Denna budgetskrivelse utgör nämndens information till kommunstyrelsen inför dess beredning av förslag
till budget som föreläggs kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges budget kommer att avse budgetåret
2019 med plan för 2020-2024.

Arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar för att ge stöd och hjälp till de mest utsatta Malmöborna
och har genom sitt uppdrag en avgörande roll i att bidra till en hållbar utveckling i Malmö stad. Nämnden
har flera utmaningar som är komplexa och som bedöms kräva både strategiskt och långsiktigt arbete.
Malmös förväntade befolkningsökning bedöms påverka flera av nämndens verksamheter, vilket då påverkar behovet av insatser inom verksamhetsområden såsom ekonomiskt bistånd, hemlöshet och barn och
familj. Samarbete och samverkan med andra nämnder, myndigheter och den idéburna sektorn är avgörande i nämndens arbete för att kunna tillgodose brukarnas komplexa behov och för att kunna möta de
utmaningar som hänger samman med befolkningsökningen, den förväntade efterfrågan på insatser och
behovet av effektivt resursutnyttjande.
Prognoser visar att antalet arbetssökande med utsatt ställning på arbetsmarknaden, till exempel låg utbildningsbakgrund och liten erfarenhet av arbete, förväntas öka i Malmö. Utvecklingen bedöms leda till att
antalet personer som är i behov av ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser kommer att ligga på
en fortsatt hög nivå. Arbetssätt, som till exempel Hela Familjen 2.0 och Malmökraften, behöver utvecklas
och implementeras i hela organisationen. Eftersom forskning har visat att långvarig ekonomisk utsatthet är
en riskfaktor för barn och unga, behöver nämnden prioritera barnfamiljer i detta arbete. Att använda hela
Malmö stad som arbetsgivare för Malmöbor med ekonomiskt bistånd är en prioriterad åtgärd under perioden.
Bostadsbrist har gjort att antalet hemlösa har ökat kraftigt i Malmö de senaste åren. Arbetet med att motverka hemlöshet behöver prioriteras eftersom hemlöshet är en riskfaktor för barns utveckling och kan
hindra de vuxnas inträde på arbetsmarknaden Nämnden har påbörjat ett riktat förändringsarbete som på
sikt förväntas minska kostnaderna för hemlöshet. Det innefattar en bokningscentral, bostadsrådgivning,
en särskild satsning på att förkorta tiden då hemlösa hushåll bor i tillfälliga och akuta boenden samt en
effektivare hantering av kommunens övergångs- och genomgångslägenheter. Eftersom dessa förändringar
inte är av engångskaraktär bedömer nämnden att medel behöver fortsätta avsättas under perioden 20192024.
Socialtjänsten har, under en längre tid, haft ett ökat inflöde av ansökningar och anmälningar som rör barn
och unga och denna utveckling bedöms att fortsätta under en tid framöver. Nämndens verksamheter för
barn och familj kommer under perioden att arbeta för att förflytta arbetet från myndighetsutövning mot
förebyggande, tidiga och tillgängliga insatser. Därmed bedöms medel behöva avsättas till nya insatser från
och med 2019.
Nämnden bedömer att det finns behov av att säkerställa en bättre fungerande vårdkedja för Malmöbor
med missbruks- eller beroendeproblematik, genom ett utökat och tillgängligt stöd före, under och efter
behandling. Denna satsning kräver investeringar, men bedöms kunna sänka kostnaderna för missbruksoch beroendevården på längre sikt.
För att möta framtidens utmaningar kommer nämnden att utnyttja digitalisering som en möjlighet till
verksamhetsutveckling. Detta bedöms kräva ett omfattande och strategiskt utvecklingsarbete. Parallellt
med införande av digitalisering kommer nämnden att arbeta med det digitala utanförskapet bland nämndens målgrupper så att utvecklingen inte leder till en ökad utsatthet.
Nämnden har behov av att rekrytera fler socialsekreterare samt att höja kompetensen hos medarbetarna,
på kort och på lång sikt och behöver avsätta medel för detta. Nämnden har även identifierat behov av ny
kompetens för att bättre möta Malmöbornas behov av insatser från nämnden.

Arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar för att ge stöd och hjälp till de mest utsatta Malmöborna
och har genom detta uppdrag en avgörande roll i att bidra till en hållbar utveckling i Malmö. Nämnden
bidrar redan idag till många av de globala hållbarhetsmålen, men kommer att arbeta för att stärka hållbarhetsarbetet ytterligare. Samtidigt ser nämnden flera och komplexa utmaningar i sin verksamhet. Välfärdsfrågorna behöver ledas och utvecklas in i framtiden, med en stabil och tydlig organisation som grund, där
resurser och kompetens effektivt tas tillvara i syfte erbjuda Malmöborna likvärdiga insatser av god kvalitet.

Regeringen har beslutat om en översyn av socialtjänstlagen som ska redovisas i december 2018. Översynen är omfattande och kommer bland annat lämna förslag på socialtjänstens struktur och uppdrag, hur
långsiktigt förebyggande arbete kan främjas samt hur handläggningen kan förenklas utan att riskera rättssäkerheten och kvaliteten i vården. Översynen ska leda till en lagstiftning som underlättar effektiva insatser
baserade på kunskap och av god kvalitet. Hur detta kommer att påverka arbetet inom socialtjänsten är
ännu oklart.
Under de senaste åren har den statliga styrningen av kommunerna blivit mer omfattande (Statens styrning av
kommunerna, Statskontoret, 2016:24) men regeringens beslut att inrätta tillitsdelegationen tyder på att utvecklingen kan vara på väg att vända. Sammantaget är det oklart hur utvecklingen av den statliga styrningen kommer att påverka nämnden fram till 2024.
Enligt Malmö stads senaste befolkningsprognos förväntas befolkningen öka med cirka 50 000 personer de
närmsta tio åren och ökningen är som högst bland barn och unga i grundskole- och gymnasieåldrarna.
Befolkningstillväxten bedöms påverka flera av nämndens verksamheter, till exempel ekonomiskt bistånd
och hemlöshet. Den kan även leda till att fler barn och familjer behöver stöd och insatser från socialtjänsten och att flera verksamheter behöver anpassas utifrån förändrade förutsättningar.
Under perioden kommer nämnden att stärka sitt arbete med delaktighet och barnets rättigheter. Delaktighet och inflytande är viktiga framgångsfaktorer för jämlik hälsa och för utvecklingen av ett hållbart
Malmö. Malmö stads Hållbarhetsrapport 2016 drog slutsatsen att det framöver kommer att bli viktigare att
involvera de grupper i samhället som är mest utsatta, till exempel genom ett ökat fokus på medskapande
och genom att utveckla nya former för samverkan. Implementeringen av Utvecklingsplan för arbetet med barnets rättigheter kommer att vara en viktig prioritering för nämnden under perioden. Nämnden kommer
även att bevaka eventuella beslut kring att göra FN:s barnkonvention till svensk lag.
Den psykiska ohälsan ökar i samhället, både bland vuxna och bland barn och unga (se bland annat Malmö
stads Hållbarhetsrapport 2017), vilket ställer ökande och förändrade krav på arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter. En bristande tillgänglighet inom den psykiatriska vården kan leda till att fler
söker hjälp hos arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter. Nämnden arbetar för att öka antalet
integrerade verksamheter med Region Skåne för både barn och vuxna för att vård och stöd ska ges så
tidigt, samordnat och effektivt som möjligt.
I Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) skatteprognos är ökningen av skatteunderlaget påtagligt lägre
jämfört med föregående prognos. SKL bedömer att svensk bruttonationalprodukt kommer att växa långsammare under 2019 då högkonjunkturen når då sin topp. Under flera år har skatteunderlaget ökat med
mer än 4,5 procent per år. Från och med 2019 beräknas den årliga ökningstakten i stället ligga under 3,5
procent. De långsiktiga ekonomiska förutsättningar som staden står inför innebär behov av effektiviseringar för nämnden.
Trygghet
Det trygghetsskapande och förebyggande arbetet är ett brett samhällsuppdrag som kräver samarbete och
samverkan mellan olika myndigheter, organisationer, civilsamhälle, näringsliv och medborgare. Unga
vuxna i kriminalitet och gängkriminalitet ställer nya krav på samverkanslösningar och insatser för de som

vill hoppa av.
Nämnden bedömer att det finns behov av en fortsatt förstärkning av arbetet för att motverka våld i nära
relation och hedersrelaterat våld och förtryck. Under år 2017 ändrade polisen sin tolkning av sekretessregler vilket ledde en trettioprocentig minskning av antalet ärenden hos Koncept Karin och därmed till att färre
våldsutsatta kvinnor och deras barn kunde erbjudas stöd och hjälp.Bostadsbristen i Malmö påverkar kvinnor och barn som har blivit utsatta för våld i nära relation eftersom det är en utmaning att hitta långsiktiga,
säkra boendelösningar.
Digitalisering
Inom arbetsmarknads- och socialnämnden krävs ett omfattande strategiskt utvecklingsarbete för att kunna
utnyttja digitaliseringens möjligheter och för att hitta nya sätt att möta Malmöbornas behov. Det finns
brukare som förväntar sig digitala lösningar som nämnden inte kan leverera idag. Det finns behov av att
öka rättssäkerheten, effektivisera processer och förbättra förvaltningens tillgänglighet och individens inflytande med stöd av digitala lösningar. Parallellt med digitaliseringen behöver nämnden även arbeta med det
digitala utanförskapet bland nämndens målgrupper, detta för att utvecklingen inte ska leda till en ökning
av deras utsatthet i samhället.
Kompetensförsörjning
Den tillgängliga kompetensen i yrkesgrupperna socialsekreterare och sektionschef motsvarar inte verksamheternas behov. Det finns behov av att rekrytera fler socialsekreterare, men även av att behålla samt
att höja kompetensen hos befintliga medarbetare. I detta syfte har ett kompetensutvecklingsprogram för
socialsekreterare med lång yrkeserfarenhet tagits fram. Det pågår och planeras även andra insatser och
aktiviteter för att nå nämndens kompetensförsörjningsmål. Ett exempel på detta är kompetenshöjande
insatser för förvaltningens sektionschefer i det personliga ledarskapet och att vid behov, genom stabsfunktionerna, ge det stöd som efterfrågas för att underlätta chefernas uppdrag. Förvaltningen arbetar även
med att utveckla ny kompetens för att möta nya målgrupper och utmaningar.
Samarbete och samverkan
Fler Malmöbor ska ges förutsättningar att klara sig och sin livsföring själv. Det innebär att alla insatser
som behövs för att lyckas med detta ska undersökas och genomföras. Nämndens verksamheter arbetar i
stor utsträckning i samarbete och samverkan med andra aktörer i samhället och nämndens utmaning är att
utveckla robusta samarbeten och samverkan som leder till att fler klarar sig själv.
En ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft den 1 januari 2018
och samtidigt upphävdes lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. En överenskommelse kring hur denna samverkan ska ske har tecknats mellan Region Skåne och Skånes kommuner.
Från och med januari 2019 minskar tidsfristen för utskrivning från sluten psykiatrisk vård från 30 dagar till
tre kalenderdagar och nämnden måste då öka beredskapen vid utskrivning från slutenvård. Konsekvenserna kan även bli ökade kostnader för nämnden om utskrivningsklara brukare blir kvar på sjukhus. Om
nämnden inte kan ta emot en utskrivningsklar patient inom tre dagar, ska nämnden lämna ersättning till
Region Skåne med ett belopp som motsvarar genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn i den slutna
vården (7 100 kronor för 2018).

Arbetsförmedlingens prognos för Skåne visar på fortsatt ökning av arbetslösheten, trots god konjunktur
och ett ökat antal arbetstillfällen. Prognosen visar också att andelen arbetslösa med utsatt ställning på arbetsmarknaden, till exempel personer med låg utbildningsbakgrund och utomeuropeiskt födelseland,
kommer att fortsätta att öka. Antalet hushåll som beviljades ekonomiskt bistånd minskade med tre procent år 2017 jämfört med 2016 trots att arbetslösheten i Malmö var i stort sett oförändrad.

Sammantaget visar prognoser och verksamhetsstatistik att antalet personer i behov av ekonomiskt bistånd
och arbetsmarknadsinsatser kommer att ligga på en fortsatt hög nivå i Malmö. Under år 2018 pågår ett
omfattande arbete med att nyttja hela Malmö stad som arbetsgivare för försörjningsstödstagare, inom
ramen för Jobbpakten, och detta kommer att påverka nämndens arbete även under perioden 2019-2024.
För att göra skillnad för de mest utsatta försörjningsstödstagarna behöver nämnden implementera nya
arbetssätt för att hjälpa fler hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd att bli självförsörjande. Cirka 40
procent av hushållen med ekonomiskt bistånd i Malmö stad har haft bistånd i mer än två år. Eftersom
forskning har visat att långvarig ekonomisk utsatthet är en riskfaktor för barn och unga, behöver nämnden
prioritera barnfamiljer i detta arbete.
Nämndens uppdrag är att anpassa verksamheten efter målgruppernas behov av insatser. Till exempel ser
nämnden en ökning av individer med låg utbildningsnivå och av kvinnor med svag ställning på arbetsmarknaden. Under de kommande åren förväntas även inflödet av nyanlända som har avslutat sin etablering hos arbetsförmedlingen samt ensamkommande barn som avslutat sina gymnasiestudier att öka. En
större andel av dessa personer bedöms ha mer omfattande behov på grund av fysiska och psykiska trauman.

Antalet hemlösa har ökat kraftigt de senaste åren och uppgick i oktober 2017 till 1 752 kvinnor och män
(12 fler jämfört med 2016) och 1070 flickor och pojkar (183 fler jämfört med 2016). Under 2017 har ökningen av antalet vuxna i hemlöshet avtagit medan antalet barn har fortsatt att öka. Av de vuxna beräknas
69 procent tillhöra gruppen strukturellt hemlösa vars problem i huvudsak är att de saknar egen bostad.
Ökningen har lett till att fler hemlösa beviljas tillfälligt boende i form av hotell, vandrarhem eller liknande.
Arbetet med att motverka hemlöshet behöver prioriteras eftersom hemlöshet är en riskfaktor för barns
utveckling och kan hindra de vuxnas inträde på arbetsmarknaden.
För att få kontroll över kostnadsutvecklingen för hotell och vandrarhem behöver staden utveckla egna
akuta boendelösningar för, i första hand, barnfamiljer. För att möta det ökade behovet av bostäder behöver nämnden öka antalet övergångs- och genomgångsboenden som beställs av tekniska nämnden. En grov
uppskattning är att det saknas 1 000 bostäder för att hantera dagens akuta hemlöshet och då är inte befolkningsökningen inräknad.
Bostadsbristen och det ökande antalet strukturellt hemlösa har lett till att hushåll i ekonomisk utsatthet
samt särskilt utsatta personer med komplexa behov trängs undan och får allt svårare att få en egen bostad.
Nämnden behöver, i samverkan med tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden, utveckla, föreslå och
beställa nya boendelösningar för gruppen som är hemlösa av sociala skäl.

Malmöbor med missbruks- eller beroendeproblematik har ofta behov av hjälp som omfattar flera olika
livsområden. Målgruppen tillhör många gånger kategorin samsjuklighet som innebär att de förutom missbruket eller beroendet även uppvisar tecken på psykisk ohälsa. För att säkerställa att vuxna med psykisk
ohälsa får det stöd och den hjälp de behöver, krävs samverkan mellan flera nämnder i Malmö stad och en
samlad bild av målgruppen.
En viktig del i processen att bli fri från missbruk eller beroende, är att komma i sysselsättning efter behandling. Fler alternativ för målgruppen behöver utvecklas för en snabbare rehabiliteringsprocess. Arbetsmarknads- och socialnämnden behöver därför hitta sätt att möta sysselsättningsbehovet alternativt
stärka vägen till arbete för personer som genomgått behandling för missbruk och beroende.
Nämnden behöver säkerställa en fungerande vårdkedja med ett utökat och tillgängligt stöd före, under och
efter behandling. Stödet ska utgöra kittet mellan alla åtgärder och underlätta för brukaren att hålla fast vid
den överenskomna planeringen.

Socialtjänsten i Malmö stad har under lång tid haft ett ökat inflöde av ansökningar och anmälningar som
rör barn och unga. Nämnden bedömer att utvecklingen sannolikt kommer att fortsätta. Den största ökningen rör bristande omsorg och även barn i riskmiljö, hot och våld i familjen och misstänkt kriminalitet.
Ökningen bedöms bero på att befolkningen i Malmö, i synnerhet barn och unga, ökar och att det inkommer fler orosanmälningar från skolan jämfört med tidigare.
En kartläggning av insatser som genomfördes under 2017 visar att alla socialtjänstavdelningar använder sig
av namngivna metoder, arbetssätt och bedömningsinstrument, men att utbud och tillgänglighet varierar.
Nämnden ska säkerställa att den enskilde får ta del av de insatser som den har behov av, oavsett var i staden man bor.
De nyanlända barn och ungdomar som har kommit till Malmö under de senaste åren har ett fortsatt stort
behov av socialtjänstens insatser. Nämnden bedömer att många av dessa barn och ungdomar har komplexa behov som ställer krav på insatser utöver boende. Ensamkommande barn är en riskgrupp då de ofta
har svåra erfarenheter från tiden före och under flykten. De har en högre risk för till exempel psykisk
ohälsa, missbruk och rekrytering till kriminalitet. Nämnden behöver därför särskilt utveckla det förebyggande arbetet för gruppen ensamkommande barn.

Enligt Migrationsverkets prognoser för flyktingmottagandet i Sverige förväntas inga större ökningar i antalet asylsökande som ankommer till Sverige under de kommande fyra åren. Läget är osäkert och beror både
på politiska beslut och konflikter i världen. Framåt blir den större utmaningen integration, då mottagandet
väntas vara stabilt. Integrationen kan exempelvis påverkas av tillfälliga uppehållstillstånd som leder till en
osäkerhet kring framtiden.
Stadskontorets nya asylprognos för Malmö stad visar på en minskning av kommunmottagandet under
perioden 2019-2021 jämfört med 2018. Prognosen utgår från migrationsverkets prognoser samt hur stor
andel av alla kommunmottagna som Malmö har tagit emot under de senaste åren.

Regeringen har aviserat en ändring av lagen om eget boende (EBO-lagen). Syftet med ändringen är att
minska antalet personer som bosätter sig i eget boende. Nämnden kommer att bevaka eventuella beslut
under år 2018 eftersom det utifrån nuvarande information från regeringen är oklart hur kommunerna
kommer att påverkas.

Det pågående arbetet med att förbättra arbetsmiljön behöver fortsätta prioriteras, eftersom det finns ett
positivt samband mellan god arbetsmiljö, bra arbetsklimat, låg sjukfrånvaro, minskad personalomsättning
och en verksamhet av god kvalitet. Inom flera av nämndens verksamheter är arbetsbelastningen fortfarande hög och det är viktigt att alla medarbetare känner sig rustade för att hantera olika situationer som
kan innebära stark psykisk påfrestning.

Samarbete och samverkan
Samarbetet och samverkan med andra nämnder, myndigheter och den idéburna sektorn är en förutsättning för att nämnden ska kunna uppnå goda resultat för brukarna. Alla nämndens verksamheter har behov
av samverkan för att möta komplexa behov bland brukarna. Nämnden kommer att fortsätta att utveckla
nya arbetssätt och metoder för att stärka samverkan med till exempel Malmö stads skolnämnder, Arbetsförmedlingen, Polisen och Region Skåne.
De kortare tidsfristerna för utskrivning från sluten psykiatrisk vård innebär att nämnden behöver tillhandahålla beredskapslösningar vid snabb utskrivning samt akutplatser för utredning.
Nämnden arbetar redan idag i flera integrerade verksamheter, till exempel Rådmannen, UngaVuxna mottagningen, Familjecentraler, Maria Malmö och Skolfam och det finns ett behov av att utveckla fler integrerade verksamheter samt att utarbeta nya sätt att samverka med primärvården. Det finns flera nationella
satsningar avseende integrerade modeller mellan socialtjänsten och skolan vilka ses över i Malmö för att
eventuellt starta upp eller ingå i pilotverksamhet.
Digitalisering och delaktighet
Inom arbetsmarknads- och socialnämnden pågår ett omfattande utvecklingsarbete för att kunna utnyttja
digitaliseringens möjligheter och för att hitta nya sätt att möta Malmöbornas behov. Nämndens kartläggning av digitaliseringsbehov har visat att det finns ett behov av digitala lösningar för att:
•
•
•

öka rättssäkerheten, till exempel införande av tvåfaktorsinloggning och införande av e-arkiv,
effektivisera arbetsprocesser, till exempel mobilitet för medarbetare och digital hantering av handlingar till nämnden, samt
förbättra förvaltningens tillgänglighet och individens inflytande, till exempel digitala mötesplatser,
digital ansökan och tidbokning via webben.

Under 2018 kommer nämnden att ta fram en handlingsplan för digitalisering som kommer att ligga till
grund för det fortsatta arbetet. Det kommer bland annat att krävas betydande investeringar i form av nödvändig teknisk infrastruktur samt utbildning för nämndens medarbetare.
Eftersom delaktighet och inflytande är viktiga framgångsfaktorer för jämlik hälsa och nationella undersökningar visar att det är ett förbättringsområde i arbetet med barn, kommer nämnden under perioden att
utveckla arbetet med barns delaktighet och barnets rättigheter. Förvaltningen behöver skapa förutsättningar för systematik, kvalitetssäkring och likvärdighet i arbetet med barns rätt till delaktighet.
Trygghet
Stadens arbete med trygghetsfrågor är ett tvärsektoriellt uppdrag som delas av samtliga nämnder. Det
finns ett behov av att utveckla en samlad organisering i staden kring barn och unga som riskerar att utveckla så kallat antisocialt beteende och de som redan uppvisar ett sådant beteende. Arbetsmarknads- och
socialnämndens fokus ligger främst på att utveckla kunskapsbaserade insatser för barn och unga som riskerar att utveckla kriminellt beteende och att ge stöd till unga som begår brott för att ändra inriktningen på
deras liv. Fullföljd grundskola är den ensamt mest avgörande faktorn och därför är ett nära samarbete med
skolnämnderna är en förutsättning för ett gott resultat. Ett fokusområde för nämnden kommer att vara att
ge stöd till de som vill lämna kriminella grupperingar och minska risk för återfall till brottslighet. Den kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck som genomförs under 2018 kommer att ligga till grund för
fortsatt arbete inom området.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har beviljats projektmedel för att tillsammans med polisen starta
en pilotverksamhet utifrån den evidensbaserade metoden group violence intervention. Arbetet har initierats
under 2017 och kommer att pågå under två år för att pröva modellen i en svensk kontext. Om metoden

bedöms som framgångsrik även i Sverige kan det från och med 2020 bli aktuellt med implementering av
modellen i ordinarie verksamhet.
Nämnden bidrar till tryggheten i det offentliga rummet genom tillsyn av serveringsställen med serveringstillstånd samt registrerade försäljningsställen av folköl och tobak och kommer under perioden att arbeta
för att höja ambitionsnivån för denna tillsyn.
Kompetensförsörjning
Nämnden har ett behov av att rekrytera fler socialsekreterare och att höja kompetensen hos medarbetarna
både på kort och lång sikt och behöver avsätta medel för detta i budgeten. Fokus under kommande år
kommer att vara fortsatt arbete med att skapa förutsättningar för ett nära ledarskap och rimlig arbetsbelastning. Rekrytering av erfarna socialsekreterare är en utmaning och verksamheterna kommer att fortsätta
att öka sin attraktionskraft bland annat när det gäller möjlighet till kompetensutveckling, god introduktion
och alternativa karriärvägar. Rekrytering av andra yrkeskategorier, som kan minska socialsekreterarnas
administrationsbörda, kommer att utökas där behov finns.
Nämnden har även identifierat behov av ny kompetens för att möta nya utmaningar och nya målgrupper.
Genom Malmö stads handlingsplan inom ramen för Uppdrag psykisk hälsa startar nämnden under 2018
utbildningar med syfte att öka kunskapen kring psykisk ohälsa. Dessa utbildningar kommer att vara årligen
återkommande och resurser krävs även under kommande år.
Ett strategiskt arbete med lön bidrar till långsiktig och stabil kompetensförsörjning. För att uppnå detta
krävs ett strategiskt lönebildningsarbete med att utveckla lönestrukturer och verka för en ökad lönespridning för våra yrkesgrupper.Viktiga moment i arbetet är lönesättning vid nyanställning och den årliga löneöversynen, men lönebildningsarbetet är ständigt pågående och kräver ett genomarbetat kartläggnings- och
analysarbete.
Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd
Kvinnor med utsatt ställning på arbetsmarknaden kännetecknas av låg utbildningsbakgrund och liten erfarenhet av arbete. För att stärka målgruppens väg till självförsörjning behöver fler kombinationsinsatser där
yrkesutbildning och SFI kombineras med praktik och/eller anställning. För alla Malmöbor som varit långvarigt arbetslösa krävs arbetssätt som bygger på effektiv samverkan mellan arbetsmarknadsinsatser, sociala
insatser och den verksamhet som organiseras av Arbetsförmedlingen och regionen. De samverkansöverenskommelser som förvaltningen utarbetar under 2018, med framförallt Arbetsförmedlingen, är basen för
sådant samverkansarbete.
Projektet Hela familjen 2.0 har uppvisat goda resultat för de deltagande familjerna och om projektet fortsätter att vara framgångsrikt behöver detta implementeras i ordinarie verksamhet efter projekttidens slut i
september 2018. Projektet bygger på ett målmedvetet och intensivt arbete med ett antal barnfamiljer som
har långvarigt försörjningsstöd. Arbetet sker i tät samverkan med andra såsom skolnämnderna, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och primärvården. De medel som Europeiska socialfonden (ESF) har
bidragit med kommer att behöva ersättas med interna medel.
Under 2018 startar det FINSAM-finansierade projektet Malmökraften som kommer att löpa under två års
tid. Målet är att utveckla och kvalitetssäkra en ny samarbetsmodell mellan Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Region Skåne och Försäkringskassan för att öka antalet Malmöbor i egen försörjning. Arbetsmarknads- och socialnämnden kommer att bemanna detta projekt med 20 medarbetare.
Den satsning på kommunala visstidsanställningar som påbörjas under 2018, inom ramen för Jobbpakten,
kommer att påverka nämndens arbete under perioden 2019-2024. Anställningarna kommer att avslutas
under 2019 och 2020 och arbetet kommer att följas upp och utvärderas. Vid ytterligare ambitionshöjning
för anställningar kommer nämnden att behöva omfördelningar eller tillskott av medel.
Hemlöshet

För vuxna i hemlösa familjer kan en varaktig bostad vara en förutsättning att kunna börja studera eller
arbeta. Barnfamiljer i hemlöshet behöver särskilt prioriteras eftersom forskning har visat att hemlöshet kan
påverka barns hälsa och skolresultat, särskilt vid återkommande flyttningar.
Nämnden har under 2017 och 2018 påbörjat ett riktat förändringsarbete som förväntas minska kostnaderna för hemlöshet. En bokningscentral och en bostadsrådgivningsverksamhet har inrättats för att höja kvaliteten i verksamheten. Nämnden gör också en satsning på att förkorta tiden då hemlösa hushåll bor i
tillfälliga och akuta boenden och en effektivare hantering av kommunens övergångs- och genomgångslägenheter. Dessa förändringar i verksamheten kommer att följas upp och utvärderas med början under
hösten 2018 innan beslut fattas om eventuella ytterligare förändringar i verksamheten. Eftersom dessa
satsningar inte är av engångskaraktär, behövs de medel som har avsatts under 2018 även under 2019 och
framåt.
Samverkan med stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret samt andra aktörer kommer att behöva
fortsätta utvecklas för att skapa flexibla och kostnadseffektiva boendelösningar för utsatta grupper. Bostad
först är ett exempel på en modell om kan komma att vidareutvecklas under perioden. Modellen erbjuder
långvarigt hemlösa personer ett individuellt anpassat stöd och möjlighet till eget boende.
Missbruk och beroende
För att på sikt öka kvaliteten och sänka kostnaderna för missbruks- och beroendevården krävs investeringar för att få till stånd en väl fungerande vårdkedja. För brukaren och brukarens anhöriga innebär det
förutom minskat utanförskap möjlighet till ett självständigt liv med aktivt deltagande i arbetsliv med mera.
Nämnden behöver framför allt utveckla: längre uppföljningskontakt efter behandling, personellt boendestöd, stöd för samordning eller case management, målgruppsanpassad sysselsättning och arbetsrehabilitering,
drogfritt stödboende samt mellanvårdsboende.
Under 2018 utvärderas ett Finsamprojekt kring integrated placement support (IPS) som handlar om sysselsättning för personer med samsjuklighet. Om arbetssättet bedöms som framgångsrikt finns det behov av
medel för att implementera det i ordinarie verksamhet.
Barn och familj
Nämndens verksamheter för barn och familj kommer under perioden att arbeta för att förflytta arbetet
från myndighetsutövning mot förebyggande, tidiga och tillgängliga insatser. Dels genom att förenkla administrationen och förbättra myndighetsutövningen och dels genom att utöka och säkerställa likvärdighet i
utbudet av förebyggande och tillgängliga insatser. Det finns även ett behov av att stärka samarbetet med
andra myndigheter kring förebyggande insatser. Utifrån den kartläggning som förvaltningen har gjort
kommer denna omställning att planeras och medel kan behöva avsättas från och med 2019.

I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2019 med plan för 2020-2024.

Investeringsutgifterna avser främst inventarier i samband med uppstart av ny verksamhet samt nya lokaler.

Bilagor
Bilaga 1: Stiftelsen Malmö Sommargårdar

Denna budgetskrivelse utgör nämndens information till kommunstyrelsen inför dess beredning av förslag
till budget som föreläggs kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges budget kommer att avse budgetåret
2019 med plan för 2020-2024.

Fritidsnämnden vill skapa möjligheter till meningsfull och aktiv fritid för alla, vilket kräver ytterligare
insatser på ett flertal utvecklingsområden.
Fritidsnämnden vill mer än tidigare betona vikten av att få fler fysiskt aktiva. Trots ett rikt utbud av möjligheter är många malmöbor fysiskt inaktiva och deltagandet i stadens fritidsutbud varierar i stor utsträckning beroende på kön och socioekonomisk bakgrund.
Malmökommissionens slutrapport visade att det finns tydliga kopplingar mellan barns delaktighet, inflytande och hälsa. Barn och ungas upplevelse av att sakna möjlighet att påverka sina egna livsvillkor och
utvecklingen av samhället i stort skapar en känsla av utanförskap och maktlöshet, vilket i sin tur bidrar till
ett negativt hälsoutfall. En studie om Malmös högstadieelevers levnadsvillkor slutfördes under 2017. Studien visar bland annat att drygt 40% av ungdomarna vill bestämma mer om vilka fritidsaktiviteter som ska
finnas i deras bostadsområde. Ungdomar lämnar också den organiserade idrotten redan i högstadiet i allt
större utsträckning. Fritidsnämnden har en fortsatt utmaning i att ge stöd, inspirera och bidra till att stadens föreningsliv kan utvecklas och attrahera barn och ungdomar från hela Malmö.
Fritidsnämnden har sedan 2017-05-01 ansvar för stadens fritidsgårdsverksamhet. Fritidsnämnden har en
utmaning i att vidareutveckla verksamheten och få till stånd en större samverkan mellan fritidsgårdsverksamheten och föreningslivet. Fritidsgårdarnas öppethållande kommer också ses över och avsikten är att få
mer verksamhet på kvällar och helger. Fritidsnämnden planerar också en fortsatt satsning på de öppna
föreningsaktiviteterna som erbjuds genom Spontan i stan och lovbidragen. Även satsningen på att utbilda
unga ledare inom föreningslivet i samarbete med Skolidrottsförbundet och Skåneidrotten kommer att
fortsätta.
Fritidsnämnden bidrar också till att etablera Malmö som en attraktiv evenemangsstad och en stad som
inbjuder till att leva och verka i. Malmö stad har bland annat tilldelats värdskapet för SM-veckan 2019 och
kommer arrangera ett flertal andra evenemang under de närmaste åren.
En meningsfull och aktiv fritid för alla kräver i stor utsträckning ytor och lokaler. Bland annat ser fritidsnämnden utvecklingen av Stadionområdet som en central fråga inom den kommande tioårsperioden, både
verksamhetsmässigt för idrotts- och föreningslivet i Malmö, och ur ett ekonomiskt perspektiv. Vidare är
fritidsgårdsverksamheten olika utbyggd i olika delar av Malmö, och standarden på befintliga lokaler är
skiftande. Inom de tre närmaste åren finns det behov av 5-6 nya fritidsgårdslokaler. Fritidsnämnden har
tidigare blivit beviljade 4,3 Mkr för Malmö Civila Ryttareförenings ersättningsanläggning som beräknas tas
i drift under 2019. Anslaget fanns i budget 2017 under kommunstyrelsens budgetpost ”anslag till förfogande”. Fritidsnämnden kommer också se över möjligheterna att utveckla området mellan Limhamnsfältets idrottsplats och Hylliekrokens golfanläggning.

Malmö stad har en positiv befolkningsutveckling och med den följer utmaningen för fritidsnämnden att
skapa möjligheter till meningsfull och aktiv fritid för alla. Fritidsnämnden arbetar för att Malmö ska
vara en attraktiv fritidsstad med ett rikt föreningsliv och ett varierat utbud av fritidsaktiviteter i kommunens alla delar. Denna övergripande utmaning omfattar ett flertal viktiga utvecklingsområden, som fritidsnämnden redan arbetar med men det behövs ytterligare insatser för att nå målet meningsfull och aktiv
fritid för alla.
Fysisk aktivitet
Ett område som fritidsnämnden vill betona mer än tidigare är vikten av att få fler fysiskt aktiva. Betydelsen
av fysisk aktivitet för folkhälsan är stor. Fritidsnämnden vill därför på olika sätt stimulera till en fysisk
aktiv fritid. Möjligheterna i Malmö att cykla, löpa, simma, spela fotboll, basket, innebandy, boule, mm är
stora tack vare bl.a. Malmös rika föreningsliv. Trots det är det många som är fysiskt inaktiva.
Jämlikt och jämställt fritidsutbud
Det finns stor skillnad mellan olika grupper när det gäller deltagande i det kommunalt subventionerade
fritidsutbudet. Fritidsnämnden har genomfört en studie om Malmös högstadieelevers levnadsvillkor och
preferenser tillsammans med forskningsgruppen Ung livsstil vid Stockholms universitet. Studiens resultat
visar att det finns utvecklingsområden för att nå ett mer jämlikt och jämställt fritidsutbud.
Ungdomar i högre socioekonomiska grupper är med i någon förening i högre grad än de i lägre socioekonomiska grupper. Skillnaderna bland tjejer är mycket stora. 64 % av tjejer i socioekonomisk grupp 1 mot
endast 14 % av tjejer i socioekonomisk grupp 5 är med i en idrottsförening.
Orsaken till den sociala snedrekryteringen till exempelvis idrottsföreningar är bl.a. de allt högre kostnaderna som krävs för deltagande i en idrottsförenings verksamhet. En annan orsak kan vara att föreningslivet
har större svårigheter att rekrytera ledare i områden med låg medelinkomst och därmed blir fritidsutbudet
mindre i dessa områden.
Tjejer är mindre med i idrottsförening och är i mindre utsträckning fysiskt aktiva än killar. De är också
mindre nöjda med sin fritidssituation. Tjejer skattar sin hälsa och i genomsnitt sin livskvalitet lägre än killar.
54 % av killarna och 31 % av tjejerna är med i en idrottsförening. Det är också fler killar än tjejer som
besöker fritidsgårdarna. Däremot är fler tjejer med i kulturskola, annan förening än idrottsförening och
besöker bibliotek, men det väger inte upp killarnas dominans inom idrotten.
Det är också viktigt att det kommunalt subventionerade fritidsutbudet anpassas till Malmöbornas preferenser och då främst vad barn och ungdomar är intresserade av. Parkour, cheerleading, futsal och kampsporter är exempel på fritidsaktiviteter som är populära. Detta ställer krav på befintliga fritidsanläggningar
och hur ny anläggningar utformas.
Målgruppen pensionärer blir allt mer heterogen i takt med att vi håller oss friska och aktiva längre, och
därmed ofta har en helt annan livsstil vid 65 än vid 85. Detta innebär allt mer varierande behov och önskemål.
Barn och ungas inflytande och delaktighet
Malmökommissionens slutrapport visade att det finns tydliga kopplingar mellan barns delaktighet, inflytande och hälsa. När barn och unga upplever att de saknar möjlighet att påverka sina egna livsvillkor och
utvecklingen av samhälle i stort uppstår en känsla av utanförskap och maktlöshet. Dessa faktorer bidrar i
sin tur till ett negativt hälsoutfall.
Ungefär en tredjedel av högstadieeleverna som ingick i studien Ung livsstil tycker att politikerna lyssnar på

barn och unga. Något mer än 40 % vill bestämma mer om vilka fritidsaktiviteter som ska finnas i deras
bostadsområde. Fler av dem som vill bestämma mer anger också att de aktivt vill göra detta genom att
delta i workshops eller genom att ordna egna arrangemang. Samtidigt är det endast en fjärdedel som uppger att de vet vart de ska vända sig för att förändra något i Malmö.
Föreningslivet
Fritidsnämnden har en tilltro till föreningslivet och dess möjligheter att erbjuda malmöborna en meningsfull fritid men har också betonat att föreningslivet måste kunna anpassas och förändras. Redan i högstadiet
lämnar ungdomar den organiserade idrotten i allt större utsträckning. Orsakerna är många, men bland
annat handlar det om att kraven och träningsintensiteten blir för hög i för tidig ålder. Ungdomar tröttnar
och söker sig oftare till fritidsaktiviteter utan krav på regelbunden närvaro eller medlemskap.
Det finns också en tendens att det är färre som vill åta sig de bärande förtroendemannarollerna inom föreningslivet. Ledarrekryteringen är en utmaning för föreningslivet, såväl organisations- som aktivitetsledare.
Därför har nämnden en fortsatt utmaning i att ge stöd, inspirera och bidra till att föreningslivet kan utvecklas och attrahera barn och ungdomar från hela Malmö oavsett kön, etnisk och social bakgrund.
Fritidsgårdsverksamheten
Fritidsnämnden har sedan 2017-05-01 ansvar för stadens fritidsgårdsverksamhet, som tidigare låg inom
stadsområdesnämndernas ansvar. Fritidsnämnden har en utmaning i att vidareutveckla verksamheten och
få till stånd en större samverkan mellan fritidsgårdsverksamheten och föreningslivet där fritidsgårdarna
kan dra nytta av Malmös starka föreningsliv.
Fritidsgårdsverksamheten är olika utbyggd i olika delar av Malmö. Geografiska områden som inte täcks in
i nuläget är exempelvis Lorensborg, Bellevuegården, Hyllievång och delar av Husie, Limhamn och Klagshamn.
Fritidsgårdarnas öppethållande kommer ses över och avsikten är att få mer verksamhet på kvällar och
helger. Samtidigt råder det svårigheter att rekrytera fritidsledare och det finns viss konkurrenssituation
med grundskolenämnden om fritidsledare.
En annan utmaning är lokaler till fritidsgårdsverksamheten. Standarden på befintliga fritidsgårdslokaler är
skiftande, undermålig vid några. Invändigt underhåll är eftersatt och det finns ett uppdämt behov av renovering. Några av fritidsgårdarna ligger direkt i anslutning till eller är integrerade med skollokaler. Det råder
en osäkerhet kring hur länge fritidsnämnden kan disponera dessa lokaler, då grundskolenämnden har behov av fler lokaler. Inom de tre närmaste åren finns det behov av 5-6 nya fritidsgårdslokaler.
Evenemang
Fritidsnämnden kan bidra till att etablera Malmö som en attraktiv evenemangsstad och en stad som inbjuder till att leva och verka i. Framförallt är det stadionområdet med faciliteter som Baltiska hallen och Isstadion som fritidsnämnden försöker värva evenemang till.
Malmö stad har tilldelats värdskapet för SM-veckan för 2019. SM-veckan beräknas omfatta 50-60 olika
idrotter och där simning och friidrott är de två stora. För genomförande av detta evenemang behöver
fritidsnämnden en kommunbidragsutökning med 7 Mkr för 2019.
Det är också klart att Malmö stad blir en av värdstäderna i EM i handboll för herrar 2020. Det finns möjlighet att Malmö stad får, under samma år, arrangera EM i triathlon, JVM i frisbee Ultimate och Veteran
EM i friidrott. För att genomföra denna typ av evenemang krävs tillfällig resursförstärkning.
Anläggningsbeståndet
Stadens översiktsplan har en inriktning att Malmö ska vara en tät, grön och funktionsblandad stad. Detta
innebär utmaningar för fritidsnämnden då nämndens anläggningar många gånger är ytkrävande. Den på-

gående och planerade bostadsutbyggnaden i Malmö medför ett behov av idrottsanläggningar i exploateringsområdena. Behovet av sporthallar kan oftast samplaneras med tilltänkt skolutbyggnad medan ytor för
annan idrott, främst fotboll, måste lösas på annat sätt. Det är knappast troligt att 8 000-9 000 m2 mark kan
reserveras för en ny idrottsplats. Behovet av ytor för fritidsaktiviteter har att prioriteras i förhållande till
stadens behov av skolor, förskolor och vårdboende.
Stadionområdet
I Sverige finns det få, om än något, motsvarande område till Stadionområdet som kan hysa stora evenemang, elitidrott och publika evenemang i de stora lagsporterna, och samtidigt ha en stark koppling till
skola, föreningsliv, idrottens regionala och nationella organisationer samt Malmö universitet.
Fritidsnämnden ser utvecklingen av Stadionområdet som en central fråga inom den kommande tioårsperioden, både verksamhetsmässigt för idrotts- och föreningslivet i Malmö och ur ett ekonomiskt perspektiv.
Tidsplanen och ordningsföljden av kommande anläggningar är av betydelse. Bedömningen att Simhallsbadet ska kunna bibehållas till 2029 har möjliggjort en ny prioriteringsordning. Fritidsnämnden ser beslut om
en ny multihall som en central del i Stadionområdets utveckling.
Ridanläggningar
Malmö stad, genom tekniska nämnden, har nu tre kommunala ridanläggningar. Fritidsnämnden har upprättat upplåtelse- och driftavtal med berörda ridföreningar innebärande att Malmö stad tar ansvar för anläggningarnas underhåll och tekniska funktioner samt att ridföreningarna erhåller ett driftbidrag för sitt
driftåtagande vid anläggningarna.
Malmö Civila Ryttareförening bedriver sin verksamhet i externt förhyrda lokaler, som är undermåliga.
Fritidsnämnden har, 2015, blivit beviljade medel för att ersätta dessa lokaler med en ny ridanläggning. Den
nya anläggningen beräknas bli klar under 2019, så kommunbidraget om 4,3 Mkr för tillkommande driftkostnader som fanns under kommunstyrelsens anslag till förfogande t.o.m. budget 2017 behöver återföras
till budget 2019.
Övriga anläggningsfrågor
Utöver den planerade simhallen på Stadionområdet behöver en femte kommunal simhall byggas inom en
period av 5 - 6 år till följd av befolkningsutvecklingen. Det är främst bassängutrymme för skolsimsverksamheten och i andra hand för föreningsverksamheten och motionärer som behöver kompletteras. Skolsimsverksamheten bedrivs idag med obligatorisk skolsimsundervisning i skolår 2 och med valbara lektioner i förskoleklass och skolår 3. För äldre elever bedrivs skolsimslektioner regelbundet, men i mån av plats.
Grundskolans ambition är att göra all skolsimsundervisning i förskoleklass samt i skolår 2 och 3 obligatorisk. För att det ska kunna genomföras behöver det byggas en ny simhall med en 25 metersbassäng.
Fritidsnämnden vill också lyfta fram att det finns objekt i fritidsanläggningsbeståndet som är gamla, ej fullt
ändamålsenliga samt med höga driftskostnader. Dessa objekt (Kirsebergs ishall, Limhamns ishall, Heleneholms sporthall och Kombihallen) behöver inom snar framtid rustas upp eller ersättas med en nybyggnation. Även den externt förhyrda Baltiska Bowlinghallen är i behov av upprustning. En nybyggnation innebära oftast en kraftigt ökad årskostnad eftersom produktionskostnaden ligger på en hög nivå.
Anläggningar som möjliggör större arrangemang eller tävling/matchspel på elitnivå måste ständigt utvecklas för att tillmötesgå kraven från de internationella och nationella idrottsförbunden. Det finns en risk att
Malmö stad kommer sakna adekvata anläggningar för framtidens större tävlingar och arrangemang om
inte anläggningsutvecklingen inom detta verksamhetsområde särskilt beaktas i ett tidigt skede.
Fritidsnämndens lokal- och anläggningsbehov kommer beskrivas mer detaljerat i nämndens lokalbehovsplan.
Stiftelsen Malmö Sommargårdar
Stiftelsen Malmö Sommargårdar driver sommarkoloniverksamhet i Höllviken och Hästveda för skolbarn

och förskolebarn bosatta i Malmö. För år 2018 får stiftelsen 15 143 tkr i bidrag från fritidsnämnden. Stiftelsen äskar om en uppräkning av 2018 års bidrag med 2,7 % och en utökning med 100 tkr för höjda
transportkostnader.
Stiftelsen anhåller också om att det finns möjlighet att avropa medel för utbyte av 7 infiltrationsbäddar
inklusive trekammarbrunn i Barnens by i Hästveda. Dessa kommer bytas efterhand som miljöförvaltningen i Hässleholm inte godkänner dem längre. Kostnaden beräknas uppgå till 80 tkr per infiltrationsbädd.
Stiftelsens budgetskrivelse för 2019 bifogas.

