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fortsatt ligger på en hög nivå jämfört med riket.
Fokus har under perioden legat på att minska
andelen avbrott på gymnasiet. Inom
Stadsutveckling och klimat framgår att antalet
hemlösa som ansöker om bostad minskar. Inom
Trygghet och delaktighet framgår att en utvärdering
av Sluta skjut visar på minskat antal skjutningar
och att kommunens och polisens gemensamma
satsningar för att förebygga kriminalitet bidrar till
snabbare insatser. Inom En god organisation har
utmaningar varit hög arbetsbelastning,
omställningar och svårigheter att säkerställa
arbetsmiljön. Det är fortsatt stora utmaningar för
kompetensförsörjningen inom flera
verksamheter.

Sammanfattning
Förväntat ljus kommunal ekonomi men fortsatt
osäkra planeringsförutsättningar
Sveriges kommuner och regioner gör
bedömningen att den kommunala ekonomin ser
relativt ljus ut de närmaste åren tack vare en bra
skatteunderlagsutveckling. Konsekvenserna av
pandemin innebär dock fortsatt osäkra
planeringsförutsättningar. Precis som 2020
kompenseras en stor del av kommunernas
merkostnader som uppkommit till följd av
pandemin av statliga bidrag. Verksamheten i
nämnderna och bolagen påverkas på olika sätt av
pandemin. I vissa verksamheter leder det till stora
kostnadsökningar eller minskade intäkter medan
det i andra leder till minskade kostnader. Den
negativa nettoeffekten på nämndernas ekonomi
blir inte så stor som tidigare beräknats i samband
med Ekonomisk Prognos 2021.

Bostadsbyggande och företagsetableringar
påverkas negativt av pandemin
Osäkerheten på bostadsmarknaden som följt av
pandemin har lett till att flera aktörer avvaktar
och skjuter fram arbeten och bostadsbyggandet
och etableringen av verksamheter har därför inte
fullt ut följt planeringen. MKB Fastighets AB
prognostiserar att ungefär 1 900 bostäder
färdigställs under treårsperioden 2020–2022.
Flera större planerade företagsetableringar, med
ett stort antal beräknade arbetstillfällen, har
avsagt sig tomter i de stora utvecklingsområdena.
Samtidigt redovisar Boplats Syd AB att både
antalet fastighetsägare som anslutit sig och antalet
personer som står i bostadskö har ökat under
perioden.

Prognostiserat överskott för 2021
Det prognostiserade resultatet för kommunen
2021 uppgår till totalt +933 mnkr. Överskottet
förklaras framför allt av realisationsvinster, vilka
inte budgeteras, samt av högre intäkter från
skatter och generella statsbidrag än budgeterat.
Justerat för realisationsvinster uppgår det
prognostiserade resultatet till +453 mnkr vilket
innebär att kommunen bedöms kunna uppfylla
kravet på ekonomisk balans vid årets slut.
Prognosen har förbättrats markant sedan
Ekonomisk prognos. Budgetavvikelsen för
verksamheten har gått från ett underskott till ett
överskott, det prognostiserade överskottet
avseende realisationsvinster har ökat liksom
budgetavvikelsen för exploateringsvinster samt
skatteintäkter och generella statsbidrag.

Klimatfrågan i fokus
I april antog kommunfullmäktige Miljöprogram för
Malmö stad 2021–2030. Miljöprogrammet är ett
viktigt steg i stadens klimatarbete. Under våren
lanserades också arbetsmodellen Klimatomställning
Malmö som mobiliserar kommunen, näringslivet,
akademin, föreningar och Malmöbor i
klimatarbetet. Som en del av Klimatomställning
Malmö har Malmö stad startat upp Klimatkontrakt
Malmö bland annat med syftet att Malmö som
geografisk plats ska nå klimatmålen enligt
Parisavtalet. Malmös befolkning växer snabbt
och staden behöver i högre utsträckning än
tidigare producera och lagra energi.
Elförsörjningen är därför ett prioriterat
omställningsområde inom Klimatomställning
Malmö.

Framgångar och utmaningar i arbetet med att
nå kommunfullmäktiges mål
Kommunfullmäktige har i Malmö stads budget
för 2021 formulerat mål för verksamheten i
nämnder och helägda bolag inom fyra områden.
Avstämningen för delåret visar att kommunens
arbete i riktning mot kommunfullmäktiges mål
till största delen går enligt planering. Pandemins
effekter är liksom under 2020 en vanligt
förekommande orsak till eventuella avvikelser
från planeringen. Inom Utbildning och arbete
framgår att ungdomsarbetslösheten i Malmö
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studier har under perioden ökat med 35 procent.
God samverkan, satsningar på
studieförberedande insatser och fler
arbetsmarknads-anställningar bedöms ha bidragit
till resultatet.

Fortsatt behov av flexibilitet i
skolverksamheterna
Såväl inom förskola som i grundskola och
gymnasie- och vuxenutbildningen har pandemin
ställt krav på flexibilitet i arbetsformer och
rutiner. Förskolorna har lagt en större del av
undervisningen utomhus och grundskolan och
gymnasie- och vuxenutbildningen har växlat
mellan nätbaserad undervisning och undervisning
på plats. Verksamheten har ökat sin digitala
mognad men samtidigt har en del elever haft
svårigheter att tillgodogöra sig den digitala
undervisningen. Vad avser kvaliteten så har
nöjdheten bland föräldrar till barn i förskolan
ökat liksom andelen elever i årskurs 9 med
gymnasiebehörighet. Likvärdighet och
kompetensförsörjning är fortsatta utmaningar
som verksamheterna fokuserar på.

Trygghets- och tillsynsarbetet fortsatt påverkat
av pandemin
Malmö stad har tillsammans med andra
myndigheter fortsatt sitt tillsynsarbete mot
illegala verksamheter som olovliga boenden,
svartklubbar och livsmedelsfusk samt arbetat
vidare med trygghetsfrämjande och uppsökande
verksamhet för att komma till rätta med de
hälsoskyddsproblem som finns i vissa fastigheter.
Coronapandemin har i hög grad påverkat stadens
tillsynsverksamhet och inom såväl
livsmedelskontrollen som miljö- och
hälsoskyddstillsynen har kommunen gjort
omprioriteringar för att kunna arbeta med bland
annat trängselkontroller.

Nya former för deltagande i kultur och fritid
Malmö stads kulturverksamheter har under
perioden ställt om för att mildra pandemins
konsekvenser. Malmöborna har till exempel
kunnat möta biblioteken och Konsthallen på
andra platser än vanligt och de digitala
satsningarna har fortsatt för flera av
kulturverksamheterna. Den långvariga
nedstängningen har dock fått konsekvenser för
medborgarna såväl som för verksamheternas
ekonomi. Även inom fritidsverksamheten, i
föreningslivet och på fritidsgårdar har
begränsningar påverkat besöksandelen, särskilt
flickor har uppvisat lägre deltagande. Malmö stad
har under perioden tagit flera initiativ för fler
platser att mötas på. Kommunen har anställt en
kulturlots med uppdraget att vara länken mellan
ett växande kultur- och näringsliv, tagit fram ett
nytt planprogram för Sofielund som Malmös
center för kultur, fritid och näringsliv samt fattat
ett inriktningsbeslut om ett nytt bibliotek i Hyllie.

Restriktioner och stängda boenden har påverkat
möjligheterna till social gemenskap
På stadens särskilda boenden har det under
perioden varit stort fokus på att skydda de
boende och begränsa smittspridning. När såväl
dagverksamheterna som mötesplatserna har varit
stängda har möjligheterna till social gemenskap
minskat. När verksamheterna öppnat successivt
under våren och sommaren har de anpassats för
att minska risken för smittspridning. Pandemin
har bidragit till ökad användning av digitala
mötesplatser men det har varit en utmaning att
nå ut till alla genom dessa. Flera faktorer
relaterade till pandemin bedöms få negativa
effekter på hälsan hos personer med
funktionsnedsättningar. Med inställda och
uppskjutna insatser följer ett ökat behov av
hälso- och sjukvårdsrelaterade insatser som
träning, bedömning och hjälpmedel och med
ökad isolering och begränsad delaktighet i
samhället väntas negativa effekter på den
psykiska hälsan.

Behovet av ekonomiskt bistånd minskar och fler
till arbete eller studier
Under året har antalet hushåll med ekonomiskt
bistånd minskat med 7,5 procent samtidigt som
pandemin påverkat Malmöbornas möjligheter att
få arbete. Statliga åtgärder kring de generella
social-försäkringsförmånerna bedöms ha bidragit
till att minska pandemins effekter på ekonomiskt
bistånd. Personer som efter
arbetsmarknadsinsatser gått vidare till arbete och

Ökat behov av insatser för särskilt utsatta barn
och vuxna samt personer med
funktionsnedsättning
Under perioden har antalet orosanmälningar
kring barn och unga för första gången på flera år
inte ökat jämfört medföregående år. Antalet barn
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som berörts av en anmälan på grund av våld i
hemmet har dock ökat med 20 procent.
Inriktningen för stadens arbete med barn och
unga är att utöka tidiga insatser i samverkan med
andra aktörer. Antalet anmälningar och
ansökningar med anledning av missbruk har ökat
jämfört med samma period 2020 och ökningen
beror framförallt på att fler Malmöbor själva har
ansökt om stöd och hjälp. Under perioden pekar
inkomna ansökningar på ett utökat och förändrat
behov av stöd till personer med
funktionsnedsättningar. Komplexiteten i
ärendena ökar och antal timmar för personlig
assistans, behovet av hemtjänst och daglig
verksamhet ökar.
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Från och med 2022 kommer det att ske en
nedtrappning. De stora riktade statsbidragen för
merkostnader kopplade till pandemin inom
omsorg och sjuklöner under 2020 har till stor del
försvunnit år 2021 (viss ersättning för
sjuklönekostnader finns kvar).

Förenklad förvaltningsberättelse
HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Coronapandemins effekter
Coronapandemin fortsätter att påverka i stort sett
alla kommunkoncernens verksamhetsområden, i
större eller mindre omfattning. Effekterna
beskrivs mer utförligt under Viktiga förhållanden i
verksamheten som börjar på sidan 8. Exempelvis är
samtliga verksamheter inom hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden fortsatt påverkade, och även
om smittläget var på en låg nivå i slutet av augusti
finns beredskap att möta nya ökningar.
Malmöbornas tillgång till fritid, kultur och
mötesplatser har varit kraftigt begränsad och
arbetet fortgår med att ställa om och förnya
verksamheterna för att mildra pandemins
konsekvenser. Flera skolor har behövt övergå till
nätbaserad undervisning under året, vilket främst
drabbar de elever som har svårt att tillgodogöra
sig digital undervisning. De långsiktiga effekterna
av pandemin, såsom exempelvis elevernas
lärande och kunskapsutveckling, isolering och
begränsad delaktighet i samhället för äldre och
personer med funktionsnedsättning, är fortsatt
svåra att bedöma.

Prognoserna är baserade på olika antaganden,
exempelvis gör nämnder och bolag olika
bedömningar om, och när, en eventuell återgång
till ”normalläge” kommer att ske under 2021.
Nämnderna bedömer sammantaget, med
reservation för stor osäkerhet och skilda
antaganden, att pandemin bidrar till en negativ
nettokostnad motsvarande - 43 mnkr under 2021.
Den negativa nettoeffekten på nämndernas
ekonomi under 2021 blir dock inte så stor som
tidigare beräknats (i samband med Ekonomisk
Prognos 2021 1 var nettoeffekten beräknad till
- 117 mnkr).
De pedagogiska nämnderna bedömer, precis som
föregående år, att pandemin ger en positiv
nettoeffekt på ekonomin. Det beror främst på att
statsbidraget som ersätter merkostnader i sjuklön
(det vill säga de sjuklönekostnader som överstiger
vad som kan anses normalt för perioden)
överstiger nämndernas förväntade
merkostnaderna för sjuklön under 2021. 2

Påverkan på ekonomin

De pedagogiska nämnderna bedömer, precis som
föregående år, att pandemin ger en positiv
nettoeffekt på ekonomin som främst beror på
statsbidraget som ersätter nämndernas sjuklön.

Pandemin och dess konsekvenser innebär fortsatt
osäkra planeringsförutsättningar. När det gäller
ekonomin gör Sveriges kommuner och regioner
(SKR) dock bedömningen att den kommunala
ekonomin ser relativt ljus ut de närmsta åren på
grund av en bra skatteunderlagsutveckling.

Tekniska nämnden rapporterar en relativt stor
positiv nettoeffekt som beror på att kostnaderna
för färdtjänst och covidanpassade eller inställda
arrangemang såsom Malmöfestivalen och Pride blir
lägre än vad som tidigare beräknats.

Precis som 2020 kompenseras en stor del av
kommunernas merkostnader som uppkommit till
följd av pandemin av statliga bidrag. De stora
pandemirelaterade generella statsbidragen ligger på
ungefär samma nivå år 2021 som under 2020.

Ekonomisk prognos är årets första uppföljningsrapport. Den innehåller en prognos för Malmö stad vad gäller drift och
investeringar, en redogörelse för nämnder med större avvikelser i förhållande till kommunbidraget samt bolagens
prognoser och budgetavvikelser. Dessutom ingår ett bokslut för perioden januari–april för Malmö stad. I
Delårsrapport 2021 avses med Ekonomisk prognos fortsättningsvis Ekonomisk prognos 2021 om inget annat anges.
2 För perioden 1 januari-30 september 2021 ersätts arbetsgivare för de sjuklönekostnader som överstiger vad som kan
anses normalt för perioden. Ersättningen är fastställd till olika procentsatser beroende på storleken av arbetsgivarens
totala lönekostnader (Källa: SKR). För arbetsgivare som Malmö stad med en lönekostnad överstigande 1 667 000
kronor per månad, ersätts endast sjuklönekostnader överstigande 1,07 procent av den totala lönekostnaden per månad.
1
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Bolagens och kommunalförbundens ekonomi
påverkas också i olika omfattning av pandemin.
De har liksom nämnderna baserat sina prognoser
på olika antaganden. Större avvikelser med
anledning av coronapandemin prognostiseras
framförallt av Copenhagen Malmö Port AB vars
kryssningsverksamhet nästan har stått helt stilla
under 2021 (intäktsbortfallet kompenseras av
statliga bidrag) samt Malmö Live Konserthus AB
som rapporterar lägre produktionsintäkter. För
Malmö kommuns parkeringsaktiebolag förväntas
intäktsbortfallet från korttidsparkering och
kontrollavgifter däremot inte bli så stort som
tidigare beräknats. Malmö Stadsteater AB
rapporterar en positiv nettoeffekt som främst
beror på att två större föreställningar flyttas fram
till 2022 samt lägre personalkostnader på grund
av färre korttidsanställningar.

-

-

Nedan presenteras exempel på övriga viktiga beslut i
kommunstyrelse och kommunfullmäktige som inte har
direkt påverkan på de finansiella rapporterna under
2021 och/eller där påverkan på de finansiella
rapporterna inte har beräknats.

Under rubrikerna Prognostiserade budgetavvikelser i
nämnderna och Finansiell analys för kommunens bolag
och kommunalförbund på sidorna 44 och 53 framgår
nämndernas och bolagens bedömningar av de
ekonomiska effekterna av pandemin.

•

Under året har Malmö stad tillsammans med
övriga medlemskommuner i sydvästra Skåne
tagit ett inriktningsbeslut för VA SYD:s
program Hållbar avloppsrening i ett växande
Skåne. Syftet med projektet är att
modernisera regionens avloppsvattenrening.

•

Kommunfullmäktige beslutade om en ny
mötes- och resepolicy för Malmö stad som
innebär minskad användning av flyg och
privat bil i tjänsten till förmån för fler digitala
möten, gång, cykel och kollektivtrafik.
Kommunfullmäktige beslutade även om att
införa förmånscykel till anställda i Malmö
stad.

•

Under året har kommunfullmäktige beslutat
om reviderat Miljöprogram för Malmö stad
2021–2030. Miljöprogrammet ersätter
tidigare miljöprogram för 2009–2020 och
innehåller tolv mål fördelade under tre
övergripande målområden, vilka har
prioriterats utifrån Sveriges nationella
miljökvalitetsmål och Malmös klimat- och
miljöutmaningar.

•

Kommunfullmäktige antog Program för
uppföljning och insyn i verksamhet som utförs av
privata utförare i Malmö stad. Syftet är att
förbättra uppföljning och kontroll av privata
utförare samt öka allmänhetens insyn i
privata utförares verksamhet. Programmet
ska även ange hur kommunfullmäktiges mål
och riktlinjer ska följas upp och hur
allmänhetens insyn ska tillgodoses.

•

Kommunfullmäktige godkände
Lokalförsörjningsplan för Malmö stad 2021–2036.
I planen ges en övergripande bild av stadens
befintliga bestånd av verksamhetslokaler, vad
lokalerna kostar, stadens framtida behov av

Beslut i kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige
Nedan presenteras ett antal väsentliga händelser utifrån
beslut i kommunstyrelsen och/eller kommunfullmäktige
under perioden januari-augusti 2021. Händelserna
påverkar kommunkoncernens ekonomi på flera olika
sätt. Investeringar i exempelvis nya förskolor och
kollektivtrafikstråk påverkar kommunens ekonomi
under flera år framöver genom bland annat ökade
kapital- och driftskostnader.
•

Flera investeringar i verksamhetslokaler har
beslutats under perioden, varav de största
investeringarna är:
Ombyggnation av Kungshögsskolan för
244 mnkr.
- Nybyggnation av Sifs förskola med 140
förskoleplatser för drygt 88 mnkr.
- Nybyggnation av LSS-boendet
Hedmätaren LSS med 6 boendeplatser
för drygt 49 mnkr.
Kommunfullmäktige har även givit
objektsgodkännande för flera
stadsutvecklingsprojekt, varav de största är:
-

•

Projekt 3007 Södra och Mellersta Holma,
samt del av projekt 3380, Storstadspaketet
för 286 mnkr (detaljplaner 5546 och
5588).
Projekt 8583 Magnolia (Bunkeflo), för
182 mnkr.
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lokaler inom olika verksamheter samt
utvecklingsbehov för stadens arbete med
lokalförsörjning.
•

Baserat på uppgifter fram till och med juli har
Malmös befolkning i absoluta tal växt mer än den
i Stockholm och Göteborg. Anledningen till att
Malmö växer snabbare än dessa två är att dessa
har sett en relativt stark ökning av utflyttning till
andra kommuner i spåret av pandemin. Det går
dock inte att utesluta att även Malmö kan få se en
snabbt ökad utflyttning till andra kommuner
någon gång i framtiden, men det finns i dagsläget
inga tecken på att detta ska ske.

Ett antal beslut togs i kommunfullmäktige
om stadens styrning såsom till exempel
riktlinjer och förändrad ansvarsfördelning av
IT, digitalisering och systemförvaltning.
Beslutet innebar bland annat förändrad
ansvarsfördelning för kommunstyrelsen och
servicenämnden.

Viktiga förhållanden i verksamheten

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH
EKONOMISK STÄLLNING

Grunduppdraget
Malmö stads nämnder och bolag har alla ett
grunduppdrag utifrån exempelvis lagstiftning,
reglementen och ägardirektiv. Kommunens
nämnder och bolag har egen planering för detta
och här redovisas utvecklingen i verksamheten
under perioden.

Viktiga förändringar i befolkningen
I slutet av juli 2021 hade Malmös befolkning ökat
med 1 700 personer. Detta motsvarar 45 procent
av prognosen för helåret. Preliminära siffror för
augusti och september visar dock på en snabb
befolkningsökning under dessa månader vilket
gör att det fortfarande är troligt att utfallet
kommer motsvara prognosen: totalt sett
förväntas befolkningsökningen bli något lägre än
föregående år och sluta på 3 700 personer.

KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHET

Malmö som stad har flera stora utmaningar och
prioriteringar som den kommunala
organisationen behöver arbeta samlat med.
Kommunstyrelsen och dess förvaltning har ett
särskilt ansvar för att stödja nämndernas och
förvaltningarnas arbete ur ett helhetsperspektiv.
Exempel som lyfts fram i Malmö stads budget
2021 är stadens arbete med barnets rättigheter,
jämställdhet och antidiskriminering.
Kommunstyrelsen ansvarar också bland annat för
stadens arbete med frågor relaterade till
näringsliv, tillväxt, företagande och olika
samarbeten på regional, nationell och
internationell nivå.

Malmö har sedan förra året en lägre
befolkningstillväxt än tidigare. Under 2020 ökade
Malmös befolkning med 3 800 personer vilket
var den lägsta tillväxten sedan 2005. Som
jämförelse ökade Malmös befolkning med i snitt
över 5 000 personer om året under 2010-talet.
Den största anledningen till den lägre
tillväxttakten under föregående år var en minskad
invandring vilken i sin tur var en effekt av
stängda gränser i coronapandemins spår.
Under 2021 förväntas invandringen fortsatt vara
låg. Detta kan hänföras dels till coronapandemin
dels till ny lagstiftning som gör det svårare att få
permanent uppehållstillstånd vilket förväntas
minska antalet invandrare. Övriga flyttströmmar
förväntas ligga på ungefär samma nivå som
tidigare. Antalet döda förväntas under året ligga i
nivå med 2020 på grund av den förhöjda
dödligheten under pandemins tredje våg i början
av året. Antalet födda förväntas öka med ungefär
300 jämfört med förra året – en ökning som kan
hänföras till coronapandemin som man har sett
tecken på även i andra städer.

Kommunstyrelsen pekar i sin delårsrapportering
på utvecklingen inom bland annat följande
områden:
•

8

Malmö stads övergripande ITverksamhet har förts över från
kommunstyrelsen till servicenämnden.
Målet är att skapa en tydlig och
sammanhållen organisation där serviceförvaltningen i partnerskap med övriga
förvaltningar ska fortsätta att leverera
god service.

•

Malmö stads nya mötes- och resepolicy
håller på att implementeras och
förväntas innebära bland annat att
Malmö stads koldioxidutsläpp och
resekostnader minskar.

•

Arbetet mot brott och oegentligheter i
välfärden har fortsatt med bland annat
utbildningsinsatser, metodstöd,
kontrollmoment och samarbeten med
olika aktörer. Parallellt med detta arbetar
stadskontoret med att förbättra
analysmetoderna i kommunens
inköpsverksamhet och därigenom öka
möjligheterna att upptäcka såväl
omedvetna som uppsåtliga fel.

•

Stadsutveckling för goda stadsmiljöer

Under perioden har Malmö stad arbetat vidare
med arkitekturprogrammet Arkitekturstaden
Malmö med målsättningen att Malmöbornas
livsmiljöer ska hålla hög kvalitet. Malmö stad
arbetar tillsammans med en rad aktörer för att
utveckla och tillföra nya kvaliteter i stadens
storskaliga bostadsområden vilket kräver en nära
dialog med boende och verksamma i områdena.
Under perioden har Malmö stad inlett en översyn
av process och organisation för hanteringen av
solcellsärenden. Målsättningen är att förenkla och
förtydliga så att fler väljer att installera solceller.
Osäkerhet kring bostadsbyggande och etablering av
verksamheter – men fler i bostadskö

Mot bakgrund av en revisionsrapport
kring hur hanteringen av stöd till
idéburen sektor har stadskontoret tagit
fram en ny och mer effektiv och
ändamålsenlig process för detta arbete.

Coronapandemin har skapat en osäkerhet på
marknaden vilket under perioden påverkat
Malmö stads planering. Tekniska nämnden lyfter
att bostadsbyggande och etablering av
verksamheter i Malmö inte har följt planeringen.
Anledningen till de negativa avvikelserna bedöms
till stor del vara en osäkerhet på marknaden vilket
i stor utsträckning beror på pandemin.
Osäkerheten har lett till att flera aktörer avvaktar
och skjuter fram arbetet. Tekniska nämnden har
vidtagit åtgärder och avvikelserna är mindre 2021
än de var under 2020.

Kommunstyrelsen rapporterar inga avvikelser i
förhållande till grunduppdraget men lyfter fram
att coronapandemin har fortsatt påverka
stadskontorets verksamhet framför allt vad gäller
HR- och kommunikationsområdena.
Coronapandemin har påverkat verksamheten hos
flera av kommunens bolag bland annat genom de
begränsningar som har gällt för publika
evenemang. Coronapandemin har också påverkat
Malmö kommuns parkeringsaktiebolag bland
annat på grund av de begränsningar som har gällt
för evenemang och mässor samt minskad
pendling, hemarbete, handel och resande.

Det kommunala bostadsbolaget MKB Fastighets
AB prognostiserar att ungefär 1 900 bostäder
färdigställs under treårsperioden 2020–2022.
Detta är något färre än de 2 250 bostäder som
ägardirektiven anger och beror på olika
omständigheter i processen. MKB har som mål
att merparten av de bostäder som byggs fram till
2030 ska kunna efterfrågas av minst 80 procent
av Malmös hushåll.

I området ”Kommunstyrelsens verksamhet” ingår
kommunstyrelsen, Malmö Stadshus AB och MINC.
Mer om utvecklingen inom varje nämnd och bolag finns i
respektive delårsrapport.

Samtidigt redovisar bostadsförmedlaren Boplats
Syd AB att både antalet fastighetsägare som
anslutit sig och antalet personer som står i
bostadskö har ökat under perioden. En av
målsättningarna för Boplats Syd AB är att
påverka hyresvärdarna att få en annan syn på
anställningsformer och lagstadgade offentliga
trygghetssystem.

