräknas vinsterna respektive år med hänsyn
tagen till avdrag för gatukostnader samt anskaffningsvärde av såld kvartersmark. Budgetår 2021 bedöms
exploateringsvinsterna uppgå till 240 mnkr.
Vidare är bedömningen att mark kan upplåtas genom tomträttsavtal alternativt interna markavtal till ett
värde som motsvarar 100 mnkr i försäljningsvärde.
Exploateringsinkomsterna bedöms sjunka något, då en förtätning av staden gör att exploatering kommer
att ske i områden där markvärdena är låga. Prognosen för planperioden är ändå offensiv och förutsätter att
en eventuell lågkonjunktur inte blir för lång i Malmö samt att efterfrågan på bostäder och verksamhetslokaler är fortsatt god.
Utbyggnad av allmän platsmark i privata exploateringsområden finansieras till stor del av inkomster från
fastighetsägare/exploatörer. Finansieringen bestäms i ett exploateringsavtal som tecknas mellan fastighetsägaren och Malmö stad. Inkomsterna från exploatörer bedöms uppgå till 100 mnkr för år 2021 men är
beroende av utbyggnadstakten av allmän platsmark och finansieringsgraden i exploateringsavtalen.
Kategori Storstadspaketet - infrastruktur
För kategori Storstadspaketet begärs en ram på 166 mnkr för 2021. Inkomsterna uppgår till 73 mnkr för
2021.
I enlighet med Ramavtal 8 ska den i avtalet beskrivna finansieringsplanen revideras årligen för att möta
verkligt behov och utfall. Planeringen utgår från en upprättad genomförandetidplan med syfte att hålla de
driftstarttider för elbusslinjerna som finns i överenskommelsen med staten. Planeringen för 2021 omfattar
samtliga åtta elbusslinjer avseende utredningar och förstudier/förprojekteringar. Entreprenadarbeten som
planeras för 2021 berör i huvudsak Malmöexpressen (MEX) linje 8 samt linje 10.
För MEX-linje 2, som innefattar cirka 10 projekt, kommer förstudier och förprojektering att delvis pågå
och delvis färdigställas. Linjen sträcker sig från Nyhamnen till Lindängen och har en planerad busstart år
2027.
För MEX-linje 4, som innefattar 15 projekt, kommer förstudier och förprojektering för hela linjen att
pågå. Linjen sträcker sig från Kalkbrottet/Limhamn till Segevång och har en planerad busstart år 2024.
För MEX-linje 5, som omfattar 6 projekt, kommer förstudier/förprojektering för delar av linjen att pågå
och färdigställas och för kollektivtrafikbron till Varvsstaden kommer genomförandefasen att ha påbörjats.
Linjen sträcker sig från V. Hamnen till Rosengård/Stenkällan och har en planerad busstart år 2024.
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För MEX-linje 8 kommer en kapacitetsökning att driftsättas redan 2022 med de nya MEX-bussarna, dock
delvis i provisoriska anläggningar/sträckningar. Det har avtalats om provisoriska åtgärder främst längs
Stadiongatan och Eriksfältsgatan för att klara av att tidigarelägga driftstarten för de nya MEX-bussarna
och dessa genomförs under 2021. Längs MEX-linje 8 som ska trafikera Lindängen–Västra Hamnen kommer entreprenadarbeten på Davidshallsgatan att pågå under 2021. I övrigt kommer förstudier/förprojektering att pågå. MEX-linje 8 är uppdelad i 7 projekt och har enligt Ramavtal 8 en planerad
busstart år 2025.
För mini MEX-linje 10 som är uppdelad i 9 projekt, varav de allra flesta ingår i olika exploateringsprojekt
kommer det under 2021 att pågå förstudier/förprojekteringar för infrastrukturdelarna. Mini MEX-linje 10
kommer att trafikera Malmö C–IKEA Hubbhult och har en planerad busstart år 2029.
På delar av sträckningarna för elbusslinjerna L-3, L-6, L-9 kommer busshållplatsombyggnader och framkomlighetsåtgärder att planeras under 2020-21 och genomföras under 2021-22. Samordning pågår med
Skånetrafiken om omfattning och utformning. Vissa projekt längs dessa linjer ingår i exploateringsprojekt
och de ligger längre fram i tiden. Samtliga linjer har busstart 2027 eller senare.
I planperioden 2022-2026 kommer även de flesta projekten ha passerat utredningsfasen och genomförandefasen är pågående i olika omfattning och till vissa delar färdig.
Kategori Fastighet/byggnader
För kategori Fastighet/byggnad begärs en ram på 129 mnkr för år 2021.
VA Almåsa fritidsby
För att möta lagkrav gällande skydd för miljö och hälsa påbörjades under 2020 arbetet med en anslutning
till kommunalt vatten och avlopp på koloniområdet Almåsa fritidsby. Projektet utföras i tre etapper med
en etapp per lågsäsong.. För 2021 beräknats 13 mnkr av projektets totala 40 mnkr att upparbetas. Tilläggsavtal har tecknats med föreningen som täcker ränta och avskrivning för denna investering.
Anpassning av lokal till kulturförvaltningen
Kulturförvaltningen hyr idag in sig i Magasin 2 och har behov av ytterligare yta. Lokalerna ska nyttjas till
lagring av museiföremål och därför ställs det krav på luftfuktighet, temperatur, brandskydd, säkerhet m.m.
Lokalerna är idag oinredda och oisolerade. För att kunna nyttja lokalerna behöver dessa isoleras, byggas
om och en klimatanläggning installeras. Kostnaderna kommer att täckas genom att hyresavtal tecknas med
Kulturförvaltningen. Investeringen beräknas till runt 11 mnkr. Diskussion pågår med servicenämnden om
överföring av byggnaden till dem.
Flygfyrens koloniområde
Som en konsekvens av att Östervärns station byggs ut behövs utrymmet där Lundavägens koloniområde
idag ligger. Detta projekt syftar till att iordningsställa det ersättningsområde som kommer att bli Flygfyrens
koloniområde. Under 2021 beräknas 2,5 mnkr upparbetas och projektet som helhet beräknas till 16 mnkr.
Mindre investeringar i fastighetsbeståndet
Tekniska nämnden har fått årliga ramanslag på 15 mnkr för mindre åtgärder i fastighetsbeståndet. Dessa
anslag används främst för att effektivt kunna agera som fastighetsägare och förvaltare av markreserven när
det uppstår behov av mindre investeringar inom befintliga fastigheter. Inom de mindre investeringarna
ligger exempelvis en ny halmlada i Torup och installation av solceller på några av våra stationsbyggnader.
Återkommande investeringar på delar av befintliga anläggningar, sk komponentinvesteringar, har en separat årlig budgetram på 9 mnkr.
Markförvärv
I takt med att staden växer och förtätas ökar också behoven av kommunal mark för att möjliggöra ytterliBudgetskrivelse 2021, Tekniska nämnden
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gare utbyggnader av staden. Därutöver finns behov av att förvärva mark för att täcka bland annat behoven
av skolor och förskolor. Budgeten om 60 mnkr avser främst strategiska förvärv. Dessa görs när tillfälle
uppstår genom aktiv bevakande av marknaden för långsiktig stadsutveckling. Förvärv som görs inom en
detaljplan och ett projekt är mycket riktigt beroende av detaljplaners antagande bör ligga inom ett objektsgodkännande för projektet.
Särskilda hyresfastigheter som också kallats utvecklingsfastigheter är fastigheter som förvaltas av tekniska
nämnden i väntan på framtida exploatering. I vissa fall finns det hyresgäster i byggnaderna som kan generera intäkter men ibland kan byggnaderna stå helt tomma. Driftkostnader i form av el, värme, skötsel,
bevakning etc som uppstår avropas årligen från kommunstyrelsen.
I ärendet Förslag till organisation och styrning av Malmö stads lokalförsörjning återfinns följande text: ”I
samma uppdrag bör konceptet ”utvecklingsfastigheter” utredas och eventuella anvisningar tas fram kring
hur denna typ av fastigheter ska hanteras. Uppdraget föreslås bli en del i arbetet med framtagande av principer och riktlinjer kring hur arbetet med lokalförsörjning i Malmö stad ska fungera.” Denna utredning
kommer inte vara klar när budgetskrivelse för år 2021 ska lämnas in.
I avvaktan på att utredningen blir färdig och konceptet utvecklingsfastigheter och dess framtid klargörs
begär tekniska nämnden 4,3 miljoner kronor för 2021. Äskandet gäller fastigheterna Sege Park och Experimentalbyggnaden Forskaren 2.
Övriga mindre investeringar
Under 2020 påbörjas tillbyggnaden av Slottsträdgårdens kafé för 4,3 mnkr varav 1,3 mnkr beräknas till
2021. Malmö har en fortsatt tillväxt och för att möta önskemålen om nya offentliga toaletter är ambitionen
att bygga tre toaletter per år. 6,5 mnkr är inplanerade 2021 för detta ändamål. På Katrinetorp uppfylls i
dagsläget inte kraven på befintlig avloppsanläggning. Under 2021 planeras en ny anslutning till kommunalt
avlopp för 4 mnkr. Som en del av "Utveckling Torup" kommer lokalerna i de så kallade stallarna att hyresgästanpassas för 4,7 mnkr för att möjliggöra en långtidsuthyrning.
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Begäran om investeringsram
I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2021 med plan för 2022-2026.