Fritidsnämnden ser ett behov av att skapa fler mötesplatser med hänvisning till Malmökommissionens
slutsatser och resultatet av fritidsvaneundersökningen Ung Livsstil. Framför allt vill fritidsnämnden kunna
nå de barn och ungdomar som idag står utanför föreningslivet. Det handlar också om ökad synlighet och
tillgänglighet hos de föreningar som redan idag erbjuder aktiviteter. Det handlar om ökat kunskapsutbyte
mellan föreningsledare och fritidsledare och mellan vuxna och unga. Det finns goda exempel på hur samarbetet mellan staden och föreningslivet utvecklats genom ett aktivt arbete med goda relationer mellan
personal, ungdomar och ledare.
Fritidsnämnden planerar en fortsatt satsning på de öppna föreningsaktiviteterna som erbjuds genom Spontan i stan och lovbidragen (vinter, sommar och höst). Även satsningen på att utbilda unga ledare inom
föreningslivet i samarbete med Skolidrottsförbundet och Skåneidrotten kommer att fortsätta. Målsättningen är att starta elevstyrda skolidrottsföreningar på kommunens grundskolor och öka intresset och kunskapen om föreningsdemokrati och ledarskap samt ge stöd till föreningslivet att rekrytera och utbilda unga
ledare.
Aktivitetsytor för spontanaktiviteter är viktigt för att ge Malmöborna möjligheter till fysisk aktivitet. Ett
utökat samarbete med bl.a. tekniska nämnden behövs för att kunna arbeta med folkhälsoperspektivet på
bred front. Satsningen på skolidrottsföreningar ger skoleleverna möjlighet till fysisk aktivitet i anslutning
till skoltid
Fritidsgårdsverksamheten kommer få utökade resurser för att vidareutveckla verksamheten och etablera
nya fritidsgårdar. Öppethållandet vid fritidsgårdarna kommer ses över och utökas på kvällar och helger.
Många av de barn och ungdomar som inte har en aktiv fritid tillhör familjer i ekonomisk utsatthet. Därför
kommer fritidsnämnden prioritera föreningsaktiviteter inom de områden i Malmö som har hög andel
barnfamiljer i ekonomisk utsatthet. Vidareutveckling av Fritidsbanken (gratis utlåning av idrotts- och fritidsutrustning) är en annan åtgärd för att mildra konsekvenserna av barnfattigdom.
Anläggningsbeståndet för fritidsaktiviteter kommer att utökas genom att nya sporthallar och gymnastiksalar kommer till i samband med stadens skolutbyggnad. Fritidsnämnden kommer se över möjligheterna att
utveckla området mellan Limhamnsfältets idrottsplats och Hylliekrokens golfanläggning. Området gränsar
till det kraftigt växande Limhamns sjöstad och dessutom finns det förhållandevis få idrottsanläggningar i
angränsande områden. Fritidsnämnden utreder området tillsammans med tekniska nämnden. En annan
viktig samarbetspartner i området är kulturnämnden som har sitt nya Marinpedagogiska center direkt anslutning till Ribersborgs handikappbad. En busslinje som gick till handikappbadet hade förbättrat handikappbadets tillgänglighet för personer med funktionsvariationer.
Effektiviseringsåtgärder
Fritidsnämndens stora möjlighet att effektivisera finns i att öka nyttjandegraden i befintligt anläggningsbestånd, gäller främst gymnastiksalar. Detta kräver dock i de flesta fallen lokalanpassningar för att få lokalerna mer funktionella för föreningsaktiviteter.
Några av fritidsnämndens anläggningar, exempelvis Hyllie sportcenter och Enighets sportcenter, har relativt låg nyttjandegrad under dagtid. Dessa lokaler skulle eventuellt kunna användas av gymnasie- eller
grundskolor för ämnet idrott och hälsa.
Fritidsnämnden har sett över nyttjandegraden av idrottsplatsernas grusplaner. Bedömningen är att nämnden kan frånhända sig vissa grusplaner och därmed skapa möjlighet att använda ytan till annan kommunal
service.
Ökad digitalisering kan ge effektiviseringar på sikt. Fritidsnämnden ingår tillsammans med andra kommuner i SKL:s projekt ”Nytt boknings- och bidragssystem”, som beräknas kunna implementeras under 2020.
Med ett nytt modernt och webbaserat bokningssystem kommer fritidsanläggningarna bli mer tillgängliga
för bokning, för såväl föreningslivet som allmänheten. Avsikten är att bokningssystemet ska kunna inte-

greras med anläggningarnas passagesystem, så att öppning och stängning av anläggningarna ska kunna ske
med mindre personalinsats.
Fritidsnämnden kommer också att sträva efter att i större utsträckning utvärdera olika insatsers effekt i
förhållande till uppsatta mål för att eventuellt ompröva befintlig resursfördelning.

Många av planerade förändringar och investeringar ligger inom de ansvarsområden som fritidsnämnden
erhåller demografikompensation för och tillkommande driftkostnader beräknas kunna hanteras inom de
ekonomiska förutsättningar som en demografikompensation ger. Det råder dock en osäkerhet om nuvarande nivå på demografikompensationen täcker fritidsnämndens andel av tillkommande driftskostnader
för nya idrottshallar som följer av grundskoleutbyggnaden.
Utanför demografikompensationen ligger finansieringen av:
- Stadionområdets utveckling
- Utökning av badverksamheten
- Anordnande av större idrottsevenemang
Under förutsättning att framtaget planprogram för stadionområdet fullföljs kommer fritidsnämnden äska
utökat kommunbidrag för stadionområdets utveckling under planeringsperioden 2020-2024. Bl.a. förväntas en ny multihall vara tagen i drift till 2023. Tillkommande årliga driftkostnader beräknas uppgå till
ca 32 Mkr.
Under planperioden finns det behov av en ny mindre simhall (ej Stadionområdet). Tillkommande årliga
driftkostnader skulle uppgå till 14 Mkr.
När det gäller kommunbidrag för större idrottsevenemang återkommer fritidsnämnden i särskild ordning.

Begäran om förändrat kommunbidrag 2019
Den fjärde kommunala ridanläggningen beräknas tas i drift under 2019 och tillkommande driftkostnad
beräknas uppgå till drygt 5 Mkr. Fritidsnämnden äskar 4,3 Mkr, vilket motsvarar det anslag som fanns i
budget 2017 under kommunstyrelsens budgetpost ”anslag till förfogande”. Resterande driftkostnader
finansierar fritidsnämnden inom befintlig budgetram.
Fritidsnämnden äskar också 7 Mkr för anordnade av idrottsevenemanget SM-veckan 2019. Beslut om att
söka värdskapet för SM-veckan togs av kommunstyrelsen 2016-03-14 (STK-2016-366).
Stiftelsen Malmö Sommargårdar äskar en utökning av sitt bidrag med 0,1 Mkr för höjda transportkostnader och möjlighet att avropa medel för utbyte av 7 infiltrationsbäddar à 80 tkr.

I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2019 med plan för 2020-2024.

Fritidsnämndens investeringar avser huvudsakligen ersättningsanskaffning av maskiner och utrustning till
drift och skötsel av idrottsanläggningar, utökat ansvar för utrustning för gymnastik samt utrustning till nya
sporthallar.
I förhållande till gällande flerårsplan för investeringsutgifter, så begär fritidsnämnden en utökad ram för
åren 2023 och 2024. Detta hänger samman med stadionområdets utveckling och etableringen av en ny
mindre simhall.
Investeringsram för planerade ny-, till- och ombyggnationer av fritidsanläggningar begärs av servicenämnden respektive tekniska nämnden.

Denna budgetskrivelse utgör nämndens information till kommunstyrelsen inför dess beredning av förslag
till budget som föreläggs kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges budget kommer att avse budgetåret
2019 med plan för 2020-2024.

Funktionsstödsnämnden kan inom sina ansvarsområden långsiktigt se stora möjligheter till utveckling av
verksamhet och effektivt resursutnyttjande. Nämnden identifierar även en del utmaningar 2019, dels till
följd av Malmö stads omorganisation och andra myndigheters förändrade praxis men även p.g.a. förändrade och ökade behov av stöd hos målgruppen.
Funktionsstödsnämnden identifierar ett antal utmaningar under 2019 och åren därefter vad gäller en ekonomi i balans. För 2019 finns behov av ökade ekonomiska resurser motsvarande 147,4 Mkr.
Av dessa utgör 92,5 Mkr ekonomisk obalans till följd av utvecklingen inom personlig assistans LSS och
SFB. Försäkringskassan avslår majoriteten av nya ansökningar och har tidigare, innan stopp för två års
omprövningar infördes, även avslagit pågående ärenden om statlig assistansersättning vilket medför ökade
volymer för funktionsstödsnämnden. I samband med omorganisationen 1 maj 2017 överfördes myndighetsutövningen för personlig assistans LSS från tidigare stadsområdesnämnderna till funktionsstödsnämnden utan full finansiering. Nämnden vill påtala att det i samband med omorganisationen överfördes 143
obehandlade ärenden från tidigare stadsområdesnämnderna utan finansiering. Gamla ärenden som handläggs av myndigheten och där beslutet blir ett bifall medför oftast en retroaktiv ersättning till utföraren
vilket påverkar det ekonomiska utfallet för nämnden. För 2019 påverkas budgeten av ärenden som övertas
från Försäkringskassan, gamla ärenden från tidigare stadsområden samt nya ansökningar som kommer
direkt till nämndens myndighet. I samband med funktionsstödsnämndens marssammanträde antogs ett
yrkande om att det under 2019 kommer att finnas behov av att förstärka insatserna inom personlig assistans med ytterligare tio handläggare för att klara ärendemängden, en förstärkning som beräknas motsvara
minst 6 Mkr.
Funktionsstödsnämnden vill även påtala att personer som får avslag när det gäller statlig assistansersättning söker och kan få beviljat andra insatser vilket får negativa ekonomiska effekter på nämndens budget.
Effekter av dessa beslut är inte beaktade i de behov av resurser som nämnden lyfter fram för budget 2019.
Framtida förändringar på nationell nivå till följd av föreslagen lagändring från 1 april 2018 samt LSSutredningen som ska vara klar i oktober 2018 kan påverka utvecklingen.
Brukare med utmanande beteende medför resursbehov motsvarande 24 Mkr. Nämndens LSS-boenden
och daglig verksamhet LSS har ett antal personer med utmanande beteende som kräver extra personalresurser, anpassning av lokaler samt kompetensutveckling av medarbetare för att möta brukarnas behov.
Det bedöms finnas ett fortsatt behov av utbyggnad. Omfattning och takt analyseras regelbundet i samarbete med lokalförsörjningsstrateg på fastighetskontoret LiMa. Funktionsstödsnämnden vill framhålla vikten av att det i budget 2019 avsätts medel för LSS-utbyggnad motsvarande 18,1 Mkr.
För att bygga ut stödboende SoL bland annat i syfte att minska externa placeringar behövs ett resurstillskott motsvarande 10 Mkr. Nämnden har ett behov av att bygga ytterligare ett boende för personer med
psykisk sjukdom som har svårt att klara andra former av boende och har stort behov av stöd.
En höjning av habiliteringsersättning till personer inom daglig verksamhet LSS, från 4 kr per timme till
8 kr per timme 2019, innebär ökat resursbehov motsvarande 2,8 Mkr. För budgetåret 2018 finns det möjlighet att finansiera kostnadsökningen med statsbidrag, rätten att ansöka om statsbidrag gäller inte de
kommande åren.
För att möta nästkommande års utmaningar planerar nämnden satsningar så som utveckling av insatsen
boendestöd som alternativ till LSS-boende respektive externa placeringar SoL, bildande av stödteam samt
geografiskt team för korta insatser, aktivitetslokaler i anslutning till LSS-boende för meningsfull social
samvaro.
För att kunna erbjuda Malmöborna en hållbar god service är det av avgörande betydelse att staden kan
rekrytera, utveckla och behålla engagerade medarbetare med rätt kompetens. En prioriterad fråga för
nämnden är att medarbetarna ska erbjudas goda anställningsvillkor, heltid ska vara norm med möjligheter

till önskad tjänstgöringsgrad samt en god arbetsmiljö.

Funktionsstödsnämnden ansvarar för insatser inom ramen för LSS (lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade), insatser inom socialpsykiatrin till vuxna samt insatser till barn med fysiska funktionsnedsättningar eller svår somatisk sjukdom. Som vårdgivare ansvarar funktionsstödsnämnden för kommunal hälso- och sjukvård till nämndens målgrupper. Självbestämmande, delaktighet och möjlighet att delta i
samhället på lika villkor är prioriterade frågor för nämnden. Det handlar om likvärdig service och likvärdigt stöd oavsett var individen bor i staden. I fokus är att få en bättre helhetssyn på individen som tar
avstamp i god hälsa, rätt boende, arbete och sysselsättning, delaktighet samt att utveckla välfärdsteknologi
för mer självbestämmande.
LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda
levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och
vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Alla med LSS-insatser har
rätt till individuellt anpassade insatser, med syfte att ge goda möjligheter till självbestämmande, delaktighet
och självständighet.
Nämndens målgrupp inom socialpsykiatrin har bland annat insatser enligt socialtjänstlagen (SoL). SoL är
en ramlag som ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och
aktivt deltagande i samhällslivet. Verksamheten ska bygga på respekt för människors rätt till självbestämmande och integritet.
Funktionsstödsnämndens uppdrag är att säkerställa att behov och rättigheter tillgodoses för nämndens
målgrupper. Nedanstående utmaningar har nämnden identifierat som avgörande för att leva upp till LSSlagstiftningens och socialtjänstlagens intentioner samt de politiska målen i Malmö stad.
Nämnden vill även lyfta att den omorganisation som trädde i kraft i maj 2017 kommer att fortsatt ge effekter även 2019, vilket påverkar verksamhet och ekonomi. Arbete pågår med att kvalitetssäkra verksamheterna. Ett exempel är nämndens myndighetsutövning där mängden ansökningar och ärenden är hög och
där arbete pågår med att förebygga kötider och med kvalitetssäkringar både utifrån ett ekonomiskt perspektiv samt för att säkerställa att brukare får det stöd som de har behov av och rätt till.
Hållbar ekonomi
Funktionsstödsnämnden har en stor utmaning de kommande åren när det gäller hållbar ekonomi, framförallt för LSS verksamheten. Utvecklingen är bekymmersam när det gäller kostnadsutvecklingen inom
personlig assistans och resursbehov för brukare med utmanande beteende/omfattande vårdbehov.
Övervägande del av funktionsstödsnämndens verksamhetsområden är lagstadgad, vilket innebär skyldighet att verkställa beslutade insatser trots ekonomiska utmaningar.
För att uppnå en ekonomi i balans kommer nämnden behöva vidta åtgärder under kommande år.
Personlig assistans
Ett antal domar i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) de senaste åren har lett till att praxis ändrats i
Försäkringskassans bedömning av vilka personer som har rätt till personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken (SFB). Detta medför att kommunen får ta över ansvaret för ett antal personer som tidigare
fått assistansersättning från Försäkringskassan.
Efter en vägledande dom i Högsta förvaltningsdomstolen i juni 2017 gjorde Försäkringskassan klart att
det framöver inte skulle gå att ge ersättning för assistenters väntan, beredskap eller tid mellan insatser.
Efter denna dom vände sig Försäkringskassan till regeringen och varnade för att domen skulle få stora
negativa följder för stat, kommuner, funktionshindrade och deras anhöriga. Det fick regeringen att i mitten av november 2017 föreslå ett åtgärdspaket med lagändringar. Lagändringen ska enligt förslag träda i
kraft den 1 april 2018. Fram till dess kommer Försäkringskassan avstå från att göra två års omprövningar.
Nya ansökningar behandlas dock av Försäkringskassan enligt gällande domar. Effekten blir att fler ären-

den överförs till kommunen.
Det är i nuläget svårt att förutse vilken effekt lagändringen kommer att ha men nämndens bedömning är
att effekten av Försäkringskassans åtstramningar kvarstår. Antalet personer med assistans enligt SFB
minskar sedan något år tillbaka och en viktig anledning till det är att majoriteten av de som söker assistansersättning från Försäkringskassan för första gången får avslag.
Funktionsstödsnämnden konstaterar en kraftig ökning av volymer när det gäller personlig assistans LSS
vilket har ett tydligt samband med Försäkringskassans åtstramningar kring beslut om personlig assistans
enligt SFB med statlig assistansersättning. Utvecklingen medför ökade kostnader för funktionsstödsnämnden både under 2018 och 2019.
Enligt Ekonomirapporten 2017 som Sveriges kommuner och landsting (SKL) publicerade i oktober 2017
månad befaras den ökade restriktivitet som råder i beviljandet av den statliga assistansersättningen leda till
en övervältring av kostnader till kommuner både under 2017 och framöver. Vidare påtalar SKL att ”kommunerna (och i viss mån landstingen) bör därför få ersättning för kostnadsövervältringen 2016–2017 på i storleksordningen
1,2–1,5 miljarder kronor i avvaktan på förslaget från den pågående utredningen om LSS”.

Nämnden prognostiserar för 2018 en negativ budgetavvikelse på 64 400 tkr när det gäller personlig assistans LSS. För 2019 bedömer nämnden att kostnaderna för personlig assistans LSS ökar ytterligare motsvarande 29 700 tkr. Detta medför ett behov av tillskott motsvarande 94 100 tkr för budgetåret 2019.
Nämndens behov för 2018 och 2019 baseras på fem nya ärenden i månaden för respektive år, där den
enskilde ansöker om personlig assistans LSS direkt hos kommunen. Därtill är det i prognoserna beaktat att
nio nya ärenden respektive år kommer att beviljas där den enskilde har fått avslag från Försäkringskassan
om personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken.
Behov av tillskott förklaras även av en i grunden underbudgeterad verksamhet. I samband med omorganisationen i maj 2017 överfördes myndighetsutövningen för personlig assistans LSS från tidigare stadsområdesnämnderna till funktionsstödsnämnden utan full finansiering. Nämnden vill påtala att det i samband
med omorganisationen överfördes 143 obehandlade ärenden från tidigare stadsområdesnämnderna utan
finansiering. Gamla ärenden som handläggs av myndigheten och där beslutet blir ett bifall medför oftast
en retroaktiv ersättning till utföraren vilket påverkar det ekonomiska utfallet för nämnden.
Utöver behov av utökade resurser för biståndsbeslut finns det redan idag ett behov, och det kommer under 2019 tillkomma ytterligare behov, av att bemanna med ytterligare tjänster inom myndigheten för att
klara av ärendemängden inom personlig assistans. Dagens tio handläggare inom personlig assistans bör

därför förstärkas med ytterligare minst tio handläggare. Handläggningstider på upp till 12 månader förekommer idag inom funktionsstödsnämndens verksamhet. Försäkringskassans riktlinjer är fyra månaders
total handläggningstid.
För personlig assistans SFB beräknas lägre volymer än tidigare till följd av Försäkringskassans avslag om
assistansersättning enligt SFB under 2018 och 2019 vilket beräknas medföra lägre kostnader för funktionsstödsnämnden motsvarande 7 600 tkr budgetåret 2019.
Funktionsstödsnämnden beräknar behovet av utökad ram för personlig assistans LSS och SFB till totalt
92 500 tkr för budgetåret 2019.
Nämnden vill även i detta sammanhang påtala att Försäkringskassan numera oftare tar beslut om statlig
assistansersättning som leder till att kommunen som utförare inte får full kompensation för de faktiska
personalkostnaderna. Allt fler av besluten om personlig assistans är förlagda med flera kortare insatser
under ett dygn samt jourtid i stället för vaken natt. Det krävs med andra ord att kommunen tillhandahåller
en LSS-insats med stor kännedom om brukaren och brukarens behov och kontinuitet, men får en ekonomisk ersättning som inte motsvarar de faktiska kostnaderna. Kvalitén påverkas negativt då det är svårare
att rekrytera personal med god kompetens till uppdrag som innebär korta insatser under ett dygn.
Brukare med utmanande beteende
Ungefär 87 procent av personer med LSS-insatser är personer med intellektuell funktionsnedsättning
och/eller autismspektrumtillstånd. Inom denna grupp finns det personer som är extra känsliga för belastningar i livet, och som därför riskerar att utveckla ett beteende som utmanar verksamheter i hög grad.
Ett utmanande beteende är ett beteende som till följd av sin art, intensitet eller varaktighet förorsakar
svårigheter för personen själv eller omgivningen. Utmanande beteenden kan vara utåtriktade, mot annan
person eller föremål, eller självskadande. Ett utmanande beteende har en negativ påverkan på personen
själv, men också på personal, anhöriga och organisationen som helhet.
Det är viktigt att se att ett utmanande beteende är en reaktion på en situation som upplevs som svår att
hantera för personen. Beteendet är inte en nödvändig egenskap hos individen, utan kan påverkas med ett
väl utformat stöd. Detta kräver hög kompetens hos omgivningen, samt en hög grad av kontinuitet, både
vad gäller personal och lokaler. Den vanligaste orsaken till ett utmanande beteende är brister i det kommunikativa stödet, men också brister exempelvis i miljö, aktiviteter, personalomsättning, personalens bemötande och det kognitiva stödet. Med kompetens och resurser finns det alltså möjligheter att ge goda
förutsättningar också för de personer som är i stort behov av ett särskilt anpassat stöd. Även då personen
funnit balans i livet, kvarstår ofta en skörhet, en känslighet för belastningar. Därför är det väsentligt att
upprätthålla kvaliteten och därmed förebygga att personen åter utvecklar ett utmanande beteende.
Alla personer med LSS-insatser har rätt till individuellt anpassade insatser, med syfte att ge goda möjligheter till självbestämmande, delaktighet och självständighet. Det gäller också den grupp som utvecklar eller
riskerar att utveckla ett beteende som i särskilt hög grad utmanar verksamheterna. För att denna grupp
personer ska kunna uppnå en god livskvalitet behöver funktionsstödsförvaltningen ha möjlighet att avsätta
nödvändiga resurser, i syfte att säkra ett gott stöd som förebygger ett utmanande beteende, eller kan erbjuda lösningar som gör att personen kan återfå balansen i sitt liv.
Resursbehovet i form av personella resurser för att erbjuda goda levnadsvillkor för personer med utmanande beteenden är stort. Under hösten 2017 genomfördes en mätning med hjälp av den s.k. UPP: en
(UPP: Modell för uppskattning av brukarens behov av praktiskt och pedagogiskt stöd).
Mätningen visar på att antalet brukare med omfattande vårdbehov, bl.a. till följd av utmanande beteenden,
uppskattas till 15 personer inom LSS-boenden. Det är personer som i mätningen uppnår en poängsumma
på 120 poäng eller mer, där behovet är omfattande inom de 12 kategorier som mäts, t.ex. stöd vid måltid.
Omräknat till behov av medel motsvarar det ett resurstillskott om 8 000 tkr. Utöver dessa personer finns
det i nuläget fyra boenden där brukarna har så omfattande behov av kvalificerat stöd att det inte är möjligt
att tillämpa UPP: en. Dessa boenden har ett resursbehov motsvarande 12 000 tkr.

Personer med autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning, samt personer med förvärvad hjärnskada som har sitt hem i något av Malmö stads LSS-boenden har i de flesta fall även insatsen daglig verksamhet. För att möta inflödet av brukare med omfattande och komplexa stödbehov 2019 bedömer verksamheten att det krävs tillskott motsvarande 4 000 tkr.
Totalt bedöms behov av resurstillskott på 24 000 tkr för att möta behovet hos brukare med ett stort behov av stöd, bland annat till följd av utmanande beteende.
Habiliteringsersättning
Brukare inom daglig verksamhet LSS i Malmö stad erhåller habiliteringsersättning till ett belopp om fyra
kronor per timme.
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2018 fördela medel till kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Statsbidraget får användas av kommunerna i syfte att införa eller höja en
låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enlig LSS (habiliteringsersättning). Malmö stad får
möjlighet att senast den 1 juni 2018 rekvirera upp till 6 965 tkr i statsbidrag för en höjning av habiliteringsersättningen. Statsbidraget får användas till och med den 31 december 2018. Under våren 2019 skall
kommunen återrapportera till Socialstyrelsen hur 2018 års medel har använts, ej använt statsbidrag skall
återbetalas till Socialstyrelsen.
För 2018 budgeterades 2 650 tkr till habiliteringsersättning om fyra kronor i timme för brukare inom daglig verksamhet LSS. En höjning av habiliteringsersättningen till åtta kronor i timmen skulle resultera i en
kostnad om 5 300 tkr på årsbasis, d.v.s. en ökad kostnad med ca 2 650 tkr.
För budgetåret 2018 finns det möjlighet att finansiera kostnadsökningen med statsbidrag. Då rätten att
ansöka om statsbidrag inte gäller de kommande åren, innebär en höjd habiliteringsersättning till åtta kronor i timmen ett ökat behov av medel i budgetram 2019 om ca 2 800 tkr inklusive volymförändringar.
HSL-organisationen
Det långsiktiga arbetet med att bygga upp en ny hälso- och sjukvårdsorganisation kommer att pågå även
under 2019. Fokus kommer att ligga på att arbeta vidare med det förslag på intern organisation som tas
fram under 2018.
Målet är en mer resurssmart verksamhet som ligger i linje med det nya hälso- och sjukvårdsavtalet samt
gällande gränssnitt gentemot Malmö stads övriga förvaltningar och Region Skåne.
Rekrytering av samtlig legitimerad personal är en fortsatt utmaning för hälso-och sjukvårdsverksamheten.
Det behövs en hållbar strategi att rekrytera, attrahera och behålla medarbetare i verksamheten för en budget i balans och en hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs så att kraven på en god vård uppfylls.
Med ett större antal ordinarie befattningar minskar behovet av att anlita bemanningsföretag. Detta arbete
behöver påbörjas under 2018 för att kunna ge effekt 2019.
Heltid som norm och minska andelen timavlönade timmar
För att kunna erbjuda nämndens målgrupper en hållbar och god service är det avgörande att kunna attrahera, rekrytera och behålla medarbetare, inom detta är arbetet med heltid som norm en viktig fråga.
I förhållande till heltid som norm är en svårighet inom förvaltningen att LSS-boendena är små och ligger
geografisk utspridda. De har också olika målgrupper, vilket kräver olika kompetenser på olika boenden.
Det behöver därför finnas flera alternativa lösningar och bland annat pågår projekt med att utforma olika
arbetsformer och olika bemannings- och schemaläggningsformer.
Nämnden har också flera verksamheter inom vilka brukaren kan beviljas kortare insatser. De kortare insatserna är ofta svårbemannade och kostar i nuläget mycket administrativ tid, tid för rekrytering och är
mycket svårplanerade utifrån målsättningen med heltid som norm.

För att säkra goda anställningsvillkor arbetar nämnden även för att minska andelen timavlönade timmar,
och antalet timavlönade medarbetare, till förmån för tryggare anställningar. Detta arbete har beröringspunkter med arbetet för heltid som norm, t.ex. syftar ett av delprojekten, bemanningsteam, till att minska
behovet av timavlönade medarbetare och istället ge månadsanställningar på heltid.
Det kommer inte att vara möjligt för funktionsstödsnämnden att genomföra heltid som norm inom befintlig budgetram. Det ställer även krav på berörda chefer att se resursutnyttjande och kostnader i ett bredare perspektiv.
Ökad befolkning och behov av utbyggnad
Funktionsstödsnämndens målgrupper finns inom hela åldersintervallet, då nämndens verksamheter riktar
sig till barn, unga och vuxna, inom LSS och socialpsykiatri samt insatser till barn med svår somatisk sjukdom.
Malmös befolkning växer och den snabba tillväxten förväntas fortsätta framöver. Tabellerna nedan visar
den prognostiserade befolkningsutvecklingen i Malmö, både med fokus på hela befolkningen samt med
särskilt fokus på barn och unga. Den faktiska befolkningsutvecklingen har betydelse för funktionsstödsnämndens verksamheter. Malmö stads växande befolkning medför att fler Malmöbor efterfrågar kommunal service inom de områden som funktionsstödsnämnden ansvarar för.
Den stora ökningen som prognostiseras bland unga kan exempelvis medföra ökat behov av daglig verksamhet när personerna går ut gymnasiet.

(Källa: SCB 2018-02-21 samt stadskontorets avdelning för samhällsplanering)
Utbyggnad daglig verksamhet
För att kunna verkställa nya beslut om daglig verksamhet enligt LSS kommer det finnas behov av att starta
nya verksamheter under 2018, 2019 och de kommande åren. Generellt har nya brukare som ansöker om
daglig verksamhet större behov av personalstöd och anpassade lokalytor än de brukare som avslutar sin
dagliga verksamhet.
Daglig verksamhet har under ett antal år mött behovet av fler platser genom att ta emot fler personer i
befintliga verksamheter, vilket har medfört att brukartätheten ökar. I Malmö slutar cirka 25 - 30 elever
årligen gymnasiesärskolan och ansöker om daglig verksamhet, prognosen för 2019 är att 37 elever förutspås ansöka om daglig verksamhet. Trots ett intensivt arbete med att erbjuda daglig verksamhet på externa
arbetsplatser ute i samhället är det trångt i flera verksamheter. Detta ställer stora krav på verksamheterna
och dess resurser och verksamheten gör en bedömning att det inte är möjligt att ytterligare förtäta i befintliga verksamheter.
Utbyggnad LSS-boende
Det bedöms finnas ett fortsatt behov av utbyggnad. Omfattning och takt analyseras regelbundet i samarbete med lokalförsörjningsstrateg på fastighetskontoret LiMa. Funktionsstödsnämnden vill framhålla vik-

ten av att det avsätts medel för LSS-utbyggnad under 2019 motsvarande 18 080 tkr (helårseffekt inför
2020: 33 304 tkr). Tabellen redovisar planerad utbyggnad samt medel som behövs avsättas för respektive
år för perioden 2019 - 2024.

*)Tygelsjögården och Krubban har inget belopp till följd av att medel för dessa boenden redan har erhållits och ingår i nämndens ram.
För 2019 planeras fyra nya boenden med totalt 24 lägenheter. För år 2020 planeras nio nya boenden enligt
LSS, med 49 lägenheter totalt och för år 2021 planeras sex nya boenden enligt LSS, med 36 lägenheter
totalt. För åren 2022 - 2024 planeras det tre nya boenden per år.
Planerad utbyggnad är också att hänföra till kölista för personer som beviljats insatsen bostad med särskild
service enligt LSS 9:8 eller 9:9. Den 31 januari 2018 väntade 32 personer med gynnande beslut på bostad.
15 av dessa har väntat mer än tre månader och åtta har väntat mer än ett år. Av dessa 23 personer har nio
anvisats ett eller flera boendealternativ men tackat nej. Tre har anvisats och svar inväntas. En person med
avbruten verkställighet har väntat mer än tre månader på att anvisas något annat.
Övriga tio personer kan idag inte erbjudas en bostad som tillgodoser deras behov. Det behövs boenden
belägna nära natur, i en lugn miljö utan trafik och buller. För denna målgrupp pågår i samverkan med
gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och grundskoleförvaltningen planering kring bostad och

undervisning för sex barn/ungdomar. Objektet går under arbetsnamnet Bolmörten med adress Ekvägen
43 och beräknas vara klart hösten 2019.
Utöver de personer som står på kölistan finns ett antal personer med samma behov som vill byta bostad
samt personer i externa boenden som Malmö stad upphandlat i brist på fullgoda alternativ. I januari 2018
bodde 15 personer med LSS beslut § 9:8 eller 9:9 i externa boenden. Fyra av dem har bott externt i många
år. Övriga har behov av en bostad i lugn stimulianpassad miljö. För samtliga ungdomar med LSS-beslut
9:8 finns behov av närhet mellan undervisningslokaler och bostad. Prognosen för 2018 beräknas till 15
platser i snitt per månad. För 2019 beräknas 17 platser i snitt per månad. Utifrån planeringen för nya boenden beräknas antalet externa platser kunna minskas 2020.
För att kunna möta behovet krävs att ett antal LSS bostäder i stimulianpassad miljö tillskapas. Planering
pågår kring ett nytt LSS boende i Oxie på Malmö stad ägd mark mellan två befintliga gruppbostäder Dalhem och Toarp. Objektet som går under arbetsnamnet Toarp 2 beräknas ge sex lägenheter. Utöver detta
har förvaltningen lyft behovet av ytterligare tre tomter på ca 3 000 kvm vardera i syfte att bygga bostäder i
stimulianpassad miljö. För denna målgrupp är det av största vikt att ett mer långsiktigt och kontinuerligt
arbete påbörjas och prioriteras i syfte att upplåta tomtmark placerad utanför Malmö stads översiktsplan.
Utbyggnad stödboende och korttidsboende SoL
Stödhuset Västra Skrävlinge är ett boende för personer med missbruk och psykisk sjukdom som har svårt
att klara andra former av boende och har stort behov av stöd.
En utmaning i förhållande till denna verksamhet är att brukare som inte längre är i behov av mer omfattande stöd inte har någon boendeform att gå vidare till. I anslutning till befintligt boende har nämnden
ambitionen att bygga ett nytt boende med 20 lägenheter, varav fem är utslusslägenheter. Utslusslägenheterna kommer inte vara utformade som kollektiva boenden utan stödinsatser kopplade till lägenheterna
kommer mer att vara i form av boendestöd. Utslusslägenheterna kan därmed vara steget vidare för brukare som bott i stödhuset. Övriga 15 lägenheter kommer att vara mer ändamålsenliga, fullvärdiga lägenheter än i det nuvarande stödhuset, vilket ökar möjligheten för brukarna att gå vidare till ett mer självständigt liv. Nämnden uppskattar att det behövs ett tillskott av medel om ca 10 000 tkr på helårsbasis för ett
nytt stödboende.
Det nuvarande stödhuset är planerat att omvandlas till korttidsboende enligt SoL i syfte att minska antalet
externa placeringar.
Underhåll
Förvaltningens lokalenhet har gjort en okulär besiktning för bedömning av underhållsbehovet av nämndens äldre LSS-boenden. Besiktning visar på ett antal objekt med mer eller mindre omfattande underhållsbehov. Boendena graderades efter en 5 gradigskala där 5 var nybyggt standard och 1 akut renoveringsbehov.
Totalt 26 boenden bedöms ha ett eftersatt underhåll, dessa boenden är av varierande ålder där tidigare
underhållsåtgärder är okända. Beräkningen baseras på boenden som i besiktningen graderats 1-3 och där
nämnden enligt avtal ansvarar för det inre underhållet.
Förslitningsgraden är mycket varierande beroende på målgruppen för boendet, det är därför svårt att utgå
från de normer för underhåll som gäller på bostadsmarknaden i övrigt. Det är viktigt att löpande underhålla LSS-boenden, då de annars har en tendens att öka i kostnader.
Meningsfull sysselsättning
Inom det socialpsykiatriska området ser nämnden ett behov av att stärka ställningen på arbetsmarknaden
och förbättra möjligheterna för personer med psykisk funktionsnedsättning att få arbete eller tillgång till
meningsfull sysselsättning.
Nämnden har mötesplatsen Vänkretsen som är öppen för målgruppen och har även ett nära samarbete

med stiftelsen Fontänhuset som erbjuder stöd och bedriver arbetsinriktad social rehabilitering för personer som har eller har haft kontakt med någon form av psykiatrisk behandling.
Funktionsstödsnämnden kan också se en brist på sociala arenor och mötesplatser för andra brukargrupper
inom nämndens ansvarsområde. Exempelvis omfattas inte personer inom LSS personkrets 3 och brukare
som är över 65 år (Pk 1 & 2) av daglig verksamhet och nämnden kan se ett behov av att utveckla möjligheten till meningsfull sysselsättning och fritid även för denna målgrupp.
Nämnden har verksamheten Handkraft som erbjuder arbetsinriktad verksamhet till personer med psykisk
funktionsnedsättning. Nämnden konstaterar att det finns ett behov av att utveckla utbudet och insatserna
ytterligare för att förbättra livskvaliteten för personer med psykisk funktionsnedsättning. Framöver kan
det vara aktuellt att öppna ytterligare mötesplatser för målgruppen.
Förvaltarenhet
Överförmyndarnämnden har uppdraget att rekrytera frivilliga ställföreträdare, vilket under en längre tid
har varit svårt när det gäller de mest komplicerade uppdragen. Det gäller t.ex. uppdrag som god man eller
förvaltare för personer med psykisk sjukdom, missbruksproblematik, personer som är utåtagerande och
uppvisar ett aggressivt beteende eller uppdrag som särskilt förordnad vårdnadshavare till barn som saknar
föräldrar. Som lösning föreslår överförmyndarnämnden att Malmö stad upprättar en förvaltarenhet som
kan åta sig de mest komplicerade ställföreträdaruppdrag. En förvaltarenhet inom kommunen består av
anställda ställföreträdare, som har som sitt uppdrag att vara god man, förvaltare eller särskilt förordnad
vårdnadshavare. Fördelar med en förvaltarenhet är att den kan säkerställa tillgång till ställföreträdare och
säkra en hög kompetens vilket medför rätt hjälp till huvudmannen. Malmö stad kan som arbetsgivare även
öka tryggheten för ställföreträdarna genom t.ex. larm och handledning. Förvaltarenheter finns redan i en
del kommuner, som t ex Göteborgs stad.
Då överförmyndarnämnden har i uppdrag att utöva tillsyn över ställföreträdares verksamhet kan en förvaltarenhet inte organisatoriskt finnas inom samma nämnd som avdelningen för överförmyndarärenden.
Funktionsstödsnämnden har ställt sig positiv till att upprätta en förvaltarenhet under förutsättning att
funktionsstödsförvaltningen tillsammans med arbetsmarknads- och socialförvaltningen vidare utreder och
kommer överens om finansiering och uppdrag för enheten, samt att funktionsstödsnämnden ska vara
befriad från det ekonomiska resultatansvaret för ställföreträdar-/förvaltarenheten. En förvaltarenhet skulle
kunna träda i kraft den 1 januari 2019 under förutsättning att beslut tas om finansiering och placering.
Ändrad lagstiftning och andra myndigheters förändrade arbetssätt
Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken
Riksdagen beslutade i november 2017 om nytt nationellt mål och inriktning för funktionshinderpolitiken. I
december tillsattes en utredning med uppdrag att göra en översyn av styrningen inom funktionshinderpolitiken.
Översynen ska resultera i konkreta förslag till utformning av ett stabilt och långsiktigt styr- och uppföljningssystem av funktionshinderspolitiken med utgångspunkt i det nya nationella målet och inriktningen
för funktionshinderspolitiken. Utredningen kommer att få betydelse för nämndens arbete i framtiden och
är planerad att redovisas senast januari 2019.
Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättning
Regeringen tillsatte 2016 en utredning för att se över assistansersättningen enligt socialförsäkringsbalken
och delar av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Utredningen ska
redovisas senast oktober 2018.
Syftet med utredningen är att få till stånd mer ändamålsenliga insatser i LSS, att lagstiftningen ska främja
jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället och skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans. I kommittédirektivet framgår att ”Med hänsyn till

kraftiga kostnadsökningar inom assistansersättningen behöver även ytterligare besparingar göras”, vilket kommer att
påverka nämndens verksamhet och ekonomi.
Nya förvaltningslagen
En ny förvaltningslag träder i kraft den 1 juli 2018 och ersätter den nuvarande förvaltningslagen
(1986:223)
En nyhet är att medborgarna kan kräva att ett ärende avgörs snabbare genom införandet av så kallad
dröjsmålstalan. Dröjsmålstalan innebär att den som har inlett ett ärende kan begära att myndigheten ska
avgöra ärendet om detta inte har avgjorts i första instans efter sex månader. Myndigheten ska inom fyra
veckor från den dag då en sådan begäran kom in antingen avgöra ärendet eller i ett särskilt beslut avslå
begäran.
Enligt den nya förvaltningslagen blir tolkning och översättning en uttrycklig rättighet. En parts rätt att bli
informerad om hur ärendet handläggs stärks. Dessutom ska motivering av besluten förbättras. Det införs
även mer heltäckande bestämmelser om när en myndighet får ändra ett beslut och uttryckliga bestämmelser om vilka beslut som får överklagas.
Den nya lagen har ett tydligt medborgarperspektiv och kommer bland annat att öka möjligheterna att
snabba på handläggningstiden för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt så effektivt som möjligt.
Samtidigt innebär förändringen ökade krav för myndighetsorganisationen och därmed ett ökat behov av
ekonomiska resurser som kommer att ge full effekt 2019.
Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Syftet med lagen är att patienter som inte längre har behov av slutenvård, inte ska vistas inom slutenvården. Den nya lagen innebär krav på snabbare hemtagning vid utskrivning från slutenvården. Lagförslaget
gäller fr.o.m. den 1 januari 2018, med undantag för psykiatrisk vård där lagen börjar gälla 1 januari 2019.
Lagändringen ställer krav på bemanningen i förvaltningen som behöver anpassas avseende flera yrkeskategorier. Det kan också bli aktuellt med hemtagning på veckoslut och helgdagar med kort framförhållning
och organisationen behöver stärkas och anpassas utifrån detta.
Funktionsstödsförvaltningen har inrättat ett team för samverkan vid utskrivning (SVU) för att säkra trygg
och säker hemgång utifrån den nya lagstiftningen.