TEKNIK, STADSUTVECKLING OCH MILJÖ

Inom det här området har Malmö stad verksamhet som
rör exempelvis trafik, infrastruktur, avfallsfrågor,
kommunens mark, fysisk planering och miljöarbete. Här
finns också tillsynsuppgifter inom exempelvis plan och
bygg, miljö, hälsoskydd och livsmedel. Inom området finns
även lokalförsörjning, Kontaktcenter och interna
kommungemensamma tjänster som IT-service och HRservice.
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Tillsyn för ett tryggare Malmö
Malmö stads miljöverksamhet bedriver
tillsammans med andra myndigheter
tillsynsarbete mot illegala verksamheter som
olovliga boenden, svartklubbar och
livsmedelsfusk. Arbetet bedrivs inom ramen för
satsningen Tryggare Malmö där Malmö stad
tillsammans med andra myndigheter genomfört
200 samordnade inspektioner. Stadens
miljöverksamhet har också arbetat
trygghetsfrämjande och uppsökande kring
Möllevången och i Rosengård – inte minst för att
komma till rätta med de hälsoskyddsproblem
som finns i de medialt uppmärksammade och illa
förvaltade fastigheterna på Thomsons väg.
Sammanlagt har kommunen hittills under året
gjort ansökningar om viten på över en miljon
kronor till mark- och miljödomstolen.

Coronarelaterade förseningar: risk för långvarig
arbetslöshet

Coronapandemin har under 2020 och 2021
bidragit till att flera större planerade
företagsetableringar, med ett stort antal
beräknade arbetstillfällen, har avsagt sig tomter i
de stora utvecklingsområdena Norra Hamnen,
Elisedal, Lockarp, Valdemarsro, Ollebo och
Tullstorp. Situationen kan leda till en fördröjning
av nya arbetsplatser och färre arbetstillfällen. Fler
hushåll kan då komma att befinna sig i långvarig
arbetslöshet och i hushåll med barn har detta en
inverkan på barnens levnadsvillkor. Malmö stad
har nu undersökt behovet av ytterligare
verksamhetsområden utifrån företagens behov
med Fosie företagsområde som pilotprojekt.
Insatser för miljö och klimat: nytt program och
arbetssätt

I april 2021 antog kommunfullmäktige
Miljöprogram för Malmö stad 2021–2030.
Miljöprogrammet – som gäller för hela
kommunen – är ett viktigt steg i stadens
klimatarbete och fokuserar på minskad
klimatpåverkan, god livsmiljö och frisk natur.
Under våren har arbetet med programmet varit
inriktat mot frågor kring hur det ska
kommuniceras och organiseras. Viktiga aspekter
är processledning, samordning och möjligheten
att hitta extern finansiering för vissa åtgärder.
Under våren lanserades också arbetsmodellen
Klimatomställning Malmö som mobiliserar
kommunen, näringslivet, akademin, föreningar
och Malmöbor i klimatarbetet. Som en del av
Klimatomställning Malmö har Malmö stad startat
upp Klimatkontrakt Malmö med syftet att Malmö
som geografisk plats ska nå klimatmålen enligt
Parisavtalet. Initiativet ska också ta tillvara på
Malmöbornas och näringslivets initiativ, idéer
och insatser för ett hållbart Malmö 2030.

Coronapandemin fortsätter att påverka tillsynen

Coronapandemin har i hög grad påverkat stadens
tillsynsverksamhet hittills under året. Inom både
livsmedelskontrollen och miljö- och
hälsoskyddstillsynen har kommunen gjort
omprioriteringar för att kunna arbeta med
trängselkontroller och för att möta
Folkhälsomyndighetens restriktioner om minskad
smittspridning. Kontrollerna och det
systematiska arbetet inom trängseltillsynen
bedöms ha bidragit till att göra Malmö mer
smittskyddssäkert under pandemin. Till skillnad
från föregående år har verksamheten hunnit
planera för det utökade uppdraget vilket
resulterat i att det ordinarie arbetet i större
utsträckning kunnat genomföras enligt planering.
Stadens miljöverksamhet noterar en avvikelse
från planeringen när det gäller tillsyn inom
miljöfarlig verksamhet och förorenade områden.
Avvikelsen kan hänföras till bland annat ett ökat
inflöde av i många fall händelsestyrda och
tidskrävande ärenden. I delårsrapporteringen
noteras att det finns en risk för att barn utsätts
för ohälsosamma och otrygga miljöer, att
stadsutvecklingsprojekt försenas och i
förlängningen en påverkan på miljön och
människors hälsa. Inför hösten kommer staden
därför att göra omprioriteringar så att det ska gå
att utföra så mycket som möjligt av den
planerade tillsynen.

Malmös befolkning växer snabbt och staden
behöver i högre utsträckning än tidigare
producera och lagra energi. Det finns ett behov
att hitta långsiktiga lösningar på
kapacitetsproblematiken och omställningen
kräver ett samarbete mellan Malmö stad och
andra aktörer. Elförsörjningen är därför ett
prioriterat omställningsområde inom
Klimatomställning Malmö.
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I området ”Teknik, stadsutveckling och miljö” ingår
servicenämnden, miljönämnden, stadsbyggnadsnämnden,
tekniska nämnden, MKB Fastighets AB, Boplats Syd
AB, Malmö kommuns parkeringsaktiebolag,
Parkeringsövervakning i Malmö AB, Copenhagen
Malmö Port (CMP), Sydvatten AB och VA SYD. Mer
om utvecklingen inom varje nämnd, bolag och
kommunalförbund finns i respektive delårsrapport.

Effektivisering och intern samordning av service och
tjänster

Under året har Malmö stad fortsatt att utveckla
den interna servicen för organisationen och
tjänsterna till Malmöborna. I
delårsrapporteringen märks bland annat följande:
Delar av Malmö stads IT-verksamhet har under
året förts över från kommunstyrelsen till
servicenämnden. I samverkan med övriga
förvaltningar tar nu serviceförvaltningen fram en
gemensam bild av IT-behoven i kommunen.
Under våren fick servicenämnden ett nytt
uppdrag då nämnden tog över drift och underhåll
av hela stadens utemiljö och naturområden.
Redan i dagsläget syns flera synergieffekter. I
samband med övertagandet kom Malmö stad och
Arbetsförmedlingen överens om att
säsongsanställa personer med försörjningsstöd
som gått en utbildning i grönyteskötsel.
Kontaktcenter – Malmö stads ”en väg in” för
medborgarna – fortsätter utvecklas och nu
hanterar Kontaktcenter frågor om förskole- och
skolplaceringar, färdtjänstutredningar och
debitering. Under våren blev det också klart att
pilotprojektet på Rosengård med Statens
servicecenter (SSC) förlängs till december 2021.
Utvärderingar visar på positiva effekter för
medborgaren.

LIVSLÅNGT LÄRANDE

Inom det här området finns ansvaret för att stödja barns,
ungdomars och vuxnas utveckling socialt, emotionellt och
kunskapsmässigt. Perspektivet är Malmöbornas livslånga
lärande. Här finns förskola, öppen förskola och
familjecentraler. Här finns också förskoleklass,
grundskola och fritidshem. För de äldre ungdomarna och
för vuxna finns här gymnasieskola och vuxen- och
yrkesutbildning. I området ingår bland annat också
godkännande av och tillsyn över fristående förskolor och
annan pedagogisk verksamhet.
Området för livslångt lärande innehåller även ansvaret för
den kommunala kultur- och fritidsverksamheten. Några
exempel är konsthall, kulturskola, muséer, bibliotek,
barnkultur och stadsarkiv. Här finns också fritidsgårdar,
mötesplatser och idrottsanläggningar. Dessutom fördelar
Malmö stad medel till föreningar och till kulturlivet.
Coronapandemin har fortsatt att påverka
verksamheten

Servicenämnden redovisar avvikelser inom ramen
för sitt grunduppdrag när det gäller
kapacitetsbrister inom färdtjänsten under vissa
tider, felaktiga inkassokrav och andelen miljöbilar
i den lätta fordonsflottan. Avvikelserna fanns
med också i nämndens årsanalys 2020 och
nämnden arbetar med åtgärder. När det gäller
kapaciteten i färdtjänsten ser nämnden en risk att
möjligheten att delta i samhällslivet på lika villkor
i viss mån kan inskränkas för barn och vuxna
med vissa funktionshinder. När det gäller
felaktiga inkassokrav ser nämnden en risk för
ökad oro och ekonomisk ansträngning
exempelvis för barnfamiljer.

I förskolan har coronapandemin fortsatt ställt
krav på arbetsformer och rutiner som bidrar till
att förskolorna är en trygg och smittfri plats för
barn och medarbetare. Beläggningen skiljer sig åt
mellan förskolor och geografiska områden men
barnens närvaro bedöms i genomsnitt ha ökat
jämfört med 2020. Förskolorna har lagt en större
del av undervisningen utomhus. Öppna förskolan
har varit stängd under årets första månader men
kunde öppna i maj i begränsad omfattning.
Förskolenämnden uppger att stängningen och
begränsningen av de öppna förskolorna innebär
att familjer saknat tillgång till den information om
förskola som finns på öppna förskolor. I längden
kan detta påverka barns rätt till utbildning.

Malmö Leasing AB rapporterar avvikelser för
inköp av helt eldrivna fordon och denna hänger
bland annat samman med servicenämndens
avvikelse vad gäller minskningen av andelen
miljöbilar. Svårigheterna ligger här till stora delar
på leverantörssidan och handlar bland annat om
komponentbrister.

I grundskolan har skolorna behövt ställa om
mellan nätbaserad undervisning och undervisning
på plats. Särskilt utsatta elever bedöms vara de
som kan drabbas hårdast vid distansundervisning
men skolor har haft möjlighet att vid behov
undanta elever från distansundervisning. I
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delårsrapporteringen lyfts positiva följdeffekter
av coronapandemin i form av ökad digital
mognad.

via Unga Malmö Stadsteater. Under perioden har
föreställningar ställts in och flyttas fram i
planeringen. Liveverksamheten öppnade upp i
augusti – dock med restriktioner – vilket medfört
att bolaget endast kunnat släppa in 25 procent av
den totala kapaciteten för Intiman. Från 1
oktober tar bolaget emot publik till full kapacitet
igen och bolaget bedömer utifrån
biljettförsäljningen hittills att det finns anledning
att vara försiktigt optimistiska.

Inom gymnasie- och vuxenutbildningen har
coronapandemin fortsatt att påverka
förutsättningarna för verksamhetens utveckling
och inneburit utmaningar för både elever och
medarbetare. Under vårterminen har gymnasieoch gymnasiesärskolan i första hand haft
undervisning på plats men också genom en
kombination av distans- och närundervisning.
Även inom den kommunala vuxenutbildningen
har undervisningen för de flesta bedrivits på
distans. Inom de flesta utbildningar finns elever
som haft svårigheter att tillgodogöra sig digital
undervisning.

Malmö Live Konserthus AB har under perioden
haft en situation liknande den för Malmö
Stadsteater AB med begränsade studiebesök på
skolor och begränsad möjlighet för publiken att
uppleva livekonserter. För att möta situationen
har bolaget satsat på digitala sändningar,
poddcasts och quiz. I spåren av coronapandemin
rapporterar bolaget för perioden en pressad
arbetsmiljö för medarbetarna. Liksom Malmö
Stadsteater AB öppnar verksamheten upp helt
och hållet från 1 oktober och inför detta
uttrycker bolaget en stor glädje och förväntan.

Inom fritidsverksamheten, i föreningslivet och på
fritidsgårdar har begränsningar för att inte riskera
smittspridning påverkat besöksandelen. Särskilt
flickor har uppvisat lägre deltagande. Deltagandet
har halverats bland personer med
funktionsnedsättningar och äldre över 65 år –
något som inte överraskar eftersom dessa tillhör
pandemins riskgrupper. Den digitala
omställningen har påskyndats med bland annat
automatiserad öppning och stängning av
anläggningar vilket bedöms ha ökat smidigheten
och minskat risken för smittspridning.

Resultat och kvalitet i skolverksamheten

I förskolan visar en enkät till vårdnadshavare att
86 procent är nöjda med kvaliteten på sitt barns
förskola – en ökning från 74 procent vid
föregående mätning. Under perioden har
förskolan fortsatt att arbeta med likvärdigheten
och ser att kompetensförsörjning och
kompetensutveckling kvarstår som omfattande
utmaningar. Bristen på förskollärare bedöms
drabba särskilt områden med socioekonomiska
utmaningar.

Malmö stads kulturverksamheter har under
perioden ställt om och förnyat verksamheten för
att mildra konsekvenserna av coronapandemin.
Malmöborna har exempelvis kunnat möta
biblioteken, Kulturskolan och Konsthallen på
andra platser än vanligt. Satsningen på digital
verksamhet har fortsatt med bland annat
livesändningar av aktiviteter, seminarier och
vernissager. Samtidigt konstaterar kulturnämnden
i sin delårsrapportering att den långvariga
nedstängningen och de medföljande
begränsningarna fått stora konsekvenser för
exempelvis barn och unga i socioekonomiskt
utsatta områden, äldre och nyanlända.

I grundskolan noteras en ökning av andelen
elever i årskurs 9 med gymnasiebehörighet.
Ökningen hos den femtedel elever med lägst
meritvärde har varit särskilt stark de senaste två
åren. Under perioden har grundskolan också
fortsatt sitt långsiktiga arbete för att öka
måluppfyllelsen och likvärdigheten. Exempel på
insatser är svenska som andraspråk,
matematikundervisning för alla och
kompetensförsörjning. Insatser som riktar sig till
samtliga skolformer är undervisning kring
sexualitet, relationer och heder.

För Malmö Stadsteater AB har den publika
verksamheten med fysiska besök legat nere under
årets första sju månader. Den publika
verksamheten har bestått av livestreamad
teaterquiz och inspelade föreställningar
framförallt för verksamheten riktad till skolorna

Inom ramen för satsningen Söka skola blev nära
6 000 blivande förskoleklass- och
sjundeklasselever i januari erbjudna att söka
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I området ”Livslångt lärande” ingår gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, grundskolenämnden,
förskolenämnden, kulturnämnden, fritidsnämnden,
Malmö Live Konserthus AB och Malmö Stadsteater
AB. Mer om utvecklingen inom varje nämnd och bolag
finns i respektive delårsredovisning.

skola. Över 95 procent fick plats på en sökt
skola.
När det gäller elevhälsan inom gymnasie- och
vuxenutbildningen har Malmö stad gjort särskilda
satsningar under perioden. En stärkt elevhälsa
kan hjälpa till att förebygga psykisk ohälsa och
leda till att särskilda behov upptäcks tidigt.
Verksamheten har därför satsat på ett främjande,
förebyggande och åtgärdande arbete för ökad
närvaro.

ARBETE OCH SOCIALT FÖREBYGGANDE

Inom det här området samlas de sociala frågorna. Stadens
verksamhet riktar sig till barn och vuxna som bor eller
vistas i kommunen och har särskilda behov av stöd och
hjälp. Här finns insatser kopplade till ålder,
funktionsnedsättning eller sjukdom: exempel är insatser
enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL), socialtjänstlagen
(SoL), lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS), lag om vård av missbrukare i
vissa fall (LVM), lag med särskilda bestämmelser om
vård av unga (LVU) och föräldrabalken. Inom området
finns också Malmö stads arbetsmarknadsinsatser och
hantering av överenskommelser mellan stat och kommun
inom området.

Inom ramen för det kommunala
aktivitetsansvaret (KAA) arbetar Malmö stad för
att fler ungdomar ska gå vidare till studier eller
arbete. Under perioden har kommunen
vidareutvecklat insatserna. Samarbetet med
Arbetsförmedlingen har fördjupats och
samverkan med barn- och ungdomspsykiatrin
och öppenvården har utvecklats.
Mer fritid utomhus

Malmö stads fritidsverksamhet har under
perioden satsat på fler utomhusaktiviteter och
fler aktiviteter planeras framöver. Fler simskolor
än planerat har genomförts med stöd av
utvecklingen av fler havssimskolor.

Fortsatt stor påverkan av coronapandemin inom
stadens sociala verksamheter

Samtliga verksamheter inom hälsa, vård och
omsorg har under första delen av året fortsatt
varit påverkade av coronapandemin. På stadens
särskilda boenden har det under perioden varit
stort fokus på att skydda de boende och begränsa
smittspridning. Smittläget ligger i slutet av augusti
på en låg nivå men beredskap finns för att möta
nya ökningar. Det är osäkert om och när särskilt
anpassade verksamheter som kohortvård och
covid-team kan avvecklas. Det är också osäkert
när efterfrågan på hemtjänst och särskilda
boende inte längre påverkas av coronapandemin.

Konst och kulturarv i digital form

För att fler barn, unga och vuxna ska få del av
den konst som finns runt om i staden har Malmö
stad tagit fram den digitala guiden Konst i
Malmö. Under våren har kommunen också
fortsatt att utveckla en webbplats där Malmös
samlade historia nu är på plats. Tanken är att göra
Malmös kulturarv tillgängligt för en bredare
målgrupp.

Under början av perioden har dagverksamheterna
varit stängda och då har social gemenskap för
personer med demenssjukdom och avlastning för
anhöriga inte kunnat erbjudas enligt beviljat
bistånd. Istället har det varit individuella insatser i
hemmet. När verksamheterna öppnat successivt
under våren och sommaren har de anpassats för
att minska risken för smittspridning. Stängningen
bedöms i delårsrapporteringen som en avvikelse.

Fler platser för möten

Malmö stad har under perioden tagit flera initiativ
för fler platser för möten. Kommunen har
inrättat en kulturlots med uppdraget att vara
länken mellan ett växande kultur- och näringsliv
och skapa hållbara lokallösningar för
kulturbranschen. Staden har också tagit fram ett
nytt planprogram för Sofielund som Malmös
center för kultur, fritid och näringsliv. Med
utgångspunkt i barn och ungas behov har
kulturnämnden fattat ett inriktningsbeslut om ett
nytt bibliotek i Hyllie och under våren har staden
fortsatt med förberedelse för ett nytt
allaktivitetshus.

Mötesplatserna har varit stängda under årets
första månader vilket inneburit minskade
möjligheter till social gemenskap och en ökad risk
för ofrivillig ensamhet. Stängningen har även
omfattat verksamheter som bedrivits av eller
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tillsammans med pensionärsorganisationerna
PRO och SPF. Stängningen bedöms i
delårsrapporteringen som en avvikelse.

de generella socialförsäkringsförmånerna bedöms
ha bidragit till att minska coronapandemins effekt
på ekonomiskt bistånd. Det genomsnittliga
antalet hushåll som beviljats bistånd varje månad
är nu det lägsta sedan 2012.

Coronapandemin har dock även inneburit en
utvecklad användning av digitala mötesplatser.
Under perioden har hälsa-, vård- och
omsorgsverksamheterna arbetat med exempelvis
träning och kultur via digitala kanaler som
webben, Facebook och Malmökanalen.
Delårsrapporteringen visar dock att det har varit
en utmaning att nå ut till de som inte har direkt
tillgång till digitala medier.

Personer som efter arbetsmarknadsinsatser gått
vidare till arbete och studier har under perioden
ökat med 35 procent. I delårsrapporteringen lyfts
bland annat att god samverkan, satsningar på
studieförberedande insatser och fler
arbetsmarknadsanställningar har bidragit till
resultatet.

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden bedömer i
sin delårsrapportering att konsekvenserna av
avvikelserna i verksamheten – utifrån ett
jämlikhetsperspektiv – är att gruppen äldre som
särskilt utsatt fått anpassa sig till restriktioner i
större omfattning än andra. Detta har fått
negativa konsekvenser för livskvaliteten genom
en högre grad av social isolering och ofrivillig
ensamhet.

Intensifierat arbete mot bidragsbrott och felaktiga
utbetalningar

Under perioden har Malmö stad intensifierat
arbetet med att förebygga felaktiga utbetalningar
och misstänkta bidragsbrott inom ekonomiskt
bistånd. Arbetsmarknads- och socialnämnden har
under perioden arbetat med kompetensutveckling
och avsatt ytterligare resurser för att fortsätta
utveckla arbetet. I Malmö stad samarbetar flera
nämnder kring frågorna och kommunen arbetar
också tillsammans med exempelvis Polisen,
Försäkringskassan och Skatteverket. Under första
halvan av året har 31 ärenden polisanmälts för
misstänkt bidragsbrott och i dessa har Malmö
stad återkrävt medel. I merparten av de
misstänkta bidragsbrotten har brukare underlåtit
att redovisa inkomster eller andra ekonomiska
tillgångar. Det har också handlat om att felaktiga
uppgifter kring boende och
familjesammansättning har lämnats vid ansökan.

Inom funktionsstödsverksamheten rapporteras
att inställda och uppskjutna insatser beräknas få
effekter på hälsan hos personer med
funktionsnedsättningar. Med detta bedöms följa
ett ökat behov av hälso- och sjukvårdsrelaterade
insatser som träning, bedömning och hjälpmedel.
Isolering och begränsad delaktighet i samhället
väntas ge negativa effekter på den psykiska hälsan
hos personer med funktionsnedsättning.
Ytterligare en effekt av pandemin bedöms vara
sämre tillgång till arbetsmarknaden och andra
sociala arenor för personer med
funktionsnedsättningar. Funktionsstödsnämnden
bedömer ur ett jämlikhetsperspektiv att barn och
vuxna med funktionsnedsättning är särskilt
sårbara och att coronapandemin därför slår hårt
mot en i många avseenden redan utsatt grupp.

Behov av stöd för särskilt utsatta barn och vuxna ökar

Antalet orosanmälningar kring barn och unga för
första gången på flera år inte ökat jämfört med
föregående år. Inriktningen för stadens arbete
med barn och unga är att utöka tidiga insatser i
samverkan med andra aktörer. Under perioden
har dock antalet barn som berörts av en anmälan
på grund av våld i hemmet ökat med 20 procent.

Behovet av ekonomiskt bistånd minskar och fler till
arbete eller studier

Under perioden har också behovet av stöd och
hjälp vid missbruks- och beroendeproblematik
ökat. Antalet anmälningar och ansökningar med
anledning av missbruk har ökat med fyra procent
jämfört med samma period 2020 och ökningen
beror framförallt på att fler Malmöbor själva har
ansökt om stöd och hjälp.

Arbetsmarknads- och socialnämnden anger i
delårsrapporteringen att coronapandemin inte har
medfört någon ökning av antalet Malmöbor som
haft behov av att ansöka om ekonomiskt bistånd.
Under året har antalet hushåll med ekonomiskt
bistånd minskat med 7,5 procent samtidigt som
coronapandemin påverkat Malmöbornas
möjligheter att få arbete. Statliga åtgärder kring
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Ökande behov av insatser för personer med
funktionsnedsättning

UTBILDNING OCH ARBETE

Målområdet Utbildning och arbete innehåller tre
mål. Här sammanfattas nämndernas avstämning
av trenderna i riktning mot målen.

Under perioden pekar inkomna ansökningar på
ett utökat och förändrat behov av stöd till
personer med funktionsnedsättningar. Samtidigt
ökar komplexiteten i ärendena. Det ökade
behovet av stöd är högre än vad som kan
förklaras av stadens demografiutveckling. För
personer med funktionsnedsättning noteras
under perioden också ett ökat antal timmar för
personlig assistans, behovet av hemtjänst och
daglig verksamhet ökar.

Målområdet Utbildning och arbete
Enligt plan

Totalt för målområdet (11
bedömningar)

4

Positiv Negativ
avvikelse avvikelse

1

---

Positiv och
Trenden kan
negativ
inte bedömas
avvikelse
2

Den kommunövergripande trenden är
svårbedömd då coronapandemin fortsätter att
sätta sina påverka verksamheten. Trots att
kommunen gör flera insatser och vissa situationer
mildras via statliga stöd råder det osäkerhet kring
hur grupper som är utanför arbetsmarknaden
eller är långtidsarbetslösa kommer att påverkas
när det särskilda statliga stödet förändras eller
försvinner. Till osäkerheten bidrar också att
Skolverket ändrat i sin statistik vilket inneburit att
de indikatorer som gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden valt inte jämförs bakåt
från och med år 2020.

Bedömningen är att fler unga med
funktionsnedsättningar kan komma att ansöka
om insatser framöver. Samtidigt kommer allt fler
ansökningar från äldre personer som inte nyligen
lämnat skolan. Det finns ett behov av fortsatt
dialog mellan berörda förvaltningar kring risker
för målkonflikter, tillgång till sociala aktiviteter
och samarbetsformer vad gäller akuta platser i
barnboende och på korttidsplatser.
Verksamheten har stärkt sitt förändrade
arbetssätt och sina stödjande strukturer och
fortsätter att utveckla dessa framöver.

•

I området ”Arbete och socialt förebyggande” ingår
arbetsmarknads- och socialnämnden,
funktionsstödsnämnden och hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden. Mer om utvecklingen inom varje nämnd
finns i respektive nämnds delårsrapportering.
Kommunfullmäktigemål

Malmö stad ska verka för att en större
andel elever ska fullfölja en
gymnasieutbildning inom 4 år.
Nämnder som berörs: förskolenämnden,
grundskolenämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden och arbetsmarknadsoch socialnämnden

Den kommunövergripande trenden är
svårbedömd då coronapandemin fortsätter att
påverka verksamheten. Det är dock tydligt att
flera grupper påverkas negativt av den digitala
undervisningen, bristen på fysiska möten och
inställd praktik och arbetsplatsförlagt lärande
(APL). Grundskolenämndens och
arbetsmarknads- och socialnämndens arbete går
enligt planering. Förskolenämnden och
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kan i
dagsläget inte bedöma trenden.

Kommunfullmäktige har i Malmö stads budget
för 2021 formulerat mål inom fyra målområden:
Utbildning och arbete, Stadsutveckling och klimat,
Trygghet och delaktighet och En god organisation. Inom
varje målområde beskriver kommunfullmäktige
inriktning, mål och uppdrag. Målen och
uppdragen är riktade till alla eller vissa nämnder
och bolag. I anslutning till varje målområde och
mål finns en helhetsavstämning av utvecklingen
hittills under året. Tabellerna visar det totala
antalet bedömningar som nämnder och bolag
gjort för målen inom målområdet och vilka dessa
bedömningar är. Mer om utvecklingen inom varje
nämnd och bolag finns i respektive nämnds och
bolags delårsrapportering.