Investeringsram
Begäran om investeringsram 2021 samt plan för 2022-2026 (belopp i tkr)
Begäran
Investeringstyp

Plan

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Mobilitet

58 000

26 000

34 000

37 000

41 000

44 000

Stadsmiljö

204 000

216 000

194 000

204 000

195 000

185 000

Exploatering

350 000

350 000

350 000

400 000

400 000

400 000

Storstadspaketet infrastruktur

166 000

228 000

628 000

738 000

407 000

520 000

Fastighet/Byggnad

129 000

120 000

100 000

94 000

94 000

90 000

Summa investeringsram

907 000

940 000

1 306 000

1 473 000

1 137 000

1 239 000

Beskrivning av driftkonsekvenser avseende investeringar 2021 samt plan för 2022-2026 (belopp i tkr)
Begäran

Plan

Investeringstyp

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Mobilitet

3 000

900

900

1 100

800

1 500

Stadsmiljö

9 500

11 400

16 100

13 200

13 800

13 400

Exploatering

4 000

8 000

13 000

14 000

20 000

15 000

1 400

2 500

14 500

32 000

25 000

5 000

1 800

1 600

1 600

1 600

1 600

21 500

23 500

34 100

44 400

68 200

56 500

Storstadspaketet infrastruktur
Fastighet/Byggnad
Summa investeringsram

Begäran om ram för rivning och marksanering som har en resultatpåverkan 2021 samt plan för 20222026
Begäran
Kostnadstyp, Tkr

2021

Plan
2022

2023

2024

2025

2026

Saneringskostnader

50 000

55 000

55 000

15 000

15 000

15 000

Rivningskostnader

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

Summa kostnader

65 000

70 000

70 000

30 000

30 000

30 000

Kostnader för sanering ska enligt nu gällande normgivning och redovisningsprinciper redovisas på driften
som en resultatpåverkande kostnad. Enligt överenskommelse inom Malmö stad gäller detta för hantering
av förorenade massor över MKM (Mindre känslig markanvändning). Även kostnader för rivning av byggnader och konstruktioner ska enligt samma normgivning redovisas på driften. Ovan tabell omfattar begärd
ram för dessa kostnader.
I tabellen avseende saneringskostnader ingår sanering som sker inom ramen för storstadspaketetinfrastruktur. Utgångspunkten har varit att se vilket år de olika projekten bedöms få ett beslut om objektsgodkännande. Sedan har saneringskostnaden uppskattats till 10% av den totala entreprenadkostnaden. En
intäkt har räknats med i form av statligt bidrag som uppgår till ca 50% av upparbetad kostnad. Den totala
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nettokostnaden för sanering inom storstadspaketet år 2021 har på detta sätt räknats fram till 40 mnkr.
Begäran om ram för detaljplanekostnader som har en resultatpåverkan 2021 samt plan för 2022-2026
Begäran
Kostnadstyp, Tkr

2021

Plan
2022

2023

2024

2025

2026

Detaljplanekostnader

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Summa kostnader

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

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. Ovan tabell omfattar begärd ram för dessa kostnader.
Beskrivning av driftkonsekvenser t f a friköp av tomträtter samt minskade arrendeintäkter som en
följd av exploatering (belopp i tkr)
Begäran
2020
Driftkonsekvens till följd av friköp av tomträtter

878

Driftkonsekvens till följd av minskade arrendeintäkter som en följd av exploatering

469

Summa

1 347

Med anledning av att jordbruksmark tas i anspråk för exploatering minskar arrendeintäkterna i motsvarande omfattning. Detsamma gäller för mark som upplåts för t ex parkeringsändamål och äldre tomträtter
som friköps. Eftersom den aktuella marken ofta varit i kommunens ägande länge påverkar inte de minskade kapitalkostnaderna ekonomin i motsvarande omfattning. Driftkonsekvenser till följd av förlorade
intäkter vid friköp genomförda under år 2019 uppgår totalt till 878 tkr och förlorade arrendeintäkter som
en följd av exploatering uppgår till 469 tkr. Dessa poster är specificerade i bilaga "Budgetskrivelse 2021
förändring i markinnehav".
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Budgetskrivelse 2021
Tekniska nämnden - fastighets- och gatukontor
INVESTERINGSRAM
Investeringstyp