Boendestöd enligt socialtjänstlagen för personer med lindrig utvecklingsstörning och/eller autismspektrumtillstånd
Personer som beviljats insatsen boendestöd har varierande behov, med insatser från flera gånger i vecka
till ett par gånger i månaden. Flera av de personer som fått beslut om boendestöd hade, om insatsen ej
funnits, erbjudits LSS-bostad enligt 9§9. Förutom de personliga vinsterna för individen själv, finns även
ekonomiska vinster med boendestöd då särskild bostad enligt LSS 9§9 kräver långt mycket mer resurser,
både materiellt och personalmässigt. Utifrån helårsbudget kostar varje plats i boendestöd knappt 60 000
kr/år, detta att jämföra med servicelägenhet i LSS-bostad där varje plats kostar minst 600 000 kr/år. Förvaltningen har inte gjort någon ekonomisk analys utifrån det statliga utjämningsystemet. Boendestöd kan
enbart beviljas enligt socialtjänstlagen.
I boendestödets uppdrag ingår att avsluta ärenden där brukaren uppnått självständighet.
För att möjliggöra boendestödets fortsatta uppdrag är det viktigt med resursförstärkning inför budgetåret
2019.
Stödteam
För att möta brukarnas behov ser nämnden även stödteam som en lösning. Stödteam består av omsorgspedagoger/stödpedagoger och ska kunna användas vid tidiga insatser och vid situationer när verksamheten behöver extra kompetens. Exempelvis kan stödteamen användas vid inflyttning till boende, samt i
verksamheter som har brukare med mer komplexa stödbehov. Att använda stödteam är ett förebyggande
arbete som kan medföra positiva effekter både för ekonomi och medarbetare. Ökad användning av stödteam kan medföra att färre externa placeringar behöver göras samt skapa en bättre arbetsmiljö för personalen och på sikt undvika sjukskrivningar och att personal slutar.
Geografiskt team för korta insatser
Nämnden har flera verksamheter inom vilka brukaren kan beviljas kortare insatser, exempelvis personlig
assistans, ledsagar- och avlösarservice SoL och LSS samt i viss mån boendestöd.
Kortare insatser är ofta mer resurskrävande administrativt, logistiskt samt är svårare att bemanna och rekrytera till. Det finns också brukare inom nämndens verksamhet som har hemtjänstinsatser som utförs av
hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen, och bekostas av funktionsstödsnämnden.
För att säkerställa kontinuitet, trygghet och kvalitet för brukarna, trygga och mer attraktiva tjänster för
personalen med heltid som norm samt en säker och ekonomiskt hållbar verksamhet planerar funktionsstödsnämnden att inrätta ett geografiskt team som ansvarar för korta insatser samt hemtjänstinsatser till
nämndens målgrupp. Inledningsvis planerar nämnden att genomföra en pilot med ett geografiskt team
med upptagningsområde i de centrala delarna av Malmö.
Externa placeringar (SoL) erbjuds plats i Malmö
Nämnden ser möjlighet att ett antal av de personer som idag har extern placering enligt SoL erbjuds plats i
en satellitlägenhet inom LSS-beståndet. Det kan t.ex. avse lägenheter som inte är ändamålsenliga för personer som tillhör LSS personkrets 3 och där lägenheterna kan avskiljas från LSS-beståndet och omvandlas
till placeringar enligt SoL. Flera av individerna som är externt placerade enligt SoL har varit det i flera år,
deras behov består främst av bostad, boendestöd samt social samvaro.
Genom sammanhållen planering kring brukaren, där exempelvis personal från boendestöd, mötesplats
och handkraft ingår kan ett paket sys ihop anpassat utifrån brukarens behov. Denna typ av lösning är även
mer resurseffektiv än vad externa placeringar är.
Aktivitetslokaler

Nämnden kommer utreda möjligheten att i mindre skala inrätta aktivitetslokaler i anslutning till LSSboende. Syftet med aktivitetslokalerna är att främja en meningsfull social samvaro och en aktiv fritid för
brukare inom personkrets 1 och 2. Aktivitetslokalerna ska ses som ett alternativ till daglig verksamhet och
kan vara riktade till brukare som inte önskar daglig verksamhet eller där brukaren i större utsträckning är i
behov av sociala aktiviteter än daglig verksamhet.
Satsningar inom HR
Arbetsmiljön
En viktig aspekt i att ge medarbetarna goda förutsättningar för sitt arbete är att säkerställa en god arbetsmiljö. Nämnden arbetar med att utveckla strukturen för arbetsmiljöarbetet för att ge verktyg till cheferna
att undersöka, bedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljön på arbetsplatserna så att en god arbetsmiljö
säkerställs. Resurser avsätts för att utbilda och stärka cheferna inom arbetsmiljöområdet. En viktig samverkanspart är de fackliga företrädarna och utbildning sker ofta gemensamt för chefer och skyddsombud.
Nämnden har beslutat om en handlingsplan för minskad sjukfrånvaro som gäller för 2018 och 2019. I
planen ingår insatser som är förebyggande, kartläggande och aktivt åtgärdande. Exempel på insatser är
utbildning för chefer, hälsoprogram för medarbetare, kartläggning och uppföljning av olika delar av rehabiliteringsprocessen och aktiva insatser för medarbetare i olika faser av rehabilitering.
Många av de insatser som görs för att skapa goda arbetsvillkor för medarbetare har beröringspunkter med
varandra eller är direkt beroende av varandra. Att fler medarbetare arbetar heltid och att sjukfrånvaron
minskar ger effekt på kompetensförsörjningsbehovet eftersom det innebär att redan anställda medarbetare
utför mer arbete. En viktig aspekt är därmed nämndens förmåga att organisera, samordna och kommunicera internt. En annan viktig del är chefernas möjlighet till ett närvarande ledarskap då detta är en betydelsefull friskfaktor. Under våren 2018 startar en verksamhet med resurschefer upp, vilka ska avlasta och
stödja verksamheternas ordinarie sektionschefer i avvaktan på ny rekrytering, vid frånvaro och extraordinära händelser. Det ska innebära mer tid för ordinarie sektionschefer att leda arbetet och finnas som närvarande ledare ute i verksamheterna. En förstärkning har skett 2017 avseende administrativt stöd till cheferna.
Kompetensutveckling och kompetensförsörjning
För att kunna erbjuda Malmöborna en hållbar god service är det av avgörande betydelse att staden kan
rekrytera, utveckla och behålla engagerade medarbetare med rätt kompetens. En prioriterad fråga för
nämnden är att medarbetarna ska ha/erbjudas erforderlig kompetens och förutsättningar för sitt uppdrag.
Nämnden har, sedan den bildades i maj 2017, arbetat med att få en samlad bild av de kompetensförsörjningsbehov nämnden står inför, både på kort och på lång sikt. Inom flertalet av de yrkeskategorier som
bemannar nämndens verksamheter finns det rekryteringsbehov och fokus på att behålla medarbetare. Det
gäller t.ex. stödassistenter, stödpedagoger, personliga assistenter, sjuksköterskor och arbetsterapeuter.
Det pågår därför ett arbete med att kartlägga alla pågående insatser inom dessa områden så att de kan
samordnas och organiseras på ett optimalt sätt.
Nämnden har under några år satsat på olika kompetensutvecklingsinsatser, t.ex. inom socialpsykiatrin har
utbildning i återhämtningsinriktat arbetssätt pågått under 2017 och 2018. Gymnasiekompetens har erbjudits medarbetare inom LSS-boenden.
Välfärdsteknologi
Digitala lösningar för att möta utmaningar och som underlättar för medarbetarna och utveckling av välfärdsteknologi för mer självbestämmande är prioriterade områden för nämnden. Arbetet inom området
sker utifrån det kommungemensamma programmet Det digitala Malmö.
Funktionsstödsförvaltningen strävar efter att vara en modern förvaltning som kan ta del av, och använda,
välfärdsteknologi för att förbättra livsvillkoren för förvaltningens målgrupper. Välfärdstekniken kan här

ses som ett verktyg för att öka delaktigheten, jämlikheten och möjligheten att leva som andra.
För att kunna utveckla välfärdstekniken är det dock viktigt att förvaltningen har rätt hårdvara och infrastruktur, t.ex. trådlöst nätverk på LSS-boenden. Detta för att personalen ska kunna jobba med brukarna i
deras egna lägenheter men samtidigt ha tillgång till Malmö stads nätverk.
Inom personlig assistans pågår ett arbete med att möjliggöra för personal att dokumentera i digitalt system, genom implementering av telefoner och dokumentationssystem i app. Arbetet sker inom ramen för
IT-projektet Mobil dokumentation. Det handlar om att möjliggöra dokumentation på ett säkert sätt för
personal även när de befinner sig i verksamheter utanför Malmö stads nätverk, exempelvis i brukares hem.
Myndigheten kommer under 2018 att göra studiebesök för att ta del av Trelleborgs kommuns erfarenheter
gällande digitaliserad handläggning av de privata bolagens sjuklönelistor inom personlig assistans.
Det saknas möjlighet för brukarna att ha bredbandsanslutning. Genom ett samarbete med MKB finns det
inom en snar framtid en lösning, brukarna får en möjlighet att välja vilken operatör de vill ha på samma
sätt som vilken MKB lägenhet (ansluten till MKB net) som helst. För att möjliggöra detta behövs det ett
internt nät på boendena, d.v.s. installation av nätverksuttag i brukarnas lägenheter. Att detta inte finns är
ett hinder för många brukare och en inskränkning i det normaliserande synsätt som ska genomsyra LSSverksamheten.
En förutsättning för att kunna införa digitala lösningar inom nämndens verksamhetsområden är att ekonomiska resurser tillsätts.

I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2019 med plan för 2020-2024.
Funktionsstödsnämnden begär för 2019 och 2020 en investeringsram om 8 000 tkr/år, då utbyggnaden
inom LSS boende är av större volym. Historiskt sett består investeringarna till största delen av kompletteringar och förändringar för att möta brukarnas behov. Nya eller byte av lokaler ökar tillfälligt investeringsbehovet.
För planåren 2021 – 2024 bedöms en investeringsram om 6 000 tkr/år täcka de behov som uppstår.
Den årliga driftskostnaden i form av räntekostnader och avskrivningar finansieras inom befintlig ram.

Denna budgetskrivelse utgör nämndens information till kommunstyrelsen inför dess beredning av förslag
till budget som föreläggs kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges budget kommer att avse budgetåret
2019 med plan för 2020-2024.

Tidiga satsningar på barns utveckling och lärande är grundstenar i samhällsbygget och en avgörande investering för den hållbara staden. Forskning lyfter fram vikten av att barn går i förskolan. Förskolenämnden
bedriver uppsökande verksamhet för att öka andelen barn i förskola och bidrar aktivt i det trygghetsskapande arbetet i Malmö. Det finns en etablerad samverkan med idéburen sektor, myndigheter och andra
nämnder, men även en utvecklingspotential när det gäller det gemensamma arbetet med en bra stad att
leva och verka i.
Förskolan är en skolform och en social investering där tidiga satsningar på barns utveckling är betydelsefulla för att uppnå målet om ökad jämlikhet i Malmö. Detta förutsätter en likvärdig förskola av hög kvalitet som sätter barnens bästa i centrum.
Förskolenämnden bedriver ett långsiktigt arbete för att stärka förutsättningarna för barnens bästa förskola.
Utvecklingsarbetet sker varje dag i mötet mellan barn och förskolans personal. Tillit till medarbetares och
chefers kompetens bedöms i detta sammanhang som avgörande för framgång. Kvalitet, kompetens och
kapacitet är ledord som sammanfattar nämndens utmaningar och som är utgångspunkter för det fortsatta
arbetet med att stärka förutsättningarna för att utföra kärnuppdraget.
Pågående organisationsutveckling syftar till att möta utmaningarna. Utgångspunkten är att varje barn, varje
dag ska mötas av en god och likvärdig kvalitet och att varje medarbetare ges stöd och ledning i vardagen
för att kunna utföra sitt uppdrag. Arbetet är långsiktigt och skapar en plattform för systematisk utveckling
av kvalitet, arbetsmiljö och en effektiv organisation. Malmö stad har vidare som första kommun i landet
infört kollektivavtal med fastställda ramar för tid och kvalitativt innehåll för verksamhetsutveckling i förskolan, vilket bedöms stärka förutsättningar för professionen och därmed höja kvaliteten i förskolan.
Nämndens utvecklingsarbete tar viktiga steg framåt, men utmaningarna är fortsatt stora. Kompetensförsörjningen i förskolan har blivit allt mer problematisk. Förskollärare är en nyckelkompetens, men antalet
minskar. Förskollärare bedöms enligt Arbetsförmedlingen vara det tredje största bristyrket i Sverige. När
förskollärarna blir färre blir kompetensen i arbetslaget än viktigare. Kommande års arbete med kompetensförsörjning kräver därför offensiva och framåtriktade insatser både när det gäller förskollärare,
barnskötare och pedagoger. Lön och kompetensutveckling är viktiga beståndsdelar i arbetet med likvärdig
kvalitet i Malmö stads förskolor. Förskolenämnden fortsätter att bedriva ett aktivt opinionsarbete för att
synliggöra förskolan och för att stärka sin roll som attraktiv arbetsgivare.
Behovet av förskoleplatser i Malmö har successivt ökat sedan nämnden bildades och ett intensivt arbete
har genomförts för att möta behovet. Det pågår ett omfattande arbete för att skapa en likvärdig kvalitet i
lokaler och utemiljö. Lokalkostnaderna ökar mer än förväntad priskompensation, vilket har direkt påverkan på det ekonomiska utrymmet för den pedagogiska verksamheten. Det krävs fortsättningsvis ett intensifierat samarbete kring utbyggnad, ombyggnad och avveckling med berörda nämnder.
Malmö stads förskolor behöver stabila förutsättningar för att kunna fortsätta att utveckla en god och likvärdig kvalitet, en utbildning som främjar alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.
Ökade kostnader för kompetens- och lokalförsörjning påverkar utgångsläget. Nämndens arbete är långsiktigt och kräver uthållighet, men det behövs också resurser på kort sikt för att möta de behov som finns.
De ekonomiska förutsättningar som Malmö stad och förskoleverksamheten nu står inför kräver fortsatt
förändringsarbete för ökad effektivitet och ställningstaganden för långsiktigt hållbara lösningar.

Sedan förskolenämnden bildades har arbetet koncentrerats på att stärka de grundläggande förutsättningarna för barnens bästa förskola. Utvecklingen av förskoleverksamheten sker varje dag i mötet mellan barn
och förskolans personal. Tilliten till medarbetares och chefers kompetens är en förutsättning för arbetet.
Förskolenämnden har de senaste åren haft goda förutsättningar att successivt höja barnpengen, vilket varit
avgörande för arbetet med stärkt kvalitet och likvärdighet i Malmö stads förskolor. Nämnden har samtidigt ställts inför ekonomiska utmaningar när det gäller att skapa hållbara förutsättningar för verksamheten.
Ökade kostnader för kompetens- och lokalförsörjning påverkar utgångsläget på både kort och längre sikt.

Malmö stads arbete ska ta sats i de globala målen i Agenda 2030 för en långsiktigt hållbar stad och värld.
Förskolan har genom sin läroplan en nära koppling till de globala målen. Genom att arbeta med grundläggande värden tillsammans med barnen i förskolan sker ett integrerat arbete med hållbar utveckling. Här
främjas aktningen om varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö.
Malmöbornas möjligheter till utbildning, arbete och bostad är grundläggande förutsättningar för en ur alla
aspekter hållbar utveckling och här står staden inför stora utmaningar. Detta är ett brett samhällsuppdrag
som kräver samverkan mellan nämnder, myndigheter, universitet, idéburen sektor, näringsliv och Malmöbor. Förskolan har en viktig roll som samhällsaktör, bidrar med kunskaper och erfarenheter om barns
uppväxtvillkor och påverkar det förebyggande och trygghetsskapande arbetet i Malmö. Den samverkan
som förskolenämndens verksamheter på olika sätt ger drivkraft till behöver ytterligare stärkas och utvecklas.
Förskolenämndens utmaningar kring kvalitet, kompetens och kapacitet delas med övriga Sverige. Malmö
stad tar en aktiv roll på den nationella arenan och driver ett påverkansarbete för att synliggöra förskolans
viktiga roll i samhällsutvecklingen, vilket behövs för att skapa långsiktiga förutsättningar för en likvärdig
förskola.
Förskolans betydelse
Förskoleverksamheten är en skolform och en social investering där tidiga satsningar på barns utveckling är
betydelsefulla för att uppnå målet om ökad jämlikhet i Malmö. Kommissionen för jämlik hälsa lyfter fram
att detta förutsätter en likvärdig förskola av hög kvalitet med arbetsprocesser och medel som sätter barnens bästa i centrum. En likvärdig förskola med hög kvalitet kan bland annat förbättra barns hälsa och
främja lärande och utveckling. Det är dock betydelsefullt hur förskolan utformas. En förskola som inte är
likvärdig kan få motsatt effekt och förstärka ojämlikheten, enligt kommissionen.
Både Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö och Kommissionen för jämlik hälsa anser att det är
viktigt att kommunen arbetar för att barn ska ta del av förskolan. Förskolenämnden bedriver uppsökande
verksamhet med målet att alla barn i åldern tre till fem år i Malmö ska delta i förskoleverksamhet. Samverkan med idéburen sektor, myndigheter och andra nämnder är en förutsättning för arbetet. En av kanalerna
är familjecentralerna. Målsättningen är att det fram till 2020 ska öppnas en ny familjecentral varje år. Förskolenämnden arbetar även för att alla kommunala öppna förskolor ska övergå till att bli en del i en familjecentral. Även de öppna förskolor som ännu inte ingår i en familjecentral är viktiga i den uppsökande
verksamheten. Bland annat skapas möjligheter för nyanlända barn och vårdnadshavare att tidigt komma i
kontakt med förskolan genom öppna förskolan Hera.
Barns inflytande
Barns inflytande och delaktighet är en förutsättning för den hållbara utvecklingen och det demokratiska
samhället. Detta är grundläggande i förskolans uppdrag då förskolan ska ha ett öppet och demokratiskt
klimat där varje barn får uppleva sitt eget och andras värde. Förskolenämnden ser fortsatt behov av att
utveckla arbetet för att ytterligare stärka barns inflytande.
Barnkonventionen går hand i hand med läroplanen och kommunfullmäktiges mål. Förskolan spelar en

särskilt viktig roll i att sprida information om barnkonventionen till barn i ett tidigt skede. Barns rättigheter ska genomsyra förskolan och ge varje barn möjlighet och stöd i att kunna utöva sina rättigheter. Senast
år 2020 ska Malmö stad ha säkerställt integrering av barns rättigheter i ordinarie styr-, lednings- och uppföljningssystem. Detta ställer krav på förskolenämndens fortsatta utvecklingsarbete för barns rättigheter.
Normer och värden
Alla barn har rätt till en trygg miljö fri från diskriminering och ska ges samma möjligheter att utvecklas,
oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Förskoleverksamheten ska i det dagliga arbetet med normer och
värden förmedla och förankra respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, värden som
ska hållas levande i mötet med barnen. Kunskapshöjande insatser kring bland annat HBTQ är viktiga för
att stärka det fortsatta arbetet i mötet med barn, medarbetare och vårdnadshavare.
Förskolenämnden följer kontinuerligt upp förskolornas arbete mot kränkande behandling och diskriminering. Uppföljningarna visar på ett fortsatt behov av stödinsatser för att stödja förskolorna i detta arbete.
För att stärka verksamheternas förmåga att arbeta aktivt med ett normkritiskt perspektiv sker ett kontinuerligt samarbete mellan de tre utbildningsförvaltningarna, ett arbete som förstärkts genom bland annat
gemensamma utbildningsinsatser.
Öppenhet och skyddet för den enskilde
För förskolenämnden är öppenhet tillsammans med Malmöbornas rätt till en verksamhet av hög kvalitet
och skyddet för den enskilde grundläggande. En öppen och tillgänglig kommunikation skapar förutsättningar för att vårdnadshavare ska kunna bli mer delaktiga i barnens vardag i förskolan. Det ställer stora
krav på Malmö stads digitala system, då de ska kunna ge Malmöborna insyn samtidigt som de skyddar den
enskilde. Nämndens arbete 2018 för att möta kraven i dataskyddsförordningen fortsätter kommande år.
Det ska vara lätt för Malmöborna att komma i kontakt med förskolenämndens verksamhet och Malmö
stad både i det personliga mötet och digitalt. En av stadens och förskolenämndens utmaningar är att göra
samhällsservicen mer tillgänglig för Malmöborna. Det är viktigt att stadens arbete med kontaktcenter och
e-tjänster möter dessa behov.
Digitalisering skapar möjligheter att ta tillvara på Malmöbornas engagemang och kompetens när samhället
och välfärden utvecklas. Förskolenämndens verksamheter behöver internt och i samverkan med andra
aktivt driva utvecklingen framåt, vilket innebär både möjligheter och utmaningar. Utvecklingen ställer krav
på ökad tillgång till digitala verktyg och högre kompetens både hos medarbetare och vårdnadshavare.
Samtidigt förväntas detta på sikt skapa förutsättningar för att effektivisera verksamheten.

Förskolans läroplan
Arbetet tillsammans med barnen i förskolan sker med utgångspunkt i förskolans läroplan. Läroplanen bär
värdegrunden och anger inriktningen för det lokala utvecklingsarbetet på varje förskola. En reviderad
läroplan börjar gälla under 2018 där perspektiv som barnrätt, omsorgsbegrepp, funktionshinder och nationella minoriteternas rättigheter förtydligas. Detta gäller även gränsen mellan undervisning och utbildning
och de digitala verktygens betydelse i förskolan.
Nya krav ställs på kommunens förskolor och innebär en omställning såväl för förskolans ledning och
förskollärarna som för arbetslagen som helhet och alla medarbetarna som är bärare av läroplanens mål och
intentioner.
Medarbetarnas kompetens är en avgörande framgångsfaktor i arbetet med att stärka kvaliteten i verksamheten. I dagsläget finns en betydande variation i kompetens mellan förskolorna och detta påverkar i stor
utsträckning förutsättningarna för arbetet med läroplansuppdraget. För att kunna möta de nya kraven är
det av avgörande betydelse både att stärka den formella kompetensen hos medarbetarna och att utveckla
kompetensen i arbetslagen och därigenom kvaliteten och likvärdigheten.
Barngruppernas organisering

Skolverket har beslutat om riktmärken för barngruppernas storlek i förskolan. För barn mellan ett och tre
år rekommenderas en gruppstorlek på sex till tolv barn. För barn mellan fyra och fem år rekommenderas
en gruppstorlek på nio till 15 barn. I den forskning som ligger till grund för riktmärkena konstateras dock
att det inte finns någon optimal gruppstorlek, utan vad som är en lämplig sammansättning och storlek för
en barngrupp kan vara mindre lämpligt för en annan. Hur barngrupperna bör organiseras avgörs av komplexa samband mellan olika faktorer som kontinuitet i barngruppen, personalens utbildning och kompetens, lokalernas och utemiljöernas utformning, samt vilka behov av särskilt stöd som finns i barngruppen.
På förskolenivå knyts frågan om barngruppernas organisering till förskolechefens ansvar och krav på systematisk uppföljning och planering för att anpassa barngruppernas storlek och sammansättning utifrån de
specifika förutsättningarna på enheten. Medarbetarnas kompetens och utbildning framhålls i forskningen
som en avgörande kvalitetsfaktor inom förskolan. Andelen förskollärare i organisationen minskar och det
råder även en nationell brist på utbildade förskollärare. Förskolechefernas förutsättningar för att planera
verksamheten så att den samlade kompetensen i arbetslagen kan utnyttjas på optimalt sätt blir därmed helt
avgörande för att en förskola med likvärdig kvalitet ska kunna säkerställas.
Bedömningen är att det skulle innebära en kostnad på cirka 500 Mkr om Skolverkets riktmärken helt styr
barngruppernas organisering.
Inför år 2019 görs bedömningen att förskolenämnden i mindre utsträckning än 2018 kommer att kunna ta
del av riktade statsbidrag för mindre barngrupper.
Alla barns rätt till stöd
En nyckelfråga när det gäller förskolors kvalitets- och likvärdighetskrav är det enskilda barnets rätt till stöd
utifrån sina egna förutsättningar och behov. Alla barns rätt till stöd är ett prioriterat utvecklingsområde.
Trots ett omfattande utvecklingsarbete visar nämndens uppföljningar på kvalitetsskillnader i förskolornas
sätt att arbeta med de barn som är i behov av särskilt stöd. Kompetensfrågan bedöms vara en avgörande
framgångsfaktor i det fortsatta utvecklingsarbetet.
Förskolorna redovisar i sin kvalitetsrapportering ett behov av kompetensutvecklingsinsatser för att säkerställa kvalitet och likvärdighet i arbetet. Dessutom innebär en förhållandevis hög personalomsättning och
många vikarier försvårande omständigheter på vissa förskolor. Just rörligheten bland medarbetarna bedöms påverka förskolans arbete för att uppnå kontinuitet, vilket är en förutsättning för att stabila och
trygga relationer med barnen ska kunna byggas.
Läroplanens formuleringar om att alla barn ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som
möjligt ligger till grund för det fortsatta arbetet. På övergripande nivå handlar detta om att förankra ett
synsätt inom organisationen som innebär att stödbehov relateras till den miljö barnet vistas i och alltså inte
betraktas som en egenskap hos barnet. Det innebär också att skapa likvärdiga förutsättningar för förskolorna att arbeta med stödinsatser. På förskolenivå syftar förändringsarbetet till att etablera rutiner och
samarbetsstrukturer som möjliggör anpassningar i barngrupperna för att kunna möta och tillgodose alla
barns behov och rätt till stöd. För arbetet de kommande åren har en genomförandeplan med tillhörande
riktlinjer tagits fram för förskolornas arbete på enhetsnivå.
Samverkan och övergångar
En hög kvalitet i samverkan och övergångar mellan förskola och förskoleklass, grundskola, grundsärskola
och fritidshem säkrar en kontinuitet i barnets skolgång. Det är få förskolor som upplever att de har stabila
former för samarbete och kommunikation med skolor och fritidshem.
Ett stödmaterial för övergångar har tagits fram i samverkan med grundskolan. Att få till stånd ett förbättringsarbete är viktigt för att kunna stärka barns och elevers väg genom hela utbildningssystemet. Det är
inte minst avgörande för barn som har behov av särskilt stöd i sin utveckling och sitt lärande.
Vårdnadshavares möjlighet till 30 timmar per vecka
Enligt skollagen har barn till vårdnadshavare som är föräldralediga rätt till förskola motsvarande 15 timmar i veckan. För att främja alla barns utveckling finns en sedan tidigare uttalad målsättning att erbjuda
förskola 30 timmar/vecka för denna grupp så fort detta kan göras utan att kvaliteten i verksamheten på-

verkas i form av större barngrupper eller lokalbrist.
I dagsläget är drygt 700 barn inskrivna på 15 timmar i veckan. Finansiering och lokalkapacitet samt den
utökade bemanning som krävs behöver säkerställas för att kunna erbjuda förskola 30 timmar per vecka för
barn till föräldralediga.

Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjningen i förskolan har under de senaste åren blivit än mer problematisk. Förskollärare
är en nyckelkompetens i verksamheten, men antalet förskollärare minskar. Andelen förskollärare och
förste förskollärare (förste förskollärare har 60 procent av sin arbetstid i barngrupp och redovisas därför i
den totala andelen) var 32 procent i december 2017. Detta att jämföra med 44 procent när nämnden bildades. Målbilden är att andelen ska vara minst 45 procent år 2022. Detta innebär att antalet medarbetare
med förskollärarutbildning behöver öka med cirka 700 de kommande fem åren.
Förskollärare är sedan tidigare ett bristyrke både nationellt och i Malmö stad. Arbetsförmedlingen bedömer att förskollärare är det tredje största bristyrket i Sverige. Behov av förskollärare finns både i grundskole- och förskoleverksamhet i Malmö stad och i kranskommunerna samtidigt som antalet nyexaminerade förskollärare inte täcker det behov som finns. Enligt Kommunförbundet Skåne bedöms tillgång och
efterfrågan på förskollärare i Skåne öka ungefär lika mycket fram till 2025. Därmed förväntas dagens bristsituation förbli oförändrad under prognosperioden.
Kompetens i arbetslaget
När andelen förskollärare minskar blir kompetensen i arbetslaget än viktigare. Bristen på förskollärare har
inneburit att antalet barnskötare ökat med 800-900 de senaste fem åren. Samtidigt råder brist på utbildade
barnskötare. Kompetensen i arbetslaget med utbildade barnskötare och pedagoger behöver därför stärkas.
Det finns en potential i att utöka gruppen pedagoger, vilket kräver proaktiva utbildningsinsatser.
Lönebildning
Bristen på förskollärare har medfört att yrkesgruppen varit prioriterad i Malmö stad i samtliga löneöversyner sedan år 2013. Syftet har varit att höja medellönen för förskollärare utifrån lönestrukturen för yrkesgruppen. Trots detta visar jämförelser att löneläget för förskollärare med kortare erfarenhet inte kan mäta
sig med lönerna i övriga kommuner eller internt i Malmö stad.
I relation till grundskoleförvaltningen bedöms skillnaden i lön till stor del bero på att statsbidraget Lärarlönelyftet i större utsträckning gynnat förskollärare i grundskoleverksamhet. Lärarlönelyftet är en satsning för
att höja lönerna för särskilt kvalificerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger i skolan, förskolan och
på fritidshemmen. Syftet är att öka läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i skolan.
90 procent av bidraget riktas till grundskolan och gymnasieskolan medan 10 procent riktas till förskola och
fritidshem. Detta påverkar förskolans förutsättningar att konkurrera med lön och klara sin personalförsörjning.
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron är fortsatt en stor utmaning. I förskoleförvaltningen såväl som i Malmö stad som helhet har
en ökning skett av sjukfrånvaron sedan 2013. Ökningen stannade av 2016 och 2017 minskade den totala
sjukfrånvaron för första gången i förskoleförvaltningen.
Det finns emellertid en skillnad mellan yrkesgrupperna. Barnskötarnas sjukfrånvaro har minskat medan
förskollärarnas har ökat. Samtidigt har korttidssjukfrånvaron ökat medan den långa sjukfrånvaron minskat,
framförallt sjukskrivningar över 90 dagar.
Det kan samtidigt konstateras att flera medarbetare har långa och komplicerade sjukskrivningar. Detta
kräver resurser och samarbete från flertalet aktörer. Det har blivit allt svårare för förvaltningen att fullgöra
sitt rehabiliteringsansvar, vilket till viss del kan bero på tillgängligheten inom sjukvården och den bristande
kontinuiteten i samarbetet med Försäkringskassan. Detta påverkar arbetet med både korttids- och långtidssjukfrånvaron.

Resurs- och bemanningsplanering
Förskolenämnden har en viktig uppgift med att skapa en likvärdig och kvalitativ verksamhet. För att lyckas med detta är en proaktiv personalförsörjning en viktig förutsättning och utmaningen är att på ett kvalitativt och ekonomiskt hållbart sätt bemanna förskolan. Resurs- och bemanningsplanering är därför extra
viktig i en organisation som brottas med en utmanande kompetensförsörjningssituation.
Andelen timavlönade barnskötare har sedan hösten 2013 gått ner från 14,3 procent till 3,8 procent 2017.
Under de kommande åren är det av stor vikt att fortsätta arbetet med att säkra den dagliga bemanningen
för att uppnå kontinuitet och kvalitet samt skapa de bästa förutsättningarna för en god arbetsmiljö på
förskolorna. Det är också viktigt att fördela kompetensen utifrån barngruppens behov och säkerställa att
medarbetarna får tid för verksamhetsutveckling.
Arbetet har de senaste åren utgått ifrån de rekommendationer som förskoleförvaltningen tog fram i Förskolans kvalitativa bemanningsrapport. Detta i syfte att ge Malmös förskolor förutsättningar att leva upp till
förskolans styrdokument, att arbeta effektivt, att vara en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö och att
erbjuda utvecklingsmöjligheter som gör att medarbetarna väljer att utveckla sin profession i Malmö.
Organisationsutvecklingen, projekt för att följa barns vistelsetid på förskolan, tid för verksamhetsutveckling och införandet av bemanningsteam är några delar i detta arbete. Det saknas dock ett effektivt och
användarvänligt IT-stöd för bemanningsplanering och schemaläggning, vilket är en förutsättning för en
effektiv och kvalitativ bemanning. Förskolenämndens verksamhet bedöms inte ha tillgång till detta ITstöd i dagsläget.

Förskolenämndens verksamhet har de senaste åren arbetat intensivt för att möta ett stort behov av förskoleplatser och för att skapa en likvärdig kvalitet i lokaler och utemiljö. Behovet av förskoleplatser i Malmö
har successivt ökat sedan nämnden bildades. De fysiska förutsättningarna i de pedagogiska miljöerna i
form av lokaler och utemiljö varierar i Malmö. Det finns exempelvis allt ifrån nybyggda förskolor, äldre
förskolor med stort underhållsbehov, lägenhetsförskolor till uteförskolor.
Lokaler har överlämnats till grundskolan för att möta de behov som finns där. Vidare har lokaler avvecklats på grund av bristande fysisk miljö eller tillfälliga bygglov. Detta har sammantaget inneburit en omfattande utbyggnad och ökade krav på lokaleffektivisering. Trots detta finns det ett fortsatt stort behov av
ombyggnad och löpande underhåll i befintliga lokaler.
Förskolenämnden följer noga utvecklingen kring lokalkapacitet och har fastställt lokalbehovsplan för perioden 2019-2028. Denna innebär att arbetet med att skapa likvärdiga förskolor ska fortsätta genom att
avveckla lokaler med brister och att den geografiska närheten särskilt ska beaktas i det fortsatta planeringsarbetet.
Under perioden 2013-2017 har 54 nya förskolor färdigställts och 55 förskolor har avvecklats. Då de nya
lokalerna har plats för fler barn än de avvecklade har 2 500 nya platser tillkommit. Utöver detta har omfattande renoveringar genomförts i flera objekt. Detta innebär att både att kvaliteten i lokalbeståndet har
förbättrats och att bedömningen är att lokalkapaciteten är tillräcklig för att möta behoven i staden under
innevarande år.
I takt med denna utveckling har behovet av kostnadskontroll vid utbyggnadsprocesser för förskolor och
skolor kommit allt mer i fokus. Kommunstyrelsens uppdrag att i samarbete med berörda nämnder utreda
hur kostnadskontrollen kan förbättras i utbyggnadsprocessen när det gäller förskolor och skolor har utmynnat i en rapport som presenterades i januari 2018 (STK-2017-310). Denna rapport belyser bland annat
behovet av en gemensam målbild för hur staden ska byggas och utvecklas. Alla nämnder har egna behov
och målsättningar som inte alltid ligger i linje andra nämnders behov och målsättningar. Förskolenämnden
ser att detta påverkar lokalkostnadsutvecklingen och att det i sin tur medför att en större del av resurserna
måste läggas på lokaler.
Lokalkostnadsutvecklingen

Utvecklingen av lokalkostnaderna för förskolenämndens verksamheter går i en riktning som kräver särskild uppmärksamhet. Nämndens lokalkostnader har under de senaste fem åren ökat markant, dels på
grund av utbyggnaden av förskoleplatser och dels på grund av förbättringar av kvaliteten i befintliga lokaler. Ökade lokalkostnader har direkt påverkan på det ekonomiska utrymmet för den pedagogiska verksamheten.
Utvecklingen för nybyggda objekt visar generellt sett på ökade kostnader. I takt med att förtätningen av
staden tilltar begränsas också de ytor som kan användas för förskolor. Med dagens krav på miljö och hälsa
i form av ytor i inne- och utemiljö ökar kostnaderna för byggbar mark, vilket också medför högre hyreskostnader för nya objekt. Hänsynstagande till geografisk närhet kan också kräva utbyggnad i centrala delar
av staden, vilket medför ökade kostnader. Fler förskoleplatser bidrar till ökade underhållskostnader för
inne- och utemiljö för förskolenämnden.
Förskolenämndens och grundskolenämndens verksamheter har sedan nämnderna bildades haft ett nära
samarbete kring grundskolans lokalbehov. En effekt har i flera fall blivit att förskolenämnden överlämnar
lokaler som ofta har lägre kostnader än de ersättningslokaler som behövs. När lokaler, som avvecklas till
följd av grundskolans behov eller till följd av brister, ersätts med nya förskolor ökar kostnaderna betydligt
mer än det tillskott som förskolenämnden erhåller för priskompensation.
Skärpta myndighetskrav, samt stadens ambitioner och finansiella lösningar för stadens utveckling kan vara
svåra att förena med kravet på kostnadseffektivitet. Exempelvis väntas nu nya riktvärden för buller i både
ute- och innemiljö bli krav, vilket kan få omfattande påverkan på kostnadsutvecklingen.
De fristående förskolorna ersätts med kommunens genomsnittliga lokalkostnad per barn. När kommunens genomsnittliga kostnad stiger, ökar också lokalkostnadsersättningen till fristående förskolor. Regeringen har beslutat om ändringar i Skol- respektive gymnasieförordningens bestämmelser om beräkningen
av bidrag till fristående huvudmän när det gäller ersättning för lokalkostnader. En utredning kommer att
genomföras under år 2018 i samarbete med grundskoleförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen för att belysa handlingsalternativ och dess konsekvenser.

Förskolenämndens utvecklings- och förändringsarbete strävar efter att systematiskt stärka förutsättningarna för en god och likvärdig kvalitet för barnen i förskolan. För att ta höjd för kommande års utmaningar
pågår sedan tidigare flera långsiktiga processer inom förskolenämndens verksamhet. De ekonomiska förutsättningar som Malmö stad och förskoleverksamheten står inför 2019 och kommande år kräver fortsatt
förändrings- och utvecklingsarbete för ökad effektivitet, det vill säga en verksamhet som utförs till minskad kostnad med oförändrad kvalitet eller ökad kvalitet till samma kostnad.
I grunden handlar det om att nämnden arbetar för att stärka förutsättningarna för förskoleverksamheten
att utföra sitt kärnuppdrag. Läroplanen och den kvalitetsmodell som nu är etablerad inom förskolenämndens verksamhet utgör här en viktig plattform. Pågående organisationsutveckling och tid för verksamhetsutveckling, kompetensförsörjning och arbetsmiljöarbete, långsiktig lokalplanering och digitalisering är
några processer som är viktiga bärare i det fortsatta utvecklingsarbetet. Framåt krävs dock såväl uthållighet
och ett långsiktigt perspektiv, som ett analys- och planeringsarbete som ständigt utvecklas och förbättras
för att ytterligare förbättra kvaliteten i beslutsunderlag.
Förstärkning av de längre tidsperspektiven och ett ökat fokus på fördjupade analyser och strategisk dialog
är några av förslagen kring inriktning för förändrad budget- och uppföljningsprocess samt modell för
utveckling och effektivisering i Malmö stad. Här betonas principen att utveckling och effektivisering ska
ske inom nämndernas ordinarie ram och ett utökat krav på nämnderna att beskriva insatser, resultat och
effekter av sitt arbete inom ramen för löpande planering och uppföljning föreslås.
Utgångsläget för förskolenämndens förändringsarbete har grundlagts under de snart fem år som nämnden
haft ansvaret för Malmö stads förskoleverksamhet. Kunskaper om förutsättningarna för utveckling och
effektivisering har successivt byggts upp, ett arbete som tidigt i processen kom att beskrivas i fokusområdena kvalitet, kompetens och kapacitet och som även framöver sammanfattar nämndens utmaningar.

Förskolenämnden har en modell för det systematiska kvalitetsarbetet som innebär att utvecklingsarbetet i
första hand sker på enhetsnivå. Förskolorna identifierar utvecklingsområden som ligger till grund för de
prioriteringar som görs under året. På övergripande nivå har förskolenämnden i uppgift att ge förutsättningar för och stötta förskolecheferna i arbetet med att uppfylla de nationella målen.
Kvalitetsmodellen har ett starkt stöd inom nämndens verksamhet och bedöms kunna lägga grunden för
ett utvecklingsarbete som tar fasta på de utmaningar som förskolenämnden står inför.
Ett sätt att ge förskolecheferna bättre förutsättningar att ta deras ansvar enligt styrdokumenten är genom
förskolechefsforum. Forumet syftar till att bidra till kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte mellan förskolecheferna. Här behandlas centrala delar av förskolechefens uppdrag med stöd av externa föreläsare som
bidrar med teoretiska infallsvinklar och även utifrån diskussioner och reflektioner förskolechefer emellan.
En nyckel för att utvecklingsarbetet ska vara ändamålsenligt är att det vilar på en vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet, vilket är en fråga som återkommande behandlas inom ramen för såväl förskolechefsforum som forum för förste förskollärare. I samarbete med Pedagogisk inspiration har förskoleförvaltningen organiserat ett arbete med forskningscirklar i syfte att skapa platser för möten mellan förskoleforskning och praktik. Forskningscirklarna vänder sig till medarbetare inom den kommunala förskolan,
primärt förskollärare, förste förskollärare och förskolechefer.
Förskolechefsforum har valt att fokusera på en specifik fråga den senaste tiden, nämligen barngruppernas
organisering. Frågan har också behandlats i nämndens återkommande analysdagar. Arbetet har bland annat resulterat i att ett diskussionsunderlag har tagits fram i syfte att stödja förskolorna i att identifiera betydelsefulla faktorer i förhållande till barngruppernas organisering. Därtill har en utredning initierats som ska

undersöka förutsättningarna för hur en placeringsmodell kan utformas på bästa sätt, vilket kan ha stor
betydelse för organiseringen av barngrupperna.