För de flesta nämnder inom målområdet är detta
mål i huvudsak kärnuppdraget för verksamheten.
Samtliga skolnämnder samlar in resultaten för
verksamhetsåret för analys och sammanställning i
deras respektive rapporter, för förskolan deras
Lägesbedömning och för grund- och
gymnasieskolan deras Kvalitetsrapport.
Analysarbetet inför dessa rapporter och
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4

bedömningar görs med en annan tidplan än
delårsrapporteringen. Detta gör att avstämning
mot målen är svåra att göra till delårsrapporten.
•

redovisningen av Tillväxtkommissionens arbete
2022, att göra en samlad bedömning av
utmaningar på arbetsmarknaden och näringslivets
struktur i Malmö.

Malmö stad ska verka för att en större
andel ungdomar ska arbeta eller
studera. Nämnder som berörs: gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, arbetsmarknadsoch socialnämnden och funktionsstödsnämnden

Kommunstyrelsen anger att arbetet går enligt
planering. Servicenämnden noterar positiv
avvikelse medan arbetsmarknads- och
socialnämnden noterar både positiv och negativ
avvikelse. Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden uppger att trenden
inte kan bedömas.

Liksom för målet ”Malmö stad ska verka för att
en större andel elever ska fullfölja en
gymnasieutbildning inom 4 år” är den
kommunövergripande trenden svårbedömd då
coronapandemin fortsätter att påverka
verksamheten. Det är dock tydligt att flera
grupper påverkas negativt av den digitala
undervisningen, bristen på fysiska möten och
inställd praktik och arbetsplatsförlagt lärande
(APL). Förskolenämnden anger att arbetet går
enligt planering. Arbetsmarknads- och
socialnämnden noterar både positiv och negativ
avvikelse medan gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden anger att trenden inte
kan bedömas.

Statliga åtgärder bedöms ha bidragit till att
minska coronapandemins effekter inom
ekonomiskt bistånd. Strategiska överenskommelsen
om samverkan mellan Malmö stad och
Arbetsförmedlingen i Malmö (SÖK) har bidragit till
att fler personer har deltagit i
arbetsmarknadsutbildning, förberedande
utbildning och yrkes-SFI (svenska för
invandrare).
Coronapandemin har inom gymnasie- och
vuxenutbildningen försvårat användningen av
etablerade forum och samverkansytor med olika
aktörer.

Ungdomsarbetslösheten i Malmö uppgick i juli
till 16,5 procent, jämfört med riket 10,5 procent,
och ligger därmed på en fortsatt hög nivå. Fokus
har legat på att minska andelen avbrott på
gymnasiet. Särskilt utsatta grupper som bland
annat behöver sitt arbetsplatsförlagda lärande har
inte kunnat gå vidare då det inte funnits några
platser (APL är oftast ett krav från arbetsgivaren).
•

Serviceförvaltningen samarbetar med andra
förvaltningar när det gäller att ta fram
arbetsplatser och arbetsuppgifter för deltagare i
kommunens insatser. En stor del av
arbetsuppgifterna hör samman med mer
omfattande uppdrag från fastighets- och
gatukontoret.

Malmö stad ska verka för att öka
andelen Malmöbor som är
självförsörjande. Nämnder som berörs:
arbetsmarknads- och socialnämnden, gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden, servicenämnden
och kommunstyrelsen

STADSUTVECKLING OCH KLIMAT

Målområdet Stadsutveckling och klimat innehåller
fyra mål. Här sammanfattas nämndernas
avstämning av trenderna i riktning mot målen.

Den kommunövergripande trenden är svår att
bedöma och trots att kommunen gör flera
insatser och vissa situationer mildras via statliga
stöd. Det råder osäkerhet kring hur grupper som
är utanför arbetsmarknaden eller är
långtidsarbetslösa kommer att påverkas när det
särskilda statliga stödet förändras eller försvinner.
Till osäkerheten bidrar också att Skolverket
ändrat i sin statistik vilket inneburit att de
indikatorer som gymnasienämnden valt inte
jämförs bakåt från och med år 2020.
Kommunstyrelsen kommer i samband med

Målområdet Stadsutveckling och klimat
Enligt plan

Totalt för målområdet (40
bedömningar)

25

Positiv Negativ
avvikelse avvikelse

6

1

Positiv och
Trenden kan
negativ
inte bedömas
avvikelse
3

Den kommunövergripande trenden är att arbetet
ur ett helhetsperspektiv går enligt planering.
Liksom under 2020 bidrar dock coronapandemin
till att utgångsläget inom respektive mål inte kan
ses som en normalsituation utifrån vilket man
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5

kan göra säkra bedömningar om utvecklingen. I
delårsrapporteringen från stadens nämnder och
bolag framkommer generellt att det är svårt att
bedöma vad som kommer att hända med
måluppfyllelsen om och när restriktionerna till
följd av coronapandemin tas bort. Sammantaget
blir frågan då om bedömningarna här i
delårsrapporten kvarstår vid årets slut eller om
det kommer att se annorlunda ut på helårsbasis.
•

stort utbud av film, scenkonst, musik och
utställningar.
•

Malmö ska vara en föregångare när
det gäller minskade utsläpp av
växthusgaser Nämnder och bolag som
berörs: samtliga

Den kommunövergripande trenden bedöms vara
att arbetet mot målet går enligt planering. Det
kan vara svårt att bedöma helårseffekterna
eftersom det är osäkert hur restriktionerna
kommer att vara under hösten. Fritidsnämnden,
hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, tekniska
nämnden och Malmö Stadsteater AB noterar
positiv avvikelse. Miljönämnden noterar både
positiv och negativ avvikelse medan
funktionsstödsnämnden anger en negativ
avvikelse. Arbetsmarknads- och socialnämnden,
grundskolenämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden uppger att trenden
inte kan bedömas – en anledning är att data finns
endast på helårsbasis. Parkering Malmö AB och
Malmö Leasing AB har inte gjort någon samlad
bedömning av målet. Övriga nämnder och bolag
anger att arbetet går enligt planering.
Coronapandemin har för
funktionsstödsnämnden inneburit en negativ
avvikelse i form av inköp av engångsartiklar som
normalt inte används.

Malmö stad ska verka för att staden
stärker sin position som regional
tillväxtmotor Nämnder och bolag som
berörs: kommunstyrelsen, fritidsnämnden,
kulturnämnden, stadsbyggnadsnämnden,
tekniska nämnden, Malmö Live Konserthus
AB, Malmö Stadsteater AB och MINC

Den kommunövergripande trenden bedöms som
positiv men på grund av coronapandemins
effekter är den också svår att bedöma på
helårsbasis. Kommunstyrelsen, kulturnämnden
och Malmö Live Konserthus AB anger att arbetet
går enligt planering. Fritidsnämnden noterar
positiv avvikelse medan stadsbyggnadsnämnden
och tekniska nämnden noterar både positiv och
negativ avvikelse. Malmö Stadsteater AB uppger
att trenden inte kan bedömas. MINC har inte
gjort någon samlad bedömning av målet.
Stadsbyggnadsnämnden deltar tillsammans med
kommunstyrelsen och tekniska nämnden i arbetet
med att etablera en Öresundsmetro. Under våren
har stadsbyggnadsnämnden och kulturnämnden
startat ett team för gemensamt arbete kring
metoder, processer och verktyg för kultur i
stadsutvecklingen. Arbetet i MalmöLundregionens samarbete går enligt plan.
Coronapandemin har påverkat arbetet med målet.
Det gäller bland annat tekniska nämndens arbete
med att skapa arbetstillfällen och dessutom har
förseningar drabbat flera projekt och
försäljningar. Fritidsnämndens arbete med att
värva evenemang fortsätter men majoriteten av
planerade evenemang under våren har blivit
inställda.

Miljönämnden deltar i flera lokala och
internationella samarbetsprojekt för ökad
hållbarhet och klimatneutralitet. Projekten
bedrivs tillsammans med näringsliv, akademi och
civilsamhälle. Under våren utsåg tidningen
Aktuell Hållbarhet Malmö till Sveriges miljöbästa
kommun 2021. I en ranking av 800 städer i
världen ligger Malmö mycket bra till när det gäller
utsläpp i staden.
Nämnderna och bolagen arbetar för att minska
sin negativa påverkan på klimat och miljö genom
hållbara inköp och transporter. En ökad andel
digitala möten har bidragit till att resande med
flyg, taxi och privatbil har minskat på grund av
coronapandemin. Stadsfastigheter, Parkering
Malmö AB och MKB Fastighets AB har arbetat
för minskad klimatpåverkan genom exempelvis
byggnation i trä, installation av solceller – vilken
har ökat markant – och energieffektiva
installationer. Skolorna får miljöhus för
källsortering och inom hälsa, vård och omsorg

Trots rådande restriktioner har dock
kulturnämnden kunnat genomföra några större
kulturarrangemang. De internationella
filmfestivalerna BUFF och MAFF genomfördes
under våren i en blandning av digitalt och fysiskt
format. Under sommarens World Pride var det ett
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minskar matsvinnet. Under våren och sommaren
har Parkeringsövervakning i Malmö AB bytt ut
alla fordon utom ett till miljögodkända sådana.

allaktivitetshus och nya bibliotek – ett av
biblioteken började byggas i april på Rosengård
och inriktningen är att bygga ett bibliotek även i
Hyllie.

För att öka medvetenhet i alla åldrar kring
hållbarhetsfrågor skapar kommunen arenor för
kunskap och information om klimatpåverkan och
hållbarhet. Exempel är Malmö konstmuseums
uppmärksammade projekt och utställning
Sustainable Societies for the Future och Malmö
Museers samarbete med Världsnaturfonden i
utställningen Rädda Regnskogen.
•

•

Malmö stad ska verka för att minska
hemlösheten. Nämnder och bolag som
berörs: arbetsmarknads- och socialnämnden,
tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden,
MKB Fastighets AB och Boplats Syd AB

Den kommunövergripande trenden bedöms vara
att arbetet mot målet går enligt planering.
Tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden,
MKB Fastighets AB och Boplats Syd AB anger
att arbetet går enligt planering. Arbetsmarknadsoch socialförvaltningen noterar en positiv
avvikelse.

Malmö stad ska genom planeringen
av staden verka för minskad
segregation. Nämnder och bolag som berörs:
kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden,
tekniska nämnden, kulturnämnden,
fritidsnämnden, MKB Fastighets AB och
grundskolenämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden har under
perioden arbetat för att minska hemlösheten i
staden och bedömer att trenden avviker positivt.
Antalet hemlösa som ansöker om bostad, och
antalet som beviljas bostad, fortsätter neråt även i
år. Nämnden arbetar med en mängd olika
insatser som kommunala andrahandskontrakt,
Bostad först, bosocialt stöd, bostadsrådgivning och
stöd till personer med missbruksproblem.

Den kommunövergripande trenden bedöms vara
att arbetet mot målet går enligt planering.
Kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden,
tekniska nämnden, MKB Fastighets AB och
grundskolenämnden anger att arbetet går enligt
planering. Fritidsnämnden uppger att trenden
inte kan bedömas.
Stadsbyggnadsnämnden verkar för att motverka
segregation genom att planera för ett blandat
bostadsbyggande i hela staden, bygga bort
barriärer mellan områden och verka för goda
livsmiljöer i hela staden. Kommunstyrelsen gör
systematiska bedömningar av att
integrationsperspektivet finns med i den fysiska
planeringen och jämlikhets-, jämställdhets-, och
barnrättsaspekter utgör själva grunden för
bedömningarna.

Tekniska nämndens verksamhet har påverkats av
arbetsmarknads- och socialnämndens ändrade
inriktning att inte ge stöd till strukturellt hemlösa.
Tekniska nämnden avvaktar en tydligare
behovsbild och prognoser av framtida behov från
arbetsmarknads- och socialnämnden.
MKB Fastighets AB håller fortsatt en hög
nyproduktionstakt och arbetar mot målet i
bolagets ägardirektiv om att leverera 2250 nya
bostäder till Malmös hyresmarknad. Under 2021
beräknar bolaget att färdigställa ungefär 550
bostäder. Boplats Syd AB har förmedlat många
av stadens hyreslägenheter och bolaget har fått
fler hyresvärdar att acceptera försörjningsstöd
som inkomst. Stadsbyggnadsnämnden arbetar
med tre detaljplaner inom ramen för projektet
Mallbo som har som mål att skapa förutsättningar
för att alla Malmöbor ska kunna få en egen
bostad.

Coronapandemin har gjort att fritidsnämndens
avgiftsfria aktiviteter för alla Malmös barn och
unga inte har kunnat genomföras under våren.
De aktiviteter som genomförts under
sommarlovet följs upp i årsanalysen.
Under våren har kulturnämnden samverkat med
stadsbyggnadsnämnden kring att ta fram ett nytt
planprogram för Sofielund. Tanken är att skapa
ett center för kultur, fritid och näringsliv där
utvecklingen även fortsättningsvis bygger på
deltagarkultur och aktörernas egna initiativ.
Kulturnämnden arbetar även vidare med ett nytt
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Malmöbor i alla åldrar vilket är bra ur ett
jämlikhetsperspektiv.
Arbetsmarknads- och socialnämnden ser både
positiva och negativa trender och avvikelser i
verksamheterna. Nämndens medverkan till att
öka tryggheten i hemmet och i det offentliga
rummet bygger till stor del på samverkan med
andra aktörer och samverkan behöver därför
både stärkas och upprätthållas. Det grova våldet
påverkar även tryggheten i det offentliga rummet.
Det är ett fortsatt högt flöde till
avhopparverksamheten och en effektutvärdering
av Sluta skjut visar på minskat antal skjutningar.
Kommunens och polisens gemensamma
satsningar för att förebygga kriminalitet bidrar till
snabbare insatser. Samverkan mellan
arbetsmarknads- och socialnämnden och
grundskolenämnden i verksamheten Lotsen gör
att unga i riskzon fångas upp i ett tidigt skede.

TRYGGHET OCH DELAKTIGHET

Målområdet Trygghet och delaktighet innehåller tre
mål. Här sammanfattas nämndernas avstämning
av trenderna i riktning mot målen.
Målområdet Trygghet och delaktighet
Enligt plan

Totalt för målområdet (19
bedömningar)

8

Positiv Negativ
avvikelse avvikelse

3

1

Positiv och
Trenden kan
negativ
inte bedömas
avvikelse
4

3

Den kommunövergripande trenden är att
utvecklingen inom målområdet till största delen
går enligt planering. Det bör dock
uppmärksammas att coronapandemin skapar viss
osäkerhet när det gäller både negativa och
positiva avvikelser.
•

Malmö stad ska verka för att öka
tryggheten bland Malmöborna och
för att brottsligheten ska minska.
Nämnder och bolag som berörs:
kommunstyrelsen, arbetsmarknads- och
socialnämnden, Parkeringsövervakning i
Malmö AB, miljönämnden,
stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och
servicenämnden

Kommunstyrelsen noterar negativ avvikelse då
arbetet med lokal utveckling och Communities
that Care (CTC) är försenat i förhållande till den
initiala planeringen.
•

Den kommunövergripande trenden bedöms vara
att arbetet mot målet går enligt planering.
Servicenämnden och tekniska nämnden
rapporterar att arbetet går enligt planering.
Stadsbyggnadsnämnden, miljönämnden och
Parkeringsövervakning i Malmö AB redovisar
positiva avvikelser. Arbetsmarknads- och
socialnämnden ser både positiva och negativa
avvikelser medan kommunstyrelsen rapporterar
negativ avvikelse.

Malmö stad ska verka för att öka
skyddsfaktorer och minska
riskfaktorer i barns och ungas olika
livsmiljöer. Nämnder som berörs:
förskolenämnden, grundskolenämnden,
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
arbetsmarknads- och socialnämnden,
kulturnämnden och fritidsnämnden

Den kommunövergripande trenden bedöms vara
att arbetet mot målet går enligt planering.
Arbetsmarknads- och socialnämnden,
grundskolenämnden och kulturnämnden anger
att arbetet går enligt planering. Fritidsnämnden
och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
rapporterar både positiv och negativ avvikelse
medan förskolenämnden uppger att trenden inte
kan bedömas.

Stadsbyggnadsnämnden, miljönämnden och
Parkeringsövervakning i Malmö AB redovisar
positiva avvikelser. Genom Tryggare Malmö har
nämnderna byggt upp ett långsiktigt samarbete
mellan flera kommunala och statliga myndigheter.
Det gemensamma arbetet har visat sig vara
effektivt när det gäller att hindra oseriösa och
illegala verksamheter. Insatserna inom
områdestillsynen, Tryggare Malmö och
uppsökande bostadstillsyn förväntas bidra till en
ökad upplevd trygghet i utsatta områden och
sundare konkurrens. Arbetet bedöms även bidra
till en säkrare och mer hälsosam miljö för

Fritidsnämnden anger att antalet besök på
fritidsgårdar inte når upp till önskat målvärde och
att andelen tjejer är fortsatt låg jämfört med
önskat utfall. Samtidigt har dock anpassningar i
verksamheten gjort det möjligt för både
föreningar och fritidsgårdar att vara tillgängliga
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för Malmös barn och unga i en tid när mycket
annat i samhället har varit stängt.

undervisningen på distans vilket fått
konsekvenser för elevernas framsteg.
Coronapandemin har även påverkat en utökad
satsning på SFI för föräldralediga då de öppna
förskolorna varit stängda under perioden.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kan
ännu inte bedöma trenden då indikatorerna
kopplade till målet följs upp först i årsanalysen.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anger
att elevhälsan har arbetat under nya former för
att säkerhetsställa elevernas mående under de
förutsättningar som varit. Nämnden noterar dock
också att färre elever än tidigare har kunnat
genomföra sin arbetsplatsförlagda utbildning.

EN GOD ORGANISATION

Förskolenämnden kan inte bedöma trenden då
det systematiska kvalitetsarbetet, som ligger till
grund för bedömningen, följs upp först senare i
höst. Materialet kommer att finnas tillgängligt
inför årsanalysen.
•

Målområdet En god organisation innehåller tre mål.
Här sammanfattas nämndernas avstämning av
trenderna i riktning mot målen.
Målområdet En god organisation
Enligt plan

Malmö stad ska verka för en god
etablering för nyanlända, stärka
delaktigheten och den sociala
sammanhållningen med ett särskilt
fokus på svenska språket. Nämnder
som berörs: fritidsnämnden,
grundskolenämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden,
förskolenämnden, kulturnämnden och
arbetsmarknads- och socialnämnden

Totalt för målområdet (70
bedömningar)

44

Positiv Negativ
avvikelse avvikelse

2

2

Positiv och
Trenden kan
negativ
inte bedömas
avvikelse
7

Den kommunövergripande trenden är att
utvecklingen inom målområdet går enligt
planering. Kommunens nämnder och bolag har
arbetet inom målområdet på flera olika sätt
utifrån respektive uppdrag och inom ramen för
detta också hanterat de utmaningar som följt av
coronapandemin.

Den kommunövergripande trenden bedöms vara
att arbetet mot målet går enligt planering med
reservation för att flera nämnder ännu inte kan
bedöma trenden. Arbetsmarknads- och
socialnämnden och fritidsnämnden rapporterar
att arbetet går enligt planering. Förskolenämnden
och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
uppger att trenden inte kan bedömas.

•

Malmö stad ska vara en attraktiv
arbetsgivare genom att säkerställa en
god arbetsmiljö och trygga
anställningar. Nämnder och bolag som
berörs: samtliga

Förskolan rapporterar att tillgången till öppen
förskola – till följd av coronapandemin – har
varit begränsad under våren. I maj blev det en
successiv återgång till arbetsplatserna och det
förebyggande arbetet med de familjer –
exempelvis nyanlända – som var i störst behov av
stöd. När det gäller arbetet med att främja barns
språkutveckling följs detta upp inom ramen för
det systematiska kvalitetsarbetet och detta sker
först senare i höst. Materialet kommer att finnas
tillgängligt inför årsanalysen.

Den kommunövergripande trenden bedöms vara
att arbetet mot målet går enligt planering.
Boplats Syd AB noterar positiv avvikelse medan
fritidsnämnden noterar negativ avvikelse. Både
positiv och negativ avvikelse noteras av
funktionsstödsnämnden, kommunstyrelsen och
Parkeringsövervakning i Malmö AB medan
förskolenämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden, MKB Fastighets AB och
Malmö Kommun Parkerings AB uppger att
trenden inte kan bedömas. Övriga nämnder och
bolag rapporterar att arbetet går enligt planering.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
rapporterar att coronapandemin i hög grad haft
konsekvenser för språkintroduktion och SFI.
Språkliga hinder och bristande tillgång till digitala
verktyg har inneburit svårigheter att genomföra

Coronapandemin har fortsatt präglat
organisationens arbetsmiljöarbete. Utmaningar
har varit hög arbetsbelastning, omställningar och
svårigheter att säkerställa arbetsmiljön såväl för
de som arbetar på plats som vid arbete hemifrån.
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Insatser för att säkra arbetsmiljön har varit extra
stöd till chefer, tät dialog mellan chef och
medarbetare, riskbedömningar, extra
uppföljningar och god samverkan. Sjukfrånvaron
är fortfarande högre än innan coronapandemin i
verksamheter där arbetet krävt att medarbetare är
på plats medan den i många fall är lägre där det
funnits förutsättningar för att arbeta hemifrån.
Några av Malmö stads bolag har genomfört
medarbetarundersökningar under perioden som
trots coronapandemin visar på positiva resultat.
Det är fortfarande svårt att avgöra hur
coronapandemins påfrestningar kommer att
påverka sjukfrånvaro och arbetsmiljö på lång
sikt.

verksamhetsområden. Flera nämnder och bolag
gör bedömningen att coronapandemin liksom
under 2020 har gett en minskad
personalomsättning. Omsättningen har dock ökat
bland socialsekreterare för barn och unga och i
mindre arbetsgrupper med ett stort antal
pensionsavgångar.
För att säkerställa kompetensen har nämnder och
bolag under perioden arbetat med utbildning,
kompetenskartläggning och utveckling av
introduktionen för nya medarbetare. Mycket av
detta har skett digitalt. Det pågår också insatser
för mer jämlikhet och mångfald vid rekrytering.
Delårsrapporteringen visar också att det finns
stora svårigheter att rekrytera inom vissa
områden. Malmö stad arbetar på flera sätt med
att attrahera och rekrytera nya och behålla
nuvarande medarbetare.

Nämnderna har under perioden fortsatt att
utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Inom ramen för det stadsövergripande
projektet Framtidens arbetsplats utvecklas också nya
arbetsformer med syftet att främja ett hållbart
arbetsliv och ett ledarskap präglat av tillit.
Coronapandemin har gett lärdomar kring
digitalisering och arbete på distans som kan
användas i arbetet.

•

Nämndernas arbete med att erbjuda trygga
anställningar med högre andel heltidstjänster och
fler tillsvidareanställda har gett positiva effekter.
Bland insatserna märks bättre samplanering av
personalresurser och erbjudande av
heltidsanställning som norm. Utmaningarna har
här varit större i verksamheter där
korttidsfrånvaron varit hög på grund av
pandemin och i de verksamheter som har mer
säsongsbetonade uppdrag.
•

Fler Malmöbor, besökare och
samhällsaktörer ska uppleva att
Malmö stad levererar en god och
likvärdig service genom hög
tillgänglighet, professionellt
bemötande, rätt kompetens samt
genom att ligga i framkant i den
digitala utvecklingen. Nämnder och bolag
som berörs: samtliga

Den kommunövergripande trenden bedöms vara
att arbetet mot målet går enligt planering.
Miljönämnden noterar positiv avvikelse medan
överförmyndarnämnden, Malmö Stadsteater AB
och Malmö Leasing AB noterar både positiv och
negativ avvikelse. Förskolenämnden, gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden, hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, MKB
Fastighets AB och Boplats Syd AB uppger att
trenden inte kan bedömas. Övriga nämnder och
bolag rapporterar att arbetet går enligt planering.

Malmö stad ska säkerställa en god
kompetensförsörjning. Nämnder och
bolag som berörs: samtliga

Den kommunövergripande trenden bedöms vara
att arbetet mot målet går enligt planering.
Kommunstyrelsen noterar både positiv och
negativ avvikelse medan Boplats Syd AB noterar
negativ avvikelse. Förskolenämnden, hälsa-, vårdoch omsorgsnämnden, stadsbyggnadsnämnden
och MKB Fastighets AB uppger att trenden inte
kan bedömas. Övriga nämnder och bolag
rapporterar att arbetet går enligt planering.

Genom samverkan inom kommunen och med
andra aktörer arbetar nämnder och bolag för att
samordna insatser och tjänster med Malmöbon i
centrum. Flera nämnder och bolag arbetar också
med att inhämta Malmöbornas synpunkter och
upplevelser för att förbättra service och utbud.
Individ- och familjeomsorgen inför under 2021
ett sammanhållet dokumentationssystem för
utförarverksamheter. Kontaktcenter – Malmö
stads ”en väg in” för Malmöborna – fortsätter att

Det är fortsatt stora utmaningar för
kompetensförsörjningen inom flera
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utveckla verksamheten och trots ett utökat
uppdrag är medborgarnas totala nöjdhet och
uppklarningen av ärenden samma som tidigare
år.

resultatet för 2021 för Malmö stad är – 320 mnkr.
Helårsprognosen är 933 mnkr, vilket ger en
prognostiserad budgetavvikelse om
+ 1 253 mnkr.

Delårsrapporteringen pekar på att Malmö stads
tillgänglighetsarbete behöver utvecklas.
Funktionsstödsnämnden noterar särskilt strategi,
mandat och ansvarsfördelning som
utvecklingsområden.
Inom vissa verksamheter – inte minst när det
gäller kulturutbudet – har coronapandemins
restriktioner fortsatt inneburit en starkt
begränsad möjlighet att nå ut i fysisk form.
Situationen har lett till en positiv utveckling av ett
digitalt kulturutbud som till viss del kompenserat
för bristerna. Exempel är arrangemang som
föreställningar, utställningar och bokcirklar.