Bruttoutgift(Tkr)
2021

2022

2023

Beslutade investeringar

14 000

13 000

2 000

Planerade investeringar

44 000

13 000

32 000

2024

2025

2026

37 000

41 000

44 000

Mobilitet

Stadsmiljö
Beslutade investeringar

120 300

99 000

32 000

32 000

32 000

32 000

Planerade investeringar

83 700

117 000

162 000

172 000

163 000

153 000

Beslutade investeringar

350 000

231 000

193 000

196 000

112 000

36 000

Planerade investeringar

0

119 000

157 000

204 000

288 000

364 000

628 000

738 000

407 000

520 000

Exploatering

Storstadspaket
Beslutade investeringar

26 000

2 000

Planerade investeringar

140 000

226 000

Fastighet/byggnader
Beslutade investeringar

26 000

17 000

4 000

4 000

4 000

0

Planerade investeringar

103 000

103 000

96 000

90 000

90 000

90 000

Summa bruttoutgifter

907 000

940 000

1 473 000

1 137 000

- varav beslutade investeringar

496 100

316 980

190 690

191 690

107 690

27 690

- varav planerade investeringar

370 700

578 000

1 075 000

1 306 000

1 241 000

989 000

1 171 000

1 239 000

- varav komponentinvesteringar

40 200

45 020

40 310

40 310

40 310

40 310

2021

2022

2023

2024

2025

2026

INKOMSTER
Storstadspaketet
Beslutade investeringar

11 000

1 000

Planerade investeringar

62 000

105 000

270 000

336 000

180 000

244 000

Varav uppbokning

11 000

16 000

40 000

49 000

25 000

37 000

Beslutade investeringar

73 000

52 000

27 000

64 000

84 000

27 000

Planerade investeringar

27 000

48 000

73 000

46 000

26 000

83 000

Exploatering, kommunal mark
Summa köpeskilling

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

varav gatukostnadsersättning

240 000

240 000

240 000

240 000

240 000

240 000

Summa inkomster
varav gatukostnadsersättning

773 000

806 000

970 000

1 046 000

890 000

954 000

340 000

340 000

340 000

350 000

350 000

350 000

73 000

106 000

270 000

336 000

180 000

244 000

240 000

240 000

240 000

240 000

240 000

240 000

2026

Exploatering, privat mark

varav investeringsbidrag
Uppskattade Vinster från exploateringsverksamhet
DRIFTKONSEKVENSER
Investeringstyp

Driftkonsekvens (Tkr netto)
2021

2022

2023

2024

2025

Beslutade investeringar

500

530

520

460

10

Planerade investeringar

2 500

370

380

640

790

1 500

Beslutade investeringar

9 500

5 810

5 100

5 100

5 200

5 240

Planerade investeringar

0

5 590

11 000

8 100

8 600

8 160

Beslutade investeringar

3 900

6 800

11 800

4 600

7 000

2 700

Planerade investeringar

100

1 200

1 200

9 400

13 000

12 300

1 400

2 500

14 500

32 000

25 000

5 000

1 800

1 600

1 600

1 600

1 600

Mobilitet

Stadsmiljö

Exploatering

Storstadspaket
Beslutade investeringar
Planerade investeringar
Fastighet/byggnader
Beslutade investeringar
Planerade investeringar

Summa driftkonsekvenser

21 500

23 500

34 100

- varav beslutade investeringar

14 060

9 520

13 390

6 130

8 180

3 780

- varav planerade investeringar

2 600

8 560

15 080

32 640

44 400

54 390

68 200

46 960

56 500

- varav komponentinvesteringar

4 840

5 420

5 630

5 630

5 630

5 760

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Planerade investeringar

50 000

55 000

55 000

15 000

15 000

15 000

Äskande marksanering - resultatpåverkan

50 000

55 000

55 000

15 000

15 000

15 000

SÄRSKILD RAM RIVNING OCH MARKSANERING
Marksanering - resultatpåverkan
Beslutade investeringar

Rivning - resultatpåverkan
Beslutade investeringar
Planerade investeringar

5 100

3 000

1 000

1 000

9 900

12 000

14 000

14 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

70 000

70 000

30 000

30 000

30 000

Äskande rivningskostnader - resultatpåverkan
Summa nya äskande

65 000

DETALJPLANER - RESULTATPÅVERKAN
2022

2023

2024

2025

2026

Beslutade investeringar

700

Planerade investeringar

9 300

2021

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Summa nya äskanden

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

2021

2022

2023

2024

2025

2026

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR
Utgift
Inkomst
Driftkonsekvenser

Bilaga 2 Budgetskrivelse 2021 förändring i markinnehav
Perioden 1 januari 2019 till 31 december 2019
Tomträtter (TR)
Fastighet
Enebacken 2
Bilbältet 3
Ögonmåttet 5
Vindrutan 8
Skogschampinjonen 8
Herden 1
Stickelbäret 8
Misteln 1
Herden 5
Plommonet 12
Backsippan 12
Körkarlen 1
Muskotnöten 22
Toppseglet 2
Roskilde 1
Väderö 4
Dimmolnet 1
Rasten 2
Blåklockan 17
Glansnävan 5
Gullpudran 3
Palmnöten 27
Tunnan 64
Blåsippan 5
Näsbjörnen 3
Odonet 12
Stråken 23
Bonden 4
Glansnävan 4
Odonet 3
Stockrosen 6
Smultronet 15
Stråken 24
Mållan 5
Nyponet 6
Rörtången 28
Munkhättan 6
Herden 4
Punktsnurran 2
Körkarlen 13
Plommonet 2
Morellen 11
Smultronet 16
Raketen 72
Munkhättan 10
Smultronet 1
Rönnbäret 3
Rödklövern 14
Totalt

Köpeskilling Bokfört värde Reavinst
Årlig intäkt Årlig kap kost Netto
7 163 000
22 720
7 140 280
120 864
-682 120 182
618 150
151 625
466 525
18 726
-4 549
14 177
354 900
39 280
315 620
11 760
-1 178
10 582
651 950
170 745
481 205
19 558
-5 122
14 436
776 750
3 950
772 800
23 302
-119
23 184
588 000
23 044
564 956
265
-691
-426
984 100
5 630
978 470
18 096
-169
17 927
572 650
5 905
566 745
18 720
-177
18 543
572 000
21 799
550 201
202
-654
-452
1 266 200
4 095
1 262 105
31 474
-123
31 351
645 450
31 726
613 724
19 306
-952
18 354
563 000
5 431
557 569
190
-163
27
906 750
4 340
902 410
27 202
-130
27 072
632 000
117 565
514 435
23 498
-3 527
19 971
81 507 000
371 900
81 135 100
13 384
-11 157
2 227
2 376 000
29 400
2 346 600
31 680
-882
30 798
601 900
267 012
334 888
20 046
-8 010
12 036
700 700
62 200
638 500
17 452
-1 866
15 586
420 550
1 554
418 996
15 542
-47
15 495
597 350
25 810
571 540
18 934
-774
18 160
465 400
2 883
462 517
15 952
-86
15 866
763 100
3 770
759 330
24 102
-113
23 989
455 650
4 650
451 000
11 668
-140
11 529
462 150
2 795
459 355
15 834
-84
15 750
895 050
7 367
887 683
12 916
-221
12 695
1 137 500
2 955
1 134 545
27 300
-89
27 211
1 695 850
7 978
1 687 872
252
-239
13
565 000
5 687
559 313
194
-171
23
627 900
30 080
597 820
19 870
-902
18 968
991 250
1 891
989 359
23 790
-57
23 733
559 650
6 269
553 381
18 272
-188
18 084
1 007 500
2 533
1 004 967
24 180
-76
24 104
1 300 650
7 145
1 293 505
272
-214
58
553 800
5 013
548 787
18 076
-150
17 926
1 335 100
4 949
1 330 151
33 190
-148
33 042
488 800
3 820
484 980
13 010
-115
12 895
565 000
5 461
559 539
18 408
-164
18 244
566 800
21 488
545 312
198
-645
-447
430 300
17 050
413 250
9 926
-512
9 415
583 700
6 452
577 248
226
-194
32
1 266 200
4 095
1 262 105
31 474
-123
31 351
975 000
1 824
973 176
23 400
-55
23 345
1 007 500
2 533
1 004 967
24 180
-76
24 104
620 000
79 012
540 988
11 186
-2 370
8 816
551 200
4 904
546 296
17 998
-147
17 851
1 189 500
4 202
1 185 298
28 548
-126
28 422
1 348 100
5 155
1 342 945
33 482
-155
33 327
564 000
4 886
559 114
18 272
-147
18 125
125 470 050
1 622 578 123 847 472
926 377
-48 677 877 700