Det strategiska arbetet med att stärka de organisatoriska förutsättningarna för kärnuppdraget är ett arbete
som kräver fortsatt hög prioritet de kommande åren. Organisationsutvecklingen har ett långsiktigt perspektiv och ger en grundläggande plattform för systematisk utveckling av kvalitet, arbetsmiljö och en effektiv organisation.
Inriktningen tar sin utgångspunkt i skollagen och förskolans läroplan och i övertygelsen att det är på enhetsnivå, i mötet med barnen som utvecklingsarbetet ska ske. Med detta följer förskolechefens pedagogiska och organisatoriska ansvar och förskollärarnas ansvar att planera och analysera det pedagogiska arbetet i arbetslagen, men även medarbetarnas gemensamma ansvar att tillsammans utforma utbildningen i
enlighet med skollagens och läroplanens krav och utifrån de specifika behoven och förutsättningarna i
barngruppen.
Uppföljningar hittills visar att organisationsutvecklingen har inneburit förbättrade förutsättningar för förskolorna att arbeta med utvecklingsarbete. Införandet av de nya ledningsfunktionerna har varit en avgörande faktor i sammanhanget. Erfarenheter bland annat från arbetet med Alla barns rätt till stöd visar att
förste förskollärarna har blivit ett viktigt stöd för arbetslagen i det lokala utvecklingsarbetet, i synnerhet på
förskolor med låg andel förskollärare. Balansgången mellan förskollärarnas och förste förskollärarnas tid i
barngrupp och tid för reflektion och planering är en nyckelfråga framöver.
Den närvarande ledningsfunktionen i form av den biträdande förskolechefen ger medarbetare stöd i vardagen, vilket utgör det andra viktiga fundamentet i utvecklingen av ett nära ledarskap. Detta skapar bland
annat förutsättningar för ett mer strukturerat arbete med uppföljning av det pedagogiska arbetet i arbetslaget, det förebyggande, främjande och åtgärdsskapande arbetet för att motverka kränkande behandling,
bemannings- och resursplanering, arbetsmiljö och ekonomi.
I och med organisationsutvecklingen har strukturer etablerats för ett nära ledarskap som är en avgörande
framgångsfaktor i det fortsatta utvecklingsarbetet, inte minst i det omfattande arbete som införandet av en
reviderad läroplan kommer att kräva. Behovet av kompetensförsörjning väntas vara fortsatt stort de
kommande åren, både när det gäller förskollärare och barnskötare. Bedömningen är att de förstärkningar
av det pedagogiska ledarskapet på enhetsnivå som förste förskolläraren och biträdande förskolechefen
bidrar med kan bli avgörande för att förskolorna framöver ska kunna klara likvärdighets- och kvalitetskraven.

Omfattande planering har genomförts det senaste året för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter i förskoleverksamheten. En grundläggande framgångsfaktor i det fortsatta arbetet är att se digitalisering som
en integrerad del av utvecklingen för att effektivisera verksamheten.
Det digitala Malmö - Program för Malmö stads digitalisering 2017-2022 anger inriktningen för arbetet med övergripande mål om stärkt demokrati och ökad inkludering, mer ändamålsenlig och tillgänglig service, ökat
samspel i staden samt ökad verkan i samhällsservicen. Regeringens nationella digitaliseringsstrategi för
skolväsendet lägger vidare grunden för arbetet att alla barn ska få de kunskaper de behöver för livet och
arbetslivet och stärker i förlängningen arbetet med den framtida kompetensförsörjningen.
En viktig åtgärd inom förskolenämndens verksamhet är att ta fram en IT-strategi, att föreslå en handlingsplan för att genomföra IT-strategin, samt att föreslå organisering och finansiering för att uppfylla ITstrategins intentioner. Detta arbete fortsätter under 2019.
Tre viktiga projekt
Tre övergripande projekt genomförs under 2018 som kommer att påverka det fortsatta arbetet med digitalisering som en del av verksamhetsutvecklingen.

Vistelsetidsprojektet
Utifrån det enskilda barnets perspektiv är information om barns närvaro eller frånvaro avgörande för att
förskolans medarbetare ska kunna ta sitt tillsyns- och uppsiktsansvar vid varje tidpunkt under dagen. För
förskolans ledning ger information om barnens vistelsetid nödvändig kunskap för att kunna optimera
bemanning och resurser. Kopplat till läroplansuppdraget finns ett behov av schemaläggning av medarbetare för att maximera förskollärarnas, barnskötarnas och pedagogernas tid med barnen och samtidigt skapa
utrymme för reflektionstid, enskild och tillsammans med kollegorna i arbetslaget.
Arbetet med att införa ett IT-stöd för att följa barns vistelsetid på förskolan har påbörjats och samtliga
förskolor förväntas ha infört systemet under år 2018.
Trådlöst nätverk och digitala arbetsplatser
Förutsättningar för att kunna digitalisera och bidra till effektivisering är bland annat också modernt trådlöst nätverk (Wifi). Förberedelser för att verksamheten kan gå från ett läge där vissa förskolor inte har haft
ett trådlöst nätverk till ett läge där alla förskolor har ett modernt trådlöst nätverk genomförs under 2018.
Projektet Införande Digital Arbetsplats (IDA) ger medarbetare en portfölj av nya verktyg som skapar ökade
förutsättningar i vardagen att arbeta professionellt. Detta ska leda till ökat digitalt samarbete både internt i
staden och externt med omvärlden. Det förväntas också öka kvaliteten i verksamheten avseende informationshantering och informationssäkerhet.
Merparten av medarbetarna kommer till följd av införandet av vistelsetidssystemet och andra satsningar de
senaste åren att ha tillgång till en digital enhet. Under 2019 kommer fokus i första hand att vara på att dra
nytta av de möjligheter som dessa tre projekt och satsningar på digitala enheter bidrar till.

Som första kommun i landet har Malmö stad infört kollektivavtal med fastställda ramar för tid och kvalitativt innehåll för verksamhetsutveckling i förskolan. Konkret innebär detta gemensamma tidsramar för hur
mycket tid varje enskild medarbetare i förskolorna minst ska avsätta för arbete med verksamhetsutveckling, enskilt och tillsammans med kollegorna i arbetslaget. Syftet är att stärka förutsättningarna för förskolorna att fullgöra det pedagogiska uppdraget i relation till de nationella styrdokumenten. På sikt förväntas
tid för verksamhetsutveckling bidra till att skapa en god arbetsmiljö, ökad medvetenhet, delaktighet och
insikt kring gemensamt satta mål.
Detta bedöms också kunna ge drivkraft till förskolenämnden som attraktiv arbetsgivare. Uppföljning visar
på positiva effekter redan i ett tidigt skede. På förskolenivå uppges den schemalagda tiden för verksamhetsutveckling ha skapat bättre förutsättningar för såväl den enskilda medarbetaren som för arbetslaget att
driva utvecklingsarbete. Detta bland annat genom att tid kan avsättas för reflektion och dokumentation.
Schemaläggning av verksamhetstiden är också en förutsättning för att förste förskollärare och även stödfunktioner som specialpedagoger och psykologer ska kunna arbeta med arbetslagen på ett strukturerat sätt.
En generell slutsats är att tid för verksamhetsutveckling, tillsammans med organisationsutvecklingen, är
viktiga steg i att stärka förutsättningarna för likvärdig kvalitet i förskoleverksamheten.

Nuvarande resursfördelningsmodell och ersättningsmodell kommer att utvärderas under år 2018. Syftet
med utvärderingen är att bidra till kunskap om hur resurser ska fördelas för ökad måluppfyllelse och likvärdighet för barnen. I uppdraget ingår analys av nuvarande modells konsekvenser för verksamheten samt
att ge förslag på eventuella förändringar och justeringar av modellen.

Arbete med kompetensförsörjning kräver offensiva och framåtriktade insatser både när det gäller förskollärare, barnskötare och pedagoger.

Förskollärare
Med den brist på förskollärare som råder är det allt fler arbetsgivare som upphandlar förskollärarutbildning. Förskolenämnden anser att det är statens uppgift att tillhandahålla platser i den reguljära utbildningen. Däremot är det nödvändigt att förskolenämnden uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder
goda arbetsvillkor till medarbetare som läser till förskollärare.
Flera kommuner erbjuder idag medarbetare som studerar till förskollärare viss ersättning under studietiden
för att bidra med goda villkor och därmed vara konkurrenskraftiga som arbetsgivare. Mot bakgrund av
detta ser nämnden ett behov av att erbjuda medarbetare som läser den flexibla förskollärarutbildningen 20
procent studielön under hela studietiden. Nämnden ser också behovet av att kunna erbjuda ett antal förskollärarstuderande på den reguljära utbildningen anställning och 20 procent studielön under det sista året.
Bedömningen är att dessa erbjudanden kan attrahera förskollärare och öka antalet nyexaminerade förskollärare i förskoleförvaltningen.
Kompetens i arbetslaget
När andelen förskollärare minskar blir kompetensen i arbetslaget än viktigare. En del i arbetet är att säkerställa kompetensen och kompetensförsörjningen av barnskötare men också att öka yrkesgruppen pedagoger.
Barnskötare
Som en del i arbetet med att öka kompetensen för barnskötare har en introduktion för nyexaminerade
barnskötare och barnskötare utan formell utbildning, en intern femdagarsutbildning som ger grundläggande kunskap i yrket och en uppdragsutbildning som ger formell behörighet som barnskötare tagits fram.
Nämnden har erhållit medel från omställningsfonden för uppdragsutbildningen. Utbildningarna har mottagits positivt och utvärderingarna visar att barnskötarna upplever en ökad förståelse och kunskap i uppdraget. Som en del i att säkerställa arbetet med kompetensförsörjningen erbjuds en traineeutbildning för
arbetslösa ungdomar och förskoletalanger som riktar sig till nya Malmöbor. Utbildningarna ger formell
behörighet som barnskötare och syftar till att ge anställning i förskoleförvaltningen. Andelen barnskötare
med formell utbildning ökade under 2017 från 50 procent till 53 procent och satsningarna förväntas framförallt få effekt 2018-2019.
Förskoleförvaltningen arbetar tillsammans med gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen för att se
över likvärdigheten i innehållet på barnskötarutbildningen på gymnasie- och vuxenutbildningen, traineeutbildningen och utbildningen för förskoletalanger. Skolverket har tagit fram ett nationellt yrkespaket för
barnskötare. Förskolenämnden ser positivt på yrkespaketet för barnskötare, men vill framhålla vikten av
att säkerställa yrkessvenskan i utbildningen. Det sker också ett arbete tillsammans med gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen för att säkerställa att den arbetsplatsförlagda utbildningen (APL) håller hög
kvalitet och att handledarkompetensen är god.
Samarbetet med utbildningsaktörerna i arbetet med att kvalitetssäkra barnskötarutbildning förväntas på
sikt öka attraktiviteten på utbildning och det arbetsplatsförlagda lärandet vilket i förlängningen bedöms ge
effekt för barnet i mötet med medarbetaren. Arbetet med att säkerställa kompetensen och kompetensförsörjningen av barnskötare bedöms därmed bidra till att möta de utmaningar som nämnden står inför. Under 2018 fortsätter arbetet med projekt Kompetensförsörjning barnskötare, där en viktig del är att definiera yrkeskarriären inom barnskötaryrket.
Förskolenämndens verksamhet medverkar i Sveriges kommuner och landstings (SKL) referensgrupp i
arbetet med att ta fram en nationell handlingsplan för kompetensförsörjning i förskolan. SKL visar stort intresse för
utvecklingsinsatserna kring kompetensförsörjning i förskoleförvaltningen, bland annat kompetensförsörjning barnskötare, tid för verksamhetsutveckling och pedagogtiteln.
Pedagog
Förskolenämnden är idag den enda arbetsgivaren i landet med en formell titel som pedagog. Som en del i
att öka yrkesgruppen pedagog ses möjligheten över att utveckla två utbildningsspår. Det ena spåret är att
erbjuda en specialdesignad högskoleutbildning till pedagog för barnskötare. Det andra spåret är att göra en
ansökan till yrkeshögskolan om att starta en förskolepedagogutbildning. Förskoleförvaltningen har tillsammans med gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen påbörjat en dialog om en förskolepedagog-

utbildning med ambitionen är att lämna en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan hösten 2018.
Vidare har frågan initierats med SKL inom ramen för referensgruppen för Nationell handlingsplan för kompetensförsörjning förskola och en dialog med lärosätena om en uppdragsutbildning till pedagog har påbörjats.
Även här ser nämnden behovet att erbjuda de studerande i de två utbildningsspåren samma villkor som
förskollärarstudenterna med 20 procent studielön.
Lönebildning
Förskolenämnden behöver kunna erbjuda en konkurrenskraftig lön jämfört med omvärlden för att både
behålla och rekrytera nya medarbetare. För att möta den hårdnande konkurrensen beslutade Malmö stad
att från och med januari 2018 höja lönen för cirka 350 förskollärare inom förskolenämndens verksamhet.
Lönesatsningen har framförallt inneburit att de lägsta lönerna, den så kallade 10 percentilen har höjts (940
kr), vilket var målsättningen i lönebildningsarbetet. Jämfört med april 2017 har skillnaden i medellön mellan förskollärare i grundskoleförvaltningen och förskoleförvaltningen minskat, men förskollärare i grundskoleförvaltningen har fortfarande i genomsnitt 1 830 kronor mer i lön än förskollärare i förskoleförvaltningen. Den kvarstående skillnaden mellan förvaltningarna bedöms bero på de statliga bidragen, som i
slutändan påverkar möjligheterna att vara konkurrenskraftig när det gäller förskollärare. Bedömningen är
att det skulle innebära en ökad kostnad på 40 miljoner för att komma upp i samma lönenivå som förskollärare i grundskoleförvaltningen.
På bara några år har yrkesgruppen barnskötare ökat med 800-900 i förskoleförvaltningen samtidigt som
utbildade barnskötare är ett bristyrke. Detta har inneburit att många barnskötare saknar formell utbildning
och saknar längre erfarenhet av arbete i barngrupp vilket påverkat lönestrukturen. I januari 2018 var medellönen för en tillsvidareanställd barnskötare 2 500 kronor mer än för en visstidsanställd, vilket tydligt
visar på denna skillnad. Lönebildningsarbetet för barnskötare kommer att fördjupas när bilden av barnskötarens yrkeskarriär blir tydlig utifrån uppdrag och prestation.
Lönebildningsarbetet kräver stor medvetenhet och långsiktighet och lönebildning är ett komplement till
andra insatser för att vara en attraktiv arbetsgivare. Det långsiktiga och strategiska löneanalysarbetet fortsätter de kommande åren för att säkra kompetensförsörjningen. I löneöversynen 2018 kommer förskollärare att vara en särskilt prioriterad yrkesgrupp, vilket ytterligare förväntas få effekt på lönestrukturen i
relation till omvärlden. Även barnskötare och de nya ledningsfunktionerna, förste förskollärare och biträdande förskolechefer, kommer att ha särskilt fokus i löneöversynen 2018 i syfte att utveckla lönestrukturen
för grupperna.
Förskolenämnden anser att en statlig lönesatsning på förskollärare i förskolan är den åtgärd som kan ge
förskolan samma lönemässiga förutsättningar som grundskoleverksamheten. Detta så att huvudmannen
kan säkerställa förskollärarkompetensen för att leva upp till barnens rättigheter till undervisning och utbildning.

Förskolenämnden arbetar kontinuerligt med att förbättra förutsättningarna för medarbetarna att utföra sitt
uppdrag i en god och hälsosam arbetsmiljö. Arbetet för att förbättra arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron är prioriterat och de insatser som genomförts bedöms ha bidragit till den positiva trenden med sjukfrånvaron. Bedömningen är att insatserna kommer att få fortsatt effekt under 2019. En viktig förutsättning
är ett fortsatt och intensifierat arbete med insatser för att förbättra arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron.
Arbetsmiljöarbetet utgår ifrån de sex friskfaktorerna i forskningsprojektet Hälsa och framtid i offentlig sektor2
(HOFF). Organisationsutvecklingen möjliggör att dessa friskfaktorer stärks, framförallt det närvarande
ledarskapet. Detta förväntas få ytterligare positiva effekter på sjukfrånvaron och arbetsmiljön under åren
framöver.
Vidare sker ett långsiktigt arbete med arbetsmiljö och hälsa utifrån Insatser för att minska sjukfrånvaron och
Handlingsplan för arbetsmiljöarbetet. Detta arbete innefattas av STAMINA (Strukturerat och tidseffektivt arbetssätt genom metoder för inkluderande arbetsliv) - ett forskningsprojekt för att arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet, aktivt stöd för chefer i rehabilitering, samt ökat samarbete med företagshälsovår-

den med bland annat insatser kring korttidssjukfrånvaron. Det partsgemensamma arbetet kring chefers
arbetsmiljö som en del i främjande och förebyggande åtgärder fortsätter. Malmö stads avvikelsesystem för
tillbud och arbetsskador AGERA och Malmö stads checklista för planering och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet lägger en grund för det fortsatta arbetet.
Sjukfrånvaro
Det aktiva stödet till chefer i deras rehabiliteringsarbete kommer att fortsätta med ytterligare fokus på
korttidssjukfrånvaron. De biträdande förskolecheferna kommer att stärkas i sin roll som närvarande ledare
och i det viktiga arbetet med att uppmärksamma och hantera tidiga signaler på ohälsa. Den organisationsutveckling som sker kommer att ligga till grund för eventuella förändringar i syfte att förbättra de organisatoriska förutsättningarna som är en viktig del i arbetsmiljöarbetet och arbetet med att minska sjukfrånvaron.
Bedömningen är att det behöver utvecklas nya former för samarbete med Försäkringskassan och företagshälsovården för att på ett proaktivt sätt kunna fullgöra arbetsgivarens arbetslivsinriktade rehabiliteringsansvar samt arbeta effektivt med det förebyggande arbetet. En dialog har därför initierats med Försäkringskassan kring framtida arbetssätt men förutsättningarna för samarbetsformer förändras vilket utgör en
utmaning. Det förs även kontinuerlig dialog med företagshälsovården kring insatser i organisationen samt
för hur det verksamhetsnära stödet från företagshälsovården på bästa sätt kan öka.
När förskollärarnas sjukfrånvaro ökar är det avgörande att få mer kunskap om de bakomliggande faktorerna för att kunna möta denna utmaning med rätt insatser. Förskollärares höga sjukskrivningstal är en
stor utmaning, både på ett individ- och på ett samhällsplan. För att skapa ökad kunskap om och förståelse
för dilemman i förskollärares uppdrag mot bakgrund av förskollärares ökade psykiska ohälsa och sjukfrånvaro samt klargöra möjliga förebyggande åtgärder pågår en forskningsstudie i samarbete med Malmö
universitet.

Under de senaste åren har arbetet med införandet av bemanningsteam i samtliga utbildningsområden samt
utbildningsinsatser kring resurs- och bemanningsplanering bidragit till minskningen av andelen timavlönade och en ökad kvalitet i verksamheten. Införandet av den nära ledningsfunktionen, biträdande förskolechef, har också bidragit till att säkerställa en god planering och organisering.
Utbildningsinsatser inom resurs- och bemanningsplanering kopplat till barnens vistelsetid kommer att
fortsätta kontinuerligt för att säkerställa en proaktiv resurs- och bemanningsplanering som utgår från verksamheten och barnens behov.
Uppföljning bemanningsteam
En uppföljning visar att medarbetarna upplever arbetet i bemanningsteamen som utvecklande och att de
tillbringar mycket tid tillsammans med barnen. Medarbetare upplever att de gör skillnad för barnen. Merparten av förskolecheferna som har ansvar för bemanningsteamen uttrycker att barnens anknytning och
trygghet underlättas då det ofta är samma personer från bemanningsteamen som kommer till förskolorna.
Bemanningsteamen bedöms skapa kontinuitet för barn, pedagoger och vårdnadshavare.
Arbetet med bemanningsteamen fortsätter nu utifrån rekommendationerna i uppföljningen. Bland annat
handlar det om att skapa en gemensam ekonomisk modell och en gemensam rutin för bokning av bemanningsteamet, samt att beslutat IT-stöd för bokning ska användas.
Korttidsbemanning
I revisionens granskning av förskolenämndens säkerställande av kompetensförsörjningen framgår att
kompetensen i vikariebanken upplevs ha varierande kvalitet vilket bedöms påverka verksamheten. Som ett
led i att öka kvaliteten vid korttidsbemanning via vikariebanken kommer ett utvecklingsarbete att genomföras.

Förskolenämnden planerar för nya förskoleplatser överstigande den befolkningsökning som förväntas.
Planeringen tar hänsyn till ersättning av lokaler som lämnas till grundskolan, lokaler med bristande fysisk
miljö, lokaler med tillfälliga bygglov, årsvariation i efterfrågan, osäkerheter i befolkningsprognosen för
utbyggnadsområden samt geografiska obalanser i efterfrågan och utbud.
En lokalkostnadsanalys har genomförts när det gäller nybyggda objekt. Lokalkostnaderna ökar mer än
förväntad priskompensation och därmed påverkas nämndens möjligheter att höja barnpengen. Detta kan
innebära ett behov för förskolenämnden att ta beslut om en förändrad planeringsstrategi.
Lokalbehovsplanen för perioden 2018 till 2027 utgör den strategiska utgångspunkten för att skapa likvärdiga förskolor. Där kommer särskilt avvecklingen av lokaler med brister eller tillfälliga bygglov och den
geografiska närheten att beaktas i det fortsatta planeringsarbetet. De principer för avveckling som förskolenämnden beslutat om tydliggör förutsättningarna.
Förskolenämnden deltar aktivt i stadsutvecklingens tidiga skeden för att säkra goda förskolemiljöer i det
framtida Malmö. I detta arbete ingår att säkra kapaciteten och att bidra till att Malmö även fortsättningsvis
är en stad där barn och barns verksamheter får synas och ta plats i stadsbilden.
År 2018 startar projektet - Fokusgrupp Framtidens förskola - som ska ge en plattform för förskolenämndens
olika kompetenser att arbeta med utveckling av förskolors fysiska utformning. Det handlar om att involvera pedagogisk, verksamhetsmässig, facklig och arbetsmiljömässig kompetens i arbetet. Genom att fokusgruppen görs delaktig i uppdateringen av funktionsprogrammet och i utvecklingen av former och rutiner i planeringsprocessen utvecklas förutsättningarna och dialogen kring bland annat kostnadseffektiva
och hållbara lösningar.

Förskolenämnden strävar efter att alla barn i Malmö ska ha en likvärdig förskola oavsett var i staden man
bor. Samarbete pågår mellan servicenämnden och förskolenämnden för att effektivisera drift och skötsel
av förskolorna och deras utemiljöer. Bland annat har ansvarsfördelningen mellan förvaltningarna setts
över och tydliggjorts.
Förskolenämnden samverkar aktivt med andra nämnder för att uppnå kommunfullmäktiges övergripande
mål. Det intensiva arbetet med lokalplanering och utbyggnad kräver att förskolenämnden i samarbete med
berörda nämnder arbetar målinriktat med lokalförsörjning, kostnadseffektivitet och effektueringen av
förskolans utbyggnad. Skärpta myndighetskrav och ambitioner kring stadens utveckling är en fortsatt utmaning i detta arbete.

Ett särskilt analysarbete för att identifiera och utreda faktorer som påverkar kostnadsutvecklingen pågår.
Utifrån detta ska strategier byggas som kan motverka ökade lokalkostnader som inte skapar värde för
barnen. Resultatet av analysen hittills pekar på behov av åtgärder för stärkt kostnadskontroll när det gäller
ny- och ombyggnad. Fortsatt samarbete och samverkan kring lokalplanering och utbyggnad, ombyggnad
och avveckling med berörda nämnder är avgörande för den fortsatta planeringen och utvecklingen av
likvärdiga förskolor.
För att motverka de problem som beskrivs i rapporten Kostnadskontroll i utbyggnadsprocessen för förskolor och
skolor (STK-2017-310) krävs en samsyn när det gäller styrdokument och deras status i förhållande till
varandra. För att undvika oväntade kostnadsökningar måste dessutom ekonomiska konsekvensbeskrivningar tas med innan styrdokument beslutas.

I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2019 med plan för 2020-2024.

Enligt kommunfullmäktiges investeringsplan för kommande år är förskolenämndens investeringsutrymme
36 Mkr under 2019. Summan inkluderar inte investeringar som genomförs via servicenämnden.
För 2019 planerar nämnden avsätta 11 Mkr för inventarier i samband med nybyggnation såsom möbler,
inredning och IT-installationer. Förbättringar i inne- och utemiljö på befintliga förskolor bedöms uppgå
till 25 Mkr. Detta är till exempel investeringar i brandskydd och larm, uppgradering/utbyte av ventilation
samt förbättrade utemiljöer som inbjuder till lek. Även omfattande invändiga renoveringar för att förlänga
livslängden på lokalerna planeras.
För åren 2020-2024 uppskattas den årliga investeringsvolymen minska. Fördelningen mellan de ovan
nämnda investeringsområdena kan variera från år till år.
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Inledning
Denna budgetskrivelse utgör nämndens information till kommunstyrelsen inför dess beredning av förslag
till budget som föreläggs kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges budget kommer att avse budgetåret
2019 med plan för 2020-2024.
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Sammanfattning
Förtroendenämnden kommer under 2019, liksom tidigare år vara en länk mellan Malmöborna och de
förvaltningar som ansvarar för kommunens verksamheter inom hälsa, vård och omsorg. Detta för att
enskildas erfarenheter ska tas tillvara i arbetet med att utveckla kvalitet och patientsäkerhet i dessa verksamheter.
Nämnden har ett oförändrat uppdrag och en förvaltning bemannad med endast en tjänsteperson. Det
finns därmed ingen anledning att bedöma att det finns behov av förändrade ekonomiska ramar, utöver
den årliga uppräkning av kommunbidraget.
Ny lagstiftning, Lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården, träder i kraft den 1 januari 2018. Därmed
förtydligas kraven på vårdgivaren att hantera enskildas klagomål och det stöd som patientnämnder (även
nuvarande Förtroendenämnd) ska ge enskilda i samband med detta. Utredningen som ligger bakom ny lag
syftar bland annat till att skapa en mer ändamålsenlig hantering av enskildas klagomål och en utveckling av
det systematiska patientsäkerhetsarbetet.
På uppdrag av kommunstyrelsen pågår även en översyn av Förtroendenämndens uppdrag och organisation.
Det är ännu för tidigt att se hur den nya lagstiftningen påverkar nämndens uppdrag när det gäller enskildas
behov av stöd i kontakten med vårdgivaren och i antalet klagomål och synpunkter som framförs. Det är
inte heller möjligt att bedöma hur den pågående översynen kommer att påverka nämndens uppdrag.
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Vilka är nämndens största utmaningar på kort och lång sikt?
Förtroendenämnden kommer att bedriva sin verksamhet på det sätt som beskrivs i inledningen av denna
budgetskrivelse. En möjlig utmaning är om Malmöborna i större omfattning än tidigare behöver stöd i sin
kontakt med vårdgivaren för att föra fram synpunkter till vård- och omsorgsverksamheterna. Beroende på
om den pågående översynen medför genomgripande förändringar i nämndens uppdrag eller organisering,
kan förvaltningens bemanning behöva förstärkas.
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Vilka större förändringar planeras för att möta nämndens utmaningar?
Några större förändringar med påverkan på ekonomi finns inte planerade.
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Begäran om investeringsram
I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2019 med plan för 2020-2024.
Förtroendenämnden planerar att bedriva sin verksamhet på det sätt som beskrivs i inledningen av denna
budgetskrivelse och inga investeringar planeras.
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Denna budgetskrivelse utgör nämndens information till kommunstyrelsen inför dess beredning av förslag
till budget som föreläggs kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges budget kommer att avse budgetåret
2019 med plan för 2020-2024.

Utveckla likvärdig verksamhet som möjliggör hög måluppfyllelse för alla Malmös elever
Grundskolenämnden har sedan tidigare identifierat att nämndens största och viktigaste utmaning är att
utveckla en likvärdig verksamhet av hög kvalitet som möjliggör en hög måluppfyllelse för alla Malmös
elever. Utmaningen kvarstår.
Sedan grundskolenämnden fick ansvaret för grundskoleverksamheten i Malmö stad och grundskoleförvaltningen inledde sitt arbete har Malmös elever generellt haft en positiv resultatutveckling. Malmös skolor
har dock fortsatt en stor utmaning i att stödja alla elever till full måluppfyllelse och till att alla elever utvecklas så långt som möjligt. Utmaningarna är särskilt stora i ämnena matematik och svenska som andraspråk där elevernas måluppfyllelse är relativt låg. Arbetet med att utveckla elevernas inflytande och delaktighet i sin egen lärprocess och deras demokratiska förmågor behöver fortsätta. Värdegrundsuppdraget
behöver integreras fullt ut i skolans arbete.
Socioekonomiska komplexiteten bland Malmös elever ökar
Den socioekonomiska komplexiteten ökar i Malmö. Det visar den resultatprognos som tas fram inom
grundskolenämndens resursfördelningsmodell. Malmö har, redan sedan tidigare, en större andel elever
föräldrar med relativt låg utbildning än rikets elever. Malmö har dessutom en större andel nyanlända elever. Statistik från Rädda barnen visar att vart tredje barn i Malmö växer upp i relativ fattigdom. Det är den
högsta siffran i någon svensk kommun. Malmös skolor har således ett omfattande kompensatoriskt behov
att hantera. Resultatprognosen visar att Malmöelevernas socioekonomiska förhållanden nu ytterligare försämras. Statistik från Kolada visar att Malmös elevpeng är i nivå med andra större städers trots att elevgruppen i Malmö har sämre socioekonomiska förutsättningar och därmed större utbildningsmässiga behov än de andra större kommunerna.
Kompetensförsörjningen kräver löneutveckling och god arbetsmiljö
I en tid av nationell brist på flera yrkesgrupper inom skolan är kompetensförsörjningen en av grundskolenämndens största utmaningar. Ur ett kompetensförsörjningsperspektiv fortsätter arbetsmiljön att vara en
av de viktigaste förutsättningarna för att förvaltningen ska kunna behålla sina medarbetare samt rekrytera
nya. Marknadskrafter påverkar lärarlönerna utifrån den nationella bristen på behöriga lärare, skolledare
och fritidspedagoger. En fortsatt satsning på lärares, fritidspedagogers och skolledares löner under 2019 är
därför nödvändig.

Utveckla likvärdig verksamhet som möjliggör hög måluppfyllelse för alla Malmös elever
Grundskolenämnden har sedan tidigare identifierat att nämndens största och viktigaste utmaning är att
utveckla en likvärdig verksamhet av hög kvalitet som möjliggör en hög måluppfyllelse för alla Malmös
elever. Utmaningen kvarstår.
Sedan grundskolenämnden fick ansvaret för grundskoleverksamheten i Malmö stad och grundskoleförvaltningen inledde sitt arbete har Malmös elever generellt haft en positiv resultatutveckling. Malmös skolor
har dock fortsatt en stor utmaning i att stödja alla elever till full måluppfyllelse och till att alla elever utvecklas så långt som möjligt. Utmaningarna är särskilt stora i ämnena matematik och svenska som andraspråk där elevernas måluppfyllelse är relativt låg. Arbetet med att utveckla elevernas inflytande och delaktighet i sin egen lärprocess och deras demokratiska förmågor behöver fortsätta. Värdegrundsuppdraget
behöver integreras fullt ut i skolans arbete.
Socioekonomiska komplexiteten bland Malmös elever ökar
Den socioekonomiska komplexiteten ökar i Malmö. Det visar den resultatprognos som tas fram inom
grundskolenämndens resursfördelningsmodell. Malmö har, redan sedan tidigare, en större andel elever
föräldrar med relativt låg utbildning än rikets elever. Malmö har dessutom en större andel nyanlända elever. Statistik från Rädda barnen visar att vart tredje barn i Malmö växer upp i relativ fattigdom. Det är den
högsta siffran i någon svensk kommun. Malmös skolor har således ett omfattande kompensatoriskt behov
att hantera. Resultatprognosen visar att Malmöelevernas socioekonomiska förhållanden nu ytterligare försämras. Statistik från Kolada visar att Malmös elevpeng är i nivå med andra större städer trots att elevgruppen i Malmö har sämre socioekonomiska förutsättningar och därmed större utbildningsmässiga behov än de andra större kommunerna.
Fler elever får modersmålsundervisning och studiehandledning
I slutet av december 2017 var 14 390 grundskoleelever/grundsärskoleelever anmälda till modersmålsundervisning. Detta motsvarar en ökning med 11,8 % jämfört med ett år tidigare. Under samma tid har den
totala elevökningen varit 4,4 %.
40,8 % av Malmö stads samtliga elever var, i december 2017, anmälda till modersmålsundervisning. Ett år
tidigare var siffran 38,1 %. Antalet språk har under samma period ökat från 78 till 80. När volymerna för
modersmålsundervisning ökar, påverkas även volymerna för studiehandledning på modersmålet. Grundskolenämnden har inte ersatts för dessa ökade kostnader.
Utvecklat ledarskap krävs för resultat
Utredningar, som gjorts både nationellt och lokalt, visar att utvecklingen inom svensk skola gjort att skolledarna tvingas lägga allt mer tid på administrativa arbetsuppgifter. Att skapa förutsättningar för ett nära
och stödjande ledarskap, vilket är en förutsättning för förbättrade resultat i en organisation med så omfattande kompensatoriska behov som i grundskolenämndens verksamheter, är en utmaning.
Nationell styrning förändras och påverkar skolans uppdrag och möjligheter
På nationell nivå har flera politiska beslut tagits, samt förväntas tas, som kommer att påverka grundskolenämndens verksamhet under de närmaste åren.
Skolkommissionens förslag
I april presenterade Skolkommissionen sitt slutbetänkande Samling för skolan – nationell strategi för kunskap och
likvärdighet (SOU 2017:35). Slutbetänkandet innehåller en mängd förslag inom områden såsom stärkt huvudmannaskap, kompetensförsörjning, ökat nationellt ansvar för skolans finansiering, aktivt skolval och
minskad skolsegregation. Genom sina förslag går kommissionen mot en tydligare nationell styrning av den

svenska skolan. Beroende på vilka politiska beslut som fattas utifrån Skolkommissionens förslag kan det få
stora konsekvenser för grundskoleverksamheten i Malmö och landet.
Obligatorisk skolstart införs vid sex års ålder
Riksdagen har beslutat att skolplikten ska inträda ett år tidigare än i dag, dvs höstterminen det kalenderår
då barnet fyller sex år. Skolplikten förlängs därmed med ett år och blir i regel tioårig. Skolplikten ska normalt börja fullgöras i förskoleklassen som blir en obligatorisk skolform inom skolväsendet.
Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2018 och ska tillämpas på utbildning från och med höstterminen 2018. Ändringen beräknas kosta brutto 9 Mkr för 2018, halvårseffekt. Grundskolenämnden erhåller
2,25 Mkr i statsbidrag, således blir nämndens nettokostnad 7 Mkr. 2019 kostar reformen 18 Mkr brutto
och 14 Mkr netto efter avräknat statsbidrag på 4 Mkr.
Det rör sig om cirka 50 barn som idag går i förskola och ett visst antal barn som inte finns i någon verksamhet. Dessa har grundskolenämnden inte budgeterat för 2018. Förändringen innebär att förskolan
kommer att få lägre kostnader under förutsättning att alla 6-åringar börjar i förskoleklass istället.
Stadieindelad timplan i grundskolan och grundsärskolan
En stadieindelad timplan införs i grundskolan och grundsärskolan. I stället för nuvarande ordning där
skolorna relativt fritt kan bestämma hur undervisningstimmarna fördelas mellan årskurserna, reglerar riksdagen nu undervisningstiden mellan låg-, mellan- och högstadiet. Lagändringen börjar gälla den 1 juli
2018.
Att timplanerna blir stadieindelade innebär bland annat att grundskolans kursplaner och kunskapskrav i
moderna språk förändras. För grundsärskolan innebär det större förändringar i och med att det centrala
innehållet i kursplanerna delas mellan låg-, mellan- och högstadiet både i ämnen och ämnesområden samt
att kunskapskrav för årskurs 3 införs i några ämnen.
Högstadieelever med låga betyg ska erbjudas lovskola
Riksdagen har beslutat att elever som har slutat åttonde klass och som riskerar att inte bli behöriga till
gymnasiet samt elever som slutat grundskolan utan att bli behöriga har rätt till undervisning under skollov.
Skolhuvudmannen är skyldig att erbjuda dessa elever lovskola. Lagändringen infördes 1 augusti 2017.
Den första omgången lovskola till följd av lagändringen kommer att anordnas efter vårterminens slut
2018. Nämnden bedömer att cirka 1 400 elever i Malmös kommunala skolor har rätt till lovskola, och att
uppskattningsvis 1 100 elever kommer acceptera erbjudandet om lovskola. För elever i fristående verksamhet som deltar i lovskola ersätts de fristående skolorna med tilläggsbelopp. Kostnaden som lagändringen medför beräknas till cirka 9 Mkr under 2018. I budgeten har nämnden tilldelats medel från de generella statsbidragen avseende lovskola med 0,9 Mkr. Nämndens nettokostnad blir därmed cirka 8 Mkr för
2018 och årligen framöver.
Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet
I utredningen Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet (SOU 2017:54) har regeringen mottagit
förslag på åtgärder för att fler nyanlända elever som påbörjar sin skolgång i årskurs 7–9 ska nå behörighet
till gymnasieskolans nationella program. Det ska, enligt utredningens förslag, ske genom mer individanpassad utbildning och stöd i grundskolan, samt att dessa elever ska få tillgång till fler introduktionsprogram
inom gymnasieskolan. Utredningen föreslår bl.a. individuell studieplan, anpassad timplan, studiehandledning på modersmålet, ett skriftligt omdöme i stället för terminsbetyget F samt förslag på vilka ungdomar
som ska ha tillgång till vissa introduktionsprogram på gymnasiet. Förslagen förslås träda i kraft den 1 juli
2018.
Utredningen föreslår också att elever som är ensamkommande ska erbjudas modersmålsundervisning även
om modersmålet inte är dagligt umgängesspråk samt att statsbidrag ska utgå för sommarskola i årskurs 8
och 9 i grundskolan (utöver obligatorisk lovskola). Dessa förslag föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Riksdagen har ännu inte fattat beslut i frågan.
Åtgärdsgaranti för yngre elever
Regeringen föreslår att skollagen kompletteras med en åtgärdsgaranti i förskoleklassen och lågstadiet i
grundskolan. Syftet med garantin är att elever i behov av stöd, tidigt ska få stöd utformat utifrån sitt behov. Redan i förskoleklassen ska elevens språkliga medvetenhet och matematiska tänkande kartläggas. Om
det finns indikationer på att en elev i förskoleklassen eller lågstadiet inte kommer att nå kunskapskraven i
svenska, svenska som andraspråk eller matematik, ska ansvarig förskollärare eller lärare göra en särskild
analys av elevens kunskapsutveckling och avgöra om eleven är i behov av extra anpassningar eller särskilt
stöd. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. Riksdagen har ännu inte fattat beslut i frågan.
Obligatorisk prao införs i årskurs 8 eller 9
Riksdagen har fattat beslut om obligatorisk prao, praktisk arbetslivsorientering, under minst tio dagar i
årskurs 8 eller 9. Förändringen träder i kraft inför höstterminen 2018 i årskurs 8 och 2019 i årskurs 9.
Detta innebär att grundskolenämnden behöver förändra sin prao-hantering eftersom prao idag är frivilligt
och beslutas av varje rektor. Grundskolenämnden diskuterar nu kostnader för anskaffning av prao-platser
med Praktik Malmö, arbetsmarknads- och socialnämnden.
Förändringar i läroplanen kräver digital kompetens
Programmering har införts som ett betydande inslag i flera ämnen i grundskolan. Dessa nyligen genomförda förändringar i läroplanen medför att skolorna behöver stärka sin digitala kompetens och digitala
utrustning.
Segregationen har stor påverkan på skolans arbete och kostnader
Grundskolenämnden strävar efter att motverka boendesegregationen och att samtliga skolor ska ta emot
nyanlända elever. Platsbristen på många skolor, restiden som eleverna får lägga på att transportera sig till
en skola i en annan del av staden än bostaden, samt kostnaden för skolskjuts (inte minst om även yngre
elever ska spridas över staden) är en utmaning för nämnden att hantera.
Inför budget 2019 avser grundskolenämnden utvidga skolvalet till att omfatta samtliga årskurser. I samband med det ser nämnden över möjligheten att erbjuda busskort till elever i årskurs 7-9 med längre färdväg till vald skola än 4 km. Reformen beräknas kosta drygt 3Mkr.
Historiskt stor grundskoleutbyggnad kostar
En stor utmaning är att möta behovet av grundskoleplatser till de grundskolelever som enligt befolkningsprognosen förväntas öka fram till 2027.
Den kraftiga utbyggnaden av grundskoleplatser ökar grundskolenämndens kostnader, i form av bland
annat hyreskostnader. Hyreskostnader i nya lokaler är i genomsnitt dyrare än hyreskostnader i befintliga
lokaler. Kostnader för skolinredning är också viktig att beakta vid utökningen av grundskoleplatser.
Andra lokalrelaterade utmaningar är de omfattande ventilationsåtgärderna som genomförs på flera grundskolor. Hyreskostnaderna kommer i samband med ventilationsåtgärderna att öka. Ventilationsåtgärderna
medför även ökade kostnader i form av skolskjuts och andra byggåtgärder som görs i samband med ventilationsåtgärderna. Nya grundskoleplatser tas även i anspråk, då skolorna under ombyggnadstiden behöver
omlokaliseras till andra skolor. Detta bidrar till ett effektivt utnyttjande av lokaler, men kan även försvåra i
områden där nya grundskoleplatser behövs.
Utbyggnad av skolor i en tät stad medför utmaningar bl a i form av ökade kostnader för skolutbyggnaden.
I den riktigt täta staden är detta extra påtagligt.
Fram till år 2024 beräknar nämnden en höjning av hyreskostnaderna med 330 Mkr för ny-, om- och tillbyggnad, ventilationsåtgärder och evakueringsplatser i samband med byggåtgärderna. Under förutsättning