INVESTERINGAR

I takt med att staden växer genomför
kommunkoncernen stora investeringar i
samhällsservice och stadsutveckling. Under
innevarande år har investeringar främst gjorts i
lokaler för grundskola och förskola, i
exploateringsområden samt i den offentliga
miljön. Bolagens investeringar omfattar framför
allt bostäder men även investeringar i vatten- och
avloppsreningsverk. Mer information om
investeringar finns under kapitlet
Investeringsredovisning som börjar på sidan 58.

Inom många nämnder har
digitaliseringsprocessen fått en skjuts framåt
under coronapandemin. Digitaliseringen är nu i
högre grad en integrerad del i
verksamhetsutvecklingen. Det digitala utbudet
har stärkts under coronapandemin men samtidigt
har den digitala klyftan blivit påtaglig.
Bedömningen i delårsrapporteringen är att
arbetet med att nå fler digitalt behöver
intensifieras när coronapandemin är över.

Finansiell analys
Finansiell analys av kommunkoncernen
Den finansiella analysen av kommunkoncernen
baseras på de sammanställda räkenskaperna enligt
noterna under avsnittet Räkenskaper.
PERIODENS RESULTAT OCH BUDGETAVVIKELSE

Periodens resultat för kommunkoncernen
uppgick till + 1 667 mnkr, varav resultatet för
Malmö stad uppgick till + 1 338 mnkr, för
bolagen till + 324 mnkr och för
kommunalförbunden till + 6 mnkr. Justeringar
för interna mellanhavanden, mellan kommunen,
bolagen och kommunalförbunden uppgick till
cirka – 1 mnkr.

Finansiell analys för kommunen
Här analyseras kommunens förväntade
ekonomiska utveckling under året och finansiella
ställning vid årets slut. Analysen omfattar den
skattefinansierade verksamheten. En redogörelse
lämnas över resultat, investeringar, vissa
finansiella nyckeltal samt prognostiserade
budgetavvikelser.

Kommunfullmäktige har inte beslutat om någon
budget för kommunkoncernen. Det budgeterade
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livslängdsantagande och som påverkar
pensionskostnaderna för år 2021. Även årets
intjänande påverkas av ändringar i
livslängdsantagandet. Därutöver ökar
ansvarsförbindelsen vilken ligger utanför
balansräkningen och som avser pensioner
intjänade innan 1998 med en engångspost om
150 mnkr.

DISPONERING UR RESULTATUTJÄMNINGSRESERVEN

Budget 2021 innefattar en disponering av
resultatutjämningsreserven om 320 mnkr för att
möta det budgeterade resultatet för året om
– 320 mnkr.
Enligt kommunens regler för hantering av
resultatutjämningsreserven kunde reserven vid
tidpunkten för beslut av Malmö stads budget
2021 disponeras för att utjämna lägre intäkter till
följd av lågkonjunktur. Enligt Sveriges
Kommuner och Regioners (SKR) prognos från
augusti ligger prognosen för
skatteunderlagsutvecklingen på samma nivå som
snittet för de senaste tio åren. Detta tillsammans
med att det prognostiserade resultatet för
kommunen är positivt innebär att ingen
disponering av resultatutjämningsreserven är
möjlig under 2021 enligt förutsättningarna vid
detta prognostillfälle.

ÄNDRING AV REDOVISNINGSPRINCIPER AVSEENDE
GATUKOSTNADSERSÄTTNING

I årsredovisningen 2020 ändrade kommunen
redovisningsprincipen avseende intäkter för
gatukostnadsersättning och exploateringsbidrag
så att dessa följer normgivningen enligt RKR 3 R2
Intäkter. Förändringen i redovisningen har
liksom i årsredovisningen för 2020 gjorts på
kommunövergripande nivå. Inom tekniska
nämndens ansvarsområde kvarstår redovisning
på projektnivå enligt tidigare regelverk, det vill
säga att erhållen gatukostnadsersättning redovisas
som långfristig skuld och upplösning sker i
samma takt som avskrivningarna.

Beroende på det slutliga utfallet av
skatteunderlaget fram till bokslutet för år 2021
kan det disponibla beloppet komma att justeras.
Vid årsbokslutet tas ett slutligt beslut om
disponering av resultatutjämningsreserven.

ÅRETS RESULTAT OCH BUDGETAVVIKELSE FÖR
KOMMUNEN

För perioden januari–augusti uppgick
kommunens resultat till 1 338 mnkr. Det
budgeterade resultatet för samma period var
289 mnkr, varför budgetavvikelsen uppgår till
+ 1049 mnkr.

FÖRÄNDRAT LIVSLÄNGDSANTAGANDE

RIPS-kommittén har sett över
livslängdsantagandet i RIPS (Riktlinjer för
beräkning av pensionsskuld) och tagit fram nya
parametrar över livslängden som ska användas i
pensionsskuldsberäkningarna för kommuner och
regioner. Det innebär att sektorn går från att
använda Finansinspektionens antagande enligt
Tryggandegrunderna från 2007 (DUS06) till att i
stället skatta parametrarna utifrån sektorns eget
bestånd.

Det prognostiserade resultatet för kommunen
2021 uppgår till totalt + 933 mnkr. Då det
budgeterade resultatet för året är – 320 mnkr
uppgår den prognostiserade budgetavvikelsen till
+ 1 253 mnkr.
Såväl budgetavvikelsen för perioden januariaugusti som den prognostiserade avvikelsen för
helåret förklaras framför allt av
realisationsvinster, vilka ej budgeteras, samt av
högre intäkter från skatter och generella
statsbidrag än budgeterat.

Styrelsen för SKR har den 23 april 2021 beslutat
att anta ändringarna i livslängdsantagandet i
RIPS, enligt RIPS-kommitténs förslag, samt att
rekommendera kommuner och regioner att
tillämpa de nya parametrarna vid beräkning av
pensionsskuldens storlek.
Malmö stads pensionskostnader och
pensionsskuld bygger på prognoser från KPA
Pension. I prognosen är en engångskostnad om
125 mnkr upptagen som är hänförlig till ändrat
3

Tabellen nedan visar budgetavvikelsen för olika
poster i budgeten.

Rådet för kommunal redovisning.
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Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott
om 15 mnkr vilket huvudsakligen beror på
vakanta tjänster och att kurser och konferenser
inte blir av i budgeterad utsträckning.

BUDGETAVVIKELSE (mnkr)
Verksamhet
Exploateringsvinster
Realisationsvinster
Skatteintäkter &
generella statsbidrag
Finansnetto
Resultat

Prognos
-21 675
290
480

Budget Avvikelse
-21 961
286
270
20
0
480

21 807

21 304

503

31
933

67
-320

-36
1 253

Övriga nämnders prognoser visar på mindre
överskott eller ett nollresultat. Avvikelse per
nämnd samt en översiktlig redogörelse över
större budgetavvikelser följer under rubriken
Prognostiserade budgetavvikelser i nämnderna som
börjar på sidan 44.

Verksamheten
Verksamheten prognostiserar totalt sett ett
överskott om 286 mnkr. Denna post omfattar
nämnderna (exklusive exploaterings- och
realisationsvinster) samt centrala anslag,
kommungemensamma kostnader samt bidrag till
bolag och kommunalförbund.

Kommuncentrala poster prognostiserar ett
överskott om 264 mnkr. Detta förklaras framför
allt av två större poster. Bidrag till bolag och
kommunalförbund prognostiserar ett överskott
vilket till största del förklaras av återföring av
tidigare gjord avsättning om 123 mnkr.
Avsättningen avsåg befarad skatterisk i det fall
det lån som kommunen lämnat till Malmö
Stadshus AB skulle bedömas som skattepliktig
ersättning till bolaget. Eftersom posten inte
uppfyller kriterierna för avsättning redovisas den
eventuella skatterisken istället som en
ansvarsförbindelse. För att följa
redovisningsnormeringen avseende redovisning
av intäkter för gatukostnadsersättning har Malmö
stad valt att under 2021 redovisa dessa intäkter på
kommunövergripande nivå istället för inom
tekniska nämndens ansvarsområde. Intäkten
uppgår till 150 mnkr.

I verksamhetens resultat bidrar nämnderna med
ett prognostiserar överskott på 21 mnkr.
De pedagogiska nämnderna prognostiserar
sammantaget ett överskott för året med cirka
120 mnkr. Detta förklaras främst av att antalet
barn/elever i förskola, grund- och gymnasieskola
samt antalet helårsplatser inom vuxenutbildning
förväntas vara färre än budgeterat.
Budgetöverskott kan också hänföras till effekter
av pandemin.
De sociala nämnderna prognostiserar ett
underskott om cirka – 190 mnkr. En betydande
del av detta är relaterat till covid-19, medan den
del av underskottet som avser ordinarie
verksamhet beror på bland annat ekonomiskt
bistånd, extratjänster samt ett stort behov av stöd
hos vissa brukargrupper.

Kommunstyrelsens anslag till förfogande
prognostiserar ett överskott avseende
driftkonsekvenser för utbyggnadsinvesteringar
och inom personalförsäkringar och pensioner
prognostiseras ett underskott till följd av högre
kostnader till följd av förändrat
livslängdsantagande.

De tekniska nämnderna prognostiserar ett
överskott om cirka 70 mnkr. De främsta
förklaringarna är inställda eller coronanpassade
arrangemang som Malmöfestivalen och World
Pride, minskat nyttjande av färdtjänst till följd av
coronapandemin och att de riktade statsbidragen
för arbete med tillsyn av tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen har varit
högre än tillsynskostnaderna. Intäkterna från
bygglovsprocessen, byggsanktionsavgifter och
fastighetsbildning har också varit större än
budgeterat.

Exploaterings- och realisationsvinster

Prognosen för exploateringsvinster uppgår till
270 mnkr vilket är 20 mnkr högre än budgeterat.
Realisationsvinsterna budgeteras inte och
tekniska nämnden lämnar en prognos om
+ 480 mnkr för året. Realisationsvinster förklaras
av friköp av tomträttsfastigheter.
Skatteintäkter och generella statsbidrag
I Malmö stads budget 2021 har intäkter från
skatter och generella statsbidrag baserats på
Sveriges kommuner och regioners (SKR)
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prognos från oktober 2020. Sedan budgeten
beslutades har fyra prognoser lämnats från SKR.
Den senaste prognosen från augusti månad ger
en positiv avvikelse för skatter och generella
statsbidrag om cirka 500 mnkr jämfört med
budget till följd av en förväntad högre
skatteunderlagstillväxt.

UTVECKLING AV VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNADER

Verksamhetens nettokostnader 5 är de kostnader
som finansieras med skatter, utjämning och
generella statsbidrag. I förhållande till föregående
år prognostiseras skatter, utjämning och generella
statsbidrag öka med 4,1 %, medan
nettokostnaderna ökar med 6,5 %. Diagrammet
visar nettokostnadens utveckling de senaste åren i
jämförelse med utvecklingen av skatter,
utjämning och generella statsbidrag. Att
nettokostnaderna 2021 förväntas öka snabbare än
skatter, utjämning och generella statsbidrag visar
sig i ett lägre prognostiserat resultat för 2021
jämfört med resultatet för år 2020.

Kommunfullmäktige har under året beslutat om
att justera budgeten för år 2021.
Kommunfullmäktige tog i mars beslut om att öka
budgeten avseende generella statsbidrag med
drygt 31 mnkr avseende tillfälligt stöd till
skolväsendet. Motsvarande summa fördelades ut
till de pedagogiska nämnderna.
Kommunfullmäktige beslutade i september om
att öka budgeten avseende generella statsbidrag
med cirka 8 mnkr avseende ytterligare medel för
tillfälligt stöd till skolväsendet och att fördela ut
motsvarande summa till de pedagogiska
nämnderna. Då detta beslut togs i september
månad har nämndernas kommunbidrag inte
justerats i samband med denna delårsrapport.
Det är dock beaktat för kommuntotalen i denna
prognos.
Finansnetto
Finansnettot visar på en negativ budgetavvikelse
om 36 mnkr. Beslut har tagits om att utdelning
från Malmö stadshus AB till Malmö stad inte
kommer att genomföras under 2021 vilket ger en
negativ avvikelse om 81 mnkr. Detta möts av
lägre räntekostnader för ränteswappar 4 än
budgeterat. Detta enligt beslut år 2020 att avsluta
ränteswappar med negativa marknadsvärden i
förtid. Samtidigt tecknades nya ränteswappar
med motsvarande löptid, belopp och basränta
men till marknadsmässiga fasta räntesatser som
var lägre.

Exploaterings- och realisationsvinster utgör en
väsentlig del av verksamhetens intäkter och har
därför stor inverkan på utvecklingen av
verksamhetens nettokostnader. För 2020 uppgick
dessa intäkter till drygt 900 mnkr och för 2021
prognostiseras de till drygt 700 mnkr. I tabellen
nedan med nettokostnader per
verksamhetsområde är dessa intäkter inte
medräknade.
Nedan beskrivs nettokostnadsutvecklingen i
nämndernas verksamhet enligt kommunens
internredovisning. Det innebär att här även ingår
interna poster såsom internränta, PO-pålägg,
intern försäljning och fördelningar.
Nettokostnadsutvecklingen i tabellen omfattar
inte intäkter från fastighetsförsäljningar och
realisationsvinster, kostnader för rivning och
marksanering eller finansiering.

Under rubriken Resultaträkning som börjar på
sidan 36 finns en fullständig resultaträkning för
perioden och helåret inklusive jämförelse med
föregående år.

Med ränteswappar avses byte av kassaflöden mellan två parter under en bestämd tid.
Verksamhetens nettokostnader är summan av verksamhetens intäkter och kostnader. I verksamhetens intäkter ingår
exempelvis riktade statsbidrag, intäkter från taxor och avgifter samt exploaterings- och realisationsvinster.

4
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NETTOKOSTNAD PER VERKSAMHET (mnkr)
Utfall Förändring,
Prognos
jan-aug 2021 jan-aug 20/21 helår 2021

Förändring
helår*

Förskolenämnd

1 890

3,2%

2 932

2,1%

Grundskolenämnd
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd
Pedagogisk verksamhet

3 216
1 138
6 243

6,8%
7,8%
5,8%

5 146
1 816
9 894

5,4%
6,8%
4,6%
5,1%

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnd

2 236

6,7%

3 386

Funktionsstödsnämnd

1 470

10,8%

2 211

7,2%

Arbetsmarknads- och socialnämnd
Vård och omsorg, arbetsmarknad

2 359
6 065

0,9%
5,3%

3 643
9 240

2,6%
4,6%

Kultur och fritid

737

0,9%

1 117

-2,1%

Infrastruktur, miljö mm

538

-8,0%

961

-8,9%

-22

-49,1%

176

3351,0%

13 562

4,9%

21 389

4,4%

Övrigt
TOTAL NÄMNDER
* prognos 2021 jämfört med utfall 2020

Totalt har nämndernas nettokostnader ökat med
899 mnkr eller 4,4 % till totalt 21 389 mnkr.
Viktiga faktorer bakom
nettokostnadsutvecklingen i samtliga
verksamheter och nämnder är löneökningar, prisoch hyresökningar samt politiska prioriteringar.

anledning av pandemin, satsningar på
kvalitetshöjande åtgärder och kostnader för
extratjänster är exempel på händelser som i år
förväntas öka nettokostnaden.
För verksamheten inom de tre sociala nämnderna
prognostiseras en ökning av nettokostnaderna
med totalt 406 mnkr eller 4,6 % till totalt
9 240 mnkr 2021. Störst är
nettokostnadsökningen inom
funktionsstödsnämnden med 7,2 % medan hälsa,
vård- och omsorgsnämndens nettokostnad ökar
med 5,1 % och arbetsmarknads- och
socialnämndens med 2,6 %. Tabellen nedan visar
förändringarna av relevanta volymer för några av
de verksamheter som ligger inom de tre sociala
nämndernas ansvarsområden.

För pedagogisk verksamhet förväntas
nettokostnaderna i år sammantaget uppgå till
9 894 mnkr, vilket är en ökning med 4,6 % sedan
föregående år. Under perioden januari–augusti
har nettokostnaden ökat med 5,8 %. Årets
ökning förväntas vara något högre än föregående
år då nettokostnaden ökade med 3 %.
Nettokostnaden ökar mest inom grundskole- och
gymnasieverksamhet samt vuxenutbildning. Den
förändrade nettokostnaden är bland annat en
konsekvens av förändringar i Malmös befolkning,
där det blir allt fler barn i grundskole- och
gymnasieålder och färre i förskoleålder. Av
tabellen nedan framgår hur mycket av den
förändrade nettokostnaden som beror på
volymförändringar till följd av fler eller färre
invånare och/eller en förändrad efterfrågan.

Inom omsorgen om äldre och funktionshindrade
prognostiseras en minskad eller oförändrad
efterfrågan på vissa insatser, bland annat till följd
av att brukare tackat nej eller avböjt insatser
under pandemin. Däremot prognostiseras en
ökning av antal timmar personlig assistans. Även
för andra insatser inom funktionsstödsnämndens
ansvarsområde, som daglig verksamhet, personlig
assistans enligt SoL samt hemtjänst,
prognostiseras volymökningar. Inom individ- och
familjeomsorgen prognostiseras en ökning av
institutionsplaceringarna samtidigt som antal
hushåll med ekonomiskt bistånd och antal
boendedygn för hemlösa förväntas minska.

VOLYMFÖRÄNDRINGAR PEDAGOGISK VERKSAMHET

Antal barn i förskoleverksamhet
Antal barn i grundskola*
Antal barn i gy skola/gy sär
Antal årsplatser, komvux inkl sfi

Prognos
2021
20 055
40 526
10 750
8 260

Utfall
2020
20 409
39 353
10 282
7 982

Förändring
antal
%
-354
-1,7%
1 173
3,0%
468
4,6%
278
3,5%

*Inkl. förskoleklass och grundsärskola

Förutom förändrade volymer påverkas
nettokostnadsökningen också av pris- och
löneutvecklingen och händelser i omvärld och
verksamhet. Lägre statsbidragsintäkter med
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74 mnkr. Servicenämnden och tekniska nämnden
är de nämnder som har störst
investeringsvolym.

VOLYMFÖRÄNDRINGAR VÅRD OCH OMSORGSVERKSAMHET
Antal brukare, ordinärt* och särskilt
boende
Antal brukare, bostad med särskild
service enl. LSS
Antal timmar, personlig assistans
enl. LSS
Antal årsplatser, institution Individoch familjeomsorg
Antal boendedygn (hushåll),
hemlöshet, tusental
Antal hushåll med ekonomiskt
bistånd

Prognos
2021

Utfall
2020

Förändring,
antal
%

10 058

10 180

-122

-1,2%

902

907

-5

-0,6%

513 342

494 961

18 381

3,7%

373

354

19

5,3%

569

660

-91

-13,9%

9 070

9 774

-704

-7,2%

När det gäller stadens bolag och
kommunalförbund prognostiseras
investeringarna för 2021 uppgå till totalt
3 188 mnkr, vilket är 424 mnkr lägre än budget.
Investeringarna omfattar framför allt bostäder,
men även investeringar i vatten- och
avloppsreningsverk.

*Hemtjänst och korttidsvård

Servicenämnden

Kulturnämndens och fritidsnämndens samlade
nettokostnader bedöms minska med 2,0 % i
förhållande till föregående år. Detta beror främst
på effekterna av coronapandemin och dess
restriktioner som medför både lägre intäkter och
lägre kostnader på nämndernas
besöksanläggningar.

Servicenämndens prognos för investeringar
uppgår till 1 200 mnkr vilket är 465 mnkr lägre än
budget och 200 mnkr lägre än Ekonomisk prognos.
Den 1 maj startade den nya IT och
digitaliseringsavdelningen på serviceförvaltningen
och servicenämnden fick ett utökat uppdrag
kring IT och digitalisering. I samband med detta
överfördes investeringsramen på 65 mnkr från
kommunstyrelsen till servicenämnden. Från och
den 1 maj uppgår därmed servicenämndens
budgeterade investeringsram till 1 665 mnkr.

Området infrastruktur och miljö omfattar
tekniska nämnden, miljönämnden och
stadsbyggnadsnämnden. Nettokostnaden för
verksamheterna förväntas minska med totalt
8,9 % jämfört med föregående år främst
beroende på intäktsökningar, bland annat
parkeringsintäkter.

Serviceförvaltningen har efter avstämning med
beställande förvaltningar utvärderat samtliga
projekt. Den sänkta prognosen beror främst på
projekt som är försenade i beslutsprocessen,
projekt som har handlats upp till lägre kostnad
jämfört med budget och projekt där beställande
förvaltning har bestämt att inte gå vidare.

I övrigt ingår kommunfullmäktige,
revisorskollegiet, valnämnden,
överförmyndarnämnden, kommunstyrelsen,
servicenämnden samt intäktsramen statsbidrag
flyktingar (som hanteras av arbetsmarknads- och
socialnämnden). Nettokostnaderna för övrig
verksamhet prognostiseras öka med 171 mnkr i
förhållande till föregående år. För statsbidrag
flyktingar väntas intäkterna minska med 53 mnkr
eller 40 % i förhållande till 2020, på grund av ett
minskat flyktingmottagande. Då statsbidrag
flyktingar utgör en stor del av de samlade
nettokostnaderna för övrig verksamhet förklarar
detta den höga procentuella förändringen i
tabellen.

Projekt som är försenade i beslutsprocessen är
nybyggnationen av Sif:s förskola, Glasugnens
förskola, Malmö International School (MIS),
rivning och ny- och ombyggnation av
Kungshögskolan och uppförande av
Djupadalsskolans idrottshall samt Hedmätarens
LSS-boende och Mölledals LSS-boende.
Projekt som har handlats upp till en lägre kostnad
än budget är nybyggnationen av Ärtans förskola,
Källängens förskola, Rönneholms förskola,
Högaholmsskolan samt Malmö Idrotts
grundskola (MIGR).

INVESTERINGAR

För helåret prognostiserar nämnderna en
sammantagen investeringsvolym om 2 094 mnkr,
vilket är 720 mnkr lägre än budgeterat. I
förhållande till utfallet 2020 innebär årets
prognos en minskad investeringsvolym med

Från och med 2021 påförs inte längre
kreditivränta på pågående investeringsprojekt.
Detta medför att servicenämndens
investeringsutgifter minskar med cirka 8 mnkr
under 2021.
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budget. Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden gör bedömningen att
behovet av investeringar kring inventarier med
mera gått ner eftersom undervisning delvis skett
på distans. Vidare aviserar kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden,
funktionsstödsnämnden och arbetsmarknadsoch socialnämnden att hela det budgeterade
investeringsbeloppet inte kommer användas
under 2021.

I några pågående investeringsprojekt har anlitade
entreprenörer aviserat hinder med hänvisning till
personalbrist. Pandemin har även påverkat
tillgången till och kostnaderna för byggmaterial.
Varje ärende prövas separat. Även
skolrestauranger aviserar att det finns risk för
försenade leveranser av bland annat
köksmaskiner till följd av pandemin.
Tekniska nämnden

Tekniska nämnden inklusive hamnanläggningar
lämnar en prognos för investeringar som uppgår
till 705 mnkr vilket är 241 mnkr lägre än budget
och 106 mnkr lägre än Ekonomisk prognos. Endast
investeringskategorin exploatering har en
prognos i linje med budget. De andra
investeringskategorierna har sänkt prognosen
jämfört med budget.

I Ekonomisk prognos aviserade kulturnämnden att
Malmö Museer avsåg göra inköp av teknik till
Wisdome. Kulturnämnden skulle begära mer
investeringsmedel för denna utgift i samband
med delårsrapporten. Detta kommer inte ske
under 2021 eftersom upphandlingen är försenad.
Investeringar kan finansieras på tre sätt:
skattefinansiering genom avskrivningar och
överskott i verksamheten, genom försäljning av
tillgångar eller genom minskade finansiella
tillgångar/ökade skulder. Av årets investeringar
beräknas 69 % finansieras av skattemedel och
29 % av försäljning. Resterande 2 % finansieras
genom ökade lån och minskad kapitalbindning.
Trenden de senaste åren framgår av diagrammet i
form av rullande femårsgenomsnitt.

Prognosen för Storstadspaketet uppgår till 65 mnkr
vilket är 101 mnkr lägre än budget. Avvikelsen
beror främst på fördröjningar av olika slag då
vissa projekt skjutits framåt i tiden.
Prognosen för Mobilitet uppgår till 24 mnkr vilket
är 34 mnkr lägre än budget. En förklaring är att
projektet Cykelbana Bellevuestråket förskjutits i
tid.
Prognosen för Offentlig Miljö uppgår till 174 mnkr
vilket är 28 mnkr lägre än budget. På grund av
fördröjningar har vissa projekt skjutits framåt i
tiden.
Prognosen för Fastigheter/byggnader uppgår till
83 mnkr vilket är 46 mnkr lägre än budget.
Tidpunkten för när ett fastighetsförvärv gått
igenom hela beslutprocessen är svår att bedöma
och detta kan ge avvikelser mot budget. I år
förväntas förvärven uppgå till cirka 28 mnkr av
totalt budgeterade 60 mnkr. Därtill har ett antal
investeringsprojekt senarelagts eller utgått.

OBJEKTSGODKÄNNANDE

Om den totala bruttoutgiften för ett
investeringsobjekt överstiger 15 mnkr måste
ansvarig nämnd få godkännande från
kommunstyrelsen för att påbörja investeringen.
Om den totala bruttoutgiften för objektet
överstiger 50 mnkr ska kommunfullmäktige
godkänna det. Dessa beslut följs upp under året
genom rapporteringen i Ekonomisk prognos,
delårsrapport och årsanalys/årsredovisning.