Arrende minskar till följd av exploatering
Exploateringsprojekt Avtal
Fortuna hemgården
3190-001
Fortuna hemgården
3189-002
Fortuna hemgården
3272-004
Tullstorp
3061-001
Elisedal
3184-001
Hyllie
3036-001
Sege park
4516-001
Sege park
4516-002
Nyhamnen
5112-001
Nyhamnen
5112-005
Lockarp
3129-001
Lockarp
3129-002
Lockarp
3130-002
Fredriksberg
4328-001
Fredriksberg
4328-001
Totalt

Totalt för TR och arrende

Årlig intäkt Årlig kap kost Netto
50 000
50 000
5 000
5 000
70 800
70 800
12 500
12 500
75 500
75 500
20 000
20 000
6 000
6 000
9 000
9 000
149 400
149 400
32 000
32 000
20 000
20 000
4 000
4 000
5 000
5 000
3 000
3 000
7 000
7 000
469 200
469 200

1 395 577

-48 677 1 346 900
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Sammanfattning
Tekniska nämndens förvaltning Hamnanläggningar 014 äger marken i Malmö hamn och arrenderar ut
mark, anläggningar och byggnader till Copenhagen Malmö Port (CMP) genom ett nyttjanderättsavtal.
Kommunfullmäktige i Malmö stad beslutade i maj 2020 om ett tillägg till det nyttjanderättsavtal som finns
mellan Malmö stad och CMP. Det nya tillägget skapar goda förutsättningar för det fortsatta arbetet med
utvecklingen av hamnområdet.
Tekniska nämnden antog i juni en Masterplan, en utvecklingsplan, för Malmö hamn. Masterplanen pekar
ut övergripande utvecklingsområden för Malmö hamn och målsättningar för hamnens utveckling under en
tid framöver. För att säkerställa att utvecklingen sker i enlighet med i masterplanens målsättningar,
kommer ett antal av aktiviteterna med utgångspunkt i handlingsplanen årligen inarbetas i tekniska
nämndens budget och budgeten för hamnanläggningar 014.
Under våren och sommaren 2020 pågår en pandemi orsakad av viruset covid-19. Osäkerheten på
marknaden kopplad till pandemin gör att det är svårt planera investeringar i Malmö hamn på kort sikt.
Totalt begärs en investeringsram för förvaltningen hamnanläggningar 014 på 39 miljoner.
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Förändringar i omvärlden
Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under
2021 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra
förbättringar i den egna verksamheten?

Tekniska nämndens förvaltning Hamnanläggningar 014 äger marken i Malmö hamn och arrenderar ut
mark, anläggningar och byggnader till Copenhagen Malmö Port (CMP) genom ett nyttjanderättsavtal.
Kommunfullmäktige i Malmö stad beslutade i maj 2020 om ett tillägg till det nyttjanderättsavtal som finns
mellan Malmö stad och CMP. Det nya tillägget skapar goda förutsättningar för det fortsatta arbetet med
utvecklingen av hamnområdet.
Nyttjandsrättsavtalet innebär att hyran som CMP betalar består av tre delar:
En fast bashyra för arealerna i nyttjanderätten. Denna hyra omvärderas tidigast vart femte eller senast vart
10 år för att säkerställa att hyran är marknadsmässig.
En rörlig bashyra som beräknas utifrån en procentsats av resultatet för att verksamhets som CMP
bedriver.
En finansieringshyra för nya anläggningar och reinvesteringar som finansieras och ägs av kommunen och
som ställs till CMPs förfogande. Finansieringshyran består av kapitalkostnader som är föranledda av
investeringar finansierade av Malmö stad inom nyttjanderättsområdet.
Enligt såväl nuvarande avtal som nytt avtal betalar CMP en finansieringshyra för de investeringar som
Malmö stad genomför men som ställs till CMP:s förfogande. En komponent i finansieringshyran är, som
beskrivits ovan, räntesatsen för respektive genomförd investering. Samtliga investeringar genomförda av
Malmö stad för CMP:s räkning finns bokförda inom tekniska nämnden. Enligt Malmö stads regelverk
utgår en internränta för samtliga genomförda investeringar. Internräntan uppgår i dagsläget till 3 % av
investeringens bokförda värde. När kommunfullmäktig i maj beslutade om tillägget till
nyttjanderättsavtalet hänsköts tekniska nämndens anhållan om en årlig kompensation genom ökat
kommunbidrag till tekniska nämnden hamnanläggningar, för mellanskillnaden mellan internräntan och
den finansieringshyra som debiteras CMP, till beredningen av Budget 2021.
Tekniska nämnden antog i juni en Masterplan, en utvecklingsplan, för Malmö hamn. Masterplanen pekar
ut övergripande utvecklingsområden för Malmö hamn och målsättningar för hamnens utveckling under en
tid framöver. Masterplanen avser hela Malmö hamn det vill säga även de delarna som inte ingår i
nyttjanderättsavtalet med Copenhagen Malmö Port. Kopplat till masterplanen är även en handlingsplan
som konkretiserar planens målsättningar som berör sysselsättningsskapande åtgärder i hamnen, Malmö
hamn som en del av ett hållbart samhälle, och hur marken kan användas mer effektivt och ge en god
avkastning. För att säkerställa att utvecklingen sker i enlighet med i masterplanens målsättningar, kommer
ett antal av aktiviteterna med utgångspunkt i handlingsplanen årligen inarbetas i tekniska nämndens budget
och budgeten för hamnanläggningar 014. På så sätt görs en årlig genomgång av arbetet och en prioritering
gentemot andra delar av tekniska nämndens verksamhet.
Investeringarna i nya hamnanläggningar i Malmö hamn under de senaste 10–15 åren har varit betydande
och är långsiktigt hållbara. Här finns en outnyttjad kapacitet. De ytor som finns i Norra Hamnen
tillsammans med de utfyllnader som planeras skapar goda förutsättningar för framtida utveckling och
tillväxt. Här finns stor kapacitet för att växa inom segmenten RoRo-trafik och containertrafik utan några
extra investeringar. Malmö har dessutom till skillnad från många andra hamnar ingen brist på mark och
ytor för ytterligare lokaliseringar.
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Förändring och utveckling av nämndens verksamhet
Här besvarar nämnden följande frågor:
•
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom
nämnden framöver och varför?
Hur planerar nämnden att finansiera kommande verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller
kvalitetsutveckling?
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Begäran om investeringsram
I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2021 med plan för 2022-2026.
Totalt begärs en investeringsram för förvaltningen hamnanläggningar 014 på 39 miljoner.
Investeringarna avser flertalet anläggningar i hamnområdet för vilka en finansieringshyra erhålls av CMP
efter färdigställande. En investering görs först efter att Malmö stad har godkänt en investeringsansökning
från CMP. Marknadsutvecklingen, konkurrens samt konjunkturläget styr och påverkar investeringstakten
vilket leder till svårigheter i den långsiktiga planeringen. Detta ställer stora krav på fastighets- och
gatukontoret vad gäller beredskap, planering och beslutsfattande från tekniska nämnden.
Under våren och sommaren 2020 pågår en pandemi orsakad av viruset covid-19. Osäkerheten på
marknaden kopplad till pandemin gör att det är svårt planera investeringar i Malmö hamn på kort sikt.
I enlighet med tillägget i nyttjanderättsavtalet kommer en del av CMPs område (söder om terminalgatan)
övergå till att omfattas av ett tidsbegränsat arrendeavtal. Anledningen är att möjliggöra utbyggnaden av
blandad stad med bostäder och kontor i Nyhamnen och de konsekvenser som det för med sig i form av
krav på ljudnivåer från sjöfart i anslutning till bebyggelse. För att kompensera stadsutbygganden behöver
nya kajer byggas i Norra hamnen. För detta avsätter Malmö stad och tekniska nämnden fyra miljoner
kronor per år.
Investeringar i järnvägsspår till Norra Hamnen som påbörjades 2020 beräknas spilla över på 2021. Arbetet
innebär en modernisering och utbyggnad av nya järnvägsspår, i syfte att försörja och möjliggöra fortsatt
utveckling av verksamheter inom Malmö Industrial Park. En fortsatt ökning av persontrafiken på
järnvägen till, från och genom Malmö kan öka behovet av godstransport till, från och genom hamnen.
Vidare planeras ett nytt magasin för dryga 4 miljoner i Swede Harbour samt en förlängning av kaj 1001.
Ytterligare en investering som planeras är en uppsamlingsyta för muddringsmassor med syfte att avvattna
och sanera dessa.