att grundskolenämnden även fortsättningsvis erhåller kompensation för den ökade demografiersättningen,
blir nettoökningen ca 120 Mkr.
Kompetensförsörjningen kräver god arbetsmiljö
I en tid av nationell brist på flera yrkesgrupper inom skolan är kompetensförsörjningen en av grundskolenämndens största utmaningar. Ur ett kompetensförsörjningsperspektiv fortsätter arbetsmiljön att vara en
av de viktigaste förutsättningarna för att förvaltningen ska kunna behålla sina medarbetare samt rekrytera
nya.
Hög och jämn kvalitet på extern kommunikation är en utmaning
Bilden av Malmös skolor har stor betydelse för Malmö som helhet. Den påverkar vårdnadshavares val av
skola och nämndens förmåga att attrahera fler lärare och andra medarbetare till verksamheten. Malmös
skolors kommunikation med externa målgrupper som exempelvis föräldrar, nyinflyttade, medborgare som
funderar på att flytta till Malmö och nuvarande och potentiella medarbetare är viktig. De interna kontroller
som genomförts av grundskolornas webbsidor visar att nämnden har en utmaning i att hålla en hög och
jämn kvalitet på skolornas externa information.
Osäkerhet kring nationell finansiering och lokala kostnader
Flera förändringar, som kan komma att påverka grundskolenämndens finansiering och kostnader, genomförs på nationell nivå.
Osäkert kring fristående skolors lokalkostnader
För varje elev får den fristående skolhuvudmannen pengar från kommun för lokalkostnader. Ersättningen
ska motsvara den genomsnittliga lokalkostnaden per elev i kommunen, men kan också, om det finns särskilda skäl, motsvara de faktiska kostnaderna, om dessa är skäliga.
Det har funnits oklarheter om vad dessa särskilda skäl innebär och när de ska tillämpas. Därför har regeringen beslutat om ett förtydligande, där det framgår att prövningen av särskilda skäl ska ta hänsyn till
investeringar i nya lokaler eller renoveringar.
Kommuner som har höga lokalkostnader, till följd av nybyggnationer eller renoveringar, ska inte behöva
betala de fristående skolhuvudmännen samma ersättning. Istället ska ersättningen motsvara deras faktiska
kostnader. Omvänt innebär det att en fristående skola ska kunna få ersättning för högre lokalkostnader,
även om kommunen har lägre genomsnittlig kostnad på grund av låg standard och eftersatt underhåll i de
egna lokalerna. Ändringen träder ikraft den 1 mars 2018. Vilken påverkan detta får på grundskolenämnden
är svårt att i dagsläget bedöma, det kan innebära såväl lägre som högre ersättningar till fristående skolor.
De tre skolförvaltningarna har tillsatt en gemensam utredning för att analysera tillämpningen av lagändringen.
Lärarbristen påverkar lönebilden och lönekostnaderna
Det ökade elevunderlaget skapar ett behov av att anställa fler lärare vilket bidrar till ytterligare hårdare
konkurrens och förändrad lönebild. Det finns således en betydande risk att lönekostnaderna fortsätter att
ökar mer än utrymmet för löneutveckling som ges i kommunens resursfördelning. Från och med 2017
tillämpar Malmö stad ett något förändrat sätt att arbeta med lönebildning för de yrkesgrupper som har
behov av en förändrad lönestruktur. Behovet av förändring utgår framförallt från marknadskrafter,
huruvida yrket är ett bristyrke samt om underlaget för rekrytering minskat. Att det finns färre legitimerade
lärare än behovet gör också att basen för att rekrytera förstelärare och biträdande rektorer minskar. Det
medför att löneläget för nyrekryterade ökar vilket i sin tur gör att lönespridningen minskar. I grundskoleförvaltning berör det nya arbetssättet rektorer, biträdande rektorer, fritidspedagoger samt lärare.
Riktade statsbidrag utgör en ökande andel av finansieringen
De riktade statsbidragen utgör en allt större andel av grundskolenämndens finansiering. Bland de större

bidragen finns bland annat Lågstadiesatsningen, Lärarlönelyftet samt Skolledare och Karriärtjänster. Under
2017 uppgick de riktade statsbidragen till cirka 300 Mkr. Samtliga statsbidrag är villkorade, till exempel ska
personaltätheten öka och användningen av medlen ska återredovisas och lämnas till Skolverket för bedömning.
Det är viktigt att grundskolenämnden kan använda sin demografi-, pris- och lönekompensation till åtminstone bibehållen personaltäthet så att statens satsningar mot ökad personaltäthet kan genomföras. Med
ökade hyreskostnader och hög löneutvecklingstakt för lärare blir utrymmet mindre för att öka antalet lärare.
Regeringen har fattat beslut om en förordning om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling. Samtliga huvudmän som tar del av bidraget förbinder sig att inte sänka kostnaderna för undervisning
och elevhälsa, sett till ett genomsnitt av föregående tre år. Med tanke på den kraftiga utbyggnaden och
därmed ökade lokalkostnader, finns det en stor risk att grundskolenämnden inte kommer att klara av att
behålla nuvarande finansiering av undervisning och elevhälsa utan ytterligare kommunbidrag. Huvudmannen ska även utarbeta en plan för hur bidraget ska leda till en stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling.
Regeringens beslut bygger på ett förslag från Skolkommissionen. Enligt budgetpropositionen för 2018
kommer det statliga stödet blir 6 Mdr till grundskola och förskoleklass. Vid statliga fördelningar brukar
ca 3 procent motsvara Malmös andel. Fördelningen av dessa medel kommer att viktas via ett socioekonomiskt index, vilket innebär att Malmö kommer att få något mer än 3 %. Enligt nämndens beräkningar
kommer grundskolenämnden tilldelas ett ökat statsbidrag med 40 Mkr under 2018.
Finansieringen av särskilda undervisningsgrupper är otillräcklig
Finansieringen för vissa undervisningsgrupper inom grundskolenämnden täcker inte verksamhetens kostnader. Det gäller all autismverksamhet (grundskola och grundsärskola), Team Munkhättan, Kommunikationsskolan samt förvaltningens särskilda undervisningsgrupper. Dessa verksamheterna finansieras på olika
sätt och utifrån olika principer och har det gemensamt att finansieringen är otillräcklig.
Utveckling av digitala system belastar ekonomin
För att kunna utveckla och stödja Malmös skolors arbete på ett effektivt sätt arbetar grundskolenämnden
aktiv med att införskaffa respektive utveckla nya och befintliga digitala system. Det gäller t ex system som
stödjer skolornas bemanningsplanering, rekryteringsstöd, elevadministration samt nämndens ärendehantering.

Utvecklar ett bättre och fördjupat styr- och ledningssystem
Inom det systematiska kvalitetsarbetet har grundskolenämnden konstaterat att det finns skillnader mellan
lärares, arbetslags och skolors arbete. Skillnaderna mellan elevers och elevgruppers resultat är lika stora
inom skolor som mellan skolor. Nämnden behöver förändra olikvärdigheten mellan olika elevgrupper.
Grundskolenämndens verksamhet ska vara likvärdig och möjliggöra hög måluppfyllelse för alla Malmös
elever, utveckla dem till demokratiska medborgare som försörjer sig själva och sina familjer samt är med
och utvecklar morgondagens samhälle. Med utgångspunkt i de utmaningar, utvecklingsområden och behov som förvaltningen identifierat inom det systematiska kvalitetsarbetet, genomförde nämnden våren
2017 en förstudie med utgångspunkt i svensk och internationell forskning.
Grundskoleförvaltningen behöver utveckla ett systemsynsätt och ett system som minskar de individuella
variationerna mellan pedagogers, arbetslags och skolors arbete och därmed elevernas resultat. Förvaltningen behöver också stärka en kollegial och undersökande kultur med fokus på det egna arbetets påverkan på
elevernas resultat, tydlighet ifråga om vision och mål samt ansvarsfördelning, konsekvent användande av
data som underlag för beslut, beslut som genomgående utgår från elevernas bästa samt ett fokus på elevernas progression, resultat och utveckling.
Förvaltningen har inlett ett treårigt projektarbete med målsättningen att förbättra och fördjupa styr- och
ledningssystemet för varje elevs bästa skola.
Skapar förutsättningar för pedagogiskt ledarskap
Utifrån identifierade behov kring rektorers förutsättningar för det pedagogiska ledarskapet, samt som en
del i arbetet med kommunfullmäktigeuppdraget Skolnämnderna får i uppdrag att se över de administrativa uppgifter som åläggs lärare och rektorer 2016, har förvaltningsledningen fattat beslut om principer för ”bärkraftiga
skolor” samt enhetlig ledningsstruktur för samtliga skolor. I enlighet med ledningsstrukturen införs under
2018 administrativ chefstjänst om minst 50 % på samtliga skolor. Syftet är att ge rektorerna bättre förutsättningar att fokusera på det pedagogiska ledarskapet och att utveckla verksamheten på bästa sätt utifrån
det nationella uppdraget och målsättningen i varje elevs bästa skola.
Inför ny modell för kvalitetsbesök
Grundskolenämnden har tagit fram en ny modell för kvalitetsbesöken. Dessa kommer i större utsträckning bygga på skolornas egna kartläggningar av sin verksamhet och bestå av olika fördjupningsområden
som väljs utifrån skolans identifierade behov. Samtliga skolor kommer att inleda med att kartlägga undervisningens kvalitet på skolan. Den nya modellen möjliggör tätare intervaller mellan kvalitetsbesöken än
vad som tidigare varit möjligt.
Samverkar med staten för bästa skola
I dialog med utvalda huvudmän erbjuder Skolverket stöd för att höja kvaliteten hos utvalda förskolor,
förskoleklasser och skolor – Samverkan för bästa skola. Det handlar om att genomföra utvecklingsinsatser
som stärker huvudmannens förmåga att planera, följa upp och utveckla utbildningen. Syftet är att förbättra
elevernas kunskapsresultat och öka likvärdigheten inom och mellan skolor.
Samverkan för bästa skola riktar sig till skolor med låga kunskapsresultat eller hög andel elever som inte fullföljer sina studier och där skolorna bedöms ha svårt att förbättra sina resultat på egen hand. Satsningen
berör i nuläget fyra skolor i Malmö.
Utvecklar arbetet med elever i behov av särskilt stöd
Barn och unga ska, enligt såväl nationella som kommunala styrdokument, få det stöd och den utbildning
de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla potential. Sambandet mellan hälsa och lärande är tydligt. Därför måste skolorna, i samverkan med elevhälsan, tidigt iden-

tifiera elever i riskzon för bland annat inlärningssvårigheter, bristande måluppfyllelse och normbrytande
beteende. Grundskolenämnden behöver utveckla befintliga stödstrukturer och stödinsatser så att dessa i
större utsträckning differentieras utifrån elevers individuella behov och förutsättningar. Nämnden behöver
också samordna de främjande och förebyggande insatserna med övriga skolnämnder samt med andra
aktörer utanför skolan.
Reformerar studiehandledning och modersmålsundervisning
Ett stort inflöde av nyanlända skolelever kräver hållbara strukturer för att på ett bra sätt ta emot och undervisa eleverna. Framtagna riktlinjer för mottagandet av nyanlända elever behöver implementeras. Studiehandledningen på modersmålet och modersmålsundervisningen behöver ses över så att strukturer som
utgår från elevernas behov och möjliggör ökade kunskapsresultat möjliggörs.
Utvecklar studie- och yrkesvägledning med all personal
Grundskolenämndens beslut om en förbättrad, likvärdig och utvecklad studie- och yrkesvägledning kommer, tillsammans med den generella elevökningen, att ställa krav på skolorna att stärka vägledningsfunktionen och att engagera all personal i denna. Syftet är att alla elever ska få ett bredare och bättre underlag
för sina yrkesval och därmed för sitt gymnasieval.
Planerar för kontinuerlig grundskoleutbyggnad
Den historiskt stora ökningen av grundskolelever ställer krav på en god kort- och långsiktig lokalplanering
för att möta behovet av grundskoleplatser. Grundskolenämnden är också en del av stadens övergripande
lokalplanerings- och lokalförsörjningsprocess och deltar aktivt för att för att säkerställa nämndens behov.
Varje år beslutar nämnden om en lokalbehovsplan. I planen beskrivs de större planerade och beslutade
förändringarna av grundskoleplatser.
Avser utvidga skolvalet
Grundskolenämnden vill stimulera till och öka möjligheterna för vårdnadshavarna att välja skola. Därför
införs ett nytt arbetssätt som bygger på relativ närhet när skolplatserna ska fördelas och i de fall antalet
platser på en skola inte räcker till för alla som har sökt. Inför budgetarbetet 2019 avser grundskolenämnden utvidga skolvalet att omfatta alla årskurser. Samtidigt planerar nämnden att erbjuda busskort till elever
i årskurs 7-9 med längre färdväg till vald skola än 4 km. Som underlag för utvecklingsarbetet behöver
nämnden följa upp om dimensioneringen av resurser överensstämmer med de faktiska behoven.
Kompetensförsörjning kräver omfattande insatser
Bristen på utbildade och behöriga lärare är fortsatt allvarlig och kräver aktiva åtgärder av huvudmännen
för skola. Behöriga och kompetenta lärare är en av de tyngsta framgångsfaktorerna för att elever når
måluppfyllelse i skolan. Grundskolenämnden kommer under 2019 att fortsätta identifiera och genomföra
insatser som leder till att skolan, i brist på behöriga lärare, kan bemannas av kompetent personal både på
kort och lång sikt.
Under 2019 planeras insatser inom följande områden:
Utlandsrekrekrytering i de länder där vi kan se ett positivt utfall, kommer att fortsätta under 2019.
Nämnden är aktiv i att möjliggöra för utländska lärare, lärare som vill och kan återvända till yrket, samt
lärarstudenter att anställas i skolan.
Malmö stad samarbetar med andra aktörer i syfte att minska tiden utanför arbetsmarknaden för de som
beviljats uppehållstillstånd eller är i asylprocess i Sverige. För grundskolenämndens del innebär det att
skolorna kommer att ta emot dessa lärargrupper under sina studier när de genomför praktik. Under 2019
fortsätter samarbetet med Arbetsförmedlingen för att erbjuda nyanlända lärare språkpraktik och introduktion till i arbete i svensk skola. Syftet är att nyanlända lärare ska introduceras till läraruppdraget i Sverige.

Obehöriga lärare som arbetar inom grundskolenämnden har i många fall en akademisk bakgrund som gör
det möjligt att antingen komplettera till lärarexamen eller att färdigställa en avbruten lärarutbildning. Under 2019 kommer insatsen Bli behörig på arbetstid fortsätta där lärare ges möjlighet att läsa in sin lärarexamen
med lön under viss tjänstledighet. Därtill fortgår samarbetet med Teach for Sweden, ett internationellt
program verksamt i Sverige sedan 2013, där akademiker läser in en ämneslärarexamen parallellt med arbete
som lärare i grundskolan. En grupp obehöriga lärare är lärarstudenterna vars studier pågår. Lärarstudenter
är en viktig resurs för kompetensförsörjning och det är angeläget att grundskoleförvaltningen fortsätter
samarbetet med Malmö universitet och andra lärosäten som erbjuder lärarutbildningen. Studenter som
väljer att arbeta samtidigt som sina lärarstudier, ska erbjudas attraktiva anställningsvillkor som möjliggör
att studera på heltid och utöver det arbeta i viss omfattning.
Introduktionsprogrammet för obehöriga lärare fortsätter att utvecklas och implementeras under 2019.
Lärare inom praktisk-estetiska ämnen är svårrekryterade vilket innebär att obehöriga lärare med ämneskompetens är en intressant grupp att undersöka möjligheterna för en lärarutbildning, dvs medarbetare som
arbetar som lärare inom praktisk – estetiska ämnen och som har yrkesutbildning men inte lärarutbildning.
För att kunna ge den utbildning som nyanlända elever är i behov av är det viktigt att möjliggöra för fler
lärare att läsa in SvA-behörighet. Även utbildning genom Lärarlyftet som ger behörighet till speciallärare
med inriktning mot utvecklingsstörning är värdefullt att premiera i samma utsträckning.
En del av personalomsättningen inom grundskolorna i Malmö är pensionsavgångar. Fram till 2022 förväntas pensionsavgångarna vara 316 lärare. I syfte att motivera lärare att fortsätta sitt yrkesliv är det angeläget
att grundskoleförvaltningen kan erbjuda flexibla och attraktiva läraruppdrag så att lärargruppens kompetens tas tillvara.
För att stärka och fördjupa kompetensen om uppdraget med att arbeta inom grundsärskola och inom
grundskolans autismverksamheter, genomför grundskoleförvaltningen under 2018–2019 en utbildningsinsats för 140 medarbetare. Inom grundsärskolan pågår vidareutbildningar inom lärarlyftet för lärare som
läser in speciallärarexamen.
Ytterligare insatser för att attrahera fler att läsa till lärare är programmet Framtida lärare. Programmet är en
viktig länk till unga som står inför sitt yrkesval och som är intresserade av att välja utbilda sig till lärare. De
framtida lärarna är anställda och funderar som en resurs under skoldagen.
Grundskolenämnden har haft en längre process för att identifiera ansvar och uppdrag som inte behöver
ligga inom lärarens uppdrag. Det arbetet resulterade i två nya befattningar: elevkoordinator och lärarassistent. Under 2019 fortsätter implementering och följeforskning av befattningarna för att säkerställa deras
nytta och syfte för verksamheten.
Marknadskrafter kräver förändrat arbetssätt med lön
Marknadskrafter påverkar lärarlönerna utifrån den nationella bristen på behöriga lärare, skolledare och
fritidspedagoger. En fortsatt satsning på lärares, fritidspedagogers och skolledares löner under 2019 är
därför nödvändig.
Arbetsmiljön är en viktig del i kompetensförsörjningsarbetet
Grundskolenämnden kommer de kommande åren ha fokus på att så väl förebygga risker i arbetsmiljön
som att främja god hälsa och en positiv hälsoutveckling i skolmiljö. Förvaltningen har de senaste åren,
tvärtemot den nationella prognosen om ökad sjukfrånvaro, succesivt minskat den totala sjukfrånvarovolymen. För att fortsätta de senaste årens positiva arbete med minskad sjukfrånvaro, är det viktigt att nu
ta nästa kliv med viktiga insatser inom såväl det förbyggande- som rehabiliterande arbetet. En analys av
personalomsättningens orsaker är också nödvändig för att få underlag för det fortsatta arbetet.
Kommunicerar varför vårdnadshavare ska välja Malmö stads grundskolor
Grundskolenämndens verksamheter visar en positiv utveckling inom flera områden. Denna positiva ut-

veckling behöver lyftas fram så att en rättvis, enhetlig och nyanserad bild av verksamheten förmedlas till
medborgare och andra. P g a den hårda konkurrensen om legitimerade lärare och skolledare och den stora
rörligheten på arbetsmarknaden, är det viktigt att grundskolenämnden syns och är attraktiv som arbetsgivare för såväl tidigare, befintliga som potentiella medarbetare. Inom grundskolenämndens verksamhet har
en strategi för hur bilden av Malmös skolor ska förmedlas tagits fram. Strategin omsätts i en mängd aktiviteter. Under 2019 kommer t ex nämnden exponera vad man kan förvänta sig av den som arbetsgivare och
vad vårdnadshavare och elever kan förvänta sig kopplat till varje elevs bästa skola. En förnyad visuell
plattform för Malmös grundskolor kommer också utarbetas.
Förbättrar service och effektivisering av malmo.se
Malmo.se Malmös skolors ansikte utåt och ett viktigt konkurrensmedel. Webbplatsen är en viktig kanal för
kommunikation med externa målgrupper som exempelvis föräldrar, nyinflyttade, medborgare som funderar på att flytta till Malmö, nuvarande och potentiella medarbetare.
För att skolornas webbplatser ska upplevas attraktiv, ge den information som önskas och ge ett mervärde
inte minst ur rekryteringsperspektiv, behöver grundskolenämndens webborganisation effektiviseras. Möjligheten att skapa en mindre och mer effektiv webborganisation med färre men mer kvalificerade webbinformatörer behöver utredas.
En ny, gemensam grundstruktur för skolornas webbsidor behöver tas fram. Den behöver innehålla riktlinjer för hur webbsidorna ska se ut, vad som ska finnas där och vad som ska ligga var. Det utökade skolvalet, kopplat till tjänsten Hitta & jämför på malmo.se, poängterar ytterligare behovet. Hitta & jämför vänder
sig i första hand till vårdnadshavare eller potentiella vårdnadshavare.
Finansiering av särskilda undervisningsgrupper ses över
Med anledning av att finansieringen för vissa undervisningsgrupper inom grundskolenämnden (autism,
Team Munkhättan, Kommunikationsskolan samt särskilda undervisningsgrupper) inte täcker verksamhetens kostnader behöver nämnden se över finansieringen. En utredning med syfte att skapa en modell för
ändamålsenlig, kostnadseffektiv, hållbar, likvärdig och uppföljningsbar finansiering och fördelning har
tillsatts.
Förändringar i läroplanen kräver digital kompetens
Förändringar i läroplanen medför att skolorna behöver stärka sin digitala kompetens och digitala utrustning. Att möjliggöra fortbildningen är en utmaning både ur ett tidsperspektiv och utifrån vikariefrågan.

I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2019 med plan för 2020-2024.
I samband med ny-, om- och tillbyggnation uppstår behov av investeringar i skolmöbler och övrig skolutrustning. Eftersom grundskolenämnden befinner sig i en kraftig utbyggnadsfas skapar det ett utökat behov
under åren 2019-2021, för att sedan minska.

Denna budgetskrivelse utgör nämndens information till kommunstyrelsen inför dess beredning av förslag
till budget som föreläggs kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges budget kommer att avse budgetåret
2019 med plan för 2020-2024.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens utmaning på kort och lång sikt är att skapa förutsättningar för
ökad måluppfyllelse och förbättrad likvärdighet i det systematiska kvalitetsarbetet på skolnivå i syfte att på
varje skola utveckla resultatanalysen. Med en utvecklad analys av varje skolas resultat får både skola och
huvudman bättre underlag för prioriteringar och beslut om förändringar som kan öka elevernas möjligheter att nå målen. Inom gymnasieskolan är det särskilt viktigt att skapa förutsättningar för förbättrad
måluppfyllelse inom yrkesprogrammen. Den växande volymen av elever på introduktionsprogram med
relativt låg övergång till nationella program, liksom en fortsatt hög andel elever från grundskolan som
saknar behörighet till nationella gymnasieprogram innebär också en stor utmaning i förvaltningens arbete
med att öka måluppfyllelsen.
Introduktionsprogrammet språkintroduktion har de senaste åren ökat i omfattning. Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller
annan utbildning. Den stora spridningen vad gäller kunskaper ställer krav på förvaltningen att ytterligare
anpassa organisationen så att varje elev ges rätt förutsättningar för individuell progression.
Behovet av att nyrekrytera lärare ökar i hela landet de närmsta fem åren. Det totala antalet elever inom
förskola och grundskola och gymnasieskola väntas öka med cirka 15 procent mellan 2017 och 2027. Störst
behov har förskola och grundskola där lärarbristen redan är kännbar. Enligt stadens demografiberäkningar
ökar antalet ungdomar i gymnasieålder fram till år 2026 med ca 40 procent. Fram till år 2022 behövs ytterligare 200 lärare anställas för att möta elevökningen. Inom förvaltningens verksamheter påverkas i dagsläget framförallt gymnasiesärskolan där huvudregeln sedan 2013 är att undervisande pedagoger ska vara
speciallärare med inriktning utvecklingsstörning, en kompetens som få har.
De kommande årens kraftiga elevtalstillväxt i gymnasieskolan ställer krav på att utforma en växande utbildningsorganisation som i så hög utsträckning som möjligt tillgodoser elevernas förstahandsval av utbildningsprogram - samt i största möjliga utsträckning ge de elever som söker till kommunal gymnasieskola plats inom ramen för samverkansavtalet. Fristående gymnasieskolors utbildningar, som del av ett
samlat utbildningsutbud, utgör ett viktigt komplement för elevernas möjlighet att välja utbildning. Det
lokalbestånd som nämnden har idag kommer att vara otillräckligt men det ska i ett första steg nyttjas fullt
ut genom förändring av programstruktur för ett effektivt lokalutnyttjande.
Nämndens budgetram justeras inte utifrån ett demografiperspektiv i förhållande till efterfrågan på vuxenutbildning. Vuxenutbildningen befinner sig i ett reformtätt skede med många riktade statsbidrag som följd.
De statliga satsningarna på vuxenutbildningen ställer krav på kommunal motprestation samtidigt som
behovet av rättighetslagstiftad utbildning ska tillgodoses. Detta innebär att med en oförändrad finansiering
begränsas möjligheterna att ta riktade statsbidrag i anspråk. 1 januari 2018 trädde utbildningsplikten ikraft,
vilken innebär att alla nyanlända som tar del av Arbetsförmedlingens etableringsinsatser, och som bedöms
vara i behov av utbildning för att kunna komma i arbete, kan anvisas att söka och ta del av utbildning.
Vidare kommer vuxenutbildningen att involveras i arbetet med de jobbspår för nyanlända som ska utvecklas inom ramen för Dua-samarbetet (Delegationen för unga och nyanlända till arbete) med Arbetsförmedlingen. 15 december 2017 presenterade Skolverket ett antal nationella yrkespaket, framtagna tillsammans olika branscher och relaterade till de kompetenskrav som arbetsmarknaden ställer, i syfte att fler ska
få arbete och att matchningen på arbetsmarknaden ska stärkas. Allt detta, samt pågående utredningar gällande vuxenutbildningen, måste beaktas vid planeringen av vuxenutbildningen och ställer ett utökat krav
på regional samverkan samt samverkan med andra aktörer såsom Arbetsförmedlingen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Nämndens bidrag till samordnande arbetsmarknadsinsatser som inbegriper
utbildning behöver tydliggöras och utformas i en modell där kommunstyrelsen eller arbetsmarknads- och
socialnämnden som beställare finansierar riktade utbildningsleveranser av vuxenutbildning.

Systematiskt kvalitetsarbete och måluppfyllelse
Ett systematiskt kvalitetsarbete behöver bedrivas på både huvudmanna- och skolnivå för att säkerställa
utbildningarnas kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar.
I ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete utvecklas och förbättras utbildningarna kontinuerligt utifrån analys och kunskap om elevernas resultat (betyg, examen, avbrott, studiero mm). Förvaltningens analys bygger på uppgifter som rektorerna tagit fram i respektive kvalitetsarbete vid skolenheterna kompletterade med uppgifter som huvudmannen samlat in (exempelvis nationell statistik, tillsyns- och granskningsrapporter, anmälningar om kränkande behandling, etc). Skolinspektionens tillsyn av Malmö stads gymnasieskolor, gymnasiesärskolor och vuxenutbildning 2017 visade på brister i delar av huvudmannens uppföljning av resultat och därmed ett bristande beslutsunderlag för nödvändiga utvecklingsåtgärder.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens utmaning på kort och lång sikt är att skapa förutsättningar för
ökad måluppfyllelse genom förbättrad likvärdighet i det systematiska kvalitetsarbetet på skolnivå i syfte att
på varje skola utveckla resultatanalysen. Med en utvecklad analys av skolans resultat får både skola och
huvudman bättre underlag för prioriteringar och beslut om förändringar som kan öka elevernas möjligheter att nå målen. Inom gymnasieskolan är det särskilt viktigt att skapa förutsättningar för förbättrad
måluppfyllelse inom yrkesprogrammen. Den växande volymen av elever på introduktionsprogram med
relativt låg övergång till nationella program, liksom en fortsatt hög andel elever från grundskolan som
saknar behörighet till nationella gymnasieprogram innebär utmaningar i förvaltningens arbete med att öka
måluppfyllelsen.
Progression
Introduktionsprogrammet språkintroduktion har de senaste åren ökat i omfattning. Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller
annan utbildning. Den stora spridningen vad gäller kunskaper ställer krav på förvaltningen att ytterligare
anpassa organisationen så att varje elev ges rätt förutsättningar för individuell progression.
De elever som anlänt som unga vuxna och inte hunnit tillgodogöra sig grundskolans mål under tiden i
grundskola eller på introduktionsprogram ska ges möjlighet till fortsatt utbildning inom grundläggande,
gymnasial eller yrkesinriktad vuxenutbildning i kombination med Sfi.
Skolverket har tillsammans med olika branschkunniga tagit fram ett antal nationella yrkespaket. Det är nu
upp till huvudmännen för såväl yrkesutbildning inom komvux som gymnasieskolans introduktionsprogram att avgöra om och hur dessa ska användas. Yrkespaketen kan även kombineras med grundskoleämnen för att ge möjlighet till behörighet till ett nationellt program. Sammantaget ger yrkespaketen möjlighet
att möta flera av de målgrupper av elever där samordning och samverkan mellan gymnasieskola och vuxenutbildning kommer att behöva prioriteras.
Kompetensförsörjning
Behovet av att nyrekrytera lärare ökar i hela landet de närmsta fem åren. Det totala antalet elever inom
förskola och grundskola och gymnasieskola väntas öka med cirka 15 procent mellan 2017 och 2027. Störst
behov har förskola och grundskola där lärarbristen redan är kännbar. Enligt stadens demografiberäkningar ökar antalet ungdomar i gymnasieålder fram till år 2026 med ca +40%. Gap-analysen visar att fram till
år 2022 behövs ytterligare 200 lärare anställas för att möta elevökningen. Inom förvaltningens verksamheter påverkas i dagsläget framförallt gymnasiesärskolan där huvudregeln sedan 2013 är att undervisande
pedagoger ska vara speciallärare med inriktning utvecklingsstörning, en kompetens som få har.
Lönekostnadsutveckling
Lärarbristen innebär ökad rörlighet med höjda löner som en effekt. Samtidigt ökar klyftan mellan pensionsavgångar och examensvolymer från lärarutbildningarna under kommande femårsperiod vilket riskerar
att förstärka utvecklingen. Förvaltningen ser därför en betydande risk att lönekostnaderna på sikt ökar mer

än vad som beräknas som löneutveckling i kommunens resursfördelning. Utöver effekten av den högre
avtalsnivån ökar nyanställda lärarnas ingångslöner beroende på lärarbristen.
Reformer inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
Flera reformförslag gällande gymnasieskolan och gymnasiesärskolan med utgångspunkt i skolkommissionen och gymnasieutredningen läggs fram under 2018. En reformering av introduktionsprogrammen, obligatoriska stödstrukturer med bl.a. information vid övergångar mellan skolformer och skolbyten, lagstadgad
rätt till mentor och justeringar i kommunernas aktivitetsansvar ingår. Därtill läggs förslag till att öka möjligheten till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program.
Till detta kommer även förslag till stärkt likvärdighet och ökad närvaro med utgångspunkt i skolkommissionens resultat.
Elevunderlag kommunal gymnasieskola
Demografin gällande elever i gymnasieålder har varit tämligen jämn de senaste åren men börjar nu öka och
ökningen blir kraftig från år 2020 och några år framåt. De kommande årens kraftiga elevtalstillväxt i gymnasieskolan ställer krav på att utforma en växande utbildningsorganisation som i så hög utsträckning som
möjligt tillgodoser elevernas förstahandsval av utbildningsprogram - samt i största möjliga utsträckning ger
de elever som söker till kommunal gymnasieskola plats inom ramen för samverkansavtalet. Fristående
gymnasieskolors utbildningar, som del av ett samlat utbildningsutbud, utgör ett viktigt komplement för
elevernas möjlighet att välja utbildning.
Det lokalbestånd som nämnden har idag kommer att vara otillräckligt men det ska i ett första steg nyttjas
fullt ut genom förändring av programstruktur för ett effektivt lokalutnyttjande.
Idag nyttjas inte lokalerna fullt ut då det finns ett stort söktryck till högskoleförberedande program och få
sökande till flera yrkesprogram. Detta innebär att det på vissa skolor är väldigt fullt och på andra står lokaler tomma, främst verkstadslokaler. En förändring av programstruktur och flytt av program har påbörjats
och ska genomföras under år 2018 och år 2019 vilket innebär en viss ansträngning för många verksamheter under genomförandet. Målsättningen med omstruktureringen är att öka attraktiviteten i de program
som erbjuds och samtidigt nå ett effektivare lokalutnyttjande.
Utöver demografiska förändringar påverkas elevtalen i gymnasieskolan stort av hur många elever som når
behörighet till nationellt program i grundskolan. Elever med låga förkunskaper tillbringar fler år i gymnasieskolan än de som genomför ett nationellt program på tre år. Andra viktiga faktorer som påverkar antalet elever är andelen elever som avbryter studierna och i vilken mån eleverna väljer kommunala gymnasieskolor.
Kommunala aktivitetsansvaret
Uppdraget med det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) innebär främst att löpande identifiera, informera
och kontakta ungdomar i åldrarna 16 till 19 år som lämnar utbildningssystemet innan de avslutat en gymnasieutbildning och som vare sig arbetar eller studerar för att kunna erbjuda åtgärder som i första hand
motiverar ungdomar till att påbörja eller återuppta en utbildning.
Det kommunala aktivitetsansvaret i Malmö omfattade under 2017 i genomsnitt 1300 ungdomar per månad. Den största utmaningen för förvaltningen är att öka omfattningen på det uppsökande arbetet och
erbjuda fler motivationshöjande insatser och relevant stöd.
Vuxenutbildningens dimensionering och finansiering
Nämndens budgetram justeras inte utifrån ett demografiperspektiv i förhållande till efterfrågan på vuxenutbildning. Vuxenutbildningen befinner sig i ett reformtätt skede med många riktade statsbidrag som följd.
De statliga satsningarna på vuxenutbildningen ställer krav på kommunal motprestation samtidigt som
behovet av rättighetslagstiftad utbildning ska tillgodoses. Detta innebär att med en oförändrad finansiering
begränsas möjligheterna att ta riktade statsbidrag i anspråk. Under 2017 infördes bland annat en rätt att

inom vuxenutbildningen läsa in behörigheter för högskola och yrkeshögskola, regional yrkesvux samt
studiestartsstödet. 1 januari 2018 trädde utbildningsplikten ikraft, vilken innebär att alla nyanlända som tar
del av Arbetsförmedlingens etableringsinsatser, och som bedöms vara i behov av utbildning för att kunna
komma i arbete, kan anvisas att söka och ta del av utbildning. Vidare kommer vuxenutbildningen att involveras i arbetet med de jobbspår för nyanlända som ska utvecklas inom ramen för Dua-samarbetet (Delegationen för unga och nyanlända till arbete) med Arbetsförmedlingen. 15 december 2017 presenterade
Skolverket ett antal nationella yrkespaket, framtagna tillsammans olika branscher och relaterade till de
kompetenskrav som arbetsmarknaden ställer, i syfte att fler ska få arbete och att matchningen på arbetsmarknaden ska stärkas. Allt detta, samt pågående utredningar gällande vuxenutbildningen, måste beaktas
vid planeringen av vuxenutbildningen och ställer ett utökat krav på regional samverkan samt samverkan
med andra aktörer såsom Arbetsförmedlingen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Nämndens
bidrag till samordnande arbetsmarknadsinsatser som inbegriper utbildning behöver tydliggöras och utformas i en modell där kommunstyrelsen eller arbetsmarknads- och socialnämnden som beställare finansierar
riktade utbildningsleveranser av vuxenutbildning.

Fördjupa och förbättra förvaltningens styr- och ledningssystem
Förvaltningens styr- och ledningssystem kommer under 2018 att förändras för att tydliggöra ansvarsfördelningen och stärka tillit, transparens och delaktighet mellan förvaltningens olika nivåer i en sammanhållen styrkedja. Syftet är att uppnå ökad måluppfyllelse. För detta krävs ett stärkt strategiskt ledarskap för
gymnasieskola och vuxenutbildning utifrån huvudmannens ansvar att styra, strukturera och leveranssäkra
de utbildningar som huvudmannen ansvarar för. Förvaltningsledningen får tydliga roller, uppdrag och
ansvarsområden; organiserade i verksamhetsansvar, stödprocesser och myndighetsfunktion. Organisationsstrukturen ger korta beslutsvägar som inbegriper rektorerna utifrån den roll och ansvarsfördelning
som skollagen anger.
Systematiskt kvalitetsarbete
En förutsättning för ökad måluppfyllelse för eleverna är ett välfungerande systematiskt kvalitetsarbete på
huvudmanna- respektive skolnivå. En ny avdelning med ansvar för att bedriva kvalitets- och utvecklingsarbete skapas på utbildningskontoret i och med att styr- och ledningssystemet förändras. Den nya avdelningen ska stötta skolornas kvalitetsutveckling och har en central roll i uppdraget att öka måluppfyllelsen
för eleverna och likvärdigheten inom gymnasieskola respektive vuxenutbildning.
Kompetensförsörjning
Under 2019 fortsätter arbetet med att attrahera, rekrytera och utveckla medarbetare enligt förvaltningens
kompetensförsörjningsplan, arbetsgivarmärkesstrategi och ledarförsörjningsstrategi. Fokus är att utveckla
kvalitativa metoder och arbetssätt där chefer har en ledande roll för att omsätta strategierna och planen i
praktik. Förvaltningens ledare rustas och motiveras för att ta tillvara på kraften i kompetensen hos medarbetarna och för att driva utveckling i verksamheterna.
Förvaltningens arbete med att hitta kompletterande kompetenser inom skolan fortlöper och utvecklas för
att möta verksamheternas behov och avlasta lärare i syfte att ge utrymme för huvuduppdraget.
Samverkan
Arbetet med att fördjupa samverkan fortsätter inom en rad områden för att bidra till att elever inom utbildningsområdena utvecklas och stärks. Samverkan med idéburen sektor och stadens föreningsliv identifieras som ett viktigt verktyg för att kunna nå gymnasieungdomar och ungdomar som står långt från att
genomföra ett nationellt program inom gymnasieskolan. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samarbetar även, inom ramen för DUA och med UngMalmö som plattform, med Arbetsförmedlingen och
arbetsmarknads- och socialnämnden för att långsiktigt och varaktigt minska ungdomsarbetslösheten.
Förbättra strukturer för övergångar inom och mellan skolformer
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har tillsammans med Grundskoleförvaltningen har tagit
fram gemensamma riktlinjer och rutiner för samverkan och övergångar mellan och inom skolformer. Rutinerna omfattar för vilka elever information ska överföras, för vilka lever det ska ägnas extra uppmärksamhet, en tydlig roll- och ansvarsfördelning, definition av god pedagogisk dokumentation samt hur avlämnande och mottagande skola ska göra.
Ett pilotprojekt med åtta avlämnande grundskolor sker inför höstterminen 2018 och projektet ska vara
fullt genomfört inför 2019. Samma rutiner ska användas inom gymnasieskolan vid övergång mellan introduktionsprogram och vid övergång till nationellt program.

Effektiviseringar för att frigöra resurser till verksamhetsutveckling och för att kunna finansiera ökade
kostnader inom olika områden.

Samlad vuxenutbildning
I takt med att fler verksamheter etableras på kvarteret Margareta ökar möjligheterna att erbjuda Malmöborna en vuxenutbildning med högre tillgänglighet, bättre kvalitet och effektivare användning av resurserna. Inflyttningen påbörjas under 2018 och kommer att vara genomförd under 2019.
Översyn av resursfördelning
Elever har olika förutsättningar och behov. Resurserna ska fördelas så att hänsyn tas till detta. Förvaltningen har i uppdrag att se över gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens resursfördelning så att den
anpassas och tar hänsyn till gymnasieprogrammens och vuxenutbildningens innehåll, elevsammansättning
och behov av extra resurser och anpassningar.
Ökad genomströmning inom utbildningarna
Förvaltningen prioriterar sitt övergripande mål: maximalt lärande för varje elev. Samtliga elever ska ges
den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån
sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Som beskrivits
ovan är det en utmaning för förvaltningen att klara av att möta de skilda behoven av stöd och stimulans.
Många elever har svårt med språkförståelsen. Förstärkta insatser behövs inom språkutvecklande arbetssätt
för att elever i högre grad ska kunna utveckla ämnesspråk på svenska och kunna tillgodogöra sig kunskaper enligt kurs- och ämnesplaner.
Utbildningarnas kvalitet behöver bli mer likvärdig inom varje skolform. För att nå framgång i det arbetet
behöver det systematiska kvalitetsarbetet fördjupas på ett sätt så att det leder till tydligare prioriteringar på
förvaltnings- och skolnivå. Utifrån genomförda analyser ska ett begränsat antal åtgärder prioriteras vilka
bedöms kunna öka måluppfyllelsen för eleverna. I arbetet med dessa prioriterade uppföljningsområden
ska såväl skolenhet som förvaltningsledning involveras. Det är centralt att detta arbete tar stöd i forskning
samt vilar på det kollegiala lärandets grunder.
Lokaler
En demografiskt baserad elevtalsutveckling av elever i gymnasieålder fram till år 2026 med en ökning på
ca +40% ställer krav på effektivt och flexibelt nyttjande av befintliga skollokaler och kompletteringar med
nya lokalytor. Det finns i nuläget en överkapacitet i lokaler beroende på att antalet gymnasieelever som
söker vissa kommunala gymnasieutbildningar är för lågt i förhållande till möjlig kapacitet. Ett arbete har
påbörjats för att komma till rätta med överkapaciteten på kort sikt samt att planera inför kommande lokalbehov på lång sikt.
Beslutade/pågående projekt
Kvarteret Margareta - tillskapas lokaler för en samlad vuxenutbildning, klart 2019.
Malmö Borgarskola - underhållsarbete kombineras med utökning av undervisningslokaler, klart 2019.
Planerade projekt
Norra Sorgenfri gymnasium - anpassning och utökning av undervisningslokaler för ökad kapacitet av teorisalar samt mer flexibel utformning och nyttjande av befintliga undervisningslokaler för yrkesutbildningar.
Universitetsholmens gymnasium - total översyn av enhetens befintliga undervisningslokaler och möjlighet
till expansion för att öka antalet elevplatser - samt byte av ventilationssystem.
Södervärn - kartläggning av befintliga lokaler samt en komplettering av nödvändiga funktioner för att på
sikt kunna bedriva gymnasieutbildning.

I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2019 med plan för 2020-2024.