Prognosen för hamnanläggningar uppgår till
7 mnkr vilket är 32 mnkr lägre än budget.
Avvikelsen beror till stor del på de osäkerheter
som pandemin gett upphov till och som försvårat
planeringen av investeringarna.
Övriga nämnder

Fem av de övriga nämnderna gör bedömningen
att deras investeringar kommer att ligga under
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Soliditeten inklusive den del av
pensionsförpliktelsen som redovisas som
ansvarsförbindelse förväntas uppgå till 36 %
vilket är på en högre nivå jämfört med 2020.
Ansvarsförbindelsen minskar i takt med att
anställda tar ut sin pension. Diagrammet nedan
visar soliditetens utveckling de senaste fem åren.

Under perioden har beslut tagits i
kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige
gällande sådana så kallade objektsgodkännande
om totalt 2 018 mnkr. Motsvarade period 2020
uppgick summan till 1 135 mnkr. En detaljerad
uppföljning av respektive objektsgodkännande
återfinns i tabeller under rubriken
Objektsgodkännande som börjar på sidan 60.
RÄNTEBÄRANDE NETTOFORDRAN/NETTOSKULD

Räntebärande nettofordran/nettoskuld består av
placerade och utlånade medel minus upptagna
lån. Storleken på räntebärande
nettofordran/nettoskulden visar hur mycket
kommunen behöver låna för att finansiera sina
investeringar. Det beror i sin tur framför allt på
hur stora investeringarna förväntas bli och det
prognostiserade resultatet. Kommunens
räntebärande nettoskuld, vari även
pensionsavsättningen ingår, prognostiseras
minska under året och uppgå till 703 mnkr vid
årets slut. Nettoskulden påverkas av det
prognostiserade positiva resultatet.

Skuldsättningsgraden är ett mått på relationen
mellan skulder och eget kapital. Vid årets slut
prognostiseras skuldsättningsgraden ligga på
53 % vilket är 1 procentenhet lägre än föregående
år. Diagrammet nedan visar
skuldsättningsgradens utveckling och fördelning
de senaste fem åren.

SOLIDITET OCH SKULDSÄTTNINGSGRAD

Soliditeten visar hur stor del av kommunens
tillgångar som finansierats med eget kapital och
är ett mått på det långsiktiga finansiella
handlingsutrymmet. Soliditetsutvecklingen beror
på förändringen av eget kapital i förhållande till
totala tillgångar.

PENSIONSKOSTNAD OCH PENSIONSFÖRPLIKTELSER

Av årets prognostiserade kostnader utgörs
1 312 mnkr av pensionskostnader. Tabellen visar
de olika delarna av pensionskostnaderna och hur
de förväntas förändras jämfört med föregående
år. Såväl posten Avgiftsbestämd ålderspension (ÅP)
som posten Avsatt till pensioner exkl ÖK-SAP
påverkas beslutet om förändrat
livslängdsantaganden. Då kommunen redovisar
pensionsförpliktelser enligt den så kallade
blandmodellen 6 redovisas utbetalningar av

Soliditeten vid årets slut förväntas öka i
förhållande till 2020 med 1 procentenhet till
47 %. Detta förklaras av att det egna kapitalet
stärks med ett högt prognostiserat resultat och en
prognostiserad lägre låneskuld.

6 Blandmodellen innebär att pensionsförmåner som intjänats före år 1998 redovisas som ansvarsförbindelse, utanför
balansräkningen, medan pensionsförmåner som intjänats från och med 1998 redovisas som avsättning inom
balansräkningen.
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pensionsförpliktelser intjänade före 1998 som en
kostnad. Denna kostnad prognostiseras till
308 mnkr.

ekonomiska utvecklingen beskrivas som hållbar
baserat på att samtliga indikatorer ligger bättre än
budget.

PENSIONSKOSTNADER (mnkr)

Årets resultat ska uppgå till minst ett nollresultat
Det budgeterade resultatets andel av skatter och
generella statsbidrag 2021 uppgår till 0 %

2
654

Förändring
-4
6
599
55

305

195

2021
Premie KAP-KL
Avgiftsbestämd ÅP
Avsatt till pensioner exkl
ÖK-SAP*
Avsatt till pensioner
ÖK-SAP
Utbetalda pensioner
intjänade före 1998
Finansiell kostnad **

FINANSIELLT MÅL - andel av skatter, generella statsbidrag och
utjämning

110

3

9

-6

308

308

0

40

60

-20

9

-9

1 312 1 186

126

Övriga pensionskostnader
Totalt

2020

2020
utfall

2019
utfall

2018
utfall

2017
utfall

Resultat

4,3%

0,0%

5,7%

5,4%

4,8%

6,0%

Lånekvot

8,7%

1,4%

5,0%

2,3%

2,5%

-1,2%

Avskrivning och ränta

5,7%

5,5%

6,9%

5,2%

5,5%

5,3%

inklusive disponering av resultatutjämningsreserv.
Det prognostiserade resultatet uppgår till 4,3 %.
Räntebärande nettolån ska uppgå till högst
30 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämning.
Lånekvoten visar nettolånen
(nettofordran/nettoskuld) i förhållande till
intäkterna från skatter, utjämning och generella
bidrag. För 2021 har räntebärande nettotillgång
budgeterats till 296 mnkr, vilket ger en lånekvot
på 1,4 %. Ett högre resultat och lägre
investeringsnivåer innebär att skulden inte ökar
som budgeterat. Nu prognostiseras en
nettotillgång om 1 907 mnkr, vilket innebär en
lånekvot om + 8,7 %.

* ÖK-SAP står för överenskommelse om särskild
avtalspension (enl KAP-KL)
** Pensionskostnader redovisas i not 4, finansiell
kostnad i not 9

Kommunens pensionsförpliktelser beräknas vid
årsskiftet uppgå till sammanlagt 7 370 mnkr.
Detta är en ökning med 118 mnkr sedan
föregående årsskifte. De pensioner som intjänats
före 1998 beräknas till 4 760 mnkr och redovisas
som en ansvarsförbindelse. Detta betyder att
65 % av pensionsförpliktelsen ligger utanför
balansräkningen.

Relationen mellan finansnetto samt avskrivningar och
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning skall
följas.
Den prognostiserade kapitalkostnadsnivån för år
2021 uppgår till 5,7 % vilket är något högre än
budget. Den högre nivån förklaras av att den
budgeterade utdelning om 81 mnkr från Malmö
stadshus AB till Malmö stad inte kommer att
genomföras under 2021.

PENSIONSFÖRPLIKTELSER (mnkr inkl
särskild löneskatt)
Förändring
Avsättningar
2 610 2 338
272
Ansvarsförbindelse
4 760 4 914
-154
Totalt återlånade medel 7 370 7 252
118
2021

2021 2021
prognos budget

2020

BALANSKRAVSRESULTAT
Enligt den kommunala redovisningslagen ska
kommunen göra en balanskravsutredning. Detta
innebär att årets resultat ska justeras med vissa
särskilt angivna poster som inte härrör från den
egentliga verksamheten. Enligt tabellen nedan
framgår att kommunen uppfyller kraven på
ekonomi i balans. Avsättning av medel till
resultatutjämningsreserv beslutas i samband med
årsredovisningen.

FINANSIELLT MÅL

Kommunfullmäktige har fastställt ett finansiellt
mål att Malmö stad skall ha en hållbar ekonomisk
utveckling. Målet är långsiktigt och avser att
trygga en hållbar ekonomisk utveckling över tid.
Hållbarheten i ekonomin mäts genom att följa tre
indikatorer. Utifrån den prognostiserade
utvecklingen av de tre indikatorerna kan den
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Budget 2021 innefattar en disponering av
resultatutjämningsreserven om 320 mnkr för att
möta det budgeterade resultatet för året om
– 320 mnkr. Enligt förutsättningar vid detta
prognostillfälle är ingen disponering av
resultatutjämningsreserven möjlig under 2021.
Vid årsbokslutet tas ett slutligt beslut om
disponering av resultatutjämningsreserven.

BALANSKRAVSUTREDNING (mnkr)
Årets resultat
samtliga realisationsvinster
vissa realisatinsvinster enl undantag
vissa realisationsförluster enl undantag
orealiserade förluster värdepapper
återföring orealiserade förluster
värdepapper
Resultat efter balanskravsjustering

2021
933
-480
0
0
0
0

medel till resultatutjämningsreserv
medel från resultatutjämningsreserv
synnerligt skäl RIPS
Balanskravsresultat

0
0
0
453

Balanskravsunderskott från tidigare år
SUMMA

0
453

Balanskravsresultat att återställa

Det prognostiserade resultatet och
investeringsnivån medför att kommunens
prognostiserade lånekvot ligger högre än den
budgeterade nivån.

453

Den sammantagna bedömningen är därmed att
Malmö stad har en fortsatt stark ekonomisk
ställning och att den ekonomiska hushållningen
är god, vilket ger förutsättningar att möta en
framtida utveckling med krympande ekonomiskt
utrymme.

0

När det gäller intäkts- och resultatutvecklingen
för kommunens bolag kan konstateras att
utvecklingen är god. Vissa bolag har påverkats
negativt av coronapandemin. Den ekonomiska
hushållningen för kommunens bolag bedöms
trots detta som god.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH
EKONOMISK STÄLLNING
I samband med delårsrapport och årsredovisning ska
kommunen göra en bedömning av kommunens
ekonomiska ställning och om den ekonomiska
hushållningen är god. Bedömningen för Malmö stad som
görs i följande avsnitt utgår från resultatet och
investeringsnivåerna samt uppfyllelsen av det finansiella
målet och kommunfullmäktiges mål. I bedömningen av
kommunfullmäktiges mål ingår även de helägda bolagen.
Bedömningen av god ekonomisk hushållning för bolagen
görs separat.

Bedömning av god ekonomisk hushållning för
kommunalförbunden VA SYD och
Räddningstjänsten Syd görs av respektive
förbund.
FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Sammantaget visar avstämningen att Malmö stads
och de helägda bolagens samlade arbete i riktning
mot kommunfullmäktiges mål till största delen
går enligt planering. Coronapandemin och dess
effekter är en vanlig förekommande orsak till
eventuella avvikelser från planeringen.

Ekonomi
Såväl kommunkoncernen som Malmö stad har
redovisat ett större överskott i boksluten de
senaste sex åren. Även prognosen för år 2021
visar på större överskott. På samma sätt som
föregående år är kommunens intäkter från
fastighetsförsäljningar och realisationsvinster en
viktig förklaring till att resultatet förväntas bli
högre än budgeterat. Bland bolagen är det
framför allt MKB Fastighets AB som de senaste
åren lämnat större positiva resultat.
Malmö stad gick in i 2021 med en relativt stark
ekonomisk ställning. För åren framöver kvarstår
bilden från tidigare bedömningar av den
långsiktiga finansiella utvecklingen. Det

Som framgår av tabellen under rubriken
Finansiellt mål på föregående sida så har Malmö
stads ekonomiska resultat sedan 2017 årligen
uppgått till mer än 4 % av skatter och generella
bidrag och prognosen för 2021 ligger på 4,3 %.
Resultatnivåerna har medfört bland annat att
avsättningar har kunnat göras till
resultatutjämningsreserven som efter bokslutet
2020 uppgår till 4,1 mdkr.
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ekonomiska utrymmet i kronor kommer även
fortsättningsvis att öka i takt med att
befolkningen växer. Utmaningen är att utrymmet
inte ökar i samma takt som befolkningens behov.
Det beror framför allt på att andelen i
befolkningen i arbetsför ålder minskar och att
andelen barn och ungdomar samt den äldre
befolkningen ökar.

delårsrapporteringen från stadens nämnder och
bolag.
Teknik, stadsutveckling och miljö
STADSPLANERING

Malmö stads planberedskap för arbetsplatser och
bostäder är god vilket bidrar till att stärka stadens
position som regional tillväxtmotor. I pågående
detaljplaner finns ungefär 18 000 arbetsplatser
och 13 500 bostäder. Planeringen för
Stadionområdets andra etapp och omvandlingen av
områdets norra kvarter pågår och prognosen är
att arbetet kommer att avslutas innan årets slut.
Planprogrammet för Amiralsgatan och Station
Persborg förväntas godkännas i år medan
detaljplanen för Culture Casbah förväntas
fördröjas.

I årsredovisningen för Malmö stad 2020 framgick
att det fanns en osäkerhet kring i vilken
omfattning coronapandemin skulle påverka
ekonomin framöver. Det framgår av nämndernas
och bolagens rapporteringar att coronapandemin
även under 2021 förväntas påverka ekonomin
men i mindre omfattning än år 2020.
Utvecklingen på arbetsmarknaden och behovet
av ekonomiskt bistånd, elevernas kunskapstapp
till följd av distansundervisning, ökat behov av
utredningsplatser till följd av hot och våld i
familjer, förändrade beteendemönster såsom
minskat resande och dess påverkan på
stadsplaneringenen, samt besöks- och
intäktsutvecklingen är några områden som
nämnderna lyfter där osäkerhet råder i den
fortsatta planeringen. För bolagen finns det en
osäkerhet gällande utveckling av bolagens
intäkter framför allt för kryssningsverksamhet
(CMP) samt biljettintäkter avseende kultur
(Malmö Live Konserthus AB och Malmö
Stadsteater AB) och parkeringsverksamhet
(Malmö kommuns parkeringsaktiebolag).

MILJÖ

Servicenämnden arbetar för att minska utsläppen
från Malmö stads fordonsflotta och öka antalet
elbilar. Arbetet utgår från kommunens
miljöbilsstrategi och lätta transportfordon
kommer att levereras under 2021. Äldre fordon
behålls i väntan på att nya modeller levereras
under 2022.
MKB Fastighets AB arbetar med att utöka
produktionen av el från solcellsanläggningar.
Bolaget ligger i fas med målsättningen om att
uppnå 1 300 kW installerad effekt till 2022.

Såväl nämnder som bolag och kommunalförbund
planerar för stora investeringsvolymer under
kommande år. Malmö stad växer vilket ger
upphov till ett ökat investeringsbehov i bland
annat lokaler för samhällsservice, infrastruktur
och exploatering. Investeringarna i bolag och
kommunalförbund avser framför allt bostäder
och VA-anläggningar. De ökade investeringarna
kommer att innebära ett ökat finansieringsbehov
främst i form av ökad upplåning.

Livslångt lärande
UTBILDNING

Grundskolenämnden fortsätter att bevaka de
långsiktiga effekterna av coronapandemin för
elevernas lärande och kunskapsutveckling.
Nämnden uttrycker en oro för att särskilt utsatta
elever är de som riskerar att drabbas hårdast vid
distansundervisning.
Inom gymnasieskolan väntas den regionala
aspekten bli allt viktigare i planeringen av
gymnasieorganisationen. Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden har därför inlett en
dialog med kommuner i sydvästra Skåne kring
hur utbudet ser ut i området och hur detta skulle
kunna utvecklas.

Verksamhet
Den förväntade utvecklingen i verksamheten
redovisas enligt de tematiska områdena Teknik,
stadsutveckling och miljö, Livslångt lärande och Arbete
och socialt förebyggande i Malmö stads budget 2021.
Uppgifterna är hämtade från
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Inom Ung i sommar arrangerar Malmö stad varje
år fyra veckors praktik mellan juni och augusti för
unga Malmöbor mellan 16 och 19 år. Malmö stad
betalar praktikanterna under hela perioden.
Kommunens arbete med att ta fram platser till
Ung i sommar 2022 är nu igång.

Utvecklingen på arbetsmarknaden indikerar
fortsatt en stor och långvarig ökning i efterfrågan
på vuxenutbildningen. Distansundervisning inom
vuxenutbildning på gymnasial nivå har successivt
blivit allt mer eftersökt. Det innebär att
vuxenutbildningens lokalbehov på sikt kan
komma att påverkas. Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden bedömer vidare att
efterfrågan på SFI (svenska för invandrare)
fortsatt kommer att minska och att kön till
utbildningen kommer att försvinna.

Arbetsmarknads- och socialnämnden ser det som
angeläget att skapa utrymme för och utveckla
stödet till Malmöbor med sociala hinder för egen
försörjning. Många har ett långvarigt behov av
ekonomiskt bistånd. En större andel av samtliga
arbetslösa är nu långtidsarbetslösa vilket bedöms
utgöra en risk för att fler Malmöbor kan behöva
försörjningsstöd. Även när tillfälliga
förstärkningar av generella arbetslöshets- och
socialförsäkringsförmåner upphör påverkas
behovet av försörjningsstöd.

KULTUR

I ljuset av coronapandemin bedömer
kulturnämnden att det – som ett komplement till
det ordinarie kulturstödet – kommer att behövas
ett visst stöd i syfte att stimulera nya
produktioner och i förlängningen säkra ett
kreativt och nyskapande kulturliv i Malmö.
Stödet bedöms behöva vara mer riktat, ha större
träffsäkerhet och ha fokus på produktion särskilt
inom scenkonsten.

HR
De största utmaningarna inom personalområdet
framöver, hänger samman och handlar fortsatt
om att säkerställa en god och säker arbetsmiljö
för alla medarbetare och om att långsiktigt
säkerställa en god kompetensförsörjning. En god
arbetsmiljö är en av flera förutsättningar för att
vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare och
klara kompetensförsörjningen.

Arbete och socialt förebyggande
HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden uttrycker i
sin delårsrapportering en svårighet att utifrån
coronapandemin bedöma verksamhetens
dimensionering framöver. Inom verksamheten är
det osäkert om och när särskilda anpassningar
som kohortvård och covid-team kan avvecklas.
Det är också osäkert när efterfrågan på hemtjänst
och särskilda boende inte längre påverkas av
coronapandemin. Nämnden noterar att
smittoläget i slutet av augusti låg på en låg nivå
men det finns beredskap för att möta ökningar.

Pandemin har under de senaste åren haft
inverkan på Malmö stads kompetensförsörjning
och arbetsmarknaden i stort. Det kvantitativa
kompetensbehovet bedöms i de flesta
förvaltningarna inte öka nämnvärt de kommande
åren, prognosen är dock osäker, men det finns en
risk för att personalomsättningen kan komma att
öka i takt med att pandemin avtar. Malmö stads
kompetensutmaningar riskerar därmed att öka
vilket kan komma att påverka både kontinuitet
och kvalitet i verksamheten. Den största
kompetensförsörjningsutmaningen framöver är
det kvalitativa behovet av kompetens.
Kompetensbehoven förändras kontinuerligt
bland annat till följd av nya arbetssätt, uppdrag
och förutsättningar. Samtidigt som rörligheten
ökar tenderar gapet att öka mellan den
kompetens som finns på arbetsmarknaden och
den som behövs i verksamheten.

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Arbetsmarknads- och socialnämnden arbetar
med att ställa om från att köpa insatser från
externa aktörer till fler insatser i egen regi. Det
gäller såväl insatser för barn och unga och vuxna
med missbruksproblematik som boende för
hemlösa personer. Verksamhetsstatistik visar att
omställningen i stora delar hittills har gått enligt
planering.

Malmö stad måste arbeta med att säkerställa
kompetensen i verksamheten i form av

ARBETE
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systematisk kompetensöverföring, lärande mellan
kollegor, kompetensväxling,
successionsplanering, kompetensutveckling och
introduktion. Samtidigt är det viktigt att behålla
den kompetens som finns. Malmö stad måste
fortsätta arbeta med att vara en attraktiv
arbetsgivare och få nya medarbetare att vilja välja
yrken inom offentlig sektor och Malmö stad som
arbetsgivare, att välja att stanna och att arbeta
längre innan de går i pension.
Framtidens arbetsplats
Arbetet med framtidens arbetsplats har
påskyndats av pandemin men pandemin har
påverkat Malmö stads verksamheter olika utifrån
uppdrag och förutsättningar, allt ifrån
hygienrutiner, ledarskap, distansundervisning till
mötesformer och varifrån vi arbetar.
När pandemin avtar påbörjas arbetet med hur
framtidens arbetsplatser kommer att se ut.
Malmö stads inriktning för framtidens arbetsplats
innebär att:
• Verksamhet, uppdrag, arbetsuppgifter
och roll är utgångspunkt för hur, var och
när arbetet ska utföras.
• Malmö stads arbetsplatser, den miljö och
sammanhang där man utför sitt uppdrag,
ska vara attraktiva och präglas av
lärande, mod, nyfikenhet, tillit,
samarbete, kreativitet, engagemang och
respekt.
• Det finns en utvecklingspotential i alla
verksamheter. Alla medarbetare i Malmö
stad berörs.
Framtidens arbetsplats kommer att se olika ut
och kommer främst påverkas av verksamhetens
behov men också av medarbetarna och
arbetsgruppernas förutsättningar och behov.
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Räkenskaper
ÖVERSIKT ÖVER KOMUNENS PROGNOSTISERADE RESULTAT
RESULTAT, mnkr
Budgeterat resultat
Budgetavvikelse
Resultat
BUDGETAVVIKELSER, mnkr
Kommunfullmäktige
Revisorskollegiet
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Kommunstyrelse
Servicenämnd
Servicenämnd - rivning och sanering
Teknisk nämnd
Teknisk nämnd - exploateringsverksamhet
Teknisk nämnd - realisationsvinster
Teknisk nämnd - rivning, sanering och detaljplaner
Teknisk nämnd - hamnanläggningar
Miljönämnd
Stadsbyggnadsnämnd
Stadsbyggnadsnämnd - bostadsanpassningsbidrag
Gymnasie- & vuxenutbildningsnämnd
Grundskolenämnd
Förskolenämnd
Kulturnämnd
Fritidsnämnd
Hälsa-, vård- & omsorgsnämnd
Funktionsstödsnämnd
Arbetsmarknads- & socialnämnd
Arbetsmarknads- & socialnämnd - statsbidrag flyktingar
Finansiering
Summa

3
0
0
3
15
27
0
68
20
480
-35
-6
5
5
5
60
20
42
0
0
-28
-84
-85
6
732
1 253
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-320
1253
933

FINANSIERING, mnkr
Skatter & generella bidrag
Räntor & utdelning
Personalomkostnader/pensioner
Ändrat livslängdsantagande pensioner
Anslag till förfogande
Lokaler & anläggningar
Bolag & kommunalförbund
Kommungemensamma kostnader och intäkter
Summa finansiering

503
-30
-187
125
32
0
137
152
732

RESULTATRÄKNING
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BALANSRÄKNING
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KASSAFLÖDESANALYS
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NOTER

SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER

Sammanställda räkenskaper har upprättats enligt
samma metod och följt samma
redovisningsprinciper jämfört med
årsredovisningen 2020. Jämförelsetalen för år
2020 baseras på fastställda bokslut och har i
förekommande fall justerats.

Not 1 – Redovisningsprinciper
Malmö stad
LAGSTIFTNING OCH NORMGIVNING

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

Not 2 – Uppskattningar och bedömningar
Som jämförelsestörande betraktas post som är
sällan förekommande och som uppgår till
väsentligt belopp. Jämförelsestörande poster
särredovisas när dessa förekommer i not till
respektive post i resultaträkningen och/eller i
kassaflödesanalysen.

REDOVISNING AV GENERELLA STATSBIDRAG

Under året beslutade extra generella statsbidrag
såsom skolmiljarden, äldreomsorgssatsningen
och stöd åt socioekonomiskt utsatta områden har
Malmö stad periodiserat schablonmässigt med en
tolftedel per månad. Detta innebär att i
delårsrapporten redovisas åtta tolftedelar av de
extra generella statsbidragen.

Not 3 – Verksamhetens intäkter

ÄNDRING REDOVISNINGSPRINCIPER

I årsredovisningen 2020 ändrade kommunen
redovisningsprincipen avseende intäkter för
gatukostnadsersättning och exploateringsbidrag
så att dessa följer normgivningen enligt RKR R2
Intäkter. I delårsrapporten har jämförelsetalen för
2020 korrigerats.
Förändringen i redovisningen har liksom i
årsredovisningen för 2020 gjorts på
kommunövergripande nivå. Inom tekniska
nämndens ansvarsområde kvarstår redovisning
på projektnivå enligt tidigare regelverk, det vill
säga att erhållen gatukostnadsersättning redovisas
som långfristig skuld och upplösning sker i
samma takt som avskrivningarna. Anpassning till
RKR R2 på projektnivå inom tekniska nämndens
ansvarsområde kommer att ske så att budget och
redovisning från och med 2022 följer RKR R2
fullt ut.
Kommunen har i övrigt inte ändrat några
redovisningsprinciper eller beräkningsmetoder
jämfört med årsredovisningen 2020.
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Not 4 – Verksamhetens kostnader

Not 6 – Skatteintäkter

Not 7 – Generella stadsbidrag och
utjämning

På raden Material, tjänster och övriga
verksamhetskostnader redovisas en negativ
kostnad på 123 mnkr. Posten avser återföring av
tidigare gjord avsättning för eventuell skatterisk
som föreligger i det fall det lån som kommunen
lämnat till Malmö Stadshus AB skulle bedömas
som skattepliktig ersättning till bolaget. Eftersom
posten inte uppfyller kriterierna för avsättning
redovisas den eventuella skatterisken istället som
en ansvarsförbindelse.

Not 5 – Avskrivningar och nedskrivningar
Not 8 – Finansiella intäkter

Ränteintäkt på utlåning, 86 mnkr (93 mnkr),
avser koncernbolag enligt följande:
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Not 9 – Finansiella kostnader

Not 10 – Eget kapital

Not 12 – Långfristiga skulder

Not 11 – Andra avsättningar

Förutbetalda intäkter utgörs av investeringsbidrag
från det offentliga som periodiseras över
anläggningarnas respektive nyttjandeperiod och
gatukostnadsersättning som upplöses i takt med
att anläggningarna färdigställs.
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Not 13 – Justering för ej
likviditetspåverkande poster

Not 14 – Övriga likviditetspåverkande
poster (som tillhör den löpande
verksamheten)

Not 15 – Poster som redovisas i annan
sektion
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Driftredovisning
DRIFTREDOVISNING NÄMNDER
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I tabellen nedan, Tilläggsbudget per nämnd och
ekonomisk ram, framgår vilka tilläggsanslag som
beviljats av kommunstyrelsen/
kommunfullmäktige under perioden december
2020 till och med augusti 2021.
Kommunstyrelsen har bland annat avsatt medel
till Jobbpakt, Malmö Pride, World Pride, Eurogames,
kommunala ordningsvakter,
sommarlovsentreprenörer samt till
verksamhetsbidrag vid samarbeten/partnerskap
med externa aktörer. Kommunbidrag har
överförts från kommunstyrelsen till
servicenämnden för IT, digitalisering och
systemförvaltning.