Investeringsram
Begäran om investeringsram 2021 samt plan för 2022-2026 (belopp i tkr)
Begäran
Investeringstyp

Plan

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Planerade investeringar

39 000

45 000

70 000

10 000

5 000

35 000

Summa investeringsram

39 000

45 000

70 000

10 000

5 000

35 000
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Budgetskrivelse 2021
Tekniska nämnden - hamnanläggningar
INVESTERINGSRAM
Investeringstyp

Kategori

Bruttoutgift (Tkr)
2021

Beslutade investeringar

4 000

Planerade investeringar

20 000

Komponentinvesteringar

15 000

Summabruttoutgifter

2022

2023

2024

2025

2026

0

0

0

0

0

30 000

55 000

0

0

20 000

15 000

15 000

10 000

5 000

15 000
35 000

39 000

45 000

70 000

10 000

5 000

- varav beslutade investeringar

4 000

0

0

0

0

0

- varav planerade investeringar

20 000

30 000

55 000

0

0

20 000
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Sammanfattning
Valnämnden planerar inte anordna val eller omröstning i kommunen under 2021. Däremot kan inte extraval uteslutas varpå en beredskap ska upprätthållas även under 2021.
Valnämndens förvaltningsorganisation kommer löpande att arbeta med utredningar, säkerhetsfrågor, utvecklingsarbete och beredskap relaterat till kommande val. Valnämndens behov av kommunbidrag kan
därmed beräknas ligga i paritet med beviljat kommunbidrag för mellanvalsåret 2020, med en sedvanlig
uppräkning.
I samband med att valorganisationen går in i skarpt förberedelseläge inför RKR-val 2022 utökas bemanningen fr.o.m. 1 oktober 2021 med ytterligare en 100 % tjänst (då totalt tre 100 % tjänster). Kostnaden för
denna ökning ingår i det SLA som reglerar överenskommelsen mellan valnämnden och kommunstyrelsen
kring bemanning av valkansliet.
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Förändringar i omvärlden
Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under
2021 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra förbättringar i den egna verksamheten?

Då det inte finns några planerade val eller andra omröstningar under 2021 kommer nämndens arbete under året att vara inriktat på att diskutera strategier och prioriteringar inför det kommande RKR-valet 2022.
Däremot kan inte extraval eller folkomröstningar uteslutas varpå en beredskap ska upprätthållas även
under 2021.
Valkansliet ska under 2021 förutom administration av valnämndsärenden även arbeta med valrelaterade
utredningar, utvecklings- och säkerhetsfrågor, deltagande i nationella nätverk samt kompetensutveckling.
Det är också med anledning av det stundande RKR-valet 2022 som valkansliet höjer upp sin bemanning
redan den 1:e oktober 2021.
Fokus under året 2021 som har särskild anknytning till förändringar i omvärlden är följande:
Valgeografi. Malmö är en växande stad och det finns ett behov av att genomföra en översyn av indelningar i
valdistrikt. En valgeografisk översyn påbörjades 2020 och ska under 2021 leda fram till en ny indelning
som ska beslutas av valnämnd, kommunstyrelse, kommunfullmäktige och slutligen länsstyrelsen innan
senast 1 december 2021. Det kan i samband med utredningen uppstå ett behov av extern konsulthjälp om
nödvändig kompetens inte finns inom Malmö stad, vilket i sådant fall kan leda till en begäran om förändrat kommunbidrag. En ny valdistriktsindelning kan också innebära att nya vallokaler, inför RKR-valet, ska
identifieras och prövas utifrån ett tillgänglighetsperspektiv i samverkan med andra berörda förvaltningar.
Trygghet och säkerhet. En ökad polarisering och hätskare samhällsdebatt innebär att trygghet- och säkerhetsfrågor kring valprocessen bör ha högre prioritering även under mellanvalsår. Inte minst frågor kring extern
påverkan bör hanteras.
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Förändring och utveckling av nämndens verksamhet
Här besvarar nämnden följande frågor:
•
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom
nämnden framöver och varför?
Hur planerar nämnden att finansiera kommande verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller
kvalitetsutveckling?