Investeringsbudgeten används till inredning och utrustning. Detaljerad budget tas fram och beslutas i
samband med beslut om nämndsbudget.
Investeringsbudget för år 2019 är beräknad till 15 000 tkr. Beloppet kommer att fördelas till enheter efter
beslut.
I samband med planerat underhåll av Malmö borgarskola kommer även vissa lokalförändringar att genomföras för att bereda plats för fler elever. Detta arbete kommer att vara slutfört sommaren 2019.
Den demografiska utvecklingen medför ett ökat lokalbehov. En kartläggning av befintligt lokalbestånd
pågår för att se vilka möjligheter som ger ett effektivare och mer flexibelt nyttjande.

Denna budgetskrivelse utgör nämndens information till kommunstyrelsen inför dess beredning av förslag
till budget som föreläggs kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges budget kommer att avse budgetåret
2019 med plan för 2020-2024.

Nämnden identifierar flera utmaningar under 2019 och åren därefter.
Ekonomisk obalans 2018
Ekonomin inom vård- och omsorgsverksamheten är bekymmersam och har varit bekymmersam under
flera år. Trots att nämnden 2017 endast redovisar ett underskott på 302 tkr kvarstår den ekonomiska utmaningen. Inför budget 2018 har nämnden en ingående obalans på ca 45 mkr då nämnden under 2017
bland annat erhöll en tilläggsbudget motsvarande 25,8 mkr. Denna tilläggsbudget upphör 2018. Under
2017 erhöll nämnden även 8,3 mkr för att öka livskvaliteten och motverka ensamhet bland äldre samt
11,5 mkr för införandet av arbetskläder. Arbetet med att öka livskvaliteten och motverka ensamheten
bland äldre startade först den 1 januari då förvaltningens nya organisation trädde i kraft och införandet av
arbetskläder är försenast och startar under 2018.
Nämnden har identifierat att det finns en stor utmaning mellan mål inom HR-området och målet att inte
överskrida tilldelade budgetramar. Förstärkning inom personalområdet genererar en ökad kostnad.
Specialdestinerade statsbidrag
Under åren 2015-2018 har regeringen avsatt specialdestinerade statsbidrag till en ökad bemanning. Under
2018 tilldelades Malmö stad 58 mkr, varav hälsa,- vård och omsorgsnämnden tilldelades ca 53 mkr. Dessa
medel upphör 2019.
Heltid som norm
I december 2017 hade 66,5% av förvaltningens medarbetare en heltidsanställning. I det aktiva arbetet med
att öka andelen heltidsanställningar uppskattas en årlig personalkostnadsökning med ca 3,3 mkr per ökad
procentenhet heltidsarbetande.
Kompetensförsörjning
En av nämndens större utmaningar är att rekrytera och behålla medarbetare och utveckla kompetensen
inom verksamheten. Med stöd av omställningsfonden pågår under 2018 och 2019 validering och utbildning av 50 vårdbiträden till undersköterskor. Förvaltningens kostnad för vikarier i samband med utbildningen uppgår till 12 mkr. De närmsta åren finns behov av att validera och utbilda ytterligare 300 undersköterskor.
Ledarskapet
För att tillse att ingen sektionschef har mer än 25 medarbetare, i syfte att förbättra arbetsmiljön, krävs
såväl en omfördelning av verksamheten för att skapa mindre sektioner som en utökning av antalet sektionschefer med ca 50 personer. Detta innebär en personalkostnadsökning med 33,6 mkr.
Hälso- och sjukvårdsavtal
Ett hälso- och sjukvårdsavtal har införts vilket innebär att det bedrivs ett långsiktigt utvecklingsarbete med
ett nytt arbetssätt med utökad vård i hemmet för de mest sjuka. Arbetssättet ska införas successivt under
de kommande åren. Då avtalet avser ett gemensamt utvecklingsarbete mellan kommunen och Region
Skåne är det viktigt att följa de ekonomiska konsekvenserna.
Lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården
Lagen kortar tidsgränserna innan kommunen får betalningsansvar för utskrivningsklara patienter på sjukhus samtidigt som dygnspriset höjs. Under hösten har förvaltningen gjort en genomlysning av processerna. Syftet har varit att ge ett underlag för beslut om framtida organisering. Målet är ett mer resurssmart
utförande och en trygg hemgång för den enskilde.

Vilka är nämndens största utmaningar på kort och lång sikt?
I detta avsnitt beskrivs nämndens största utmaningar på kort och lång sikt och hur dessa påverkar nämndens prioriteringar 2019 och framåt (-2024).
Hållbar ekonomi
Ekonomin inom vård och omsorgsverksamheten är bekymmersam och har varit bekymmersam under de
år som stadsområdesnämnderna funnits. Trots att nämnden 2017 endast redovisar ett underskott på
302 tkr kvarstår den ekonomiska utmaningen. Inför budget 2018 har nämnden en ingående obalans på
45 mkr då nämnden under 2017 bland annat erhöll en tilläggsbudget motsvarande 25,8 mkr. Denna tillläggsbudget upphör 2018. Under 2017 erhöll nämnden även 8,3 mkr för att öka livskvaliteten och motverka ensamhet bland äldre samt 11,5 mkr för införandet av arbetskläder för all vård- och omsorgspersonal i brukarnära arbete. Arbetet med att öka livskvaliteten och motverka ensamheten bland äldre startade
först den 1 januari 2018 då förvaltningens nya organisation trädde i kraft och införandet av arbetskläder är
försenat och startar under 2018.
Enligt befolkningsprognosen kommer antalet personer i gruppen över 90 år minska de närmsta åren vilket
får till följd att nämnden erhåller en minskad budget avseende demografin från och med budget 2018 och
måste anpassa verksamheten efter detta.
Omställningen av Malmö stads organisation för med sig förändringar avseende bland annat användningen
av administrativa lokaler. Under kommande år kommer nämnden att ha omställningskostnader såsom
bland annat flytt- och dubbla lokalkostnader.
Nämnden har identifierat att det finns en målkonflikt mellan HR-området och målet att inte överskrida
tilldelade budgetramar. Alla insatser som omfattar förstärkning inom personalområdet genererar en ökad
kostnad.
För att åstadkomma en verksamhet i balans med ekonomin kommer nämnden behöva vidta åtgärder under kommande år.
Specialdestinerade statsbidrag
Under åren 2015-2018 har regeringen avsatt specialdestinerade statsbidrag för att äldre kvinnor och män
ska ha tillgång till en likvärdig och jämlik äldreomsorg av hög kvalitet oavsett kön, etnisk bakgrund och var
de bor. De extra resurserna ska användas till en ökad bemanning inom äldreomsorgen i syfte att skapa
ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. Under 2018 tilldelades Malmö stad 58 mkr, varav Hälsa-, vård
och omsorgsnämnden tilldelades ca 53 mkr. Dessa medel upphör 2019.
Heltid som norm
I december månad 2017 hade 66,5% av medarbetarna en heltidsanställning. Förvaltningen arbetar aktivt
med att öka andelen heltidsanställningar. Att fler arbetar heltid är av stor vikt ur ett jämställdhetsperspektiv och för att förvaltningen ska klara kompetensförsörjningen. Arbetet med att aktivt öka andelen heltidsanställda innebär ökade personalkostnader med ca 3,3 mkr per ökad procentenhet heltidsarbetande.
Kompetensförsörjning
För att möta en av nämndens större utmaningar, att rekrytera och behålla medarbetare och utveckla kompetensen inom verksamheten behöver förvaltningen en årlig planering för genomförande av åtgärderna
samt avsätta medel för att bekosta såväl åtgärder som vikarier.
Förvaltningen har gjort kompetensanalyser för sju stora yrkeskategorier. Analyserna visar att verksamheterna på kort och lång sikt har behov av fler medarbetare inom flera yrkeskategorier. Särskilt påtagligt är

yrkeskategorin undersköterskor. Med stöd av medel från omställningsfonden pågår under 2018 och 2019
validering och utbildning av 50 vårdbiträden till undersköterskor. Förvaltningens kostnad för vikariekostnader i samband med utbildningen uppgår till 12 mkr. För att uppnå kompetensmålen på kort och lång
sikt har förvaltningen behov av att validera och därefter utbilda ytterligare ca 300 vårdbiträde till undersköterskor de närmaste åren.
Ledarskapet
Arbete pågår för att erbjuda goda anställningsvillkor för att verksamheten ska kunna attrahera, rekrytera
och behålla medarbetare. Ledartätheten påverkar möjligheten at utöva ett nära ledarskap. Att utöka antalet
chefer är en strategiskt viktig fråga, bland annat utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. För att tillse att ingen
sektionschef har mer än 25 medarbetare krävs såväl en omfördelning av verksamheten för att skapa
mindre sektioner som en utökning av antalet sektionschefer med ca 50 personer. Det innebär en årlig
personalkostnadsökning om 33,6 mkr.
Nytt hälso- och sjukvårdsavtal
Ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal har införts. Förutom en grundöverenskommelse innehåller avtalet gemensamma utvecklingsområden inom vilka parterna åtar sig att bedriva ett gemensamt och långsiktigt
utvecklingsarbete. Det långsiktiga utvecklingsarbetet innebär ett nytt arbetssätt med utökad vård i hemmet
för de mest sjuka och ska införas successivt under de kommande åren. Detta innebär ett behov av utbildningsinsatser för stora grupper av medarbetare. Då avtalet avser ett gemensamt utvecklingsarbete är det
viktigt att följa de ekonomiska konsekvenserna. KEFU (Kommunal ekonomisk forskning och utbildning)
har fått i uppdrag av Kommunförbundet Skåne och Region Skåne att under avtalsperioden 2017-2020
följa kostnadsutvecklingen till följd av det nya avtalet.
Inom ramen för hälso- och sjukvårdsavtalets intentioner och utifrån utvecklingsavtalet, har Malmö vid
början av 2018 ett 60-tal patienter inskrivna i den nya vårdformen inom särskilt boende. Cirka 10 patienter
finns inom ordinärt boende och ges vård genom mobilt vårdteam i Malmö. Under 2018 fortsätter införandet och under året planeras för att införandet ska vara klart inom särskilt boende. Inskrivning av patienter inom ordinärt boende kommer att fortsätta under 2018.
Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten vård
Vid årsskiftet 2017-2018 införs Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten vård. Lagen ställer delvis
nya krav på kommun och region avseende samverkan och parternas åtagande i samband med utskrivning.
Lagen ersätter också Betalningsansvarslagen och kortar av tidsgränserna innan kommunen får betalningsansvar för patienter på sjukhus. Gränsen när betalningsansvaret infaller blir tre kalenderdagar efter det att
patienten bedöms vara utskrivningsklar. Tidigare inföll betalningsansvaret efter fem arbetsdagar.
En överenskommelse med Region Skåne har träffats som innebär att under perioden 2018-04-01 – 201903-31 införs en genomsnittsmodell. Modellen innebär att betalningsansvaret inträder efter 2,8 kalenderdagar, men med en genomsnittsmodell som innebär att kommunerna får tillgodoräkna sig de dagar som
patienter kunnat gå hem innan betalningsansvaret inträder.
Dygnspriset kommunen ska betala höjs från 5 042 kr till 7 100 kr per dygn.
Förändrad befolkning och förändrat behov av service

Prognos från stadskontoret 2017 över prognostiserad befolkningsförändring i Malmö 2017-2027.
Ovanstående prognos från stadskontoret visar att nämndens yngre målgrupper 65 - 89 år kommer att öka
under den närmsta 10-årsperioden. Ökningen beräknas öka i den senare delen av prognosperioden och
innebär mellan en femtedels och en fjärdedels ökning av befolknings- och målgruppen. I gruppen över 90
år, vilken utgörs av ett mindre antal personer, beräknas en sänkning av antalet personer att inträffa.
Ökningen av målgruppen kommer att innebära en ökad efterfrågan på stöd, omvårdnad och hälso- och
sjukvårdsinsatser. Utmaningen att möta de ökade behoven kräver en långsiktig planering som innefattar
beräknad efterfrågan, typ av efterfrågad service och en planering för att möta behoven både i det egna
hemmet, och i övrigt avseende differentierade boendeformer. Utifrån en kommande strategi för att möta
behoven, kommer utbyggnad att vara en del. Utbyggnaden behöver planeras tillsammans med myndigheter, förvaltningar, privata aktörer och idéburen sektor för att bli träffsäker och effektiv. Utbyggnaden förväntas ge ökade lokalkostnader över tid.
Nyanskaffning/ombyggnad av lokaler för särskilt boende
Vid nyanskaffning av lokaler för särskilt boende läggs en allt större andel av nämndens kostnader på hyror.
Hyresnettot per plats har ökat drastiskt vid nybyggnation.
Förvaltningen har påbörjat en översyn av alla lokaler. Det finns behov av att anpassa boenden utifrån både
brukar och medarbetarperspektiv.
Digitalisering och välfärdsteknologi
En utmaning för nämnden är att frigöra resurser för att möjliggöra fortsatt utveckling av välfärdsteknologin. Den snabba utvecklingen kring digitalisering medger nya möjligheter att utveckla arbetssätt och lösningar. Genom att tillvarata digitaliseringens möjligheter kan vi öka kvaliteten, få en mer jämlik hälsa, vård
och omsorg och skapa trygghet för målgrupperna.

Organisationsöversyn
Under hösten 2017 har förvaltningen bedrivit ett utvecklingsarbete för att åstadkomma en ändamålsenlig
och effektiv organisation som ger en likvärdig och kvalitativ service till malmöborna. Från och med januari
2018 träder den nya organisationen i kraft. Inom förvaltningen finns fyra avdelningar vari nämndens kärnverksamhet organiseras; särskilt boende, ordinärt boende, myndighet och hälsa- och förebyggande. Därtill
finns fyra stabsavdelningar, vilka i huvudsak har de stödjande verksamheterna ekonomi, HR, strategisk
utveckling och kommunikation. Under våren 2018 fortsätter arbetet med organiseringen inom respektive
avdelning för att skapa en effektiv och modern förvaltning som kan möta nämndens utmaningar.
Inom strategisk utvecklingsavdelning finns en enhet för digitalisering och välfärdsteknik vilket ger goda
förutsättningar för att bedriva ett sammanhållet och strategiskt utvecklingsarbete för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter utifrån brukarnas och verksamhetens behov.
Inom avdelningen för särskilt boende finns en kostenhet vilket ökar förutsättningarna för kvalitetsarbete
runt mat och måltider.
Inom HR-avdelningen finns en enhet för korttidsbemanning. Enhetens uppdrag är att i samarbete med
verksamheten ta fram en förvaltningsövergripande bemanningsstrategi för korttidsbemanning. Syftet är
bland annat att minska antalet timavlönade och upprätthålla hög personalkontinuitet gentemot brukarna.
Heltid som norm
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen arbetar aktivt med att öka andelen heltidsanställningar och andelen heltidsarbetande. Att fler arbetar heltid är av stor vikt ur ett jämställdhetsperspektiv och för att förvaltningen ska klara kompetensförsörjningen. Det handlar om att kunna erbjuda goda anställningsvillkor och
ett hållbart arbetsliv.
I december månad 2017 hade 66,5% av medarbetarna en heltidsanställning. I det aktiva arbetet med att
öka heltidsanställningar och andelen heltidsarbetande uppskattas en årlig personalkostnadsökning om
ca 3,3 mkr per ökad procentenhet heltidsarbetande. Uträkningen baseras på att medarbetare ges en heltidsanställning och att tjänstgöringsgraden per medarbetare i snitt ökar med 15 procentenheter.
Möjligheten att på ett ekonomiskt hållbart sätt öka andelen heltidsanställningar och att andelen heltidsarbetande, handlar om att kunna förvalta tiden som uppstår från deltid till heltid på ett effektivt sätt. Verksamheternas varierande behov ska tillgodoses med en bibehållen god kvalitet, hög kontinuitet och en god
arbetsmiljö. Det kräver nya sätt att organisera verksamheter och att aktivt arbeta med bemanningsplanering och schemaläggning.
För att kunna göra detta utarbetar förvaltningen en övergripande bemanningsstrategi som bygger på gemensamma riktlinjer, metoder, arbetstidsmodeller, verktyg och kunskapshöjande insatser inom bemanning
och personalekonomi. Budgetöversyn görs där kostnader och resurser ses ur ett bredare ekonomiskt perspektiv. Att fler arbetar heltid är starkt sammankopplat med att minska andelen timavlönade timmar. En
del av de kostnader som läggs på timavlönade, övertid och fyllnadstid ska istället användas till att öka
grundbemanning och resurshållning i de egna verksamheterna.
Under 2019 kommer förvaltningen utföra piloter inom ordinärt- och särskilt boende där bemanningsstrategin ska testas.
Kompetensförsörjning
Hälsa- vård- och omsorgsförvaltningens övergripande kompetensförsörjningsmål är att vara en attraktiv
arbetsgivare som arbetar för att säkerställa servicen till Malmöborna genom att ha medarbetare med rätt
kompetens. En förväntad framtida ökning av Malmös äldre befolkning tillsammans med nya arbetssätt
ställer ökade krav på service och tjänster. Med en strategi för kompetensförsörjning som följer verksam-

heternas målarbete så ökar förutsättningarna att möta framtiden.
För att trygga en långsiktig kompetensförsörjning arbetar förvaltningen för att skapa förutsättningar för en
god personalpolitik och ett värdegrundsarbete.
Förvaltningen har gjort kompetensanalyser för sju stora yrkeskategorier, arbetsterapeut, biståndshandläggare, fysioterapeut, sjuksköterska, sektionschef, undersköterska och vårdbiträde. Kompetensanalyserna
visar att verksamheterna på kort och lång sikt har behov av fler medarbetare inom flera yrkeskategorier.
Särskilt påtagligt är detta för yrkeskategorin undersköterskor där det finns ett omfattande behov. Med stöd
av medel från omställningsfonden pågår under år 2018 och 2019 validering och utbildning av 50 vårdbiträden till undersköterskor. Förvaltningens kostnad för vikarier i samband med utbildningen uppgår till
12 mkr. Då det finns ett överskott av vårdbiträde kommer förvaltningen att göra en fortsatt planering av
årligt arbete med validering av vårdbiträde till undersköterska. För att uppnå kompetensmålen på kort och
lång sikt har förvaltningen behov av att validera och därefter utbilda ytterligare ca 300 vårdbiträde till undersköterskor de närmaste åren.
Ökade krav och komplexitet i uppdragen samt att erfarna medarbetare slutar gör att kompetensnivåerna
behöver höjas. Det finns speciella behov för yrkeskategorier med legitimationskrav, för yrkeskategorier
där rekryteringsläget är speciellt svårt och för yrkeskategorier där personalomsättningen har stor påverkan
på rekryteringsbehovet.
Förvaltningen har identifierat behov av åtgärder för de olika yrkeskategorierna som behöver vidtas för att
minska kompetensgap och för att förvaltningen skall uppnå övergripande kompetensmål för verksamheten. För att utveckla och motivera medarbetare och chefer ställs krav på kompetensutveckling efter behovsanalys. Med stöd av en kompetensförsörjningsplan kommer ett fortsatt arbete att äga rum för att uppnå
en långsiktig kompetensförsörjningsstrategi. En del av åtgärderna kräver årliga satsningar i syfte att höja
kompetens hos t ex legitimerade medarbetare och för med sig årliga kostnader för utbildning och vikarier.
Eftersom det finns undersköterskor med bristande språkkunskaper så kommer förvaltningen att fortsätta
arbetet med språkutveckling för tillsvidareanställda undersköterskor.
Den förändrade organisationen from 2018-01-01 kan medföra effektivisering och behov av förändrad
kompetens som kan påverka det kommande kompetensförsörjningsarbetet. I flera verksamheter finns
behov av att se över organisering, ta fram förslag till förändring och nya roller. Ett fortsatt arbete behövs
för att renodla arbetsuppgifter för att använda personella resurser på ett ändamålsenligt sätt.
Förvaltningen behöver fortsatt medverka i ett arbete för att skapa intresse för att utbilda sig till yrken
inom verksamhetsområdet. En dialog förs med utbildningsanordnare om behov inom verksamhetsområdet. Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet med att utveckla alternativa rekryteringsvägar och inleda
ett systematiskt arbete med utbildningsanordnare för utbildningar till
undersköterskor och för yrkeskategorierna med legitimationskrav. Som ett led i arbetet med att säkra
kompetensen kommer förvaltningen att utveckla samarbetet med Jobb Malmö, Arbetsmarknads- och
socialförvaltningen och med Arbetsförmedlingen.
Förvaltningens arbete med att skapa, utveckla och anpassa introduktionsprogram så att alla medarbetare
erbjuds en god introduktion kommer att fortsätta utvecklas.
Förvaltningen har ett behov av ökad digital kompetens i verksamheterna med fokus på utveckling av IT
användandet och användandet av digitala tjänster. Behovet att öka användandet av digitala tjänster och
arbetssätt gäller både i det interna arbetet för att underlätta ärendehanteringen och i förhållandet till medborgarna för att öka tillgängligheten. En planering för ett fortsatt arbete kommer att göras.
Personalomsättningen har varit hög för arbetsterapeuter, biståndshandläggare, fysioterapeuter, sjuksköterskor och sektionschefer. För att kartlägga vad som krävs för att behålla medarbetare och utreda varför
medarbetare slutar har ett omfattande arbete med avgångssamtal påbörjats. Resultat av avgångssamtalen
kommer att sammanställas, analyseras och användas i det fortsatta arbetet för att identifiera åtgärder för

att trygga kompetensförsörjningen.
För att klara kompetensförsörjningen på kort och på lång sikt behöver förvaltningen en årlig planering för
genomförande av åtgärderna samt sätta av medel för att bekosta såväl åtgärder som vikarier.
Ledarskapet
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen arbetar för att erbjuda goda anställningsvillkor för att verksamheten ska kunna attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Möjligheterna för ledare att utföra ett gott ledarskap med rimliga förutsättningar är en del av detta arbete och ett viktigt prioriterat område att fortsätta
arbeta med.
För att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare måste en god arbetsmiljö skapas med hög delaktighet i
beslutsprocessen på arbetsplatsen. Cheferna behöver kontinuerligt utbildas inom bl.a. arbetsmiljöfrågor,
samverkan och bemanningsplanering för att öka förståelsen för vikten av att arbeta med dessa frågor för
att kunna sänka sjukfrånvaron och för att kunna attrahera och behålla medarbetare. Cheferna behöver
utbildas i bemanningsplanering relaterat till personalkostnader. Här ingår kunskaper i arbetssätt för heltid
som norm och färre delade turer. Förvaltningen behöver se över introduktionsutbildningen för chefer. I
takt med att förvaltningen får fler och fler oerfarna chefer i verksamheten krävs det mer omfattande och
längre introduktionsutbildning för att de ska klara av uppdraget som chef.
Ledartätheten påverkar möjligheten att utöva ett nära ledarskap, vilket ökar möjligheten för delaktighet
och samverkan samt möjliggör att medarbetarna har inflytande över sin arbetssituation. Att utöka andelen
chefer är en angelägen strategisk fråga som kommer att kräva resurser. I december 2017 hade 112 sektionschefer mer än 25 medarbetare. Av dessa hade 30 chefer mer än 41 underställda medarbetare, 51 chefer
mellan 31-40 medarbetare och 31 har mellan 26-30 medarbetare. För att tillse att ingen sektionschef har
mer än 25 medarbetare krävs såväl en omfördelning av verksamheten för att skapa mindre sektioner som
en utökning av antalet sektionschefer med ca 50 personer. Det skulle innebära en årlig personalkostnadsökning om 33,6 mkr.
En översyn av ledarskapet och dess villkor inom förvaltningen bedöms vara av betydelse för att öka attraktiviteten som arbetsgivare och för att skapa förutsättning för en god arbetsmiljö och en kostnadseffektiv verksamhet och här har också ett gott samarbete med skyddsombuden en stor betydelse.
Arbetet med att minska sjukfrånvaron har länge varit prioriterat men det kan konstateras att det finns
många, långa och komplicerade ärende som kräver resurser och samarbete från flertalet aktörer. Förvaltningen kan se att det har blivit allt svårare att fullgöra sitt rehabiliteringsansvar vilket till viss del bedöms
bero på tillgängligheten inom sjukvården och den minskade kontinuiteten i samarbetet med Försäkringskassan. Detta påverkar arbetet med både korttids- och långtidssjukfrånvaron. Det behöver utvecklas nya
former för samarbete med Försäkringskassan tillsammans med företagshälsovården för att förvaltningen
på ett proaktivt sätt ska kunna fullgöra sitt arbetslivsinriktade rehabiliteringsansvar.
Förebyggande och hälsofrämjande arbete
Att hela tiden arbeta förebyggande och hälsofrämjande är en av många utmaningar för hälsa, vård och
omsorgen. Genom att sätta in rätt insatser i tid kan många brukares livskvalitet öka och resurser användas
på rätt sätt.
Fallskador bland äldre personer har länge uppmärksammats som ett stort folkhälsoproblem och inom
verksamheterna pågår fallpreventivt arbete av olika slag. Målsättningen är att minska antalet fall och fallskador och att medarbetarna har den kompetens som behövs kring arbetet med skadereducering.
Arbetet för att öka livskvaliteten och motverka ofrivillig ensamhet bland våra äldre är ett område som
behöver utvecklas. Här spelar både uppsökande verksamhet och mötesplatser en viktig roll. Den psykiska
ohälsan bland äldre ökar och därför utbildas medarbetarna inom området för att tidigt kunna uppmärksamma signalerna och erbjuda adekvat stöd och insatser.

Systematiskt kvalitetsarbete
Systematiskt kvalitetsarbete inom hälsa-, vård- och omsorgsverksamheten innebär att chefer och medarbetare på ett strukturerat sätt arbetar med förbättringar i verksamheten. Utvecklandet av detta arbete kommer att vara en prioriterad uppgift vilken ska genomsyra förvaltningens alla verksamheter. Förbättringarna
fokuserar på den enskilde och dennes behov. Goda exempel på förbättringar ska spridas och tas om hand
på ett systematiskt sätt och resultat av brukarundersökningar och andra kvalitetsmätningar ska ligga till
grund för åtgärder och förbättringsarbete. Chefer på alla nivåer utgör centrala funktioner för genomförandet av utvecklingsarbetet bland annat genom att göra mål och krav kända, följa upp och efterfråga resultat.
Brukarundersökningen en viktig del i ett samlat och systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete. Resultatet visar att i hemtjänsten är 83 % av brukarna mycket eller ganska nöjda. Motsvarande siffra för Malmös
äldreboende är 81 %. Resultaten visar att det finns stora variationer mellan olika delar av verksamheten
vilket är ett viktigt utvecklingsarbete. Ett arbete med att systematiskt analysera resultaten för att identifiera
vad som kan vara framgångsfaktorer och för att lyfta fram de goda exemplen kommer att genomföras.
Digitalisering och välfärdsteknik
Den snabba utvecklingen kring digitalisering medger nya möjligheter att utveckla arbetssätt och lösningar.
Genom att ta tillvara digitaliseringens möjligheter kan vi öka kvaliteten, få en mer jämlik hälsa, vård och
omsorg och skapa trygghet för målgrupperna. En kommande strategi för detta arbete kan adressera möjliggörandet av en mer brukarnära och patientnära tid, en enklare vardag för brukare och patienter, former
för delaktighet., smartare kommunikationsvägar och delning av information, stöd för utvecklings- och
förändringsarbetet och motverkandet av det digitala utanförskapet.
Under hösten 2017 genomfördes en inventering av förekommande hälsa- och välfärdsteknik i verksamheterna. Inventeringen föregicks av informationstillfällen kombinerat med kompetensutveckling till förvaltningens ledningsgrupper i de geografiska avdelningarna. Inventeringen gav en överblick kring de utvecklingsarbeten som genomförts inom ramen för de tidigare stadsområdesförvaltningarnas avdelningar.
Inventeringen fångade även tekniker som testats men som av olika anledningar inte har genomförts. En
stor del av den hälsa- och välfärdsteknik som används är olika typer av appar till smarta telefoner/surfplattor samt trygghetsskapande lösningar (dörrlarm, larmmatta, trygghetslarm, digital tillsyn). Lösningarna som används är riktade mestadels till brukare men till en viss del även till medarbetare.
Larmcentralen har tillsatt en seniorpanel i syfte att ta reda på vilken typ av välfärdsteknologi som efterfrågas av äldre och som kan ge mest nytta.
På särskilda boende pågår utbyggnad av tillgång till Wifi vilket är en förutsättning för att kunna nyttja välfärdsteknologin.
Under hösten 2017 har en utvärdering av projektet mobilitet inom vård och omsorg genomförts. Utvärderingen landade i en uppdelning i projektet i två delar för det fortsatta implementeringsarbetet, en del för
digital dokumentation och en del för införande av nyckelfritt.
Lokaler
Översyn av lokalanvändningen i förvaltningen pågår med syfte att avveckla några lokaler för att uppnå ett
effektivare lokalutnyttjande.
Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten vård
Under hösten 2017 har förvaltningen gjort en genomlysning av samverkansprocesserna vid utskrivning
från slutenvården. Syftet har varit att ge ett underlag för beslut om framtida organisering. Målet är ett mer
resurssmart utförande som ligger i linje med det nya hälso- och sjukvårdsavtalet, ny lag om samverkan vid
utskrivning och möjliggörande av en trygg hemgång för den enskilde.
Biståndsbedömd insats hjälp/stöd att skaffa varor och tjänster

Under hösten 2017 har förvaltningen gjort en genomlysning av den biståndsbedömda insatsen hjälp/stöd
att skaffa varor och tjänster. Fokus har varit inköp av dagligvaror. Syftet har varit att ta fram ett underlag
för beslut om framtida organisering och utförande av serviceinsatsen inköp i ordinärt boende. Målet är ett
mer resurssmart utförande med en hög grad av delaktighet för den enskilde brukaren.

I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2019 med plan för 2020-2024.

Nämnden begär en investeringsram om 38 500 tkr för de investeringar som nämnden avser att genomföra
2019. Under perioden 2020-2024 bedöms i dagsläget 27 000 tkr täcka behoven.
Förvaltningen kommer under 2018 att ta fram en plan för lokalanpassningar.
Nytt gruppboende i Tygelsjö med plats för 48 boende beräknas klart för inflyttning hösten 2019.
Investeringar till följd av digitalisering och välfärdsteknologi så som t ex utbyggnad av wifi på särskilda
boende.

Denna budgetskrivelse utgör nämndens information till kommunstyrelsen inför dess beredning av förslag
till budget som föreläggs kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges budget kommer att avse budgetåret
2019 med plan för 2020-2024.

Med utgångspunkt i konst, kultur och kreativt skapande ska kulturen utveckla och berika hela Malmö. Alla
Malmöbor ska känna stolthet över att bo i en stad som ger människor positiva kulturella upplevelser, och
besökare ska se Malmö som en attraktiv stad där kulturen är ett viktigt och genomgående inslag. Malmö
ska även vara en aktiv och attraktiv kulturstad där professionella konstnärer och andra kulturaktörer har
goda förutsättningar att verka.
Malmö stads stora utmaningar vad gäller att skapa lika möjligheter och likvärdiga villkor för alla Malmöbor
delas även av Kulturnämnden. Kultur är en mänsklig rättighet men Malmöbornas möjligheter att ta del av
och vara delaktiga i kulturupplevelser är inte jämnt fördelade i staden. Geografisk belägenhet, socioekonomisk utsatthet, segregation, diskriminerande strukturer, språkbarriärer, funktionsvariationer är några av
de faktorer som hindrar alltför många från att genom kulturen känna den tillhörighet, sammanhang och
gemenskap som för det stora flertalet är en självklarhet. Dessa faktorer/strukturer är också stora utmaningar som framåt kommer att prioriteras av Kulturförvaltningen.
För att möta de utmaningar som beskrivits prioriterar kulturnämnden följande: platser för Malmöbor att
mötas på, lokalerna, det fria kulturlivet och evenemangsverksamheten. Dessutom har några strategiska
satsningar av särskild vikt för Malmö valts ut. I allt arbete är barn och unga en prioriterad målgrupp.
Ryggraden i Malmös kulturliv utgörs av den mångfald som kulturinstitutionerna, det fria kulturlivet och
civilsamhället utgör. De är alla viktiga arenor för möten, samtal och nya upplevelser.

Allaktivitetshusen bidrar starkt till Malmö stads måluppfyllelse inom ramen för Agenda 2030, särskilt för
att nå jämlika villkor för de boende i Malmö - oavsett kön, klass eller annan diskrimineringsgrund. Allaktivitetshusens tydliga fokus på delaktighet är en av modellens främsta framgångsfaktorer: att deltagare tillåts
ta plats, ges ansvar och får uppleva tillfredställelsen i att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter
till andra. Under 2018 gör kulturförvaltningen en fördjupad områdesanalys i syfte att öppna ett nytt allaktivitetshus.
Genom El Sistema har kulturskolan lyckats att engagera barn i socioekonomiskt utsatta områden att spela
ett instrument på sin skola. Det har ökat barnens prestationer i skolan men också föräldrarnas engagemang. Under 2018 - 2019 planeras en utökning av El Sistema till Kirsebergsskolan.
Som ett led i att skapa likvärdiga och bättre möjligheter för alla Malmöbor kommer biblioteken i Malmö
under 2018 att inleda arbetet med att skapa profilbibliotek. Konceptet bygger på ett extra fokus på en viss
åldersgrupp och/eller målgrupp, en metod, eller fokus på ett specifikt ämne eller innehåll, som tex mångspråkig prägel. Syftet är att rusta och differentiera biblioteken till att bättre svara mot och harmoniera med
de lokala behov som finns i ett specifikt område. Inom biblioteken i Malmö finns idag modeller och metoder som med fördel kan spridas till fler bibliotek i Malmö. Nämnas bör Kanini och Balagan, där verksamheterna helt bygger på barnperspektivet och barnets perspektiv, eller Garaget som ligger i framkant
vad gäller delaktighet och delande - i nära samverkan med lokalsamhället.
Den stora tillströmningen av besökare de senaste åren till Teknikens- och Sjöfartens hus ställer ökade krav
på värdskap, lokaler samt underhåll av utställningarna. Det finns alltför få toaletter och skötrum samt platser där det går att äta medhavd mat. Teknikens- och Sjöfartens hus är dimensionerat utifrån 100 000 besökare/år, och idag tar det emot mer än 200 000 besökare. En ombyggnad av entréfunktionen är därför
nödvändig.
Stadsarkivet i Malmö kommer genom räddningsarkivet Malmö Rescue Archives skapa en fristad för hotad
information och arkiv - det första i Sverige. Räddningsarkivet ska även vara en samlingsplats för lokal
information om olika former av rörelsers och informella nätverks arbete med frågor som rör kultur, migration och mänskliga rättigheter vars material inte redan finns bevarat hos andra arkiv. Nya Malmöbor
ska genom räddningsarkivet kunna återskapa sina personliga arkiv genom att bevara minnen av sin historia.

Med utgångspunkt i konst, kultur och kreativt skapande ska kulturen utveckla och berika hela Malmö. Alla
Malmöbor ska känna stolthet över att bo i en stad som ger människor positiva kulturella upplevelser, och
besökare ska se Malmö som en attraktiv stad där kulturen är ett viktigt och genomgående inslag. Kultur
och turism har ett ömsesidigt välgörande förhållande som tillsammans kan öka stadens attraktivitet.
Malmö ska även vara en aktiv och attraktiv kulturstad där professionella konstnärer och andra kulturaktörer har goda förutsättningar att verka. Kulturnämnden ska arbeta för samverkan och samarbeten mellan
olika delar av staden, branschaktörer och regionala, nationella samt internationella aktörer. Syftet är att
utveckla möjligheterna för verksamheter inom de kulturella och kreativa näringarna att framgångsrikt
verka i staden
Likvärdiga möjligheter och villkor för Malmöbon
Malmö stads stora utmaningar vad gäller att skapa lika möjligheter och likvärdiga villkor för alla Malmöbor
delas även av Kulturnämnden. Kultur är en mänsklig rättighet men Malmöbornas möjligheter att ta del av
och vara delaktiga i kulturupplevelser är inte jämnt fördelade i staden. Geografisk belägenhet, socioekonomisk utsatthet, segregation, diskriminerande strukturer, språkbarriärer, funktionsvariationer är några av
de faktorer som hindrar alltför många från att genom kulturen känna den tillhörighet, sammanhang och
gemenskap som för det stora flertalet är en självklarhet. Dessa faktorer/strukturer är också stora utmaningar som framåt kommer att prioriteras av Kulturförvaltningen. Kulturen är en del av samhällsuppbyggnaden och förutom att vara en upplevelse i sig påverkar ojämn tillgång till kultur Malmöbornas möjligheter inom områden som demokratiskt utövande, utbildning, arbetssökande, möjlighet till nya perspektiv, språkinlärning, hälsa och känsla av trygghet och sammanhang.
Malmöbon i fokus
Kulturen i Malmö är med och formar stadens karaktär samtidigt som den ska reflektera stadens värdegrund, identitet och mångkulturella prägel. Kulturen i Malmö ska verka för att öka alla Malmöbors möjligheter till meningsfulla liv, präglade av inflytande, demokrati och en känsla av samhörighet. Kulturnämndens offentliga miljöer ska därtill på olika sätt bidra till lärande och erbjuda praktisk hjälp för de som studerar, är arbetssökande eller vill söka jobb.
Klyftan mellan de grupper som har bäst hälsa och de som har den sämsta har ökat påtagligt under de senaste årtiondena. I Malmö har man under många år följt utvecklingen av hälsa och välfärd genom årliga
välfärdsredovisningar. Dessa visar att Malmöborna totalt sett mår bättre och blir friskare, samtidigt som
skillnaderna ökar mellan grupper med olika levnadsvillkor. Malmökommissionen konstaterade en skillnad i
medellivslängd på fyra och ett halvt år för kvinnor och fem och ett halvt år för män mellan olika stadsdelar i Malmö. Kommissionen pekar i sin rapport ut kulturen som en utjämnande faktor utan vilken skillnaden mellan människors hälsa i Malmö varit än större.
Tillsammans för Malmös barn och unga
Barn och unga är en prioriterad målgrupp. Andelen Malmöbor i åldern 6-19 år förväntas öka mer än dubbelt så snabbt som stadens övriga befolkning fram till 2027. Samtidigt är Malmö den stad i Sverige där
flest barn växer upp i ekonomiskt utsatta familjer. Malmökommissionen konstaterade i sin slutrapport att
kultur, inte minst som en del av lärandet i skolan, kan fungera som en kraft för barn och unga från socioekonomiskt svaga förhållanden. Tillgång till kultur stärker även barns möjligheter att utveckla sin läs - och
språkutveckling, vilket är en viktig fråga i Malmö. En av nämndens utmaningar är därför att identifiera
hur kulturen kan ges bättre förutsättningar att fungera kompensatoriskt och bidra till ökad social hållbarhet för barn och unga i hela Malmö. En annan framgångsfaktor är att etablera fler hållbara och långsiktiga
samarbeten med Skolförvaltningarna och Fritidsförvaltningen i staden.
Trygghet för Malmöbon
Flera undersökningar, däribland Malmö stads områdesundersökning (MOMS) och polisens årliga trygghetsmätning, har visat att Malmöbornas upplevda otrygghet ökat de senaste åren. Samtidigt finns det stora

skillnader mellan olika delar av staden. Tillgänglig kunskap pekar tydligt mot betydelsen av en geografiskt
baserad samverkan för ökad trygghet mellan aktörer från Malmö stad, boende i området, det civila samhället, näringsliv och fastighetsägare. I detta arbete har kulturnämndens verksamheter en viktig roll.
Malmökommissionen framhåller i sin slutrapport att den sociala hållbarheten kan stärkas om kulturen ges
möjlighet att ta plats i stadsplaneringen.
Malmöborna speglas i Kulturförvaltningens personal
För att möta stadens utmaningar och alla Malmöbors behov behöver förvaltningen även framåt arbeta för
att öka mångfalden personalsammansättningen.
Kulturförvaltningens personalsammansättning ska på ett tydligare sätt än vad den gör idag, spegla Malmös
befolkning. Framåt ska därför Kulturförvaltningen som arbetsgivare aktivt arbeta för att skapa förutsättningar för att utveckla våra innovativa förmågor och vår kultur så att vi vill och vågar prova nya arbetssätt
och arbetsorganisation.
Malmö stad har en ung befolkning där många unga lever i socioekonomisk utsatthet. Ett särskilt fokus
framåt kommer därför läggas på att visa på vidgade möjligheter för Malmös unga. Det kan ske genom
inspiration, relationsbyggande, att lyfta fram förebilder, men även genom att öppna upp våra institutioner
och erbjuda sommarjobb och praktikplatser. Genom detta kan vi göra skillnad och visa på olika yrkesmässiga möjligheter, både inom och utanför Kultursektorn.
Uppföljnings och kvalitetsarbete - Relevant verksamhet som gör skillnad för Malmöborna
Kulturförvaltningen ska framåt utveckla arbetet med kvalitet och uppföljning. Fokus framåt är att etablera
nya strategiska former för arbetet samt stärka och vässa våra mätinstrument så att de ännu bättre fångar
både Malmöbornas behov och de värden som kulturen i Malmö tillför Malmöborna. Fokus framåt handlar
om att komplettera kvalitativa metoder med kvalitativa, dvs komplettera kvantitativa siffor med mer kvalitativa som kopplar mer till värde och effekter.
Ökad digital tillgång för Malmöborna
En annan utmaning framåt är att skapa en likvärdig nivå på Kulturförvaltningens digitala utbud i hela staden. I dagsläget skiljer sig nivån åt mellan våra institutioner och mellan olika delar av staden, vilket påverkar Malmöbornas möjligheter att ta del av det tekniska som finns tillgängligt. Ett ökat fokus på att skapa
ett likvärdigt digitalt utbud leder till ökad tillgänglighet och möjligheter för alla Malmöbor - vilket på sikt
kan minska den digitala klyftan som finns i staden.
Befolkningsstrukturen i Malmö
Förändringar i befolkningsstrukturen och antalet malmöbor förändrar förutsättningarna för nämndens
verksamhet. Malmös befolkning ökar enligt en ny befolkningsprognos med 1,8 % åren framöver, och det
är barn och unga som är den största gruppen. Befolkningsprognosen visar på en ökning med 4,5 % i åldersgruppen 6-15 år. En demografiberäkning gjordes inför budgetarbetet 2018 där statistik togs fram för
de verksamheter som direkt påverkas av antal malmöbor och de målgrupper (ålderskategorier) som verksamheterna riktar sig till.
De verksamheter som direkt påverkas av befolkningsstrukturen och antal malmöbor:
Biblioteken, (50 % är besökare mellan 1-19 år, 50 % är vuxna)
Malmö Kulturskola, (6-19 år)
Kulturhus och mötesplatser, (kulturbussar, barnkulturavdelning, sommarscen, mötesplatser som tex Arena
305 och Allaktivitetshusen, 50 % är besökare mellan 1-19 år, 50 % är vuxna)
Kulturstödet
För 2018 tilldelades kulturnämnden 50 % av den framräknade demografiberäkningen.
Om kulturnämnden skulle tilldelas en demografiuppräkning som beskrivits ovan skulle planerade sats-

ningar göras inom budgetramen. Dock inte stora projekt som t.ex. att öppna fler aktivitetshus eller att
bygga ett nytt konstmuseum.
Slutsatser
Kulturförvaltningen ska genom ökad tillgänglighet, lägre trösklar och mer likvärdiga förutsättningar att ta
del av kultur i hela Malmö, skapa mervärden och likvärdiga förutsättningar för alla Malmöbor i hela staden. Kulturförvaltningen ska genom konstnärliga och kulturella inslag också vara med och utveckla stadsrummet och skapa attraktivitet i staden. Kulturen ska vara en anledning till att man bor, verkar i eller besöker staden Malmö. Förvaltningsövergripande samverkan och implementering av kulturstrategin i övriga
förvaltningar och i hela skolan ger en grund som utvecklar kreativa näringar och stärker social gemenskap.