PROGNOSTISERADE BUDGETAVVIKELSER I
NÄMNDERNA
I detta avsnitt redogörs för nämndernas
prognostiserade budgetavvikelser för året och de
eventuella åtgärder nämnderna vidtar för en
ekonomi i balans. Kommunfullmäktige tilldelar
nämnderna ekonomiska ramar för verksamheten
i form av kommunbidrag. Dessa ramar är
bindande och nämnderna ansvarar för att inom
tilldelade ramar uppfylla de mål och den
lagstiftning som gäller för verksamheten. Det
innebär att nämnderna är skyldiga att vidta
korrigerande åtgärder vid befarade avvikelser.
Nämndernas kontroll över sin ekonomi och
förmåga att vidta åtgärder, särskilt vid underskott,
är av central betydelse för att uppnå den av
kommunfullmäktige planerade utvecklingen.

Malmö stad har erhållit statligt stöd till
skolväsendet, Skolmiljarden. Under perioden har
de erhållna 31 mnkr fördelats vidare till de tre
skolnämnderna. Kulturnämnden har erhållit
tilläggsanslag för att ta fram program och
utställningar som syftar till att synliggöra och
motverka afrofobi och islamofobi,
fritidsnämnden har erhållit tilläggsanslag med
anledning av tillkommande driftskostnader för ny
ridanläggning i Husie och miljönämnden har
erhållit medel till klimatomställning och
miljöåtgärder. Tilläggsanslag om 14 mnkr har
beviljats tekniska nämnden med anledning av
ökade driftkonsekvenser vid aktivering av
investeringar.

BUDGETAVVIKELSE PER NÄMND OCH
KOMMUNBIDRAGSRAM, mnkr

Kommunfullmäktige
Revisorskollegiet
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Kommunstyrelse
Servicenämnd
Rivning och sanering
Teknisk nämnd
Exploateringsverksamhet
Realisationsvinster
Rivning, sanering och
detaljplaner
Hamnanläggningar
Miljönämnd
Stadsbyggnadsnämnd
Bostadsanpassningsbidrag
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd
Grundskolenämnd
Förskolenämnd
Kulturnämnd
Fritidsnämnd
Hälsa-, vård- och
omsorgsnämnd
Funktionsstödsnämnd
Arbetsmarknads- och
socialnämnd
Statsbidrag flyktingar
SUMMA NÄMNDERNA

Helårsprognos
Kommunbidrag
(KB) avvikelse % av KB
26
3
13%
13
0
1%
3
0
0%
32
3
8%
534
15
3%
-304
27
9%
36
0
0%
878
68
8%
-270

20

7%

0

480

-

40

-35

-88%

-41
80
95

-6
5
5

-14%
6%
5%

26

5

19%

1 876

60

3%

5 166
2 974
527
591

20
42
0
0

0%
1%
0%
0%

3 359

-28

-1%

2 127

-84

-4%

3 558

-85

-2%

-74
21 251

6
521

8%
2,5%
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TILLÄGGSBUDGET PER NÄMND OCH EKONOMISK RAM, mnkr (Beslut i kommunstyrelsen, om inte annat anges)

Kommunfullmäktige
Revisorskollegiet
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Kommunstyrelse
Servicenämnd
Rivning och sanering
Teknisk nämnd
Exploateringsverksamhet
Rivning, sanering och
detaljplaner
Hamnanläggningar
Miljönämnd
Stadsbyggnadsnämnd
Bostadsanpassningsbidrag
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnd
Grundskolenämnd
Förskolenämnd
Kulturnämnd
Fritidsnämnd
Hälsa-, vård- och
omsorgsnämnd
Funktionsstödsnämnd
Arbetsmarknads- och
socialnämnd
Statsbidrag flyktingar
SUMMA NÄMNDERNA

KF KS 14 okt
Budget & KF 29
KS 2020 KS 2021 KF 2021
8 mars
31 mars
2021 okt 2020 9 dec
26
13
3
32
528
-4
1
-342
36
864
14
-270

KS 2021
7 april

26

-27
38

KSAU
2021
21 juni

6

KS 2021
18 aug

0

4

Summa
KB 2021
26
13
3
32
534
-304
36
878
-270

40

40

-41
75
95

-41
80
95

1

3

26

26
1 868

8

1 876

5 151
2 966
524
586

15
8

5 166
2 974
527
591

3
1

4

3 359

3 359

2 127

2 127

3 558

3 558

-74
21 149

-74
0

18

2

31

26

Budgeten för år 2021 upprättades bland annat
med stöd av den befolkningsprognos som
färdigställdes under våren 2020. I denna prognos
beaktas istället det faktiska antalet invånare enligt
SCB 7 per den 31 december 2020 och den
befolkningsprognos som upprättades i Malmö
stad under våren. Budgeten är baserad på att det
genomsnittliga antalet invånare under året skulle
uppgå till 350 126 invånare. Av tabellen framgår
att det genomsnittliga antalet invånare i
kommunen förväntas bli cirka 300 färre än vad
som låg till grund för budgeten.

11

6

3

0

4

21 251

BEFOLKNING 2021*
Prognos
0 år

Budget Avvikelse

4 996

4 996

-1

1-5 år

22 632

22 916

-285

6-15 år

40 733

40 913

-180

16-19 år

13 287

13 353

-66

20-64 år

215 225

214 796

+429

65-79 år

38 802

38 946

-144

80-w år
Totalt

14 141

14 206

-65

349 815

350 126

-312

*) Genomsnitt av befolkning vid årets början
och slut.

Antalet invånare förväntas bli lägre i alla
åldersgrupper förutom i åldersgruppen 20–64 år.
Detta påverkar nämndernas resultat för året.

7

KSAU
2021
14 juni

Just per 1 KS 2021
maj
29 juni

Verksamheten i nämnderna påverkas också av
den pågående coronapandemin. Vilka effekter
pandemin innebär för respektive nämnd och dess
verksamhet framgår nedan i beskrivningen av
nämndens prognos. Prognoserna är baserade på
olika antaganden, exempelvis gör de olika
bedömningar om, och när, en eventuell återgång
till ”normalläge” kommer att ske under 2021.
Nämnderna bedömer sammantaget, med
reservation för stor osäkerhet och skilda

Statistiska centralbyrån
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antaganden, att pandemin bidrar till en negativ
nettokostnad motsvarande 43 mnkr under 2021.
De största effekterna prognostiseras av
funktionsstödsnämnden, teknisk nämnd och
hälsa-, vård- och omsorgsnämnden.
Nämnderna prognostiserar sammantaget ett
överskott om 521 mnkr. Då ingår ej budgeterade
realisationsvinster med 480 mnkr. Exklusive
vinster från fastighetsförsäljningar samt
realisationsvinster prognostiseras överskott med
21 mnkr.

Nämnden
Enligt beslut i kommunfullmäktige har
servicenämnden 2021 ett negativt kommunbidrag
på – 342 mnkr. I samband med beslut om en ny
IT organisation i Malmö stad överfördes den 1
maj ett kommunbidrag på + 38 mnkr till
servicenämnden från kommunstyrelsen.
Servicenämnden har därmed totalt ett negativt
kommunbidrag på – 304 mnkr för 2021.
Servicenämndens (exkl rivning och sanering)
resultat för januari till augusti är 70 mnkr och
helårspronosen är 27 mnkr. Den största positiva
avvikelsen både avseende resultatet för perioden
och helårsprognos finns inom stadsfastigheters
verksamhet. Stadsfastigheter uppvisar ett positivt
resultat för perioden på cirka 44 mnkr och en
helårsprognos på 12 mnkr. Prognosen för
stadsfastigheters intäkter är lägre än budget med
knappt 20 mnkr. En av de större posterna som
bidrar till de lägre intäkterna är att vissa
kommersiella hyresgäster som bedömts uppfylla
kraven för hyresnedsättning till följd av
pandemin har nu beviljats detta för tre kvartal.
Övriga kostnader inklusive lokal- och markhyror
har prognostiserats att de ger ett överskott på
18 mnkr i förhållande till budget. Till de positiva
avvikelserna hör lägre kostnader för markavgäld
till följd av lägre internränta, utebliven indexering
och återlämnande av mark. Uppsagda avtal
avseende förhyrda paviljonger ger också en
positiv avvikelse. Kostnaderna för snö- och
halkbekämpning samt förbrukningsavgifter
inklusive värme bedöms ge en lägre prognos trots
en mer ”normal” inledningen av året.
Kommunteknik har en helårsprognos som är
+ 8 mnkr i förhållande till budget och ett positivt
resultat för perioden på 13 mnkr.
Helårsprognosen och avvikelsen för perioden
kan förklaras med lägre kostnader för personal,
fordon, maskiner och entreprenader än förväntat
för ny organisation inom Kommunteknik.

En nämnd kan vara befriad från resultatansvar
för delar av sin verksamhet. Ansvarsbefrielse
gäller:
• Teknisk nämnd – vinster
exploateringsverksamhet
• Teknisk nämnd – realisationsvinster
fastigheter
• Teknisk nämnd – rivning, sanering och
detaljplaner
• Servicenämnd – rivning och sanering
• Stadsbyggnadsnämnd –
bostadsanpassningsbidrag
• Arbetsmarknad- och socialnämnd –
statsbidrag flyktingar
Förutom i budgeten har beslut om
ansvarsbefrielse fattats i samband med Ekonomisk
prognos. Mer information finns under respektive
nämnd nedan.

Kommunstyrelse
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott för
perioden januari-april på 57 mnkr, huvudsakligen
till följd av oregelbundenhet i avrop och
senareläggning av utvecklings- och projektmedel.
För hela 2021 prognostiseras ett överskott på
15 mnkr. Detta beror bland annat på vakanta
tjänster och att kurser och konferenser inte blir
av i budgeterad utsträckning. Vissa merkostnader
hänförliga till covid-19 prognostiseras.

Rivning och sanering
Servicenämndens ram för rivning och sanering
har en helårsprognos som är lika med budget på
36 mnkr.

Servicenämnd
Servicenämnden har två olika
kommunbidragsramar: nämndens verksamhet
samt rivning och sanering. För ramen för rivning
och sanering har nämnden befriats från ansvar
för ekonomiskt resultat.

Teknisk nämnd
Tekniska nämnden har fem olika
kommunbidragsramar enligt följande uppdelning:
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nämndens verksamhet, exploateringsverksamhet,
realisationsvinster, rivning och marksanering
samt hamnanläggningar. För ramarna för
exploateringsverksamhet, realisationsvinster samt
rivning, sanering och detaljplaner har nämnden
befriats från ansvar för ekonomiskt resultat.

Realisationsvinster
För aktuell period uppgår försäljning av
anläggningstillgångar till 392 mnkr, vilket
genererat en realisationsvinst på totalt 384 mnkr.
Förutom redan genomförda försäljningar
innefattar försäljningsprognosen, 485 mnkr, även
friköp av fastigheten Kaplanen 1 som beslutades
i kommunfullmäktige i juni samt Falster 1 och 3,
Krukskärvan 3 och Liljan 12 som beslutades i
tekniska nämnden i augusti. Betalning av dessa
friköp kommer att ske senare under året. Med
avdrag för bokförda värden om cirka – 5 mnkr
landar vinstprognosen på 480 mnkr.

I samband med Ekonomisk prognos beslutade
kommunfullmäktige att tillfälligt under 2021
befria tekniska nämnden från ansvar för det
negativa ekonomiska resultat som uppkommer
inom hamnanläggningar. Detta till följd av lägre
intäkter avseende omförhandlat
nyttjanderättsavtal med Copenhagen Malmö Port
AB samt lägre kapitalkostnader för nedskrivning
av byggnad.

Rivning, sanering och detaljplaner
Nämndens budget för rivning, marksanering och
detaljplanekostnader är 40 mnkr. Upparbetade
kostnader till och med augusti månad uppgår till
38 mnkr. Till hösten planeras många
objektsgodkännanden inom kategori
Storstadspaketet-infrastruktur tas upp för beslut.
Saneringskostnaderna som resultatförs 2021 ger
en saneringsprognos på cirka 55 mnkr.
Tillsammans med prognos för rivning om 5 mnkr
och detaljplanekostnader om 15 mnkr innebär
detta en negativ avvikelse mot budget på totalt
35 mnkr.

Nämnden
Nämndens löpande driftverksamhet visar en
prognos med positiv avvikelse på 68 mnkr mot
budget. Periodens resultat på 116 mnkr kan
förklaras av förskjutningar i genomförda
entreprenader och utförda tjänster jämfört med
periodiserad budget. De största avvikelserna mot
budget är inställda eller coronaanpassade
arrangemang främst Malmöfestivalen, Vinter i
City och World Pride, 31 mnkr. Minskat nyttjande
av färdtjänst till följd av coronapandemin, ger ett
överskott på 23 mnkr. Ett nyskrivet avtal med
Eon gör att nämnden erhåller retroaktiva avgifter
för servitut, 11 mnkr. Arbeten med trafiksignaler
har skjutits upp på grund av resursbrist, 3 mnkr
och diverse kostnadssänkningar märks inom ett
flertal verksamheter för bland annat
konsulttjänster och övriga främmande tjänster.
Avseende personalkostnader resulterar en
eftersläpning i rekrytering i en positiv avvikelse
mot budget med 13 mnkr. Negativa avvikelser
mot budget är ökade kostnader för vissa
underhålls- och driftsinsatser, ökad renhållning
samt efterskänkning av upplåtelseavgifter för
uteserveringar, torg, kiosk och dylikt, - 27 mnkr.

Hamnanläggningar
Hamnanläggningar uppvisar ett resultat för
perioden på – 3 mnkr och prognostiserar ett
negativt resultat på – 6 mnkr för helåret 2021. De
största avvikelserna i förhållande till budget är
minskade intäkter om cirka 16 mnkr till följd av
omförhandlat nyttjanderättsavtal med
Copenhagen Malmö Port AB (CMP), vilket
trädde i kraft under 2020, framskjutna
utredningar, + 6,0 mnkr samt minskade
kapitalkostnader för nedskrivning av byggnad.

Miljönämnd

Exploateringsverksamhet

Nämndens resultat för januari till augusti uppgår
till 8 mnkr. Bedömningen är att kostnaderna
kommer att öka med 3 mnkr under årets sista
månader och att helårsprognosen för 2021
därmed blir 5 mnkr. Det finns dock osäkerheter i
prognosen, bland annat kan kundförlusterna bli
större än vad som bedömdes när budgeten
beslutades för 2021.

Exploateringsvinst är det som återstår av
köpeskillingen sedan avsättning har gjorts för
gatukostnader och anskaffningsvärdet för den
sålda marken har täckts. Budgeten år 2021
uppgår till 270 mnkr medan prognosen beräknas
till 290 mnkr.
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Främsta anledningen till det prognostiserade
överskottet är hänförbart till det riktade
statsbidraget för arbete med tillsyn av tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen. För
denna tillsyn har miljönämnden erhållit ett riktat
statsbidrag för perioden med totalt 10 mnkr.
Statsbidraget har varit 4 mnkr högre än de
tillsynskostnader nämnden haft och behövt för
att klara uppdraget. Nivån på statsbidraget är
justerat inför 2021 vilket medförde ett högre
bidrag med 3 mnkr jämfört med motsvarande
period 2020. Nämnden har också efter ansökan
erhållit utökat kommunbidrag med 4 mnkr från
kommunstyrelsen för arbete med bland annat
klimatomställning och miljöåtgärder. Åtgärder för
dessa medel är planerade.

projekt. För denna verksamhet prognostiseras ett
överskott för övriga intäkter på cirka 2 mnkr.
Avseende personalkostnader har förvaltningen
prognostiserat ett överskott på 2 mnkr, vilket
beror på en hög andel av föräldraledigheter,
senarelagda rekryteringar samt vakanser.
Bostadsanpassningsbidrag
Bostadsanpassningsbidrag är ett eget
ansvarsområde inom stadsbyggnadsnämnden,
vilket innebär att ansvaret särredovisas.
Bostadsanpassningsbidrag har för perioden
januari – augusti ett utfall på 7 mnkr och ett
prognostiserat överskott på 5 mnkr jämfört med
budget. Det finns fortfarande en osäkerhet i hur
uppdämt behovet är utifrån att många har väntat
att söka sina bostadsanpassningar under
pandemin.

Stadsbyggnadsnämnd
Stadsbyggnadsnämnden har två olika
kommunbidragsramar: nämndens verksamhet
och bostadsanpassningsbidrag. För ramen för
bostadsanpassningsbidrag har nämnden befriats
från ansvar för ekonomiskt resultat.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
resultat för perioden januari-augusti uppgår till
+ 97 mnkr. För året beräknas överskottet bli
något lägre och prognostiseras till + 60 mnkr.
Det prognostiserade resultatet har förbättrats
med 40 mnkr sedan vårens ekonomiska prognos.

Nämnden
Nämndens resultat för januari till augusti uppgår
till 10 mnkr och helårsprognosen för 2021 är
5 mnkr. Det prognostiserade överskottet för
2021 beror främst på högre intäkter från
bygglovsprocessen, byggsanktionsavgifter och
fastighetsbildning än budgeterat.

Periodens resultat beror huvudsakligen på färre
elever än budgeterat samt att övriga kostnader
inte nyttjats i planerad omfattning under våren.
Prognosen medger ett budgetunderskott med
– 37 mnkr under återstående delen av året. Den
är beräknad med utgångspunkt i att samhället
öppnar upp under hösten, vilket bland annat
möjliggör fysiska sammankomster och
kompetensutvecklingsinsatser för medarbetarna.

Inom bygglovsprocessen prognostiseras ett
överskott på 5 mnkr. De ökade intäkterna beror
på en ökad andel stora ärenden jämfört med 2020
inom teknik och utstakningsskedena i processen.
Inför 2021 budgeterade stadsbyggnadsnämnden
lägre intäkter för fastighetsbildning än tidigare år
med utgångspunkt i lägre ärendeinströmning och
den osäkra konjunkturen. Under 2021 har
förvaltningen dock avslutat fler ärenden än
beräknat vilket genererat ett överskott under
perioden på 2 mnkr jämfört med budget.
Förvaltningen prognostiserar ett överskott för
2021 på 1 mnkr.

Av nämndens prognostiserade överskott beror
cirka 46 mnkr på att färre elever, bosatta i
Malmö, haft plats i gymnasieskola eller
vuxenutbildning jämfört med vad nämnden
budgeterat. Det största överskottet uppkommer
inom vuxenutbildning inklusive sfi där 87 färre
helårsplatser förväntas nyttjas jämfört med
budget.

Resterande intäkter avser bland annat
geodataverksamhet, mätuppdrag, byggsanktioner,
detaljplanekonsulter samt externa intäkter för

De ekonomiska effekterna av coronapandemin
beräknas för året sammantaget påverka
nämndens resultat med + 8 mnkr. Statliga bidrag
för sjuklön utöver normalnivån och Skolmiljarden
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samt lägre kostnader än budgeterat för måltider
och skolskjuts/busskort har möjliggjort en
ekonomisk förstärkning till kommunala och
fristående gymnasieskolor för att mildra
pandemins effekter.

våren och att dessa istället görs i slutet av året då
behoven för det nya läsåret klarlagts.
Antalet elever i förskoleklass, grundskola och
fritidshem förväntas under året vara färre än vad
nämnden budgeterat medan antalet elever i
särskola beräknas vara något fler. En
prognostiserad avvikelse om cirka + 27 mnkr
förväntas uppkomma till följd av detta.

Övriga budgetavvikelser uppgår netto till
+ 6 mnkr. Bland annat har vissa
budgetantaganden vid införandet av nya riktlinjer
för tilläggsbelopp och ny resursfördelningsmodell
visat sig vara något höga. Överskott
prognostiseras också för momskompensation
och kapitalkostnader medan underskott
prognostiseras för ersättning till arbetsmarknadsoch socialnämnd för extratjänster samt
konsekvenser av nytt löneavtal för lärare.
Under år 2020 erhöll Malmö stad inte full statlig
finansiering för samtliga platser inom regionalt
yrkesinriktad vuxenutbildning (yrkesvux) så som
utlovats. Anledningen var att Skolverkets anslag
var förbrukat. Regeringens har tidigare aviserat
att anslaget föreslås utökas för att kunna ersätta
kommunerna retroaktivt för sin kommunala
medfinansiering av regionalt yrkesvux 2020. Då
inget beslut kommit nämnden tillhanda, har
eventuellt överskott, cirka 10 mnkr, inte räknats
in i prognosen.

För året beräknas pandemin ge en ekonomisk
påverkan på nämndens resultat med + 20 mnkr. I
beloppen ingår statliga bidrag för sjuklöner och
Skolmiljarden samt minskade kostnader för
skolmåltider. Detta har skapat utrymme för ökad
bemanning, lovskola samt andra insatser för att
kompensera negativa effekter av pandemin.
Delar av de sammantagna prognostiserade
överskotten, 27 mnkr, finansierar satsningar på
IT, läromedel, skolbibliotek samt obudgeterade
kostnader såsom engångsutbetalning enligt nytt
avtal för lärare och betalning till arbetsmarknadsoch socialnämnden för extratjänster som inte
tillsatts.

Förskolenämnd
Förskolenämnden redovisar ett resultat för
perioden januari-augusti med +66 mnkr. För året
bedömer nämnden att resultatet blir något lägre
än för perioden, det beräknas uppgå till
+ 42 mnkr vilket utgör 1,4 % av nämndens
kommunbidrag. Detta är en förbättring jämfört
med vårens ekonomiska prognos då nämnden
rapporterade en nollprognos. Periodresultatet
skapar ett ekonomiskt utrymme inför den
återstående delen av året och nämndens prognos
medger en budgetavvikelse för årets sista fyra
månader med - 24 mnkr.

Grundskolenämnd
Grundskolenämnden redovisar ett resultat för
perioden januari-augusti med + 73 mnkr. För
året bedömer nämnden att resultatet blir betydligt
lägre än för perioden, det beräknas uppgå till
+ 20 mnkr vilket utgör 0,4 % av nämndens
kommunbidrag. I vårens ekonomiska prognos
rapporterades en nollprognos.
I prognosen finns osäkerhetsfaktorer, både vad
gäller elevvolymer och utvecklingen av pandemin
och dess påverkan på verksamheten under den
återstående delen av året. Nämnden uppger att
förstärkningar kan behöva göras under hösten
för att stärka upp för det kunskapstapp som vissa
elevgrupper gjort på grund av
distansundervisning under vårterminen.
En stor del av periodens överskott förväntas
förbrukas under hösten, bland annat till följd av
ett ökat elevantal under höstterminen. På grund
av att ett budgetår består av två olika läsår
beskriver grundskolenämnden också att det råder
försiktighet med rekrytering och inköp under

För förskola och pedagogisk omsorg bedömer
nämnden att cirka 300 färre helårsplatser
kommer att tas i anspråk jämfört med vad
nämnden budgeterat. Detta förväntas vid årets
slut leda till ett överskott på 32 mnkr. Den
främsta orsaken till detta överskott är att antalet
barn i förskoleålder som är bosatta i Malmö varit
färre än vad som förväntades i budgeten. Övriga
budgetöverskott, 10 mnkr, beräknas uppkomma
som en konsekvens av coronapandemin men
även i viss mån för lokaler och administration.
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Förskolorna har under perioden fått en
ekonomisk förstärkning genom en statlig
satsning, Skolmiljarden. Denna syftar till att
säkerställa att alla barn och elever, trots
pandemin får den utbildning de har rätt till.
I nämndens budget avsattes också medel för
riktade insatser kopplade till likvärdighet.
Möjligheterna att använda dessa medel har dock
varit begränsade under pandemin.

högre de sista månaderna på året. Prognosen
bygger också på en ökning av entréintäkterna på
Museerna från och med oktober till en normal
nivå.
Fritidsnämnd
Fritidsnämnden uppvisar ett överskott för
perioden januari-augusti på 4 mnkr och
prognostiserar ett nollresultat för 2021.
De större budgetavvikelserna är fördröjd
planerad utbyggnad av några fritidsgårdar,
2,4 mnkr, renovering av Heleneholms sporthall
med minskade driftkostnader, 800 tkr, att
Stadionhallen driftsätts under hösten, 600 tkr
samt att nämnden tillsammans med MKB
Fastighets AB och föreningen Tillsammans i
förening, tillfälligt drivit en mötesplats vid
Limhamns sjöläge, vilket gett en periodavvikelse
på - 400 tkr.

Färre barn än planerat har under våren varit
närvarande i de kommunala förskolorna och
behovet av vikarier har under perioden varit lågt.
Förskolorna har med anledning av pandemin i
stället haft en tillfälligt ökad bemanning.
Nämnden gör bedömningen att de personella
förstärkningarna kommer fortsätta under hösten.
Under hösten förväntas också tillkommande
kostnader för IT och digitala läromedel. Det
råder dock en osäkerhet kring om leveranser
kommer att kunna ske som planerat. Kostnader
som debiteras av arbetsmarknads- och
socialnämnden för extratjänster där
förskolenämnden inte kunnat erbjuda
sysselsättning har också beaktats i nämndens
prognos.

Sedan coronapandemins start i mitten av mars
2020 har nämndens besöks- och
intäktsutveckling påverkats avsevärt.
Besöksanläggningarna har öppnats upp i augusti
och nämnden gör bedömningen att besöks- och
intäktsutvecklingen kommer att vara något
positiv under september-december.