Då det inte finns några planerade val eller andra omröstningar under 2021 kommer nämndens arbete under året att vara inriktat på att diskutera strategier och prioriteringar inför det kommande RKR-valet 2022.
Fokus under året 2021 som har särskild anknytning till förändring och utveckling av nämndens verksamhet är följande:
Organisering och utveckling av förtidsröstning. Antal och andel förtidsröster har under de senaste valen uppvisat
en ständig ökning. Detta kräver att planeringen av förtidsröstningen i samband med RKR-valet 2022 ska
påbörjas redan under 2021, och en av valkansliets sekreterare/valsamordnare går in och samordnar förtidsröstningen med start redan den 1:e oktober 2021.
Arvoderingssystem. En översyn ska genomföras på det arvoderingssystem som berör valdagens vaktmästare.
Beräkningssystemet ska göras mer lättbegripligt, fördelningen av arvodet mer rättvist samt skapandet av
ett arvoderingssystem som är enklare att administrera.
Kompetenshöjning. Valnämnden och personal på valkansliet planerar genomföra en studieresa (eventuellt till
Norge i samband med parlamentsval) för att studera valteknologi, valprocess samt hantering av förtidsröstning.
Valnämnden ska även under mellanvalsår administrera det valadministrativa systemet. Det är av största
vikt att valkansliet upprätthåller kompetens kring hanteringen och inte minst deltar i nätverk för att vidareutveckla detsamma. Valkansliets bemanning ska särskilt under 2021 genomgå en utbildning i systemet
inför hanteringen av RKR-valet 2022.
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Begäran om investeringsram
I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2021 med plan för 2022-2026.

Investeringsram
Begäran om investeringsram 2021 samt plan för 2022-2026 (belopp i tkr)
Begäran
Investeringstyp

2021

Plan
2022

2023

2024

2025

2026

Summa investeringsram

Budgetskrivelsens terminologi om investeringsram är ej tillämplig för valnämndens verksamhet med anordnande av val vart fjärde och femte år.
Valnämnden kommer att organisera RKR-val 2022, EU-val 2024 och RKR-val 2026. Dessa valår kommer
att innebära betydligt högre kostnader i jämförelse med mellanvalsåren.
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Sammanfattning
Överförmyndarnämnden är en myndighet med uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, gode mäns och
förvaltares verksamhet. Överförmyndarnämnden har ansvar för de resurser som avser nämndens administration, ledamöternas arvoden samt arvoden till gode man och förvaltare. Det administrativa ansvaret
för nämndens förvaltningsorganisation ligger på enheten för överförmyndarärenden, under avdelning
boende, tillsyn och service, i arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
Överförmyndarnämndens största utgift avser kostnader för godmansarvoden. Förordnade ställföreträdare
har enligt lag rätt till skäligt arvode och ersättning för sina utgifter. Även fördelningen av kostnadsansvaret
bestäms enligt lag. Sveriges Kommuner och Regioner ger ut förslag till ersättningsregler som nämnden i
grunden tillämpar. Detta är viktigt för rättssäkerheten och förutsägbarheten. Nämnden har mycket små
möjligheter att påverka dessa kostnader.
Enligt fastställda fördelningsnycklar får nämnden 26 tkr för varje nytt anvisat ensamkommande barn.
Ingen ersättning erhålls för barn som överflyttas från andra kommuner. Årlig snittkostnad för arvode per
uppdrag som god man för ensamkommande barn uppgår till ca 32 tkr och många av dem pågår i flera år.
Det innebär att nämnden inte får full ersättning för kostnaderna. Antalet godmanskap för ensamkommande barn har minskat kraftigt de senaste åren och minskningen har fortsatt även under 2020, vilket
coronaviruspandemin med stänga gränser som följd har bidragit till. Antalet ärenden beräknas förbli lågt,
men det kan inte förutspås med någon exakthet hur många de kommer att vara under nästkommande år,
vilket ger en osäkerhetsfaktor i beräkningarna.
En förvaltarenhet inrättades 2019 under funktionsstödsnämnden, enligt kommunfullmäktiges beslut, med
anställda ställföreträdare som ska åta sig uppdrag som god man och förvaltare i särskilt komplicerade uppdrag. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att ekonomisk ersättning till funktionsstödsnämnden för
förvaltarenhetens kostnader regleras genom överenskommelse med överförmyndarnämnden samt att
överförmyndarnämnden för att finansiera dessa kostnader erhåller ett årligt kommunbidragstillskott om
5 200 tkr. Kostnaderna för förvaltarenheten beräknas 2021 uppgå till 9 000 tkr.
Kommunbidraget 2020 för överförmyndarnämndens verksamhet uppgår till 31 395 tkr. Utöver detta har
intäkter om 1 248 tkr budgeterats, bestående av förväntade schablonersättningar för mottagande av ensamkommande barn.
Det beräknas att antalet ärenden om godmanskap för vuxna eller förvaltarskap kommer att fortsätta öka i
samma omfattning som har noterats de senaste åren, ungefär 1 % per år. Det beräknas att antalet ärenden
om godmanskap för ensamkommande barn kommer att fortsätta minska.
Kostnaderna för arvoden och ersättningar till ställföreträdare beräknas 2021 uppgå till 22 607 tkr. Därutöver beräknas nämndens egna arvoden och omkostnader uppgå till 731 tkr och kostnaderna för förvaltarenheten till 9 000 tkr. De sammanlagda kostnaderna 2021 beräknas uppgå till 32 338 tkr. Förväntade
schablonersättningar för ensamkommande barn 2021 uppgår till 390 tkr.
Budgeten för arvoden till gode män avseende årsräkningar 2020 är endast en beräkning på vad som kommer att betalas ut 2021, vilket gör att det finns en viss osäkerhet i beräkningen.
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Förändringar i omvärlden
Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under
2021 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra förbättringar i den egna verksamheten?

Viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden som förväntas påverka nämnden under
2021 och framåt
Översyn av lagstiftningen om gode män och förvaltare
Lagstiftningen om ställföreträdarskap kom till 1924 och tonvikten låg då på att en god man eller förvaltare
ska sköta den enskildes ekonomi. Regelverket har sedan dess bara justerats i mindre omfattning och
stommen är densamma. Under tiden har en lång rad samhällsförändringar skett, vilka i grunden påverkat
förutsättningarna för uppdraget som ställföreträdare. Många av de personer som tidigare fick hjälp på
institutioner förväntas nu få stöd av frivilliga gode män och förvaltare inte bara vad gäller ekonomin, utan
även personliga angelägenheter.
Regeringen beslutade 2019 att utse en särskild utredare som ska se över reglerna om gode män och förvaltare. Översynen syftar bland annat till att förbättra tillsynen, skapa bättre förutsättningar för att kompetenta personer ska ställa upp som ställföreträdare samt stärka enskildas ställning och skydd. Uppdraget har
utformats på ett sådant sätt att det finns förutsättningar för lagstiftaren att ta ett större grepp för att modernisera regelverket. Utredningen ska redovisas i februari 2021. Sannolikt kommer utredningen att visa på
att relativt omfattande lagstiftningsförändringar behövs. Det är dock inte troligt att några regelförändringar genomförs inom mandatperioden.
Utmaning att hitta ställföreträdare till alla i behov av det
Samhällsutvecklingen har förändrat hjälpbehovet hos de personer som har en god man eller förvaltare. I
takt med att samhället blivit alltmer komplext och ett allt större ansvar överlåtits till individen, har de som
inte själva har förmågan att tillgodose sina behov påverkats. En stor del av de personer som har god man
eller förvaltare har komplexa behov som handlar om att värna om deras personliga och rättsliga intressen.
Uppdraget som god man eller förvaltare är ett frivilligt lekmannauppdrag på delvis ideell basis. Att uppdragen blivit alltmer komplexa och krävande har därför gjort att det är svårare att hitta frivilliga ställföreträdare. Till personer som lider av svår psykisk sjukdom eller grav missbruksproblematik och till personer
som är utåtagerande eller som har närstående som uppvisar ett hotfullt beteende eller på andra sätt försvårar uppdraget, är det synnerligen svårt att hitta ställföreträdare. Utvecklingen med allt fler komplexa ärenden och därmed svårigheter att rekrytera ställföreträdare erfar överförmyndarverksamheter över hela landet (se Riksrevisionens rapport 2017-12-06, Tillsyn av ställföreträdare och överförmyndare - Statens bristande ansvar
för samhällets mest utsatta).
Sedan förvaltarenheten under hösten 2019 kom igång med sin verksamhet med anställda ställföreträdare,
har dessa ställföreträdare kunnat ta de mest komplexa och krävande uppdragen.
Den årliga kostnaden för förvaltarenheten har beräknats uppgå till 9 000 tkr, med åtta anställda ställföreträdare, en administratör och en chef. Utifrån denna beräkning visade utredningen bakom förslaget till
införande av en förvaltarenhet att anställda ställföreträdare bedöms innebära en årlig ökning av kostnaderna med 5 200 tkr i förhållande till vad uppdragen förmodat skulle ha kostat (i arvode) med endast frivilliga
ställföreträdare. Vid beräkningen av den årliga ökningen av kostnaderna utgick man från att förvaltarenhetens åtta anställda ställföreträdare vardera skulle ha 30 uppdrag, det vill säga att förvaltarenheten ska ha
totalt 240 uppdrag.
Enligt beslut av kommunfullmäktige ska ekonomisk ersättning till funktionsstödsnämnden för förvaltarBudgetskrivelse 2021, Överförmyndarnämnden
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enhetens verksamhet regleras genom överenskommelse med överförmyndarnämnden. För att kunna finansiera dessa kostnader ska överförmyndarnämnden erhålla ett årligt kommunbidragstillskott om
5 200 tkr.
Förvaltarenheten har som målsättning att vid årsskiftet 2020/2021 ha åtagit sig 200 uppdrag och har framfört att de bedömer att 30 uppdrag per person troligen kommer att bli för mycket att hantera, utifrån att
det är de mest komplexa och tidskrävande uppdragen som de åtar sig. Om förvaltarenheten inte har möjlighet att åta sig 30 uppdrag per ställföreträdare, innebär det att den årliga ökningen av kostnaderna med
en förvaltarenhet kan komma att bli större än tidigare beräknat. Hur mycket kostnaderna skulle öka går
ännu inte att säga, då det är för tidigt att säga hur hög förvaltarenhetens maxkapacitet kommer att vara.
Kostnaderna är också beroende av hur stor andel av de huvudmän som förvaltarenheten har uppdrag för
som enligt föräldrabalkens regler själva ska betala sitt arvode. Vem som ska betala arvodet avgörs i varje
enskilt ärende i samband med att beslut om arvode fattas retroaktivt, vanligen ett år efter den tid som
arvodet avser. Då förvaltarenheten har tagit uppdrag under mindre än ett år och haft de flesta uppdragen
endast i några månader, är det ännu för tidigt att bedöma hur stor andel av deras huvudmän som ska betala arvodet själva.
Kommuner får statlig schablonersättning som inte täcker alla kostnader
Ersättningssystemet för mottagande av ensamkommande barn bygger på en schablonersättning som betalas ut vid ett tillfälle till anvisningskommunen. Ersättning för de barn som överflyttas från andra kommuner erhålls inte. Enligt fastställda fördelningsnycklar får överförmyndarnämnden 26 tkr för varje nytt anvisat ensamkommande barn. Den årliga snittkostnaden för arvode per godmansuppdrag uppgår till ca 32 tkr
och många av dessa godmanskap sträcker sig över flera år, vilket innebär att nämnden inte erhåller full
ersättning för kostnaderna.
Antalet ärenden om godmanskap för ensamkommande barn har de senaste åren minskat kraftigt. Antalet
nya godmanskap vad gäller nyanlända barn ligger på en låg nivå, liksom antalet ärenden som överflyttas
från andra kommuner och coronaviruspandemin med stängda gränser har bidragit till att minska antalet
nya ärenden hittills under 2020. Antalet ärenden bedöms förbli få, bland annat på grund av fortsatta inre
gränskontroller. Det kan inte förutspås med någon exakthet hur många ärenden om godmanskap för ensamkommande barn som nämnden kommer att utöva tillsyn över under nästkommande år, varför det
finns en osäkerhetsfaktor i beräkningarna.
Behov av förändringar i Malmö stad som skulle möjliggöra förbättringar för överförmyndarnämnden
Enheten för överförmyndarärenden erfar att det i Malmö stads verksamheter finns missuppfattningar och
felaktiga förväntningar på vad en god man eller förvaltare kan och får göra inom ramen för sitt uppdrag.
Det märks på de klagomål på ställföreträdare som kommer in och som hade kunnat undvikas om klaganden visste vad som ingår i uppdraget. Samma erfarenhet har ställföreträdarna, vilket har framgått vid dialogen med Malmö frivilliga samhällsarbetare (den lokala godmansföreningen) och i dialog med förvaltarenheten. Enheten märker det också i de anmälningar om behov av godmanskap eller förvaltarskap som
skickas in från exempelvis biståndshandläggare eller socialsekreterare, som ofta saknar grundläggande
information som behövs för att behovet ska kunna bedömas.
Att det finns en okunskap kring vad som ingår i uppdraget försvårar för ställföreträdarna och avskräcker
frivilliga ställföreträdare från att ta uppdrag. Det skapar även felaktiga förväntningar hos de Malmöbor
som eventuellt är i behov av ställföreträdarskap och som därmed behöver veta vad man kan få hjälp med
inom ramen för detta.
Enheten för överförmyndarärenden är en liten enhet med få medarbetare och med begränsade resurser att
nå ut med information vid exempelvis personliga besök för alla de tusentals medarbetare i Malmö stad,
framför allt i de tre socialförvaltningarna, som regelbundet behöver nås av den.
Enheten har haft god hjälp av kommunikationsavdelningen på arbetsmarknads- och socialförvaltningen
med att genomföra flertalet informationsinsatser och skicka ut skriftlig information till samtliga tre social-
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förvaltningar och tillsammans med stadskontoret skapat riktade hemsidor och publicerat relevant information på Malmö stads intranät Komin. Vidare har enheten haft god hjälp av digitaliseringsenheten på arbetsmarknads- och socialförvaltningen och av stadskontoret med att skapa en e-tjänst för anmälan om
behov av ställföreträdarskap. Detta för att hjälpa den som anmäler behovet att göra rätt - exempelvis först
kontrollera att det finns ett faktiskt samtycke från den enskilde Malmöbon och att skicka in de uppgifter
som behövs. Enheten för överförmyndarärenden är även aktiv med att besöka olika verksamheter för att
informera om godmanskap och förvaltarskap och håller också ett utbildningspass i den egna förvaltningens introduktion för nyanställda som hålls varje termin.
Trots de insatser som görs, är överförmyndarverksamheten ofta osynlig i många sammanhang och är i
behov av att få draghjälp framför allt från de tre stora socialförvaltningarna kring att sprida information på
arbetsplatserna om vad en god man och förvaltare kan hjälpa till med och vilka grundläggande förutsättningar som krävs för ett godmanskap eller förvaltarskap.
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Förändring och utveckling av nämndens verksamhet
Här besvarar nämnden följande frågor:
•
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom
nämnden framöver och varför?
Hur planerar nämnden att finansiera kommande verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller
kvalitetsutveckling?