För att möta de utmaningar som beskrivits prioriterar kulturnämnden följande: platser för Malmöbor att
mötas på, lokalerna, det fria kulturlivet och evenemangsverksamheten. Dessutom har några strategiska
satsningar av särskild vikt för Malmö valts ut. I allt arbete är barn och unga en prioriterad målgrupp. Ryggraden i Malmös kulturliv utgörs av den mångfald som kulturinstitutionerna, det fria kulturlivet och civilsamhället utgör. De är alla viktiga arenor för möten, samtal och nya upplevelser.
Civilsamhälle, föreningsliv och bildningsförbund
En framgångsfaktor i arbetet med att skapa en hållbar och attraktiv stad är fruktsamma samarbeten. Förvaltningen har redan idag en bra samverkan med både civilsamhälle, föreningsliv och bildningsförbund.
Dessa bidrar med en unik kunskap samt nya ingångar till sammanhang och målgrupper, som förvaltningen
inte har. Detta samarbete är av extra stor vikt i Malmöbornas egna närområden, där kulturen blir en del av
en större helhet. Kulturförvaltningen kommer därför även framåt verka för att både stärka och utveckla
denna form av samverkan.
PLATSER FÖR MALMÖBOR ATT MÖTAS PÅ
Allaktivitetshusen
Allaktivitetshusen bidrar starkt till Malmö stads måluppfyllelse inom ramen för Agenda 2030, särskilt för
att nå jämlika villkor för de boende i Malmö - oavsett kön, klass eller annan diskrimineringsgrund.
Allaktivitetshusens tydliga fokus på delaktighet är en av modellens främsta framgångsfaktorer: att deltagare
tillåts ta plats, ges ansvar och får uppleva tillfredställelsen i att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter till andra. Delaktigheten skapar en känsla av gemensamt ägarskap och ansvar för verksamheten och
den fysiska plats, skolan, där den äger rum. Äldre ungdomar ges möjlighet att växa genom att anordna
aktiviteter och blir till förebilder för yngre barn på samma skola eller i området.
I kommunfullmäktiges budget för 2017 fick grundskolenämnden och stadsområdesnämnd söder i uppdrag
att utreda hur allaktivitetshusmodellen kunde spridas till fler skolor i Malmö. I samband med att stadsområdesnämnderna avvecklades den 1 maj 2017 överfördes ansvaret för uppdraget till kulturnämnden. I rapporten som skickades till kommunstyrelsen i november lämnas ett antal rekommendationer, bland annat
ett behov av en fördjupad områdesanalys i fem utvalda områden. Denna analys och med kostnadsberäkningar genomförs av kulturförvaltningen under 2018 i samarbete med grundskoleförvaltningen, arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt fritidsförvaltningen. Modellen för allaktivitetshusen bygger på
samfinansiering där grundskolan tillhandahåller lokaler, fritidsförvaltningen idrottshallar och gymnastiksalar. För att kunna starta ett nytt allaktivitetshus kommer det dock att krävas extra finansiering av staden till
bl.a. aktivitetsledare.
Kulturskolan
Genom El Sistema har kulturskolan lyckats att engagera barn i socioekonomiskt utsatta områden att spela
ett instrument på sin skola. Det har ökat barnens prestationer i skolan men också föräldrarnas engagemang. Under 2018-2019 planeras en utökning av El Sistema till Kirsebergsskolan. Kulturnämnden har
också beslutat att göra El Sistema avgiftsfri för att ge alla barn chans att delta i verksamheten. En förhoppning finns att i framtiden kunna erbjuda alla barn i Malmö gratis kulturskola.
Kulturskolan fortsätter, för att kunna ta emot fler elever med att övergå från traditionell individuell instrumentundervisning till gruppundervisning. Den digitala utvecklingen ger också en möjlighet att kunna
ta emot elever i grupp. Tvåornas kör är ett annat exempel på hur man kan nå många barn för lite resurser
men är också ett utmärkt exempel på hur kultur kan förena Malmö. Arbetet med att nå barn i alla delar av
Malmö fortsätter också med nya kurser som Femmornas låt. Musiklärare åker ut till skolorna som tillsammans med femteklassare gör en egen klassens låt.
Sommarscen Malmö

Sommarscens ambition är att under bar himmel och med fri entré bjuda in Malmöbor och besökare till
unika scenkonstupplevelser under hela sommaren. Här ska erbjudas något för alla. Genom att erbjuda ett
program med både bredd och djup över hela staden ger man malmöborna en möjlighet att träffas utanför
den vanliga miljön. Årliga publikundersökningar ger kunskap om vilka som man inte når. Särskilt fokus de
närmsta åren ligger på målgrupperna 7-18 år och 75-84 år. En särskild satsning kommer att göras i Fosie
och Rosengård. Arbetet för ett jämställt utbud avseende språk, ålder, bakgrund och kön ska fördjupas.
Kulturkartan - barnens kulturella allemansrätt
Att alla barn under sin skoltid ska få uppleva teater, dans, konst och film är barnens kulturella allemansrätt.
Förvaltningens fördelar kulturaktiviteter/föreställningar till förskolor och skolor. Till aktiviteterna ingår
också gratis kulturbuss till och från aktiviteten. Att få tillgång till en buss till dessa aktiviteter är en förutsättning för många förskolor och grundskolor. Det är också en stor trygghet för barn och föräldrar att
barnen får en säker transport till och från utflyktsmålet. Ett nytt digitalt verktyg Kulturkartan har tagits
fram och ska lanseras höstterminen 2018. Det nya systemet ger en mycket bättre översikt över hur Malmös barn och unga tar del av förvaltningens utbud och med den kunskapen kan kulturförvaltningen i nära
dialog med skolförvaltningarna rikta insatser där behoven av kulturevenemang är som störst. I dag finns
det också barn som aldrig få ta del av utbudet och upplevelserna medan däremot andra får gå på ett flertal
föreställningar. Det nya systemet underlättar också för lärarna då det är enkelt och det går snabbt att boka.
Barnkulturenheten fortsätter också sin strategiska samverkan med förskole- och grundskoleförvaltningarna. En samarbetsstruktur med den nya gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen håller också på att
etableras.
Biblioteken i Malmö
Som ett led i att skapa likvärdiga och bättre möjligheter för alla Malmöbor kommer biblioteken i Malmö
under 2018 att inleda arbetet med att skapa profilbibliotek. Konceptet bygger på ett extra fokus på en viss
åldersgrupp och/eller målgrupp, en metod, eller fokus på ett specifikt ämne eller innehåll, som tex mångspråkig prägel. Syftet är att rusta och differentiera biblioteken till att bättre svara mot och harmoniera med
de lokala behov som finns i ett specifikt område. Inom biblioteken i Malmö finns idag modeller och metoder som med fördel kan spridas till fler bibliotek i Malmö. Nämnas bör Kanini och Balagan, där verksamheterna helt bygger på barnperspektivet och barnets perspektiv, eller Garaget som ligger i framkant
vad gäller delaktighet och delande - i nära samverkan med lokalsamhället.
Resurserna är begränsade och därför har kulturnämnden prioriterat tre bibliotek; Lindängenbiblioteket,
Rosengårdsbiblioteket och Kirsebergs bibliotek, där behovet av biblioteksservice är extra stort. Rosengårdsbiblioteket är Malmös mest välbesökta områdesbibliotek och antalet besökare ökar för varje år.
Biblioteket fyller en viktig funktion i området för boende i alla åldrar genom att erbjuda en plats för läsning, studier och kultur. Men med så många besökare är det svårt att erbjuda både lugna platser och ytor
för möten mellan människor. En förprojektering för en tillbyggnad med en extra våning och en takterrass
har därför utförts tillsammans med fastighetsbolaget Trianon. Genom att utöka ytan kan även lokala kulturföreningar, kulturinstitutionerna och folkbildningsförbund erbjudas utrymme i biblioteket.
Biblioteket på Lindängen är inrymt i Lindängens centrum och har en central placering i området. Under
2017 rustades ytskiktet i de befintliga lokalerna upp - det köptes in nya möbler och målades om och ITtekniken förbättrades. Under 2018 kommer upprustningen att fortsätta. Detta är på sikt dock inte tillräckligt för att kunna erbjuda den allsidiga och kvalitativa biblioteksverksamhet som efterfrågas av invånarna i
Lindängen. Lokalerna är i relation till besökstrycket mycket begränsade och det saknas dessutom möjligheter för utbyggnad och expansion – såväl inomhus som i utomhusmiljön. Lindängenbiblioteket har genomfört en omfattande förstudie om ett nytt större bibliotek och förhoppningen är att det kan inrymmas
inom program Lindängen.
Kirsebergsbiblioteket ligger i Kirsebergs fritids- och kulturhus och har en samordningsroll då många med
ärenden i huset använder bibliotekets informationsdisk för frågor. Biblioteket samverkar med föreningar
och idéburen sektor. Lokalerna är dock i dåligt skick och är inte anpassade för de krav som modern biblio-

teksverksamhet kräver. Under 2018 kommer det bl.a. att installeras en ny hiss för att underlätta arbetet för
bibliotekspersonalen dessutom påbörjas arbetet med att rusta upp teatern/biografen inne på kulturhuset.
Kulturhus och Mötesplatser
En verksamhet som framgångsrikt har nått och skapat en relation till unga i Malmö är Arena 305. Arena
305 är ett musik- och danshus för unga mellan 15-25. Huset bygger på delaktighet och inflytande från
användare av huset. Det betyder att det är de unga som helt styr innehållet på Arena 305. Denna form för
att engagera unga ses som en framgångsfaktor inom Kulturförvaltningen och kan därför inspirera och
spridas till övriga verksamheter i staden.
LOKALERNA
Malmö Museer
Teknikens och sjöfartens hus
Den stora tillströmningen av besökare de senaste åren till Teknikens- och Sjöfartens hus ställer ökade krav
på värdskap, lokaler samt underhåll av utställningarna. Det finns alltför få toaletter och skötrum samt platser där det går att äta medhavd mat. Teknikens- och Sjöfartens hus är dimensionerat utifrån 100 000 besökare/år, och idag tar det emot mer än 200 000 besökare. En ombyggnad av entréfunktionen är därför
nödvändig.
Övriga fastigheter
Malmö Museer ansvarar även för fastigheterna Garveriet, Möllarebostaden, Slottsmöllan, tre fiskehoddor,
Kalkugnen i Klagshamn och Ebbas Hus på Snapperupsgatan. Samtliga är föremål i samlingarna och ska
förvaltas och tas om hand på ett hållbart sätt. Under 2017 inleddes ett systematiskt arbete för att kartlägga
historik, status på fastigheterna och underlag för prioritering. Särskilt uppmärksammat har Garveritet blivit
för den bedöms vara i ett akut dåligt skick. Garveriet har genom åren använts för viss visningsverksamhet
avseende garverihistorik, förråd, snickeri, och viss pedagogisk verksamhet när vädret varit för dåligt att
vara utomhus i.
Malmö Museers omfattande samlingar innehåller också föremål som spårvagnar, bussar, lokomotiv och
byggnader.
Spårvagnar
Malmö Museer äger sex spårvagnar och Malmö stads Spårvägars Museiförening äger en. Två av Malmö
Museers spårvagnar är idag utlånade till Stockholms stadstrafik och trafikerar linjen till Djurgården. Under
en stor del av året finns spårvagnarna i en hangar på Bulltofta, där föreningsmedlemmar ser till att de kontinuerligt får den service som är nödvändig. Under sommarmånaderna går de i trafik runt museiområdet
och är ett värdefullt inslag i miljön. Malmö stad svarar för spåranläggningen – ansvaret för el-ledningarna
ligger dels på Gatukontoret i vissa delar, och på Malmö Museer i andra. På natten stallas spårvagnarna upp
i ett tält på baksidan av Teknikens & Sjöfartens hus.
De senaste åren har bebyggelsen på Bulltofta krupit allt närmare hangaren, och inom kort kommer det att
vara omöjligt att ha kvar spårvagnarna där. Därför är det viktigt att finna en hållbar lösning. Det tält som
de förvaras i under sommaren har också en begränsad framtid då den sida av museet som vetter mot Citadellsvägen bör öppnas upp och aktiveras, förslagsvis med en temalekplats. En permanent byggnad för
spårvägarna i närheten av Teknikens & Sjöfartens hus hade även kunnat ge besökare möjlighet att ta del
av spårvagnarna under hela året.
Ubåten U3
U3 är det största av alla föremål i Malmö Museers samlingar. Ett föremål som är mycket uppskattat av
besökare och malmöbor, och något av ett signum för museet. U3 byggdes under andra världskriget, och
kom sedan till Malmö 1967. Dock är U3 hårt utsatt för väder och vind, och det finns därför stort behov

av att fartyget kommer under tak. I samarbete mellan Malmö Museer, Stödföreningen Teknikens och Sjöfartens Museum (STSM) och Sweco har en skiss tagits fram hur en sådan överbyggnad skulle kunna se ut,
en byggnad som även kan bidra till rumslighet mot Citadellsvägen och en ny entré.
Nya lokaler för Malmö Konstmuseums samling och utställningsverksamhet
Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-07 att lägga utredningen av ändamålsenliga lokaler för Malmö stads
konstsamling och konstmuseets verksamhet till handlingarna samt att ge kulturnämnden i uppdrag att
fördjupa de olika lokaliseringsalternativen innan beslut tas om etablering av ett nytt konstmuseum.
Inför 2019 kommer en fördjupad och förvaltningsövergripande studie av ett mindre antal lokaliseringsalternativ utarbetas ur bl.a. stadsutvecklings- och verksamhetsutvecklingsperspektiv och med mer konkreta
kostnadsberäkningar. Under 2019 går projektet in i nästa fas som omfattar såväl etableringskostnader som
driftskostnader om lämplig lokal är tillgänglig för publikt nyttjande och verksamhet redan under budgetåret.
DET FRIA KULTURLIVET
Stödet till det fria kulturlivet stärker civilsamhället och de nätverk som bidrar till en tryggare och mera
inkluderande stad. Många fria kulturaktörer bedriver en professionell och kvalitativ verksamhet på hög
nivå som profilerar Malmö på den nationella och internationella kulturscenen. En stor del av utbudet riktas till barn och unga, som är prioriterade målgrupper. Kulturstödet har självfallet en nyckelroll när det
gäller att skapa goda förutsättningar för kulturskapare att verka och utvecklas.
Under 2017 uppdaterades bestämmelserna för kulturstöd i syfte att bättre svara upp mot önskemål och
behov som formuleras av de fria kulturutövarna. Arbetet med att utveckla kulturstödet kommer att fortgå
med målsättningen att tydligare koppla samman den roll kulturstödet har med det övergripande kulturstrategiska arbetet.
EVENEMANG
Malmö som evenemangsstad
Malmö är en stad som bubblar av stora och små arrangemang och evenemang. Fria aktörer, Malmö stads
förvaltningar och näringslivet bidrar alla till att stadens attraktivitet. Evenemang av olika storlek och intensitet har kraften att påverka hur Malmös varumärke uppfattas. Evenemang bidrar starkt till stadens näringsliv, dels som katalysator för servicenäringen, men också som kraft för de kreativa näringarna.
Internt i Malmö stad är det primärt tre förvaltningar (Kulturförvaltningen, Gatukontoret och Fritidsförvaltningen) som genomför och utvecklar evenemang med Malmöborna och besökarna i fokus. Arbetet
sker idag i mångt och mycket i de respektive stuprören och samordningen är inte optimerad.
Inom Kulturförvaltningen finns det en stor erfarenhet av att genomföra och leverera både stora och små
evenemang, både inom ramen för ordinarie verksamhet och genom särskilda projekt. Utgångspunkten är
alltid medborgarperspektivet.
Kulturförvaltningen ser ett behov av en ökad samordning och vill få i uppdrag av kommunstyrelsen att
samordna och utveckla evenemangsverksamheten i Malmö.
STRATEGISKA PROJEKT/VERKSAMHETER AV SÄRSKILD VIKT FÖR MALMÖ
Wisdome - innovativ mötesplats för hållbar utveckling
I januari tog Science Center Malmö Museer emot en donation om 20 miljoner kronor från Knut och Alice
Wallenbergs stiftelse för jubileumssatsningen Wisdome. Syftet är att etablera en mötesplats för visualiseringar, vetenskapskommunikation och interaktivt digitalt lärande genom en 360 graders dom. Den nationella satsningen Wisdome omfattar ytterligare fyra science centra; Tekniska museet i Stockholm, Universeum i Göteborg, Umevatoriet i Umeå och Visualiseringscenter C i Norrköping.

Målet med satsningen är att stimulera ungas intresse för hållbar utveckling, naturvetenskap och teknik för
att bidra till den framtida kompetensförsörjningen. Wisdome-satsningen ska bidra till att skapa innovativa
mötesplatser för forskning, näringsliv, offentliga aktörer, idéburen sektor, skolor och allmänhet. Och vara
ett verktyg för att implementera FN:s Globala hållbarhetsmål 2030.
Med medel från Tillväxtverket genomförs hösten 2017 och våren 2018 en förstudie som undersöker på
vilket sätt satsningen kan främja entreprenörskap och innovationer som bidrar till hållbar stadsutveckling i
Malmö och Skåne och vilka faciliteter som kommer att krävas. Högskolor, universitet, forskningsinstitutioner som ESS och MAX IV, näringsliv och offentlig sektor deltar i förstudiearbetet. Förstudien ska vara
genomförd under mars månad 2018, och resultatet ska ligga till grund för en större ansökan till Tillväxtverket avseende genomförandet av innehållet i Wisdome. Den fysiska domen kommer att byggas ovanpå
befintlig hörsal på Teknikens- och Sjöfartens hus, och bygget förbereds under 2018 för att sedan stå klart
2020.
Rörelsernas Museum
Hösten 2017 meddelade regeringen sitt beslut att från och med 2018 tilldela fem miljoner kronor för en
fördjupad utredning av huvudmannaskap, lokalisering och inledande verksamhet av ett Rörelsernas Museum i
Malmö. Bakgrunden till beslutet är utredningen Förstudie om ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum i
Malmö som kulturförvaltningen ansvarade för.
I början på året skickades en verksamhetsplan och budget för 2018-2019 till Regeringskansliet. Ambitionen med verksamheten är att skapa ett lokalt förankrat museum med nationellt uppdrag och internationell
prägel, och med en hög grad av interaktivitet genom ny teknik. Från och med 2018 och åren därpå kommer museet att testa idéer och metoder inför etablerandet av ett möjligt fullskaligt museum för demokrati
och migration i Malmö. Utvärdering av metoder kring inkludering och delaktighet kommer att följas och
utvärderas av forskare. Under 2018 påbörjas också en fördjupad utredning kring huvudmannaskap och
finansiering.
Under 2018 skrivs kontrakt för hyra av lokal för uppstartsverksamheten. Lokalen ska ge plats åt produktion av arrangemang, seminarier, konferenser, dialogmöten och utställningar. Den utsedda lokalen på
adress Bergsgatan 20, markplan, har en yta på ca 630 kvm och ger plats åt både innehållsproduktion samt
utställningsyta.
Räddningsarkivet - Malmö Rescue Archives
Stadsarkivet i Malmö kommer genom räddningsarkivet Malmö Rescue Archives skapa en fristad för hotad
information och arkiv - det första i Sverige. Räddningsarkivet ska även vara en samlingsplats för lokal
information om olika former av rörelsers och informella nätverks arbete med frågor som rör kultur, migration och mänskliga rättigheter vars material inte redan finns bevarat hos andra arkiv. Nya Malmöbor
ska genom räddningsarkivet kunna återskapa sina personliga arkiv genom att bevara minnen av sin historia.
Etablerandet av ett räddningsarkiv är en viktig del av Malmö stads arbete för demokrati, yttrandefrihet och
en kulturellt hållbar stad.
Malmö Rescue Archives drivs i projektform under 2018 med ambitionen att verksamheten ska vara i permanent drift från 2019. Projektet planeras i nära samarbete med Rörelsernas museum men är organisatoriskt en egen men parallell process ägd av kulturförvaltningen. Den framtida organisatoriska hemvisten för
räddningsarkivet ska utredas när framtiden för Rörelsernas museum är fastlagen.
Gestaltad Livsmiljö
Hösten 2015 överlämnades utredningen ”Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design” till regeringen. Att tänka och arbeta utifrån en helhetssyn på det som formar den enskilda människans vardag, hälsa och livsmiljö – gestaltad livsmiljö, är ett övergripande mål i förslaget till ny nationell
politik för området arkitektur, form och design. I Regeringens budgetproposition 2017 pekades

Form/Design Center ut som en särskild mötesplats i södra Sverige för form, arkitektur och design och
erhåller 2018-2020 statliga medelför detta uppdrag. En förutsättning för detta är nära samverkan med
många aktörer i samhället inte minst Region Skåne och Malmö Stad.
Som ett led i det fortsatta arbetet att stärka detta uppdrag har Malmö stad, Region Skåne och
Form/Design Center undertecknat en samverkansöverenskommelse avseende verksamhet på
Form/Design Center. Dessutom kommer Malmö stad under våren 2018 att ta fram en intern strategi,
organisation, budget och verksamhetsplan för området gestaltad livsmiljö.
Film Malmö
Film är ett starkt profilområde för Malmö som under ett antal år satsat på att vidareutveckla och befästa
sin roll som drivande motor i regionens filmliv. Film är något som lockar många unga Malmöbor men är
också en av stadens starkaste kulturella och kreativa branscher. Malmö stad har hittills, genom punktinsatser, stött filmprojekt vilket har haft stor betydelse för filmarbetare och produktionsbolag i Malmö. Det
befintliga stödet skapar dock inget utrymme till en mer långsiktig och strategisk satsning på film.
Under 2017 genomfördes en utredning gällande filmstöd och förslaget i ärendet var att etablera ett långsiktigt filmstöd under namnet Film Malmö. Det resulterade i att Kulturnämnden avsatte 500 tkr till Film
Malmö inom budget 2018, och ytterligare 500 tkr erhölls från Kommunstyrelsen som en början på etableringen. Sammantaget kommer 1 Mkr att fördelas under 2018.
Malmö som Kuststad
Under 2018 kommer Stadskontoret i samråd med miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, gatukontoret och kulturförvaltningen att ta fram en plan för att stärka Malmös roll som framtidens kuststad.
Nyetablerade Marinpedagogiskt center på Ribersborg i Malmö är en viktig del av arbetet med att öka Malmöbornas kunskap om och engagemang för havsmiljöfrågor. Marinpedagogiskt center är en utbildningsinstitution som syftar till att ge barn och vuxna kunskap och redskap för att reagera på framtidens klimatoch miljöförändringar.
Under 2018 får kulturnämnden därför ett uppdrag att vidareutveckla Marinpedagogiskt center och etablera ett
Naturum Öresund. Tematiken i Naturum Öresund skall handla om Öresunds grundområden och utgöra
grunden för en marin stadspark i urban miljö. Det skall skapa förståelse och kunskap om Öresunds
fauna/flora, dess ekosystemtjänster och koppla dessa till FN:s globala mål 2030. För att etablera Naturum
Öresund krävs en produktion av en tematisk utställning om naturvärdena i Öresund och Malmö samt en
verksamhetsplan enligt Naturvårdsverkets koncept.
I årsanalysen för 2018 ska kulturnämnden redogöra för effekterna av de medel som kommer att erhållas
för utvecklingsarbetet kring ett Naturum Öresund.
e-arkiv
Som de flesta andra organisationer har Malmö stad stora digitala informationstillgångar att förvalta. På
grund av den snabba teknikutvecklingen som medför en ständig omsättning av format, media och standard för datalagring riskerar informationen snabbt bli oläsbar. Stadsarkivet har sedan 2014 uppdraget att
arkivera information digitalt i ett e-arkiv för hela staden och erhöll för detta ett kommunbidrag med
640 tkr. Kostnaden i nuläget uppgår dock till det tredubbla. De förvaltningar som under åren har earkiverat information från olika system har sparat kostnader för licenser, drift och hantering för dessa
äldre IT-system. En uppskattning är att besparingar totalt på avställda IT-system uppgår till ca 1 Mkr per
år. Under åren har frågan kring hur finansieringen långsiktigt ska lösas. I likhet med IT-stöd såsom
EKOT, Hrut, och Platina så utgör e-arkivet en stadsgemensam nyttighet och bör behandlas på samma
sätt. Kulturförvaltningen vill ha i uppdrag att genomföra en utredning om en ny mer rättvisande ekonomisk finansieringsmodell/fördelningsmodell likt andra stadsgemensamma IT-stöd.

.

Kulturnämnden efterlyser en samlad bild av de stora stadsprojekt som är på gång i staden och var
kulturförvaltningen förväntas att deltaga.
Hyllie kulturhus
I Hyllie har Malmö en unik möjlighet att bidra till en attraktiv stadskärna och integration mellan stadsområden med hjälp av en medveten satsning på utbildning och kultur i ett strategiskt läge. Genom ett smart
och effektivt samnyttjande av lokalerna ges alla Malmöbor en mötesplats som erbjuder rum för kultur,
aktivitet och delaktighet; funktioner som utgör grunden för staden som en demokratisk arena och är centrala i byggandet av ett levande samhälle.
Dessutom kan skolan ges en exklusiv placering och möjlighet att erbjuda ungdomar från hela Malmö ett
nytt högstadium med kulturprofil. Med en gemensam driftsorganisation skapas också möjligheten att
samutnyttja kompetenser och hur långt man når i detta arbete har bäring på projektets framgång. Idén
med delade lokaler innebär även ekonomiska och miljömässiga samutnyttjningsvinster
I enlighet med kommissionens rekommendationer bildar Malmö stad i det här projektet en kunskapsalliansför samverkan över förvaltningsgränserna. Ur kulturens perspektiv skapas möjligheter till ett rikt och
angeläget kulturutbud på fler platser i Malmö.
Genom samverkan ges förutsättningar för kulturen och potential att påverka integrationen och engagemang för området. Integrationen bland elever från olika delar av Malmö ökar genom skolans profilering,

kulturskolan och områdets goda kollektivtrafikförsörjning.

I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2019 med plan för 2020-2024.

De stora investeringarna under 2019 är en ny sorteringsanläggning på Malmö Stadsbibliotek, utställningen
Din Historia på Malmö Museer, investeringar till följd av ombyggnad på Teknik och Sjöfart samt hyllinredning på centralmagasinet.

Denna budgetskrivelse utgör nämndens information till kommunstyrelsen inför dess beredning av förslag
till budget som föreläggs kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges budget kommer att avse budgetåret
2019 med plan för 2020-2024.

Den riskbaserade, ändamålsenliga, rättssäkra och effektiva livsmedelskontrollen utgår från de prioriteringar
och mål som finns i Sveriges nationella kontrollplan för livsmedelskedjan 2017-2020. Under 2019 kommer
avdelningen fokusera på att motverka alla slags livsmedelsfusk samt att delta i olika relevanta kontrollprojekt från Livsmedelsverket. För att arbetet med trygghetsskapande åtgärder som påbörjades 2017 och
fortsatte 2018 ska kunna fortgå 2019 krävs att den tillfälliga centrala finansieringen permanentas. Arbetet
som livsmedelskontrollen utfört har visat sig ha en mycket stor effekt och vi har kunnat stoppa en mängd
livsmedelsfusk. För att livsmedelskontrollen fortsatt ska kunna bidra till ett tryggare Malmö genom att
motverka livsmedelsfusk krävs finansiering via kommunbidrag då dessa kostnader inte täcks av avgifterna
som verksamheterna betalar för livsmedelskontrollen.
Samarbetet kring utbyggnaden av förskolor och skolor har förbättrats med skolförvaltningarna, stadsfastigheter och stadsbyggnadskontoret. Vi har tagit fram en koordinerad anmälnings- och bygglovsprocess
med myndighetskrav från berörda förvaltningar medtagna i tidiga skeden för en mer effektiv stadsutvecklingsprocess. Den största utmaningen i samarbetet uppstår ofta när vi som tillsynsmyndighet behöver fatta
beslut utifrån tillsynsuppdraget.
Processen att hantera förorenad mark behöver bli bättre. Den nyligen framtagna policyn för förorenad
mark kommer att hjälpa staden i detta arbete där myndighetskraven kring provtagning av mark och avhjälpande åtgärder finns medtagna i tidiga skeden av stadsutvecklingsprocessen.
Satsningen Tryggare Malmö har varit framgångsrik. Vi har haft ett fokuserat tillsynsarbete i samarbete med
flera andra myndigheter och förvaltningar mot oseriösa fastighetsägare, olovliga boende, rökcaféer, fordonsbranschen, marknadsplatser/loppis med mera. Det finns ett fortsatt stort behov att fortsätta detta
arbete med en permanent finansiering under 2019 i enlighet med slutrapportens slutsatser. Det är viktigt
att samtliga berörda förvaltningar med pågående insatser i trygghetssatsningen får ett koordinerat utökat
kommunbidrag, för att de samordnade tillsynsinsatserna ska kunna fortsätta långsiktigt i trygghetssatsningen. Det är fortsatt viktigt att hantera förtätningens effekter när bostäder och skolor etablerats eller planeras nära tillståndspliktiga verksamheter. Vi har tagit fram ett dokument som beskriver hälsokonsekvenser
när det gäller bullerpåverkan, luftföroreningar, olyckor med kemikalier med mera från industrier samt
andra konsekvenser som kan ha betydelse för stadens fortsatta utbyggnad. För att kunna bedriva en effektiv bostadstillsyn och motverka slumförvaltning är det viktigt med tillgång till en förvaltare för att vi ska
kunna driva processer om tvångsförvaltning, då ordinarie tillsynsinsatser inte är verkningsbara.
En av miljönämndens största utmaningar på kort och lång sikt är att öka tempot och effektiviteten i miljöoch hållbarhetsarbetet för att nå uppsatta mål. Uppföljningen av miljöprogrammet visar att trots framsteg
och ett i många avseenden framgångsrikt miljö- och hållbarhetsarbete i Malmö så krävs ytterligare åtgärder
och utökade resurser för att nå miljömålen. Det är av särskild vikt att det snarast möjligt införs ett tydligare
styr- och ledningssystem för miljöarbetet i Malmö och att miljönämndens mandat och roll i systemet förtydligas. Det bör även klargöras hur miljöarbetet kopplas till arbetet med Agenda 2030.
En av de stora miljöutmaningarna i Malmö och världen är det globala hållbarhetsmålet nummer 14, Hav
och marina resurser. Sverige har ett särskilt ansvar i FN för detta mål och Malmö har möjlighet att bli en
nationell och internationell föregångsstad för lokalt arbete med frågor som rör mål 14.
För att klara Malmös klimatmål behövs utökade satsningar på förnybar energi, smarta nät, urban och industriell symbios och energieffektivisering. Under 2018 planeras bland annat för större satsningar på solenergi och utveckling av ett smart och integrerat energisystem.
Miljöförvaltningen har en ledande roll i Malmö för att samordna och leda större satsningar som Malmö
Innovationsarena men utökad samfinansiering behövs för att i högre utsträckning tillvarata möjligheterna
och möta nationella och europeiska initiativ och satsningar samt att bidra till genomförandet av M21.
För att nå Malmös miljömål behövs en utökad satsning på åtgärder för att stödja och underlätta hållbar
konsumtion och livsstil i Malmö. Genom bland annat digitalisering och nya delningstjänster kan det bli
enklare, billigare och bättre att leva hållbart och klimatsmart. Det ska vara lätt att göra rätt är ett av de fyra
övergripande miljömålen i Malmö.
För att anpassa nuvarande kontorslokaler på Bergsgatan 17 till ökningen av antal medarbetare samt att
åtgärda anmärkning på förvaltningens arkiv från stadsarkivet. Den beräknade kostnaden för ombyggnaden
är ca 1 500 tusen kronor per år. Kostnadsökningen för ombyggnad av kontorslokalerna inryms inte i ordinarie budget.

Avdelningen för livsmedelskontroll
Under 2019 kommer några nyheter från Livsmedelsverket som påverkar vår livsmedelskontroll. Det handlar om nya riktlinjer vad gäller anläggningstyper och riskklassning.
Arbetet med att komma åt livsmedelsfusk är mycket tidskrävande och ställer allt högre krav på avdelningen. Här gör vi så gott vi kan med de resurser vi har. Detta arbete täcks bara till viss del av avgiftsfinansiering och kräver en ökning av kommunbidraget för att vi ska kunna arbeta på det framgångsrika sätt vi
gjort inom ramen för de trygghetsskapande åtgärder som finansierades kommuncentralt.
En utmaning för avdelningen är att ca en fjärdedel av Malmös livsmedelsverksamheter årligen byter ägare.
Ökningen av antalet livsmedelsverksamheter påverkar livsmedelskontrollens ekonomi både med ökade
intäkter samt behov av utökat kommunbidrag i de delar som inte kan finansieras via avgifter från företagen, exempelvis utredning av misstänkt fusk, oregistrerade verksamheter, obefogade klagomål/anmälningar, kontroller föranledda av larm, förebyggande rådgivning och andra servicerelaterade
arbetsuppgifter.
Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Utbyggnaden av förskolor, skolor och bostäder
Utbyggnaden av förskolor, skolor och bostäder kommer att vara fortsatt högt. Vi har därför under året
effektiviserat både anmälnings- och tillsynsprocesser med berörda förvaltningar så att myndighetskrav och
andra relevanta insatser identifieras, koordineras och hanteras tidigt i både detaljplan- anmälnings- och
bygglovsprocess för en mer effektiv stadsutvecklingsprocess. Vi har redan kommit en bit på väg i ett förbättrat samarbete med bland annat skolförvaltningarna, stadsfastigheter och stadsbyggnadskontoret där vi
har tagit fram mer koordinerade anmälnings- och bygglovsprocesser. Den största utmaningen i samarbetet
uppstår ofta när vi som tillsynsmyndighet behöver fatta beslut utifrån vårt tillsynsuppdrag, som då upplevs
skapa hinder för en smidig stadsutvecklingsprocess. De finns ett stort behov att vi deltar på möten i tidiga
och/eller akuta skeden i tillsynsprocessen för att snabbt klargöra förutsättningarna så att staden lägger
resurserna på rätt ställe. Tidsåtgången för detta samarbete och rådgivning finansieras med kommunbidrag.
Kommunbidraget har dock inte varit tillräckligt i denna del, då en del av samarbetsinsatserna har fått finansieras av tillsynsavgifterna. För att fortsättningsvis hålla hög takt i utbyggnaden och den löpande tillsynen av skolor och förskolor har tillsyn enligt tobakslagen nedprioriterats. Vi saknar laglig möjlighet att ta
ut avgifter för tobakstillsynen, varför detta tillsynsarbete behöver finansieras genom kommunbidrag. En
del av denna tillsyn genomförs nu inom ramen för Tryggare Malmö vid tillsyn av rökcaféer. Dock är det
alltid i första hand verksamhetsutövaren som måste se till att tobakslagens regler följs. Malmökommissionen påpekar att investeringar i människor, särskilt i yngre ålder, ger vinster på längre sikt genom att fler
klarar skolan, utbildar sig, kan försörja sig och har en god hälsa.
Förorenad mark
I samband med utbyggnaden av skolor och bostäder behöver även processen att hantera förorenad mark
bli bättre. Den nyligen framtagna policyn och riktlinjer för förorenad mark kommer att vara till stor hjälp
för stadsutvecklingsprocessen i denna del, där miljöförvaltningen har bidragit med expertkunskap inom
området. Policyn och riktlinjerna har nyligen gått ut på remiss till berörda förvaltningar. Myndighetskraven
kring provtagning av mark och avhjälpandeåtgärder samt lagstiftningens krav finns med i denna policy och
förhoppningsvis kommer myndighetskraven framöver att hanteras i de tidiga processerna i detaljplan,
anmälnings- och bygglovsskede. Större delen av stadens mark är potentiellt förorenad och avdelningen har
lagt ner mycket resurser på att hantera alla inkomna EBH- ärenden (efterbehandling) inom den lagstadgade perioden om sex veckor i samband med utbyggnaden av staden. Arbetet med ansvarsutredningar om
förorenad mark har därför fått nedprioriteras. Om alla EBH-ärenden ska kunna hanteras parallellt med
ansvarsutredningarna behöver ytterligare kommunbidrag förstärka denna del av tillsynen.
Tryggare Malmö – samordnat fokuserat tillsynsarbete – trygghetsskapande åtgärder
Satsningen Tryggare Malmö har varit framgångsrik, vilket den nyligen framtagna slutrapporten för insatserna 2017 har visat. Verksamheter inom olika branscher såsom rökcaféer, fordonsbranschen, olovliga

boende, svarta marknadsplatser/loppis, svartklubbar med flera som inte följer gällande lagstiftning och
som inte står under myndigheternas tillsyn är en fortsatt utmaning under de närmaste åren. Det finns ett
fortsatt stort behov att fortsätta detta arbete med en permanent finansiering under 2019 i enlighet med
slutrapportens slutsatser. Att motverka det kriminella och dolda Malmö är nödvändigt för att Malmö ska
vara en hållbar stad i alla aspekter och där barn och unga ges de bästa förutsättningarna till en hälsosam
och trygg utveckling. I Malmökommissionens rapport beskrivs det dolda Malmö och vikten av att mota
bort den typen av verksamheter för att uppnå hållbarhet. I polisens rapport om organiserad brottslighet
2015 läggs fokus på de nya konstaterade brott som identifierats och många av de brotten finns exempelvis
inom fordonsbranschen. Ett utökat permanent kommunbidrag från 2019 är en förutsättning för att fortsätta bedriva denna tillsyn långsiktigt. Det är även viktigt att samtliga berörda förvaltningar med pågående
insatser i trygghetssatsningen får ett koordinerat utökat kommunbidrag, för att de samordnade tillsynsinsatserna ska kunna fortsätta långsiktigt i trygghetssatsningen. En annan utmaning är oseriösa fastighetsägare som hyr ut lokaler till verksamheter som inte uppfyller gällande lagar. Det är även vanligt att dessa
verksamheter saknar F-skatt och organisationsnummer. Oseriösa verksamheter är sedan ofta de som anställer svart arbetskraft vars boende organiseras av de oseriösa fastighetsägarna eller välfärdsbolag med
kopplingar till dessa. Det finns ett behov att långsiktigt arbeta med att motverka oseriösa fastighetsägare/slumförvaltare. Ett utökat kommunbidrag behövs för att kunna bedriva arbetet systematiskt
och långsiktigt. Miljönämndens tilldelade bidrag som har beviljats under 2017 och 2018 inom ramen för
Tryggare Malmö skulle behöva utökas långsiktigt. En permanent utökning av kommunbidraget för arbetet
med ett tryggare Malmö motsvarande 7 500 tusen kronor behövs för år 2019 för att bestående effekter
och resultat ska bli möjliga.