Kulturnämnd

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnd

Kulturnämnden redovisar ett resultat för
perioden januari-augusti på 3 mnkr. För helåret
prognostiserar nämnden ett nollresultat.
Förutom coronaeffekter som påverkar
kulturförvaltningen negativt med totalt - 3 mnkr
bygger prognosen på ett underskott på Malmö
Konstmuseum, som beror på att den nya
basutställningen "Samlingen", har blivit dyrare än
beräknat, - 900 tkr. Underskotten möts dock av
prognostiserade fondintäkter på 4 mnkr, vilket
gör att förvaltningen totalt uppvisar ett
nollresultat.

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden redovisar ett
underskott för perioden januari-augusti på
15 mnkr. För hela 2021 prognostiserar nämnden
ett underskott på 28 mnkr. Underskottet är i sin
helhet hänförligt till nämndens bedömning av
merkostnader till följd av covid-19. Detta är en
förbättring jämfört med Ekonomisk prognos då
nämnden prognostiserade ett underskott på
39 mnkr till följd av covid-19. I samband med
Ekonomisk prognos beslutade kommunfullmäktige
att befria hälsa-, vård- och omsorgsnämnden från
ansvar för det negativa ekonomiska resultat som
är hänförligt till merkostnader för covid-19.

En osäkerhet finns angående besöksutvecklingen
till museerna och skolornas efterfrågan av olika
kulturaktiviteter under de sista månaderna. Det är
också osäkert hur snabbt besökarna kommer
tillbaka till mötesplatser och bibliotek med därtill
ökad efterfrågan på arrangemang och
programaktiviteter. Förvaltningen gör dock en
beräkning att Malmöborna har ett stort behov av
kulturupplevelser efter att ha levt i en pandemi
under 1,5 år. Detta innebär att kostnadsnivån blir

Prognosen för nämndens ordinarie verksamhet
exklusive covid-19 är osäker då den delvis är
beroende av utvecklingen av pandemin. Detta
gäller till exempel i vilken takt Region Skåne
startar upp planerade operationer men även när
ansökningar avseende särskilt boende och
hemtjänst återgår till de nivåer som gällde innan
pandemin.
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Nämnden prognostiserar avvikelser hänförliga till
covid-19 inom verksamheterna särskilt boende,
ordinärt boende inklusive korttidsvård samt hälsa
och förebyggande. Överskott prognostiseras
inom biståndsbeslut till följd av färre platser
inom särskilt boende och korttidsvård samt färre
brukare och beviljade timmar i ordinärt boende.
Detta bedöms huvudsakligen bero på att brukare
avvaktat med ansökningar samt med att tacka ja
till insatser under den pågående pandemin. För
korttidsvården är de färre platserna hänförliga till
inställda planerade operationer. Underskott
prognostiseras inom egen verksamhet till följd av
låg beläggning samt ökade personalkostnader för
att minska smittspridning och öka tryggheten för
brukarna. Därutöver finns merkostnader för det
särskilda covidteamet inom ordinärt boende samt
bemanning vid vaccinering. Inom övrig
gemensam verksamhet återfinns merkostnader
för skyddsutrustning samt intäkter i form av
ersättning för sjuklöner. Vissa intäkter i form av
statsbidrag för 2020 ingår i prognosen.

omsorgsnämnden nu bedöms vara relaterade till
covid-19.
I övrigt beror merkostnader för covid-19
generellt på ökade personalkostnader för att
minska smittspridning och öka tryggheten för
boende och brukare samt merkostnader för
skyddsutrustning. Det finns även fall av
merkostnader relaterade till utbrott av covid-19smitta. Inom hälso- och sjukvårdsverksamheten
finns merkostnader för inhyrd vårdpersonal samt
rehabiliteringsverksamhet. Intäkter i form av
ersättning för sjuklöner samt vissa intäkter i form
av statsbidrag för 2020 ingår i prognosen. I
samband med Ekonomisk prognos beslutade
kommunfullmäktige att befria
funktionsstödsnämnden från ansvar för det
negativa ekonomiska resultat som är hänförligt
till merkostnader för covid-19.
Avseende de prognostiserade budgetavvikelser
som inte är hänförliga till covid-19 har
förvaltningen tagit fram åtgärder för att minska
kostnaderna och uppnå en budget i balans. Beslut
om åtgärder fattades av nämnden i juni. Dessa
avvikelser är på totalt 25 mnkr, vilket är en
minskning från 40 mnkr i Ekonomisk prognos. Att
åtgärderna inte når full effekt beror delvis på
svårigheter att under pandemin minska
övertidskostnader samt rekrytera sommarvikarier.

Nämnden prognostiserar ytterligare avvikelser
som inte är hänförliga till covid-19. Underskott
prognostiseras inom särskilt boende till följd av
bland annat nedläggning av verksamhet samt
kostnader i samband med heltidsorganisering.
Inom ordinärt boende ökar det prognostiserade
underskottet till 22 mnkr från 2 mnkr i Ekonomisk
prognos. Underskottet förklaras huvudsakligen av
svårigheter att inom hemtjänsten anpassa
verksamheten i områden där beviljade timmar
minskar. Även kostnader för HSL, rehab och
tekniska hjälpmedel uppvisar ett ökande
underskott jämfört med Ekonomisk prognos.

Underskott prognostiseras inom verksamhet
LSS-boende framförallt till följd av kostnader för
att tillgodose utökat behov av stöd. Inom den
egna verksamheten finns även ökade kostnader
för omställning till heltidsorganisering men detta
förväntas på sikt leda till positiva effekter på
kvaliteten. För daglig verksamhet prognostiseras
ett överskott till följd av försenad start av nya
verksamheter. För verksamhet särskilt boende
prognostiseras underskott till följd av köp av fler
externa platser samt behov av särskilt stöd i den
egna verksamheten. För nämndens team inom
hemtjänst prognostiseras underskott under
uppstart av verksamhet under året. Avseende
verksamhet personlig assistans enligt LSS har det
skett en ökning av antal assistanstimmar per
ärende. Inom förvaltningsövergripande
verksamhet prognostiseras överskott avseende
statsbidrag från Migrationsverket samt reserv för
oförutsedda händelser.

Funktionsstödsnämnd
Funktionsstödsnämnden redovisar ett underskott
för perioden januari-augusti på 58 mnkr. För hela
2021 prognostiserar nämnden ett underskott på
84 mnkr. Av detta underskott är 59 mnkr
hänförligt till nämndens bedömning av
merkostnader till följd av covid-19. Detta är totalt
sett en bedömning i nivå med Ekonomisk prognos
då nämnden prognostiserade ett underskott på
86 mnkr. Nämndens bedömning av
merkostnader för covid-19 har ökat från 46 mnkr
till 59 mnkr. Detta beror huvudsakligen på att
merkostnader för övertagande av utförande av
hemtjänst från hälsa-, vård- och
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för att motverka misstänkta brott i välfärden, dels
statliga åtgärder under pandemin avseende bland
annat a-kassa och bostadsbidrag. Eventuella
förändringar avseende de sistnämnda,
tillsammans med en ökande långtidsarbetslöshet,
innebär osäkerhet för nämndens bedömning av
kostnaderna framöver.

Arbetsmarknads- och socialnämnd
Arbetsmarknads- och socialnämnden har
tilldelats två kommunbidragsramar: en för
nämndens verksamhet och en för statsbidrag för
flyktingar. För den senare har nämnden befriats
från ansvar för ekonomiskt resultat. I samband
med Ekonomisk prognos beslutade
kommunfullmäktige att befria arbetsmarknadsoch socialnämnden från ansvar dels för det
negativa ekonomiska resultat som är hänförligt
till merkostnader för covid-19, dels för det
negativa ekonomiska resultat som uppstår till
följd av ändrade förutsättningar för finansiering
av extratjänster och andra
arbetsmarknadsinsatser.

Avseende arbetsmarknadsinsatser finns i enlighet
med kommunfullmäktiges beslut en
kommunövergripande målsättning om totalt
1 500 arbetsmarknadsanställningar. Till följd av
minskade anslag från Arbetsförmedlingen för
extratjänster förväntas dessa anställningar i högre
utsträckning bli i form av andra typer av
arbetsmarknadsanställningar med lägre grad av
statlig finansiering. Nämnden bedömer att detta
leder till merkostnader på 29 mnkr, vilket är en
minskning från 70 mnkr i Ekonomisk prognos.
För verksamhetsområde Individ och familj
prognostiseras nu ett underskott på 29 mnkr, till
skillnad från Ekonomisk prognos då ingen avvikelse
prognostiserades. Försämringen beror enligt
nämnden bland annat på lägre ekonomisk effekt
än förväntat av beslutade handlingsplaner.
Underskott prognostiseras för
familjehemsplaceringar och öppenvård medan
överskott prognostiseras för institutionsvård och
avdelningsövergripande kostnader. Inom
öppenvården pågår en satsning för att minska
köp av vård från externa aktörer och flera
öppenvårdsverksamheter i egen regi har startat
upp under året.

Nämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisar
ett överskott för januari-augusti på 3 mnkr. För
hela 2021 prognostiserar nämnden ett underskott
på totalt 85 mnkr. Av detta underskott är 7 mnkr
hänförligt till nämndens bedömning av
merkostnader till följd av covid-19. Detta är en
förbättring jämfört med Ekonomisk prognos då
nämnden prognostiserade ett underskott på totalt
120 mnkr varav 30 mnkr till följd av covid-19.
Merkostnader till följd av covid-19 avser personal
och skyddsmaterial, intäktsbortfall för
tillsynsenheten samt kostnader för verksamhet i
egen regi som inte kan nyttjas fullt ut på grund av
de begränsningar som pandemins restriktioner
innebär. Nämnden menar att en del av den
ökning av anmälningar och aktualiseringar som
skett under 2021 kan vara relaterad till pandemins
konsekvenser men att det är svårt att bedöma hur
stor denna del är. Liknande svårigheter finns för
nämnden att bedöma hur kostnaderna för
ekonomiskt bistånd påverkas av ändrade statliga
ersättningar och en försämrad arbetsmarknad till
följd av pandemin.

Verksamhetsområde Boende, tillsyn och service
uppvisar totalt sett ingen avvikelse men ett
mindre överskott beräknas uppstå för hemlöshet
till följd av upphandling av boendeplatser som
sänkt dygnspriserna. Under senare år har
kostnaderna för hemlöshet minskat till följd av
bland annat ny vägledning för bistånd till boende
och övergång till större andel insatser i egen regi.
Inom verksamhetsområde Stab och
förvaltningsövergripande finns överskott
avseende bland annat budgeterade reserver,
lokalanpassningar samt vakanser.

De prognostiserade avvikelser som inte är
hänförliga till covid-19 återfinns inom alla
nämndens verksamhetsområden.
Avseende ekonomiskt bistånd förväntas
kostnadsminskningen inte bli så stor som
budgeterat. Kostnadsminskningen är dock ett
trendbrott jämfört med senare års ökade
kostnader. Nämnden bedömer att den brutna
trenden är ett resultat av dels egna åtgärder som
till exempel samverkan med andra myndigheter

Stadsbidrag flyktingar
För ramen statsbidrag flyktingar prognostiseras
ett överskott på 6 mnkr. För mottagna under
2019 och 2020 beräknas kvarstående ersättningar
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under året överstiga budgeterad nivå. Samtidigt är
mottagandet under 2021 lägre än väntat varför
intäkterna för i år understiger budget.

bolagskoncern Malmö Stadshus AB. Syftet med
Malmö Stadshus AB är främst att genom
bolagsstyrning, samordning och uppföljning
åstadkomma en effektivare ekonomisk
förvaltning och därmed öka samhällsnyttan.
Koncernens operativa verksamhet bedrivs i
dotterbolagen.

Övriga nämnder med mindre
prognostiserade budgetavvikelser
Budgeten för kommunfullmäktige omfattar
huvudsakligen kostnader för fullmäktiges
sammanträden och representationsverksamhet.
För helåret prognostiseras ett överskott på
3,2 mnkr. Överskottet förklaras till största delen
av inställd representation hittills under året till
följd av coronapandemin.

Kommunen är delägare i Copenhagen Malmö
Port AB (CMP), Sydskånes avfallsaktiebolag
(SYSAV), Sydvatten AB, Medeon AB,
Kommunassurans Syd Försäkrings AB, Inera AB
och SKL Kommentus AB. Vidare är kommunen
medlem i kommunalförbunden VA SYD och
Räddningstjänsten Syd.

Revisorskollegiet och valnämnden prognostiserar
inga större budgetavvikelser för 2021.

Utfall för perioden samt prognostiserad
omsättning och resultat

Överförmyndarnämnden prognostiserar ett
överskott på 2,5 mnkr. Denna avvikelse består
dels av överskott avseende slutavräkningar för
2019, dels av merkostnader för utbildnings- och
rekryteringsinsatser samt informationskampanjer.

Intäkts- och resultatutvecklingen för kommunens
bolag och kommunalförbund är generellt god.
Högst resultat efter finansiella poster redovisas av
MKB Fastighets AB. Copenhagen Malmö Port
AB prognostiserar en lägre omsättning jämfört
med budget samt ett negativt resultat efter
finansiella poster. Bolaget prognostiserar en
bättre prognos i Delårsrapporten än den som
lämnades i Ekonomisk rapport.

FINANSIELL ANALYS FÖR KOMMUNENS
BOLAG OCH KOMMUNALFÖRBUND
I avsnittet ges en övergripande beskrivning av periodens
utfall samt budget och porognos för 2021 för Malmö stads
bolag och kommunalförbund avseende rörelsens intäkter
och resultat.

Coronapandemin har framförallt påverkat
verksamheten för Copenhagen Malmö Port AB,
Malmö kommuns parkeringsaktiebolag, Malmö
Live Konserthus AB och Malmö Stadsteater AB.
I samband med att nationella restriktioner släpps
öppnar kulturbolagen upp för föreställningar
med fysisk publik. Copenhagen Malmö Port AB
bedömer att kryssningsverksamheten successivt
kommer att komma igång.

Förutom den verksamhet som bedrivs i stadens
nämnder bedriver kommunen verksamhet i aktiebolagsform. Malmö stad äger helt eller delvis ett
antal aktiebolag samt är medlem i två
kommunalförbund. Huvudprincipen för
kommunala bolag är att de drivs enligt
självkostnadsprincipen. En del bolag agerar på en
konkurrensutsatt marknad och kan därför
generera vinst.

Tabellen Översikt bolag och kommunalförbund visar
utfallet för perioden januari-augusti 2021 samt
prognostiserade intäkter och resultat efter
finansiella poster för helåret 2021 i förhållande
till budget för 2021. I tabellen ingår samtliga
helägda bolag som ingår i Malmö Stadshus AB
koncern samt de bolag som ingår i de
sammanställda räkenskaperna.

Kommunens helägda bolag är MKB Fastighets
AB, Malmö kommuns parkeringsaktiebolag,
Parkeringsövervakning i Malmö AB, Malmö Live
Konserthus AB, Malmö Stadsteater AB, Malmö
Leasing AB, Minc i Sverige AB och Boplats Syd
AB. De åtta helägda bolagen ingår i
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ÖVERSIKT BOLAG OCH KOMMUNALFÖRBUND
Belopp i mnkr

Resultat efter finansiella
poster

Rörelsens intäkter
Utfall jan- Prognos
aug 2021 2021

Budget Utfall jan- Prognos
2021 aug 2021 2021

Budget
2021

Ägarandel

Helägda bolag inom
koncernen Malmö Stadshus AB
Malmö Stadshus AB
MKB Fastighets AB - koncern
Boplats Syd AB
Malmö kommuns parkeringsaktiebolag
Parkeringsövervakning i Malmö AB
Malmö Leasing AB
Malmö Live Konserthus AB
Malmö Stadsteater AB
Minc i Sverige AB

0

0

0

-3

48

47

100%

1 724

2 603

2 564

286

319

218

100%

19

29

28

2

0

0

100%

213

345

334

12

41

42

100%

32

46

46

3

1

1

100%

73
107
57

132
91
46

105
90
47

-2
7
9

17
-81
-37

1
-94
-45

100%
100%
100%

11

15

15

-6

-10

-10

100%

160

2236

3307

3229

308

298

Delägda bolag
Copenhagen Malmö Port AB - koncern
Sydskånes Avfallsaktiebolag - koncern

467
770

671
1 177

687
1 119

-17
42

-37
29

-28 27,48%
26 45,98%

Sydvatten AB

235

355

351

18

19

9 33,53%

1472

2203

2157

43

11

7

873

1 355

1 337

6

6

Kommunalförbund
VA SYD
Räddningstjänsten Syd
TOTALT

0 66,18%

231

346

346

3

0

-9 62,18%

1104

1701

1683

9

6

-9

4 812

7 211

7 069

360

315

158

Siffrorna i tabellen avser 100 % av bolagens och kommunalförbundens intäkter och resultat

Bolagen och kommunalförbunden redovisar
sammantaget intäkter för perioden om
4 812 mnkr och ett resultat om 360 mnkr.
Helårsprognosen för intäkterna bedöms totalt till
7 211 mnkr, vilket är 144 mnkr högre än i
Ekonomisk prognos. Helårsprognosen för resultat
efter finansiella bedöms uppgå till 315 mnkr,
vilket är 109 mnkr högre än i Ekonomisk prognos
och 157 mnkr högre än budget.

MKB Fastighets AB-koncern
MKB Fastighets AB-koncernen redovisar för
perioden januari-augusti 2021 intäkter om
1 724 mnkr och ett resultat efter finansiella
poster om 286 mnkr. För helåret 2021
prognostiseras intäkter om 2 603 mnkr samt
resultat efter finansiella poster om 319 mnkr,
vilket är en positiv avvikelse med 101 mnkr
jämfört med budgeterat resultat. Avvikelsen
består i huvudsak av tillkommande nyproduktion
och hyresjustering. Kostnaderna ligger något
lägre än budgeterat.

Malmö Stadshus AB
Malmö Stadshus AB prognostiserar ett resultat
om 48 mnkr för 2021, vilket är 1 mnkr högre än
budgeterat resultat om 47 mnkr. Bolagets intäkter
utgörs av utdelning från MKB Fastighets AB och
kostnaderna avser framförallt ränta på lån från
Malmö stad. Avvikelsen beror på lägre
räntekostnader än budgeterat.
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och ett resultat efter finansiella poster om till
553 tkr.

Boplats Syd AB
För perioden januari-augusti 2021 redovisar
Boplats Syd AB intäkter om 19 mnkr och ett
resultat efter finansiella poster om 2 mnkr. Det
positiva resultatet för perioden beror på ökad
tillströmning av köande samt lägre kostnader än
budgeterat. Boplats Syd AB:s prognostiserade
resultat efter finansiella poster för 2021 uppgår
till 0 mnkr vilket är i nivå med budget. De ökade
intäkterna balanseras av ökade kostnader med
anledning av införandet av ett nytt
förmedlingssystem som beräknas vara på plats i
november.

Malmö Leasing AB
För perioden januari – augusti 2021 redovisar
Malmö Leasing AB intäkter om 73 mnkr och ett
resultat efter finansiella poster om – 2 mnkr. För
helåret 2021 prognostiseras intäkter om
132 mnkr samt ett positivt resultat efter
finansiella poster om 17 mnkr. Resultatet beror
på att Räddningstjänsten Syd ska lösa ut sina
fordon hos Malmö Leasing AB i enligt med
gällande leasingavtal i november 2021.

Malmö kommuns parkeringsaktiebolag

Malmö Live Konserthus AB

Malmö kommuns parkeringsaktiebolag redovisar
intäkter om 213 mnkr och ett resultat efter
finansiella poster om 12 mnkr för perioden
januari - augusti 2021, vilket är en negativ
avvikelse med 15,9 mnkr jämfört med budget.
Den negativa budgetavvikelsen beror i sin helhet
på coronapandemin och dess negativa effekt på
intäkter från korttidsparkering och
kontrollavgifter. Korttidsparkeringen påverkas
bland annat av de begränsningar som har gällt för
evenemang och mässor samt minskad pendling,
hemarbete, handel och resande. Intäkter från
månadsparkering översteg under perioden
budgeten med 3,5 mnkr. Ökningen bedöms
delvis bero på att pandemin gör att fler väljer bil
framför kollektivtrafik.

Malmö Live Konserthus AB redovisar för
perioden januari-augusti 2021 intäkter om
107 mnkr och ett resultat efter finansiella poster
om 7 mnkr. Bolaget prognostiserar för år 2021
intäkter om 91 mnkr, vilket är en positiv
avvikelse med 1 mnkr jämfört med budget. För
år 2021 prognostiseras resultat efter finansiella
poster uppgå till - 81 mnkr, vilket kan jämföras
med ett budgeterat resultat efter finansiella poster
om – 94 mnkr. Bolaget prognostiseras erhålla
koncernbidrag om 90 mnkr avseende år 2021.
Prognosen bygger på att publiken återvänder helt
efter den 29:e september. Bolaget arbetar
kontinuerligt med att planera om sin verksamhet
för att försöka maximera såväl antalet konserter
med besökare som resultatet per produktion
under hösten. Malmö Live Konserthus AB
bedömer att de kommer att ha en del extra
kostnader i samband med öppning av
verksamheten.

Bolaget prognostiserar intäkter om 345 mnkr för
helåret 2021. Resultat efter finansiella poster
prognostiseras uppgå till cirka 41 mnkr, vilket är
en negativ avvikelse mot budget med 1 mnkr.
Helårsprognosen bygger på antagandet att
pandemins negativa ekonomiska effekt kvarstår
hela året men att den mattats av under hösten.
En ny prispolicy togs fram under hösten 2020,
som förväntas ha en positiv effekt på ekonomin
under 2021–2023.

Malmö Stadsteater AB
Malmö Stadsteater AB redovisar för perioden
januari-augusti 2021 intäkter om 57 mnkr och ett
resultat efter finansiella poster om 9 mnkr. För
helåret 2021 prognostiseras intäkter om 46 mnkr
samt resultat efter finansiella poster om
- 37 mnkr. Bolaget prognostiseras erhålla
koncernbidrag om cirka 42 mnkr avseende år
2021.
Coronapandemin har påverkat verksamheten
genom inställda föreställningar och streamade
föreställningar till framförallt skolor. Bolaget har

Parkeringsövervakning i Malmö AB
Parkeringsövervakning i Malmö AB redovisar för
januari-augusti 2021 intäkter om 32 mnkr och ett
resultat efter finansiella poster om 3 mnkr. För
2021 prognostiserar bolaget intäkter om 46 mnkr
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tagit det av hyresstöd för januari-september 2021.
Prognosen för Malmö Stadsteater AB har gjorts
med antagande om att bedriva verksamheten fullt
ut utan publika restriktioner från och med
oktober.

Sydskånes Avfallsaktiebolag (SYSAV) koncern
För perioden januari – augusti 2021 redovisar
SYSAV intäkter om 770 mnkr och ett resultat
efter finansiella poster om 42 mnkr. För år 2021
prognostiserar bolaget intäkter om 1 177 mnkr,
vilket ligger 58 mnkr högre än budgeterat och
beror främst på högre avfallsintäkter.
Energiintäkterna ligger högre än budgeterat
beroende på större volymer men även på grund
av höga elpriser. Intäkterna för avfallsbränsle är
något lägre än budgeterat på grund av minskad
införsel av utländskt avfallsbränsle till följd av
coronapandemin. Kostnaderna för perioden
ligger i nivå med budget. Bolaget prognostiserar
ett resultat efter finansiella poster om 29 mnkr.

Minc i Sverige AB
För perioden januari-augusti 2021 redovisar Minc
i Sverige AB intäkter om 11 mnkr och ett resultat
efter finansiella poster om - 6 mnkr. För år 2021
prognostiserar bolaget intäkter om 15 mnkr och
ett resultat efter finansiella poster om - 10 mnkr.
Bolaget prognostiserar att erhålla koncernbidrag
om cirka 9 mnkr avseende år 2021. Anledningen
till resultatet är två projekt som Minc erhöll
projektbidrag för av Malmö stad under 2020, där
större delen av projekten genomförs under 2021.

Sydvatten AB
Copenhagen Malmö Port AB (CMP) koncern

Sydvatten AB redovisar för perioden intäkter om
235 mnkr och ett positivt resultat efter finansiella
poster om 18 mnkr. De prognostiserade
intäkterna för 2021 bedöms bli 355 mnkr, vilket
är 4 mnkr högre än budgeterat. Det
prognostiserade resultat efter finansiella poster
uppgår till 19 mnkr, vilket är 10 mnkr högre än
budget. Bidragande orsaker till den positiva
avvikelsen är framförallt den låga rörliga
marknadsräntan, lägre kostnader för kemikalier
och lägre avskrivningskostnader på grund av
förseningar i projekten. År 2021 är ett av de mest
projektintensiva åren i bolagets tioårsplan.

Copenhagen Malmö Port AB redovisar för
perioden januari – augusti 2021 intäkter om
467 mnkr och ett resultat efter finansiella poster
om - 17 mnkr. För år 2021 prognostiseras
intäkter om cirka 671 mnkr, vilket är 23 mnkr
bättre än Ekonomisk prognos, men en negativ
avvikelse med 16 mnkr jämfört med budget.
Resultat efter finansiella poster prognostiseras
uppgå till - 37 mnkr, vilket kan jämföras med ett
budgeterat resultat efter finansiella poster om
- 28 mnkr.
Bolaget tappade i början av året intäkter från
kryssningsverksamheten med anledning av
coronapandemin. Kryssningsverksamheten har
kommit i gång i framförallt Visby, men även
Köpenhamn och Malmö, vilket har haft en
positiv effekt på omsättningen om 10 mnkr
högre än budgeterat för perioden. Förutom
kryssningsverksamheten så har även
verksamhetsområdet olja påverkats av
coronapandemin relaterat till minskad flygtrafik
från Köpenhamn och Sturup, men även på grund
av en generell osäkerhet i oljemarknaden.