Pågående eller planerade verksamhetsförändringar, effektiviseringar och kvalitetsutveckling
Rekrytering av nya gode män och förvaltare
För att fortsätta förkorta handläggningstiderna för anmälan/ansökan om godmanskap och förvaltarskap
samt för byte av god man/förvaltare, krävs att tillgången på frivilliga gode män och förvaltare blir större.
Enheten för överförmyndarärenden har sedan förra året prioriterat rekryteringen av nya frivilliga ställföreträdare högt, inte minst genom att genomföra marknadsförings- och rekryteringskampanjer. Insatserna har
hittills haft god effekt, då många nya ställföreträdare har rekryterats.
Bristen på frivilliga ställföreträdare har tidigare gradvis förvärrats under flera års tid. Trots att många nya
ställföreträdare på senare tid har rekryterats är det i vissa fall fortfarande svårt att hitta en lämplig ställföreträdare och mycket tid får läggas ner i varje ärende på att hitta en frivillig ställföreträdare som kan åta sig
uppdraget. Detta beror dels på att nya ställföreträdare det första året enligt enhetens policy får ta maximalt
två uppdrag och dels på att enheten inte erbjuder fler uppdrag till de ställföreträdare som har flest uppdrag.
För att kunna fylla behovet av frivilliga ställföreträdare ska särskilda rekryteringsinsatser genomföras även
kommande år och hanteringen av intresseanmälningar och utbildning av blivande ställföreträdare ska fortsatt prioriteras högt i verksamheten.
Digitalisering
Enheten för överförmyndarärendens första e-tjänst sattes i drift i maj 2020 för anmälan om behov av
godmanskap och förvaltarskap. Detta med syfte att ge bättre stöd för den som anmäler in behovet att
skicka in rätt uppgifter och därmed minska behovet för enheten att begära kompletteringar, vilket idag
måste göras i de flesta ärendena. Om de anmälningar som skickas in i större utsträckning blir kompletta,
kommer det att förkorta handläggningstiderna.
Enheten för överförmyndarärenden är i behov av ett digitalt ärendehanteringssystem. Nuvarande verksamhetssystem är endast ett dagbokssystem och samtliga handlingar i ett ärende finns bara i en pappersakt.
En verksamhetssystem som möjliggör digital hantering och handläggning skulle ta bort onödig administration och göra handläggningen effektiv och därmed korta handläggningstiderna samt skapa tidsutrymme
för bättre kvalitét i granskning och tillsyn. En digitaliserad handläggning skulle också minska sårbarheten.
Det finns några få leverantörer av verksamhetssystem anpassade efter överförmyndarverksamhet. Inget av
dessa system erbjuder till fullo den grad av digitaliserad handläggning som verksamheten är i behov av.
Dock erbjuder dessa system en effektivare hantering än befintligt dagbokssystem med pappersakter och
en möjlighet till framtida ökad digitalisering och utveckling. Enheten kommer med hjälp av förvaltningens
digitaliseringsenhet att fortsätta undersöka befintliga leverantörers system och om något av dessa kan användas samt vilka vinster detta skulle medföra för effektiviteten i verksamheten.
Enheten för överförmyndarärenden vill även möjliggöra för ställföreträdarna att lämna in sina redovisningar digitalt. Ett sådant system, som finns på marknaden, kan utformas på ett användarvänligt sätt med
syfte att förbättra kvalitén på de redovisningar som lämnas in. Mycket resurser får idag läggas på att begära
in handlingar och uppgifter som saknas samt rättelser av felaktig redovisning.
Enheten för överförmyndarärenden inledde 2019 ett långsiktigt samarbete med överförmyndarverksamheterna i Helsingborg, Lund och Trelleborg kring digitalisering och det kunde snabbt konstateras att det
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allra största behovet av effektivisering i verksamheterna som inte kan tillgodoses av det som finns på
marknaden gäller granskningen av ställföreträdarnas årsräkningar. Samarbetet har lett till en gemensam
projektidé att skapa en prototyp av ett program för automatgranskning av årsräkningar, med stöd av digitaliseringsenheten i Lund. Städerna gick under våren 2020 ihop och gjorde en gemensam ansökan om
projektmedel hos Vinnova (Civic Tech), men fick avslag. Verksamheterna fortsätter därför att tillsammans
titta på alternativa externa finansieringslösningar.
Finansiering av kommande verksamhetsförändringar, effektiviseringar och kvalitetsutveckling
Överförmyndarnämnden har ansvar för de resurser som avser nämndens administration, ledamöternas
arvoden samt arvoden till gode män och förvaltare. Det administrativa ansvaret för överförmyndarnämndens förvaltningsorganisation ligger på enheten för överförmyndarärenden, under avdelning boende, tillsyn och service i arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Enheten för överförmyndarärenden omfattas
av budgeten för arbetsmarknads- och socialnämnden.
Rekrytering
Kostnaderna för de rekryteringsinsatser som kommer att genomföras, hanteras inom ramen för enheten
för överförmyndarärendens tilldelade budget. Omfördelning av personella resurser inom befintlig ram på
enheten för prioritering av rekryteringsarbetet möjliggörs då antalet ärenden om godmanskap för ensamkommande barn har fortsatt att minska.
Digitalisering
Vad gäller anskaffandet av ett verksamhetssystem, är det beroende av tilldelade ekonomiska medel till
enheten för överförmyndarärenden inom ramen för arbetsmarknads- och socialnämndens budget, men
även av de kostnadsbesparingar ett sådant system skulle innebära för enheten jämfört med dagens pappersförbrukning och portokostnader.
Genomförande av det gemensamma projektet med verksamheterna i Helsingborg, Lund och Trelleborg
kring automatgranskning av årsräkningar bygger på att städerna beviljas projektmedel eller får möjlighet till
annan extern finansiering.
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Begäran om investeringsram
I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2021 med plan för 2022-2026.
Överförmyndarnämnden har inga planerade investeringar.
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