VA SYD
För perioden januari – augusti 2021 redovisar VA
SYD intäkter om 873 mnkr och ett resultat efter
finansiella poster om 6 mnkr. För helåret 2021
prognostiseras intäkter om 1 355 mnkr, vilket är
en positiv avvikelse med 18 mnkr jämfört med
budget. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av
högre brukningsavgifter främst från VA
kollektiven Malmö och Lund. Avskrivningarna
prognostiseras bli lägre än budgeterat med
anledning av att projekten senareläggs. Vidare
prognostiseras övriga kostnader vara 28 mnkr
högre än budget. Ökningen återfinns främst
inom kostnader för konsulttjänster, elektricitet
och övriga entreprenadarbeten. Resultat efter
finansiella poster prognostiseras för 2021 uppgå

Prognosen för 2021 förklaras förförallt av att
bolaget i slutet av år 2020 fick besked om att den
största kunden skulle lämna bolaget. Kunden står
för cirka 23 % av omsättningen på
Containersegmentet.
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till 6 mnkr som kan jämföras med budget om
0 mnkr.

Räddningstjänsten Syd
Räddningstjänsten Syd redovisar för perioden
januari – augusti 2021 intäkter om 231 mnkr och
ett resultat efter finansiella poster om 3 mnkr.
För år 2021 prognostiseras intäkter om
346 mnkr, vilket ligger i nivå med budget. För
2021 som helhet prognostiseras ett negativt
resultat på 50 tkr med ett underliggande negativt
balanskravsresulat på - 4 mnkr, vilket ska ställas i
relation till ett budgeterat negativt helårsresultat
på 8,5 mnkr.
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Investeringsredovisning
MALMÖ STAD NÄMNDER
Investeringsredovisningen innehåller en
totalsummering av investeringsutgifterna i
jämförelse med fastställd budget. På efterföljande
sidor särredovisas större investeringsprojekt som
varit föremål för behandling i kommunstyrelsen
eller kommunfullmäktige i form av ett så kallat
objektsgodkännande. Enligt gällande regelverk
inom kommunen ska berörd nämnd, före
påbörjande av ett investeringsobjekt, inhämta
objektsgodkännande från kommunstyrelsen om
den totala bruttoutgiften för objektet överstiger

15 mnkr. Om den totala bruttoutgiften för
objektet överstiger 50 mnkr ska
kommunfullmäktige lämna objektsgodkännande.
Dessa beslut följs upp under året genom
rapporteringen i Ekonomisk prognos, delårsrapport
och årsanalys/årsredovisning.
Under perioden har beslut tagits i
kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige
gällande sådana så kallade objektsgodkännande
om totalt 2 018 mnkr. Motsvarade period 2020
uppgick summan till 1 135 mnkr. En detaljerad
uppföljning av
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MALMÖ STADS BOLAG
När det gäller stadens bolag och
kommunalförbund prognostiseras
investeringarna för 2021 uppgå till totalt
3 188 mnkr, vilket är 424 mnkr lägre än budget.
Investeringarna omfattar framför allt bostäder,
men även investeringar i vatten- och
avloppsreningsverk.
INVESTERINGAR BOLAG OCH KOMMUNALFÖRBUND

Belopp i mnkr

Helägda bolag inom koncernen
Malmö Stadshus AB
Malmö Stadshus AB
MKB Fastighets AB - koncern
Malmö Kommuns Parkering AB
Malmö Leasing AB
Malmö Live Konserthus AB
Malmö Stadsteater AB
Delägda bolag
Copenhagen Malmö Port AB - koncern
Sydskånes Avfallsaktiebolag - koncern
Sydvatten AB
Kommunalförbund
VA SYD
Räddningstjänsten Syd
INVESTERINGAR TOTALT

Budget Utfall jan2021 aug 2011

Prognostiserad
Prognos
budgetavvikelse
2021
2021

74
1 782
109
53
2
2
2 022

0
714
65
50
2
0
831

77
1 421
109
73
2
1
1 683

-3
361
0
-20
0
1
339

67
151
459
677

40
63
201
304

67
151
350
568

0
0
109
109

879
34
913
3 612

418
6
424
1 559

862
75
937
3 188

17
-41
-24
424

Siffrorna i tabellen avser 100 % av bolagens och kommunalförbundens investeringar .
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OBJEKTSGODKÄNNANDE

Pågående investeringsprojekt - Uppföljning av beslut om objektsgodkännande
SPECIFIKATION AV PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT - UPPFÖLJNING AV OBJEKTSGODKÄNNANDE - delårsrapport 2021

NÄMND OCH OBJEKT

Beslutsdatum

Beslutad
totalutgift

INVESTERINGSUTGIFT
Beräknad
Prognos Utfall t.o.m.
totalutgift
avvikelse aug 2021

DRIFTSKONSEKVENSER
Beslutad
Beräknad
Prognos
totalutgift
totalutgift
avvikelse

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

184,0

189,4

-5,4

45,0

45,0

0,0

Station Rosengård

75,0

75,0

0,0

75,0

Station Persborg

16,5

16,5

0,0

16,5

Allmän plats

8,5

8,5

0,0

16,3

47,5

52,9

-5,4

52,9

Allmän platsmark Malmö Live

KS 2012-05-30

43,0

39,2

3,8

38,8

5,5

4,4

1,1

Nobeltorget

KS 2013-01-16

28,9

29,0

-0,1

29,1

2,5

2,5

0,0

Lokalgator och park inom Limhamns läge

KS 2013-02-06

38,3

44,6

-6,3

44,4

0,7

1,0

-0,3

Detaljplan 5189 (Badhus i Hyllie)

KF 2013-06-18

78,4

84,2

-5,8

57,5

9,3

9,9

-0,6

Utbyggnad Norra Hamnen

KF 2013-08-29

260,0

260,6

-0,6

140,5

16,0

14,3

1,7

Vintrie Park

KS 2013-11-06

75,3

66,0

9,3

61,2

8,9

6,4

2,5

Slussplan

KS 2013-11-06

16,6

17,3

-0,7

17,3

2,0

1,9

0,1

Gyllins Trädgård samt Husie 172-123

KS 2013-11-27

21,3

36,0

16,4

35,7

1,5

2,2

0,7

KF 2017-06-21

31,1

Gyllins Trädgård naturpark, temalekplats, entréområde

KS 2013-11-27

41,0

25,6

15,4

25,4

5,8

3,7

2,1

Kvarteret spårvägen

KF 2014-02-27

117,5

164,4

-25,4

108,0

8,6

8,8

0,3

KF 2017-02-23

21,5

1,4

0,5

Industrigatan

KS 2014-02-05

25,7

26,5

-0,8

25,7

2,3

2,3

0,0

Cykelbana Nobelvägen

KS 2014-02-05

25,9

39,8

-9,2

39,8

2,1

2,5

-0,6

KS 2018-05-30

4,7

Södra Vattenparken

KS 2014-04-02

35,5

38,0

-2,5

36,0

0,8

0,7

0,1

Kvarteret Gäddan

KF 2014-09-25

210,0

209,3

0,7

176,1

19,2

16,9

2,3

-0,2

Naturområde o lekplats Ängsövägen

KS 2015-02-04

21,0

14,1

6,9

14,1

2,1

1,3

0,8

Park o gator skola Hyllie

KS 2015-02-04

34,3

33,1

1,2

33,1

2,7

2,3

0,4
0,2

Park, grönstråk, överfarter mm Gottorp

KS 2015-05-27

15,2

13,0

2,2

13,0

1,2

1,0

Vintrie 6:3 kv mark o allmän platsmark

KS 2016-04-06

39,0

37,6

1,4

37,1

3,1

2,7

0,4

Allétorget och Sagas gränd dp 5051

KS 2016-05-04

20,6

22,3

-1,7

22,3

1,8

1,2

0,6

Elinegård gång- och cykeltunnel

KS 2016-06-01

29,6

15,7

13,9

15,7

1,8

1,1

0,7

Elinegård dp 4959

KS 2016-08-17

35,5

32,7

2,8

32,7

3,0

2,5

0,5

Dungen dp 5361

KS 2016-08-17

29,6

31,4

-1,8

27,5

2,1

1,8

0,3

Bassängen 3 Dp 5424

KF 2016-09-01

105,0

101,5

3,5

3,2

7,7

6,1

1,6
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NÄMND OCH OBJEKT

Beslutsdatum

Beslutad
totalutgift

INVESTERINGSUTGIFT
Beräknad
Prognos Utfall t.o.m.
totalutgift
avvikelse aug 2021

DRIFTSKONSEKVENSER
Beslutad
Beräknad
Prognos
totalutgift
totalutgift
avvikelse

Tekniska nämnden
Kvarteret Cementen Dp 2302

KF 2016-09-01

106,8

KF 2018-06-19

13,0

119,8

0,0

71,5

7,4

6,8

1,3

Lindängen centrum Dp 5404

KF 2016-09-29

112,6

88,4

24,2

35,2

7,6

5,5

2,1

Sportsbyn

KS 2016-10-05

35,5

28,4

7,1

27,3

2,7

1,9

0,8

Kvarteret Brännaren

KF 2016-10-27

133,0

137,6

-4,6

66,9

8,9

6,8

2,1

Elinegård - parker och grönområden

KS 2016-10-30

36,0

29,9

6,1

25,5

4,1

3,3

0,8
0,4

0,7

Priorn Dp 5423

KS 2017-02-01

19,3

19,5

-0,2

7,8

1,3

0,9

Helelektrisk buss linje 3 & 7

KS 2017-03-29

20,0

19,0

1,0

18,9

1,4

1,3

0,1

Söder om klipporna Dp 5467

KF 2017-08-31

88,0

66,9

21,1

23,1

6,7

5,3

1,4

Västra Dockan

KS 2017-08-16

34,2

33,8

0,4

12,1

2,6

2,3

0,3

Sege Park

KF 2017-08-31

258,0

237,0

21,0

113,0

17,8

15,1

2,7

Va-anläggning till Kölnans koloniområde

KS 2017-12-06

20,0

20,6

-0,6

20,6

0,1

0,1

0,0

Rosengård 130:250, Dp 5448, Södra Botildenborg

KS 2017-12-06

22,7

20,2

2,5

19,6

0,8

0,6

0,2

Infrastrukturåtgårder Malmöexp linje 8 etapp 1A

KF 2017-12-20

59,5

52,5

7,0

52,4

8,7

7,5

1,2

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

KS 2018-01-10

19,0

17,9

1,1

8,9

1,3

1,0

0,3

Kvarteret Trollhättan, Dp 5274, projektnummer 5336

KS 2018-01-10

25,6

25,5

0,1

3,4

2,3

2,0

0,3

Söderkulla - etapp 1

KS 2018-02-07

22,1

20,0

2,1

19,9

1,5

1,2

0,3

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

KS 2018-04-04

23,0

23,0

0,0

16,3

1,1

1,0

0,1

Malmö idrottsgrundskola, projnr 5826

KS 2018-06-13

16,0

15,5

0,5

2,4

0,4

0,4

0,1

Söder om spåren i Hyllie projnr 7343

KS 2018-06-13

29,5

32,0

-2,5

18,4

1,7

1,4

0,3

Va-anläggning Almåsa koloniområde

KS 2018-06-13

40,0

42,2

-2,2

23,1

0,2

0,2

0,0

Ny ridanläggning i Husie

KF 2018-06-19

59,0

70,0

-1,0

70,0

5,4

4,5

0,9

Etablering av ny ridanläggning i Husie (utökning)

KF 2020-12-22

10,0

Abborren, Hamnen 21:147 mfl

KS 2018-06-13

26,9

25,4

1,5

3,5

1,8

1,5

0,3

Varvshallarna Dp 5175

KF 2018-09-27

142,0

142,0

0,0

79,1

11,7

9,2

2,5
0,6

Södra delen av esplanaden m.m. i Västra Hamnen

KF 2018-10-25

66,2

66,3

-0,1

51,7

5,3

4,7

Färdigställande av gator vid Hyllie allé

KF 2018-11-22

65,8

52,4

13,4

46,8

5,5

3,9

1,5

Område sydväst om Lockarps trafikplats, Dp 5466

KS 2018-11-07

25,0

24,4

0,6

15,8

0,4

0,4

0,0

Investering i parkeringsautomater

KS 2019-01-16

25,3

20,9

4,4

20,9

1,3

0,9

0,4

Elinegård, färdigställande av gator och park projektnummer 8704

KF 2019-02-28

67,0

79,6

-12,6

45,5

6,0

5,1

0,9

Övägen och Strandgatan

KS 2019-06-11

37,9

37,5

0,4

26,4

2,2

1,6

0,6
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NÄMND OCH OBJEKT

Beslutsdatum

Beslutad
totalutgift

INVESTERINGSUTGIFT
Beräknad
Prognos Utfall t.o.m.
totalutgift
avvikelse aug 2021

DRIFTSKONSEKVENSER
Beslutad
Beräknad
Prognos
totalutgift
totalutgift
avvikelse

Tekniska nämnden
Mölledalsskola 1, projnr 5324

KS 2019-06-11

18,6

18,7

-0,1

4,8

1,1

1,0

0,1

Färdigställande av gator, Limhamns läge, kv Cementen, nordvästra delen

KS 2019-06-11

23,4

23,1

0,3

11,7

1,8

1,4

0,4

Allmän platsmark dp 5475, Triton 7

KS 2019-08-14

19,4

19,4

0,0

10,0

1,1

0,7

0,4

Allmän platsmark Bilen 23-25 mfl

KS 2019-11-13

17,5

17,5

0,0

4,1

1,1

0,8

0,3

Förlängning busskörfält Stockholmsvägen

KS 2019-11-13

21,0

21,0

0,0

15,9

3,1

2,7

0,4

Erosionsskydd havsbotten Norra Hamnen (CMP)

KS 2019-11-13

20,0

17,6

2,4

17,6

1,0

0,7

0,4

Beläggningsreinvesteringar 2020-2022

KF 2019-12-19

165,0

165,0

0,0

80,0

15,9

13,9

2,0

Utbyggnad av allmän platsmark och kvartersmark, Söder om badhuset, Hyllie
Anläggande av allmän platsmark och utveckling av kvartersmark inom kvarteret
Fodret
Etablering av Hyllie stadsdelspark samt förlängningen av Hyllie boulevard

KF 2020-02-27

100,0

81,5

18,5

33,3

7,5

4,8

2,7

KF 2020-02-27

83,0

83,0

0,0

15,6

5,6

4,4

1,2

KF 2020-03-19

219,0

175,5

43,5

31,2

17,5

12,4

5,1

Projekt 3352 Delprojekt 2 Davidshallsgatan inom MEXlinje 8, storstadspaketet

KF 2020-06-03

29,6

23,4

6,2

2,8

1,8

1,3

0,5

Utbyggnad av Carlsgatan

KS 2020-08-19

47,5

48,0

-0,5

4,0

4,0

3,5

0,5

Etablering av cykelbana längs bellevuestråket

KS 2020-08-19

37,4

60,0

-22,6

1,2

3,4

2,7

0,7

Södra Varvsbassängen – Uppgrundning 2020–2022

KS 2020-09-09

41,6

41,6

0,0

1,0

1,2

0,9

0,3

Kollektivtrafikstråket

KF 2020-10-29

196,0

196,0

0,0

5,1

10,2

6,8

3,4

Gottorp etapp 1

KS 2020-11-11

28,0

28,1

-0,1

1,0

1,0

0,9

0,1

Hallenborgs gata

KS 2020-11-11

43,8

43,9

-0,1

27,7

3,4

3,2

0,2

Reinvesteringar kanalslänter 2021-2023

KS 2020-12-09

30,0

30,0

0,0

0,0

0,6

0,5

0,1

Kv. Smedjan, Dp 5460

KS 2021-02-10

22,3

22,3

0,0

0,5

1,8

1,4

0,4

Elinegård, etapp 2, Dp 5618

KS 2021-02-10

32,4

32,4

0,0

1,0

2,7

2,1

0,6

Nummertolvsvägen

KS 2021-02-10

21,5

18,2

3,3

3,4

1,6

1,4

0,2

Gottorps allé, etapp 2, Dp 5615

KF 2021-03-04

133,0

133,0

0,0

1,2

9,9

9,9

0,0

Härbärget, Hyllie, Dp 5589

KF 2021-03-04

153,0

153,0

0,0

5,0

10,3

10,3

0,0

Södra och Mellersta Holma, samt del av projekt 3380, Storstadspaketet

KF 2021-03-04

286,0

286,0

0,0

15,6

12,8

8,7

4,1

Citadellsfogen, Dp 5565

KF 2021-05-20

350,0

350,0

0,0

26,5

18,5

18,5

0,0

Projekt 8583 Magnolia (Bunkeflo)

KF 2021-05-20

182,0

182,0

0,0

0,5

6,2

6,2

0,0

Varvsstaden, Dp 5554

KF 2021-05-20

95,1

98,5

-3,4

0,2

6,2

6,4

-0,2

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

KF 2016-12-20

57,0

57,0

0,0

3,2

Om-, till- och nybyggnation inom Djupadalsskolan

KF 2017-08-31

139,0

166,9

1,1

164,2

KF 2020-04-29

29,0
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INVESTERINGSUTGIFT
NÄMND OCH OBJEKT

Beslutsdatum

Beslutad
totalutgift

Beräknad
totalutgift

DRIFTSKONSEKVENSER

Prognos Utfall t.o.m.
avvikelse aug 2021

Servicenämnden (för servicenämnden beslutas ej om driftskonsekvenser för enskilda investeringsobjekt då dessa istället uppstår hos beställande nämnd)
Grundskola och förskola i Västra Varvsstaden

KF 2017-12-20

281,0

305,0

-24,0

280,1

Nya Högaholmsskolan, Folkvisan *

KF 2018-03-01

235,5

223,6

59,0

25,0

Utökat objektsgodkännande för nybyggnation av Nya Högaholmsskolan*

KF 2020-06-18

47,1

Nybyggnation av Rönneholms förskola, Rönneholm 3 STK

KF 2018-06-19

127,0

122,0

5,0

114,8

Byte av belysning på Kirsebergsskolan*

KS 2018-05-30

22,0

16,8

5,2

11,7

Wowra LSS Sallerup

KS 2018-08-15

28,0

30,0

-2,0

24,8

Ellstorps förskola, Balders Hage 1

KF 2018-08-30

74,0

77,6

-3,6

69,9

Renovering av Lokstallet, kvarteret Cementen

KS 2018-09-05

6,0

6,0

0,0

0,0

Om-, till- och nybyggnation av Slottsstadens skola

KF 2019-01-31

265,0

265,0

0,0

80,7

Malmö Idrottsgrundskola, Innerstaden 9:173

KF 2019-03-21

330,0

320,0

10,0

281,0

Renovering Heleneholms sporthall

KS 2019-09-11

49,0

45,0

4,0

41,4

Anslutningar till fastigheter i Sege park

KS 2019-11-13

28,5

39,5

0,0

31,1

KF 2021-08-18

11,0

Nybyggnation Källängens förskola*

KF 2020-02-06

78,0

70,0

8,0

56,2

Renovering Henrik Smithsgården (WMU)

KF 2020-02-06

60,0

60,0

0,0

3,8

Till- och ombyggnation av Hipp

KF 2020-03-19

96,0

110,0

0,0

18,9

KF 2021-06-23

14,0

Etablering av paviljonger för Tygelsjöskolan, Tygelsjö 41:40

KS 2020-06-17

28,0

28,0

0,0

1,9

Nybyggnation av Hermodsdalsparkens förskola

KF 2020-06-18

105,0

105,0

0,0

11,9

Nybyggnation av Stensjöns förskola*

KF 2020-06-18

86,0

118,5

-32,5

7,3

Nybyggnation av Ärtans förskola*

KF 2020-06-18

79,0

63,0

16,0

22,7

Nybyggnation av Bollens förskola

KF 2020-09-03

97,0

97,0

0,0

7,0

Renovering av yttertak och terrasser på Rådhuset, Sankt Knut 9

KS 2021-02-10

19,0

19,0

0,0

0,1

Renovering av Johannesskolans tak och fasad, Klärken 5

KS 2021-02-10

15,4

15,4

0,0

5,2

Nybyggnation av Hedmätaren LSS, Hedmätaren 1

KS 2021-02-10

48,5

45,7

2,8

17,0

Ombyggnation av byggnad A, B och G inom Dekanen 1

KF 2021-03-04

126,5

126,5

0,0

12,5

Nybyggnation av Sifs förskola, Skyfallet 1
KF 2021-03-31
Kungshögsskolans ombyggnation av byggnad B samt rivning och nybyggnation
KF 2021-05-20
av byggnad A och C inom fastigheten Oxie 45:2

87,4

81,0

6,3

10,2

244,0

244,0

0,0

12,5
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Beslutad
totalutgift

Beräknad
totalutgift

Prognos
avvikelse

Kommentarer till pågående investeringsprojekt
Projekt där beräknad totalutgift avviker mer än 10 % från beslutat objektsgodkännande kommenteras nedan.
Kontinentalbanan
Beslutad ram för kontinentalbanan uppgår totalt till 184 mnkr, enligt fyra olika beslut i Kommunfullmäktige. Objektsgodkännande för bidrag till statlig
infrastruktur avseende de tre stationerna uppgår till 136,5 mnkr och investeringsutgifter avseende allmän platsmark kring stationerna uppgår till
47,5 mnkr.
Bidrag till statlig infrastruktur avseende Östervärn etapp 2 redovisades i sin helhet som en kostnad i resultaträkningen år 2017, 30 mnkr. Gällande övriga
bidrag till statlig infrastruktur har avsättningar gjorts i takt med att besluten fattats. Det innebär att resterande 106,5 mnkr löses upp under 25 år, vilket
därmed genererar årliga kostnader i resultaträkningen. Utfallet lämnas tomt för stationerna i tabellen ovan, då dessa utgifter skiljer sig från övriga
objektsgodkännanden i form av redan gjorda avsättningar/resultatföringar. Prognosen för kontinentalbanan totalt sett uppgår till 189,4 mnkr.
Lokalgator och park inom Limhamns läge
Ökade utgifter för färdigställande av lokalgator och park inom Limhamnsläge beroende på marknadsläget samt att exploateringstiden har varit utsträckt
och att färdigställandet gjorts etappvis på grund av utvecklingen av området. Avvikelserapporteringen kommer att ske genom slutrapport av projektet.
Kvarteret Spårvägen
Prognosen för allmän plats har ökat ytterligare efter att vi har fått in pris på entreprenad av Spårvägstorget och Garageplan. Ett utökat
objektsgodkännande planeras då avvikelsen mot beslutad ram överstiger 10 %.
Cykelbana Nobelvägen
På grund av flertalet tillägg och ändringar under projektets gång har entreprenadkostnaden blivit dyrare än kalkylerat. Avvikelserapporteringen kommer
att ske genom slutrapport av projektet.
Elinegård, färdigställande av gator och park projektnummer 8704
Entreprenaden har blivit mer kostsam på grund av minskad framdrift pga. husbyggen samt lagningar av skador från byggtrafik. Även betydande
kostnader för tunga skydd och avstängningsanordningar för att upprätthålla säkerhet mot tredje man. Ett utökat objektsgodkännande planeras då
avvikelsen mot beslutad ram överstiger 10 %.
Etablering av cykelbana längs Bellevuestråket
Under detaljprojektering har försvårande omständigheter gällande vägkonstruktionens beskaffenhet uppdagats. Omständigheterna kring
vägkonstruktionen påverkar tidplan och kalkyl. Ett utökat objektsgodkännade planeras.
Nya Högaholmsskolan, Folkvisan
Projektet har handlats upp till en lägre kostnad jämfört med budget.
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Byte av belysning på Kirsebergsskolan
Totalprognosen är lägre pga. en gynnsam upphandling av entreprenaden.
Nybyggnation Källängens förskola
Totalprognos är lägre pga. en gynnsam upphandling av entreprenaden.
Nybyggnation av Stensjöns förskola
Kalkylen, efter program och systemhandling, visar en total projektkostnad på 118,5 mnkr. Kalkylen har kommunicerats med förskoleförvaltningen.
Reviderat hyresavtal och ansökan om utökat objektsgodkännande ligger i beslutsprocessen.
Nybyggnation av Ärtans förskola
Projektet har handlats upp till en lägre kostnad jämfört med budget.

Ekonomiskt avslutade investeringsprojekt - Uppföljning av beslut om objektsgodkännande
SPECIFIKATION AV EKONOMISKT AVSLUTADE INVESTERINGSPROJEKT - UPPFÖLJNING AV OBJEKTSGODKÄNNANDE

NÄMND OCH OBJEKT

Beslutsdatum

INVESTERINGSUTGIFT
Beslutad
Slutlig
Slutlig
totalutgift
totalutgift
avvikelse

DRIFTSKONSEKVENSER
Beslutad
Slutlig
Slutlig
totalutgift
totalutgift
avvikelse

Tekniska nämnden
Eftersatt underhåll och omisolering av äldre broar

KS 2016-06-01

30,3

29,3

1,0

Servicenämnden (för servicenämnden beslutas ej om driftskonsekvenser för enskilda investeringsobjekt då dessa istället uppstår hos beställande nämnd)
Förskola Husie 172:123

KF 2017-05-24

92,0

98,1

-6,1

Grundskola Husie 172:123

KF 2017-05-25

219,0

232,1

-13,1

Ombyggnation av Wisdome, Tekniska museet

KS 2019-08-14

19,5

20,8

-1,3

Hyllie brandstation

KS 2017-05-31

45,0

58,0

5,0

Hyllie brandstation, utökat objektsgodkännande

KF 2018-12-20

18,0

Österportskolan, Fliten 5, Ventilation och annan teknisk utrustning

KF 2018-10-25

75,5

72,8

2,7

Rivning Annebergsskolan och uppförande av ny skola

KF 2018-04-26

205,0

197,4

7,6

Renovering av Monbijouskolan, Monbijou 15

KF 2019-03-21

76,0

76,1

-0,1

Nybyggnation Stenåkerns LSS

KS 2019-09-11

35,5

36,0

-0,5

Kommentarer till ekonomiskt avslutade projekt
Det finns ingen avvikelse att kommentera.
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2,1

1,6

0,5