Olovliga boenden

Bostadsenheten har under de senaste åren sett en ökning av olovliga boenden. Det rör boenden i industrifastigheter, verksamheter, källare och på andra ställen där personer inte får lov att bosätta sig. Dessa boenden saknar bygglov eller är inte lovliga enligt detaljplan. Behovet av utökad tillsyn bedöms som stort.
Omfattningen av problemet har ökat kraftigt sedan 2016, vilket vi har sett inom ramen för satsningen
Tryggare Malmö. Ofta är det samma aktörer eller aktörer med olika kopplingar till varandra som dyker
upp i ärenden med olovligt boende och slumförvaltning. Denna typ av fastighetsägare vet ofta hur de ska
förhala och fördröja processer och åtgärder. Det är mycket resurskrävande att arbeta med den typen av
problem och därför behövs ett utökat kommunbidrag för att kunna bedriva denna tillsyn.
Sociala boende – sociala kontrakt
Ett växande område för bostadstillsyn är boende i villor som finansieras via socialtjänsten. De aktörer som
hyr ut denna typ av boenden är ofta privatpersoner. Kunskapen om gällande lagstiftning är ofta mycket låg
och därför är det vanligt att boenden inte uppfyller miljöbalkens krav. Vi bedriver idag inget aktivt uppsökande arbete utan hanterar dessa ärenden efter hand de inkommer. Tyvärr är kunskapen hos hyresgästerna
om vilka rättigheter de har låg. Därför är det ovanligt att de direkt kontaktar miljöförvaltningen. Det kan
därför antas att mörkertalet för denna typ av problem är stort. Det finns även en stor marknad för aktörer
som förmedlar lägenheter och korttidsboenden till socialtjänsten. Det är inte sällan att dessa aktörer har
sina lägenheter hos redan kända oseriösa fastighetsägare. Miljöförvaltningens bostadsenhet kommer att
behöva stödja fastighetskontorets lägenhetsenhet med bland annat utbildning av deras personal. Det finns
även ett stort behov av att gå igenom och inspektera alla boende de tar över från stadsområdena, då status
på dessa är okänt. Sammanfattningsvis är utbyggnad av bostäder/bostadsbrist en fortsatt stor utmaning
för vår tillsynsverksamhet, då vi får lägga mycket resurser på tillsynsinsatser för att motverka oseriösa aktörer och slumförvaltning. I samband med att befolkningen ökar och fler bostäder byggs ser vi att antalet
inkommande ärende ökar, vilket påverkar vår möjlighet att bedriva den uppsökande bostadstillsynen i
område med lägre välfärd där störst behov av tillsyn brukar finnas.
Tvångsförvaltning
Miljöförvaltningen är den förvaltning inom kommunen som har delegation att driva ärende gällande
tvångsförvaltning. Fram till nu har inga sådana ärenden drivits. Vi saknar en tillgänglig förvaltare varför
Hyresgästföreningen har fått driva processen i hyresnämnden. Vi har haft löpande möte med MKB som
tänkbar förvaltare. Dessa möten har ännu inte lett fram till något konkret avgörande men dialogen fortsätter. Det är av största vikt att vi har tillgång till en förvaltare för att vi ska kunna driva processer om tvångsförvaltning, då ordinarie tillsynsinsatser inte är verkningsbara. Då behövs upparbetade rutiner och en klar
förvaltare. Vår roll som tillsynsmyndighet kan bli otydlig i samband med att vi förelägger fastighetsägare
samtidigt som vi ber dem involvera sig i tvångsförvaltning. Det är därför mycket lämpligt att se över vem
som enklast kan driva tvångsförvaltning inom staden för att rollen som självständig tillsynsmyndighet är
tydlig.
Förtätningseffekter
Det är fortsatt viktigt att hantera de effekter som uppstår vid förtätning av staden de närmaste åren när
bostäder och skolor etablerats eller planeras nära tillståndspliktiga verksamheter (exempelvis Malmö Live
intill Lantmännen Cerealia och Kampen 25 intill Pågens och Special Yeast). Dessa bolag har bullervillkor i
sina tillstånd vid bostäder och har tidigare klarat dessa villkor. Bolagen har tagit fram nya bullervärden
med hänsyn taget till bostäder och klarar i vissa fall inte längre sina villkor. Som tillsynsmyndighet är vi
skyldiga att förelägga bolagen att vidta åtgärder för att minska bullernivåerna, vilket kan komma att bli
både svårt och kostsamt för verksamheterna. Vi har under året som gick tagit fram ett dokument som
beskriver hälsokonsekvenser när det gäller bullerpåverkan, luftföroreningar, olyckor med kemikalier med
mera från industrier samt andra konsekvenser som kan ha betydelse för stadens fortsatta utbyggnad. Vi
kommer under 2018 initiera samarbete med främst stadsbyggnadskontoret och länsstyrelsen kring bland
annat framtagande av gemensamma riskbedömningar i stadsutvecklingsprocessen. Detta arbete behöver
fortsatt prioriteras och fortsatt finansieras av kommunbidrag.
Miljöstrategiska avdelningen
En av miljönämndens största utmaningar på kort och lång sikt är att öka tempot och effektiviteten i miljöoch hållbarhetsarbetet för att nå uppsatta mål. Uppföljningen av miljöprogrammet visar att trots framsteg
och ett i många avseenden framgångsrikt miljö- och hållbarhetsarbete i Malmö så krävs ytterligare åtgärder

och utökade resurser för att nå miljömålen.
Eftersom Malmös miljöprogram löper ut 2020 behöver arbetet med att ta fram ett nytt program att intensifieras under 2019. Hur ett nytt program ska se ut och vad det ska innehålla diskuteras för närvarande.
Intensivt arbete kommer att krävas av staden och av framförallt miljöförvaltningen under 2019 om ett nytt
program ska vara färdigt och förankrat till år 2020.
Stadsrevisionen har i en granskning visat att det finns betydande brister i ledning, styrning och uppföljning
av Malmö stads miljöarbete. I rapporten framgår att miljönämnden har vidtagit ett antal åtgärder och insatser samt rapporterat den bristande måluppfyllelsen till kommunstyrelsen.
Det är av särskild vikt att det snarast möjligt införs ett tydligare styr- och ledningssystem för miljöarbetet i
Malmö och att miljönämndens mandat och roll i systemet förtydligas. Det bör även klargöras hur miljöarbetet kopplas till arbetet med Agenda 2030.
Malmö stad har beslutat att vara en föregångsstad vad gäller implementering av FN´s 17 globala hållbarhetsmål och att arbeta med Agenda 2030. Miljönämnden har en viktig roll i arbetet och kommer att sträva
efter att tydligare koppla sitt uppdrag till stadens gemensamma arbete med Agenda 2030. Ett förslag till
handlingsplan 2018 - 2020 för det nuvarande miljöprogrammet med tydligare koppling till Agenda 2030
har tagits fram och kan förhoppningsvis antas i slutet av 2018. Ett utökat miljöarbete med tydligare koppling och integration till det gemensamma lokala arbetet med Agenda 2030 i Malmö kan ge betydande synergier och effekter vad gäller sysselsättning, tillväxt, folkhälsa, integration, attraktivitet och socioekonomisk utveckling. Avsikten
är att i samverkan med bland annat stadskontoret synliggöra och utöka dessa synergier.
En av de stora miljöutmaningarna i Malmö och världen är det globala hållbarhetsmåler nummer 14, Hav
och marina resurser. Sverige har ett särskilt ansvar i FN för detta mål och Malmö har möjlighet att bli en
nationell och internationell föregångsstad för lokalt arbete med frågor som rör mål 14.
Det nya marinpedagogiska centrat som också innefattar Naturrum Öresund samt etablering av ett Oceaninstitut i anslutning till World Maritime University. Planer för att göra Öresund till biosfärområde, utveckling av marina ekosystemtjänster och en särskild satsning för minskad miljöpåverkan från plast och mikroplast är viktiga delar i en samlad havssatsning i Malmö som behöver fortsätta och utvecklas vidare under
2019.
Miljöförvaltningen har även en viktig roll i samordningen av Malmös skyfallsplan i nära samarbete med
gatukontoret och VA-Syd. För att fortsätta detta uppdrag behövs en fortsatt finansiering.
M21 är en stor satsning för att stärka Malmös position som nationell och internationell testbädd och innovationsstad för hållbar stadsutveckling. Det innefattar partnerskap och utökat samarbete med näringslivet i
Malmö och med universiteten i Malmö och regionen. Stora statliga och europeiska satsningar görs på
forskning och innovation kopplat till hållbar stadsutveckling och Malmö har stora möjligheter att i ökad
utsträckning ta del av dessa för att möta stadens utmaningar men samtidigt stimulera tillväxt, nya jobb och
svensk export. Miljöförvaltningen har en ledande roll i Malmö för att samordna och leda större satsningar
som Malmö Innovationsarena men utökad samfinansiering behövs för att i högre utsträckning tillvarata
möjligheterna och möta nationella och europeiska initiativ och satsningar samt att bidra till genomförandet
av M21.
För att klara Malmös klimatmål behövs utökade satsningar på förnybar energi, smarta nät, urban och industriell symbios och energieffektivisering. Under 2018 planeras bland annat för större satsningar på solenergi och utveckling av ett smart och integrerat energisystem.
Solenergi är en viktig del för att nå målet att Malmö 2030 helt ska kunna förses med förnybar energi. Utredningar har visat att såväl Malmö stad, malmöborna och näringslivet i Malmö skulle tjäna på en större
samlad satsning på solenergi och att Malmö stad kan ta flera initiativ både för att gå före i sin egen verksamhet men även att möjliggöra för malmöbor, organisationer och företag att bidra till utvecklingen. Det
är också viktigt för att Malmös elsystem inte ska drabbas av effektbrist och att den lokala elproduktionen
kan öka och att elsystemet blir smartare. Miljönämnden föreslår därför en större samlad satsning på solenergi i Malmö.
Under 2017 initierades ett nytt arbetsfält rörande mikroplaster på miljöförvaltningen där miljöstrategiska
avdelningen har en samordnande roll. En process rörande minimering av utsläpp av mikroplaster från
kommunens konstgräsplaner och fallskydd har påbörjats i nära samarbete med fritidsförvaltningen och
planeras fortsätta under 2018 och 2019. Båda förvaltningarna deltar i den av Naturvårdsverket finansi-

erade nationella ”Beställargrupp Konstgräs” som driver dessa frågor på nationell nivå.
I kommunbudgeten för 2018 fick miljönämnden och tekniska nämnden i uppdrag att kartlägga förekomsten av föroreningar av plast, mikroplast och läkemedel i Malmös vatten samt lämna förslag på åtgärder.
Detta arbete, som genomförs i samarbete med gatukontoret och fastighetskontoret, inleds under våren
2018 och förväntas fortsätta under 2019. Genomförandet av framtagna åtgärder planeras för åren 2019
och framåt.
Kemikalieplanen med fokus på barn och unga har under 2018 antagits av kommunfullmäktige och genomförande pågår. Arbetet med en utökad kemikalieplan som ska gälla från 2019 pågår och det finns behov av
utökade resurser för fortsatt arbete.
Malmö stad och framförallt gatukontoret har fått minskade anslag, den försämrade ekonomin har bland
annat inneburit att arbetet med åtgärdsprogrammet för buller stannat av. Större delen av de åtgärder som
anges i programmet är inte genomförda eller påbörjade och det finns stor risk att majoriteten av åtgärderna i programmet inte kommer att genomföras under programmets period. För närvarande håller ett nytt
åtgärdsprogram tas fram för perioden 2019 - 2023 där de olika förvaltningarna kommer att ansvara för
egna åtgärder. Det innebär att miljöförvaltningen inte måste avsätta resurser för arbetet under programperioden. Ëtt förslag är att utveckla arbetet till ett program för hållbar ljudmiljö.
Miljöförvaltningen samordnar Malmö stads arbete med landsbygdsutveckling inom lokalt ledd utveckling
Söderslätt vars basfinansiering kommer från EU-medel. Kommunstyrelsen har beslutat att ingå i samarbetet med övriga kommuner på Söderslätt och betala en årlig gemensam avgift på 300 tusen kronor per år
fram till år 2020. Miljöförvaltningen har fått i uppdrag att samordna arbetet men medel för årsavgiften har
inte tillförts miljönämndens budget.
För att nå Malmös miljömål behövs en utökad satsning på åtgärder för att stödja och underlätta hållbar
konsumtion och livsstil i Malmö. Genom bland annat digitalisering och nya delningstjänster kan det bli
enklare, billigare och bättre att leva hållbart och klimatsmart. Det ska vara lätt att göra rätt är ett av de fyra
övergripande miljömålen i Malmö.
Verksamhetsstöd
Automatiserade processer
2019 kommer miljöförvaltningen att fokusera på möjligheterna att automatisera/robotisera vissa ärendeprocesser. I hög grad lagstyrda processer lämpar sig särskilt väl att automatisera. Målet är att under 2019
automatisera minst en ärendeprocess. En automatiserad process kräver omfattande systemintegration och
dedikerade medel för finansiering av robot.
Ombyggnad av miljöförvaltningens lokaler
Miljöförvaltningens lokaler på Bergsgatan 17 ligger på ett gynnsamt geografiskt läge och miljöförvaltningen kan nås via goda kommunikationer såsom stadsbussar, regionbussar och tåg. Malmö stad genom dess
miljöförvaltning har efter godkännande av kommunstyrelsen tecknat ett hyresavtal med Stena Fastigheter
för Bergsgatan 17 till och med år 2027. När miljöförvaltningen flyttade till lokalerna på Bergsgatan 17 hade
förvaltningen ett 70-tal medarbetare. Under åren har personalstyrkan på miljöförvaltningen ökat till cirka
180 medarbetare. Under åren har lokalanpassningar gjorts och många tidigare enskilda kontor har dubbelbemannats och nya kontorslandskap har skapats. För att förvaltningen ska fortsätta att ha en god arbetsmiljö är det viktigt att anpassa lokalerna för ytterligare personalökningar och fräscha upp kontorslokalerna.
Miljöförvaltningen har efter en revision som genomfördes av stadsarkivet fått anmärkning på förvaltningens arkivlokaler med krav på åtgärder för närarkiv och långtidsarkivering. Miljöförvaltningens lokaler har
en kontorsyta på 2 843 kvadratmeter och enligt framtaget förslag från arkitekt skulle det vara möjligt att
utöka till 200 arbetsplatser samt bygga ett arkiv som klarar kraven inom befintliga kvadratmeter. Miljöförvaltningens hyra är idag 1 491,00 per kvadratmeter och ombyggnad på insidan av fastigheten ska bekostas
av hyresgästen. Marknadshyran per kvadratmeter för motsvarande kontorsfastighet i området ligger uppskattningsvis på 1 800,00 - 1 900,00 per kvadratmeter. Miljöförvaltningen är i behov av att göra lokalanpassningar till 200 - 210 kontorsplatser samt att bygga ett ändamålsenligt arkiv. En ombyggnad och uppfräschning av miljöförvaltningens förhyrda lokaler skulle innebära en kostnadsökning med ca. 1 500 000
kronor per år under hyrestiden. Kostnadsökningen innebär att miljöförvaltningen måste göra besparingar i
verksamheten och det är svårt att göra eftersom Malmö växer och förvaltningen får ingen kommunbi-

dragskompensation för förändringar i demografin. Ett växande Malmö innebär även att miljöförvaltningens verksamhet måste utökas.

Avdelningen för livsmedelskontroll
För att möta avdelningens utmaningar de kommande åren pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete. De
nya förutsättningarna från Livsmedelsverket fångar vi upp och följer på ett tidigt stadium så att vi kan
implementera förändringar i vår verksamhet på ett strukturerat vis.
Vi omvärldsbevakar, samverkar, nätverkar och följer hela tiden upp vår kontrollverksamhet så att vi har
rätt resurser, verktyg och kompetens.
2017 införde vi ett effektivare arbetssätt för att möte en allt mer komplex kontrollverksamhet. Detta arbetssätt har medfört att vi inför 2019 kan lägga mer tid på att öka vår inspektörernas samsyn i bedömningsfrågor, att vi kan lägga mer tid på kvalitetsuppföljande åtgärder samt utöka vår benchmarking med de
största städerna i Sverige.
Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Tillsynsprocesserna kommer fortsättningsvis att ses över och effektiviseras i det fortsatta stadsutvecklingsarbetet med fokus på att få in myndighetskrav i de tidigare skedena. Detta arbete kommer i flera delar att
ske i samarbete med andra förvaltningar i staden. En del av samarbetsinsatserna är redan påbörjade under
2017 – exempelvis stadsbyggnadskontoret, stadsfastigheter och skolförvaltningarna gällande anmälnings-,
tillsyns- och bygglovsprocesser. Även framtagandet av markpolicy och hantering av förorenad mark inom
staden är exempel på insatser som kommer att fortsätta utvecklas och förtydligas för en mer kostnadseffektiv stadsutvecklingsprocess.
Samarbete kommer att inledas under 2018 och utvecklas framöver med främst stadsbyggnadskontoret
kring förtätningens hälsoeffekter i samband med att staden förtätas nära eller i industriområden.
Det fokuserade och koordinerade tillsynsarbetet inom Tryggare Malmö med samarbete med andra förvaltningar och myndigheter kommer fortsätta att utvecklas. På detta sätt kommer vi kunna motverka det
dolda och kriminella Malmö. Ett permanent utökat kommunbidrag från år 2019 med 7,5 miljoner kronor
behövs om vi ska uppnå positiva långsiktiga effekter av det koordinerade tillsynsarbetet.
Med tanke på att tillsynsverksamheten till stor del finansieras av årsavgifter som ska användas för tillsyn av
specifika verksamheter är det svårt att använda dessa avgifter för ovanstående samarbete inom staden.
Merparten av dessa samarbetsinsatser måste fortsättningsvis finansieras av kommunbidrag.
Miljöstrategiska avdelningen
Miljönämndens största utmaningar på kort och lång sikt är att öka tempot och effektiviteten i miljö och
hållbarhetsarbetet för att nå uppsatta mål. Eftersom Malmös miljöprogram löper ut 2020 behöver arbetet
med att ta fram ett nytt program att intensifieras under 2019. Hur ett nytt program ska se ut och vad det
ska innehålla diskuteras för närvarande. Intensivt arbete kommer att krävas av staden och av framförallt
miljöförvaltningen under 2019 om ett nytt program ska vara färdigt och förankrat till år 2020.
Stadsrevisionen har visat att det finns betydande brister i ledning, styrning och uppföljning av Malmö
stads miljöarbete. Det är därför av särskild vikt att det snarast möjligt införs ett tydligare styr och ledningssystem för miljöarbetet i Malmö och att Miljönämndens mandat och roll i systemet förtydligas. Det bör
också klargöras hur miljöarbetet kopplas till arbetet med Agenda 2030.
För att nå Malmös uppsatta miljö och hållbarhetsmål behövs utvecklade och mer integrerade arbetssätt.
För att avdelningen ska kunna möta framtida utmaningar och behov och fortsätta vara en värdeskapande
och viktig del i Malmös miljö och hållbarhetsarbete genomfördes under 2017 en mindre organisationsöversyn.
Utökade satsningar behövs på flera områden, partnerskap och samarbete behöver utvecklas och ökat fokus på innovationer och nya arbetssätt är nödvändigt för att öka värdeskapande och synergier som gör att
en mer hållbar utveckling blir möjlig lokalt i Malmö och globalt.

I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2019 med plan för 2020-2024.

Under 2019 budgeteras 475 tusen kronor för inköp av mätinstrument. Ett VOC instrument till Dalaplans
mätstation 265 tusen kronor och en gasblandare till mätstationen på rådhuset 150 tusen kronor. Kontorsinventarier budgeteras till 225 tusen kronor för 2019.

Bilagor
Bilaga 1: Servicenämndens investeringsram samt driftskonsekvenser 2019-2024
Bilaga 2: Konsekvensanalys Köp-säljmodellen i Malmö stad 2018-03-05

Denna budgetskrivelse utgör nämndens information till kommunstyrelsen inför dess beredning av förslag
till budget som föreläggs kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges budget kommer att avse budgetåret
2019 med plan för 2020-2024.

Servicenämnden är Malmö stads interna serviceorgan, vars roll är att ha hand om serviceverksamheter
som utförs i kommunal regi samt att förvalta och producera stadens fastigheter. Till sin hjälp har servicenämnden serviceförvaltningen. Serviceförvaltningens intäkter regleras via överenskommelser och avtal
med övriga förvaltningar och kommunala bolag. Det innebär att förvaltningen generellt sett inte får någon
pris- och lönekompensation från kommunfullmäktige.
Malmö stad står inför flera kommunövergripande utmaningar som berör servicenämnden. Som serviceorgan för övriga nämnder och kommunala bolag är servicenämnden ofta en viktig del av lösningen. Servicenämnden beskriver i budgetskrivelsen fyra stora utmaningar för perioden 2019–2024. Gemensamt för
utmaningarna är att de berör hela Malmö stad och stora delar av förvaltningens verksamhet samt att de
har tydliga konsekvenser för förvaltningens ekonomi.
De fyra utmaningarna är:
•
•
•
•

Stadens tillväxt och förtätning
Behoven av offentliga tjänster ökar och förändras
Krav på att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan
Att bygga staden hel och hållbar

Servicenämnden avser att varje år komplettera sin budgetskrivelse med en eller två särskilda fördjupningar
i form av konsekvensanalyser. Analyserna antar ett Malmö stad-perspektiv och är tänkta att fungera som
ett fördjupat kunskapsunderlag riktat till kommunfullmäktige. Årets analys, som återfinns som en bilaga
till budgetskrivelsen, handlar om positiva och negativa konsekvenser av den köp- och säljmodell som är
serviceförvaltningens ekonomimodell.
Konsekvensanalysen visar att köp- och säljmodellen inte är helt oproblematisk. Den har positiva effekter,
som att driva på transparensen kring kostnader och att reglera valfriheten. Men den har också negativa
konsekvenser, som en inbyggd dubbelkontroll av arbetet och att den leder tanken mot ekonomi som mål
och inte som medel. Serviceförvaltningen föreslår att stadskontoret och serviceförvaltningen gemensamt
jobbar vidare med frågan, gärna inriktat mot de kommungemensamma tjänsterna

I detta avsnitt beskrivs nämndens största utmaningar på kort och lång sikt och hur dessa påverkar nämndens prioriteringar 2019 och framåt (-2024).

Servicenämnden vill särskilt lyfta ett antal omvärldsfaktorer som påverkar nämndens verksamhet.
•
•

•

•

•

Befolkningstillväxt. Den höga befolkningstillväxten påverkar hela Malmö, och därmed även
servicenämndens verksamhet, vars volym ökar med antalet Malmöbor. Trycket på förtätning och
utbyggnation av staden skapar särskilda utmaningar.
Digitalisering och teknikutveckling. Teknikutvecklingen och digitaliseringen i samhället påverkar välfärdstjänsterna i hög grad. Tekniken blir alltmer lättillgänglig och lättanvänd, och människor blir allt snabbare på att ta till sig nya lösningar. Medborgarnas förväntningar på kommunen
förändras och servicenämndens tjänster och medarbetarnas kompetens behöver utvecklas i takt
med teknikutvecklingen.
Miljöfrågor. Miljöfrågor får en ökad tyngd i samhället. Krav på att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan har stor påverkan på servicenämnden. Nämnden har en möjlighet att agera föredöme, men måste som serviceinstans samtidigt väga sina insatser mot hur den påverkar övriga
stadens ekonomi.
Tillit och trygghet. Tillit och trygghet blir allt viktigare för social sammanhållning. Trots att Sverige är en trygg, säker och välmående del av världen ökar känslan av otrygghet och tilliten till både
medmänniskor och till samhället minskar. Servicenämnden måste överväga hur den kan bidra till
att öka känslan av trygghet och tillit till det offentliga.
Samverkan. Behoven av att samverka och samutnyttja resurser ökar, både inom kommunen och
tillsammans med andra aktörer. Servicenämnden har alltid, genom sin roll som serviceleverantör,
haft fokus på dialog och samverkan. Men när kommunen ställer allt större krav på samtliga
nämnder att samordna resurser kan servicenämnden få förändrade uppdrag och arenor.

Malmö stad står inför flera kommunövergripande utmaningar som berör servicenämnden. Som serviceorgan för övriga nämnder och kommunala bolag är servicenämnden ofta en viktig del av lösningen. Servicenämnden beskriver här fyra stora utmaningar för perioden 2019–2024. Gemensamt för utmaningarna är
att de berör hela Malmö stad och stora delar av förvaltningens verksamhet samt att de har tydliga konsekvenser för förvaltningens ekonomi.
De fyra utmaningarna är:
•
•
•
•

Stadens tillväxt och förtätning
Behoven av offentliga tjänster ökar och förändras
Krav på att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan
Att bygga staden hel och hållbar

Befolkningsökningen ställer stora krav på kommunen som helhet och på serviceförvaltningen som ansvarig för byggnation av kommunala fastigheter samt som ansvarig för drift och underhåll av delar av den
offentliga miljön.
Utbyggnaden och förtätningen är kostnadsdrivande
Det ökande antalet unga, i kombination med översiktsplanens målsättning om att förtäta staden, ställer
olika typer ambitioner mot varandra. Malmö stad står inför en stor utmaning att förena tid, kostnader och

kommunala krav i utbyggnaden av skolor och förskolor. Lagstiftningen på området ställer krav på resurser, både internt och externt. Det kan handla om sanering av markföroreningar, buller och ventilation,
både vid förtätning kring befintliga skolor och vid nybyggnation av skolor och förskolor. Förtätningen är
också svår att matcha mot kraven som ställs på utemiljön på förskolor och skolor, eftersom det finns få
tomter i tillräcklig storlek i de centrala delarna av staden. Under perioden ökar också efterfrågan på LSSboenden och särskilda boenden.
Malmö stads historia som industristad leder till konsekvenser för förtätningen. Efter hand leder kraven på
förtätning i kombination med markföroreningar till att de nya lösningarna blir allt mer kostnadsdrivande,
exempelvis vad gäller bullerkrav och ersättning för uteytor.
Servicenämnden gör bedömningen att det gynnsamma kostnadsläge Malmö stad haft på entreprenadsidan
kan komma att förändras under perioden. När Malmö och närområdena växer ska inte bara förskolor och
skolor byggas, utan även bostäder och infrastruktur, vilket kan leda till att marknaden överhettas. Redan
nu ser servicenämnden en prisstegring för de mindre objekten.
Verksamheten aviserar också att det blivit svårare att hitta entreprenörer som är villiga att ta arbeten som
ska ske på sommaren. Att göra arbeten på sommaren är viktigt för skolverksamheten, eftersom arbeten på
övrig tid orsakar störningar för verksamheten och tillgången på skollokaler och evakueringslokaler är begränsad. När på året som en byggnad ska stå klar påverkar ofta prisbilden i de anbud som kommer in.
Under perioden kommer servicenämnden att stötta stadens övriga verksamheter i hur de kan vara flexibla
med tidsperspektiven, som ett sätt att hålla nere kostnaderna.
Fler människor på samma yta påverkar driften av stadsrummet
Den ökande byggtakten, befolkningsökningen och förtätningen av staden innebär svårigheter för servicenämnden att utföra ordinarie underhåll av stadsrummet under vardagar och dagtid. Det innebär att serviceförvaltningen måste utföra fler tjänster under helg, kväll eller tidig morgon. Servicenämnden måste
under perioden föra dialog med medarbetare och deras fackliga företrädare om hur detta löses på bästa
sätt.
Förtätningen försvårar också för de maskiner som ska sköta stadsrummet, vilket påverkar exempelvis
snöröjningen. Servicenämnden kan som intern utförare ge viktig information till övriga tekniska nämnder
om hur förtätning och framkomlighet samspelar i verkligheten och därmed stärka framtida planering.
Den ökande befolkningen påverkar också behoven av renhållning. Servicenämnden gör bedömningen att
kostnaderna för renhållning kommer att behöva öka under perioden om kvalitetsnivån ska bibehållas för
Malmöborna. En ökning av renhållningen innebär också ett ökat behov av säsongsanställda.

Befolkningsökningen leder också till att volymen på de offentliga tjänsterna ökar. Servicenämnden kan
bland annat bli berörd genom fler samtal till Malmö stads kontaktcenter, fler färdtjänstkunder, fler elever
och ett ökat nyttjande av den offentliga miljön. Medborgarnas förväntningar på de kommunala tjänsterna
förändras också, och det är en utmaning för staden att hänga med i teknikutvecklingen.
Servicenämnden avlastar andra nämnder och ökar fokus på kärnuppdragen
Serviceförvaltningen upplever en ökad efterfrågan på tjänster, något som förväntas fortsätta. Det kan
handla om tjänster som andra nämnder tidigare utfört, men som de vill lägga över på servicenämnden för
att kunna fokusera på sitt kärnuppdrag, exempelvis lokalvård. Det kan också handla om efterfrågan på
tjänster som avlastar chefer och medarbetare från administrativa arbetsuppgifter och låter dem fokusera på
sitt huvuduppdrag.
En utmaning ligger i att både vara flexibla med hur olika förvaltningar vill förhålla sig till överenskommelserna med serviceförvaltningen, men samtidigt behålla en likvärdighet och transparens i serviceförvaltningens tjänsteproduktion. En utmaning för servicenämnden är också att det råder olika synsätt inom

förvaltningarna om hur interna överenskommelser ska regleras över åren, exempelvis vad gäller pris.
Kommunfullmäktige beslutade i maj 2017 att ge servicenämnden uppdrag att inrätta ett gemensamt kontaktcenter för staden. Under 2019 och framåt etableras arbetssätten kring kontaktcenter och nya valbara
tjänster lyfts in. Servicenämnden planerar här att dra nytta av det förbättringsarbete som pågått kring förvaltningens modell för tjänsteproduktion, i samarbete med beställaren, kommunstyrelsen.
Den nya förvaltningslagen som börjar gälla den 1 juli 2017 innehåller bland annat större krav på förvaltningarna när det gäller tolk och översättning. Myndigheten ska se till att mottagaren får information på ett
sätt så att den kan ta emot den och förstå den. Myndigheten ska använda tolk för att till exempel översätta
handlingar om det behövs för att en person som inte behärskar svenska ska förstå. I förvaltningslagen
kommer även synskada finnas med som en funktionsnedsättning. Det innebär att myndigheten ska kunna
skicka ut handlar och ta emot handlingar i blindskrift. Dessa krav kommer att få konsekvenser för de
verksamheter som har kontakt med medborgarna, exempelvis kontaktcenter och färdtjänsten.
Framtiden för färdtjänsten i Malmö har utretts i flera omgångar. Under perioden är det möjligt att en egen
beställningscentral inrättas i servicenämndens regi. Färdtjänstverksamheten kan också komma att få en ny
beställare och verksamheten kan komma att utökas i egen regi.
Ökad digitalisering
Genom digitalisering kan kommunens verksamheter bli mer tillgängliga och effektiva. Malmö kommer
under perioden att behöva skapa nya smarta välfärdslösningar, vilket påverkar både nämndens egen digitalisering och den IT-verksamhet som servicenämnden bedriver för staden.
Även inom områden som transporter, bostäder och energi efterfrågas nya, smartare och effektivare lösningar. En del i denna utveckling är det som kan kallas Internet of things, det vill säga att inte bara datorer,
surfplattor och smarta telefoner är uppkopplade mot internet, utan även allt fler apparater. Utvecklingen
kommer att starkt påverka hur staden kan bedriva sin drift av det offentliga rummet och hur servicenämnden kan bedriva fastighetsförvaltning.
Inom tjänstesektorn bidrar automatiseringen till att maskiner i allt snabbare takt ersätter, kompletterar och
samagerar med människor. Hittills har effekterna i första hand varit dolda eller påverkat mindre kvalificerade tjänstemannajobb men utvecklingen går snabbt. Med utvecklingen av AI och tänkande datorer kommer sannolikt kundtjänstjobb i snabb takt kunna ersättas av kunskapsautomater samtidigt som mer kvalificerade tjänstemannajobb kommer att få förbättrat beslutsstöd.
Utmaning att säkerställa rätt kompetens
Samtliga av förvaltningens verksamheter aviserar oro för viss kompetensbrist under perioden. Det handlar
om brist på exempelvis kockar, förvaltare, erfarna projektledare och anläggningsarbetare. Malmö stads
arbetsgivarvarumärke är därför en viktig fråga.
Med högre tekniknivåer följer också att medarbetarna måste höja sin kompetens. Det handlar både om
specifika IT-områden, som fastighetsteknik, och att klara den basala IT-miljön. Därför måste kompetenssatsningar ske under perioden.

Miljöfrågorna är ett viktigt fokus för servicenämnden under de kommande åren.
Energieffektivisering
Energieffektivisering är ett viktigt delmål i Malmö stads miljöprogram för perioden 2009–2020. Syftet är
att energianvändningen ska minska drastiskt på tio år. Servicenämnden bidrar genom att energieffektivisera både befintliga och nya byggnader. För att minska andelen köpt energi i staden har servicenämnden
satsat på egenproducerad energi i form av vindkraft. Under 2018 fortsätter nämnden att undersöka möjligheterna för vindkraftverk inom staden. Nämnden kommer under perioden också undersöka fler möjlig-

heter till att använda solenergi.
Den totala energianvändningen för en fastighet är beroende av andra faktorer som servicenämnden inte
själva styr över, som elanvändningen för elektronik och belysning. Energistatistik visar att det behövs
satsningar på att minska användningen om Malmö stads energimål ska kunna nås. Under perioden kommer nämnden att arbeta genom projektet Rebus, som syftar till att utveckla processen kring energieffektivisering av kommunala befintliga byggnader. Fokus är att arbeta med de icke tekniska aspekterna, så som
kompetenshöjande insatser, incitaments-modeller och kommunikationsinsatser för de som bedriver verksamhet i stadens byggnader.
Malmö stad arbetar efter målsättningen att staden ska vara fossilfri till 2020. Servicenämnden vill redan nu
avisera att detta mål kommer att vara svårt att nå med hänsyn till maskiner och större fordon, även om
utvecklingen pågår även där.
Sedan 1997 har tekniska nämnden ställt miljökrav vid upphandling av entreprenader, i samarbete med
Göteborgs stad, Stockholms stad och Trafikverket. Sedan år 2016 har arbete pågått med att revidera nu
gällande regler från 2011–2014. De uppdaterade kraven som har behandlats och beslutats av tekniska
nämnden ska gälla från år 2018 och med en skärpning från 2020 beroende på nya EU-krav. Syftet är att
sänka utsläppsnivåerna av avgaser och finna mer miljövänliga arbetsmaskiner och lättare fordon.
För servicenämndens del kommer det i en övergångsperiod innebära att Malmö stad ställer högre miljökrav på sin egen entreprenör för skötselarbeten än för övriga upphandlade skötselentreprenörer. Anledningen är att servicenämnden kommer att rätta sig efter de uppdaterade kraven omedelbart, medan de
privata entreprenörerna fortsatt kan förhålla sig till de krav som gällde vid den senaste upphandlingen.
Detta medför väsentligt ökade kostnader för servicenämnden.
Utbyggnaden av infrastruktur för energieffektiva och förnybara drivmedel är både en utmaning och en
möjlighet som staden står inför. Att bygga ut laddinfrastruktur i Malmö kan vara en del av lösningen för
att minska biltrafikens utsläpp av luftföroreningar och buller samt svara upp mot målen. För servicenämndens del kan det handla om att skapa laddstationer på nämndens förvaltade fastigheter. Det finns
också andra typer av lösningar som kan vara intressanta att utforska, exempelvis inom vätgas.
Ökad andel ekologisk mat och minskade utsläpp relaterade till mat
Malmö stads policy för hållbar utveckling och mat (KF 2010) innehåller mål om att utsläppen av växthusgaser relaterade till mat ska minska med 40 procent till år 2020 jämfört med år 2002 och om att all mat
som serveras eller beställs av Malmö stad vara ekologisk år 2020. För att nå målen behövs omfattande
förändringar av exempelvis skolmåltidsmenyer till ännu större andel växtbaserad mat. Under perioden
kommer en ny livsmedelupphandling ske för Malmö stad. Servicenämnden gör bedömningen att kostnaderna för livsmedel kommer att öka med den nya upphandlingen, vilket kommer att påverka flera av stadens nämnder från 2019.
Det förändrade utbudet kan påverka acceptans och inställning till måltiderna både hos matgästen och hos
vuxna runtomkring. Ökad andel ekologiska livsmedel kommer att kosta mer och påverka exempelvis skolförvaltningarna som serviceförvaltningens kunder och beställare av mat och måltider. Målkonflikter mellan klimatsmart och ekologiskt kan förekomma vid situationer där valet blir att antingen uppfylla målet
med mindre utsläpp av växthusgaser eller ökad andel ekologiskt.
Miljömålen i förhållande till mat och måltider är gemensamma för alla Malmö stads verksamheter och
serviceförvaltningen ser ett behov av ökat samarbete över förvaltningsgränserna så att fler medarbetare
kan vara bärare av målen och ha förståelse för nödvändiga förändringar. Rekommenderade insatser omfattar utbildning och information om praktiska följder av menyförändringar samt samsyn om finansiering
och resurser. Under 2019 måste kommunfullmäktiges Policy för hållbar utveckling och mat ses över och eventuellt integreras in i andra styrdokument. Innehållet i den nya policyn kommer att påverka kostnaderna
och kvaliteten på skolmåltiderna.
Ekologiskt hållbart byggande och giftfri miljö

Servicenämnden fortsätter under perioden sitt arbete för att bidra till en hållbar stadsutveckling genom
ekologiskt hållbart byggande. Miljöbyggprogram SYD har varit Malmö stads och Lunds kommuns gemensamma verktyg med syftet att stimulera ett mer ekologiskt hållbart byggande. En ny lagstiftning från 2015
innebar en begränsning av kommunernas möjlighet att ställa krav som gick utöver vad Boverkets byggregler (BBR) anger i samband med markförsäljningar och genomförandeavtal. Av den anledningen arbetas
Miljöbyggstrategin fram löpande och kommer att ha statusen som styrdokument. Det ska vara ett levande
handläggningsverktyg som enkelt går att uppdatera efter nya förutsättningar.
Nämnden fortsätter också sitt arbete för att bidra till en giftfri miljö genom att inventera och fasa ut farliga
kemisktekniska produkter, bygga nybyggnadsprojekt med fokus på sunda material och att analysera effekten av arbetet. I skolrestaurangerna försöker verksamheten hitta alternativ till glas och tallrikar av plast.
Förvaltningen bidrar också aktivt i arbetet med handlingsplan för miljöprogrammet vad gäller ett giftfritt
Malmö.

En av Malmö stads största utmaningar under perioden är att bygga en i bred mening hållbar stad.
Hållbara fastigheter och fastigheternas roll i den hållbara staden
En av servicenämndens stora utmaningar är att säkerställa att kommunens fastighetsbestånd underhålls på
ett hållbart sätt. De byggnader som servicenämnden förvaltar kommer framöver att nyttjas i högre grad
och kanske också under större delar av dagen, när trycket på bland annat skolor, förskolor och fritidsanläggningar ökar. Det innebär en utmaning för servicenämnden som fastighetsförvaltare med tanke på slitage och möjligheter att få tillträde för att genomföra förbättringar.
Samtidigt kan Malmö stads lokaler spela en roll i arbetet med att kitta ihop staden, integrera nya medborgare och skapa en socialt hållbar stad. Malmö stads barn och unga tillbringar stora delar av sin vakna tid i
våra lokaler. Oavsett hemförhållanden kan förutsättningarna vara lika för dem i stadens lokaler.
Klimatförändringarna leder till att riskerna för översvämningar ökar. Serviceförvaltningen måste under
perioden fokusera på att klimatanpassa både befintliga fastigheter och nybyggnationer. Klimatanpassningen kan exempelvis handla om gröna tak och väggar och att ersätta hårda ytor med ytor som släpper igenom regnvatten. På så sätt bidrar servicenämnden till ett mer robust Malmö. Den takt som klimatanpassningarna ska genomföras på kommer att påverka kostnadsbilden.
En hållbar beredskap kring samhällsviktig verksamhet
Serviceförvaltningen är delaktiga i framtagandet av ett nytt förenklat metodstöd som syftar till att identifiera, kartlägga och analysera samhällsviktig verksamhet. En del i detta arbete är att kartlägga beroenden
som är vitala för att kunna bedriva identifierad samhällsviktig verksamhet. Genom det förarbete som pågår har det blivit tydligt att servicenämnden innehar en viktig roll för Malmö stads övriga förvaltningar på
grund av att de i många fall förlitar sig på att vi har kapaciteten att utföra vårt uppdrag även vid ansträngande situationer. Serviceförvaltningen utgör, som intern utförare av viss samhällsservice, ofta ett nav för
övrig verksamhet vid krissituationer. Detta visade sig bland annat vid flyktingkrisen och vid stora arrangemang. Servicenämnden gör därför bedömningen att det fortsatt är viktigt för staden att under perioden ha en viss andel av drift och underhåll i egen regi. Detta är en fråga för kommunstyrelsen att bevaka.
Nämnden gör också bedömningen för egen del att förstärkningar kan behöva göras under perioden för att
säkerställa god beredskap.
Närvaro och engagemang i lokala närområden
Servicenämnden upplever en ökning i initiativ som handlar om att vara synlig och delaktig lokalt ute i
närområdena. Det handlar såklart om de nya trygghetspatrullerna som handleds av kommunteknik, men
också exempelvis att vara synlig på cykel istället för att åka runt i en bil och att kommunens service utgår
från olika delar av staden. Detta kan vara en trend som på sikt ökar, och innebär då att gå från det mer
storskaliga till en småskalighet, i dialog med medborgarna. Då måste servicenämnden fundera på hur verk-

samheten är fördelad på bästa sätt.
Riktade satsningar för att få fler i arbete
Under perioden kan kommunen komma att göra riktade satsningar på att få fler Malmöbor i arbete. Vid
eventuella krav på alla nämnder att delta i sådana insatser, exempelvis genom att ta emot praktikanter och
åtgärdsanställda, befinner sig servicenämnden i en speciell roll. Eftersom servicenämnden är en tjänsteleverantör så påverkar åtaganden som är kostnadsdrivande övriga förvaltningars ekonomi. Detta är en viktig
faktor att förhålla sig till när uppdrag ges till servicenämnden, samtidigt som servicenämnden kan ha verksamheter som ibland lämpar sig bra för att ge människor en ingång till arbetsmarknaden.

I detta avsnitt beskrivs hur nämnden planerar att utveckla och effektivisera verksamheten för att möta
utmaningarna och uppnå målen.

Servicenämnden fortsätter under perioden på inslagen väg, vilket innefattar fokus på service och bemötande; systematik och utveckling av tjänsteproduktionen; digitalisering av tjänster och service; förstärkt
medarbetarskap och satsningar på god arbetsmiljö; samt åtgärder för att öka stadens hållbarhet.
Ökat fokus på service och bemötande
I utredningen inför det kommande kontaktcentret lyfts behovet av ett gemensamt servicekvalitetsarbete
och inrättandet av en servicepolicy i staden. Servicenämnden avser att ytterligare vässa sitt arbete med
service och bemötande under perioden. Sedan 2013 har serviceförvaltningen arbetat med servicekulturen
genom serviceakademien och dess inspirationsdagar. Under 2018 planeras en ny serviceakademi starta
upp, som ska vara ett paraply för allt kulturstärkande arbete i förvaltningen och som ska samordna utbildningar, forum och kollegialt lärande under kommande år.
Förvaltningen gör under 2018 om den kvalitativa intervjuundersökning, Bilden av serviceförvaltningen,
som gjordes 2015. Deltagare är tjänstepersoner på högre chefsnivå i övriga förvaltningar och syftet är att
hitta förbättringsområden för förvaltningen att arbeta vidare med i sitt strategiska utvecklingsarbete kommande år, 2019 och framåt.
Bibehållen systematik och utveckling av tjänsteproduktionen
I syfte att få ut det mesta av skattemedlen kommer förmodligen större krav ställas på nämnderna att agera
samordnat och effektivt. Servicenämnden har under de senaste åren bedrivit ett riktat utvecklingsarbete
för att klargöra styrning, modell, verktyg och utbud för förvaltningens tjänsteproduktion. Arbetet har
bland annat resulterat i ett nytt reglemente för servicenämnden, interna riktlinjer för tjänsteproduktion,
standardiserade mallar samt förvaltningens tjänstekatalog på Komin. Under kommande år kommer nämndens utvecklingsarbete att skifta fokus från att upprätta systematiken till att bibehålla den. De extra resurser som då frigörs kommer att riktas mot att stärka förvaltningens chefer i sitt ansvar för att utveckla tjänsterna, tillsammans med medarbetarna och kunderna.
Servicenämnden avser att varje år komplettera sin budgetskrivelse med en eller två särskilda fördjupningar
i form av konsekvensanalyser. Analyserna antar ett Malmö stad-perspektiv och beskriver både ekonomiska
och verksamhetsmässiga konsekvenser. De är tänkta att fungera som ett fördjupat kunskapsunderlag riktat
till kommunfullmäktige. Årets analys, som återfinns som en bilaga till budgetskrivelsen, beskriver konsekvenser och effekter av serviceförvaltningens ekonomimodell, här kallad köp- och säljmodellen. Köp- och
säljmodellen innebär alltså att övriga nämnder ersätter servicenämnden för dess tjänster.
De erfarenheter som sammanfattas i konsekvensanalysen visar att köp- och säljmodellen inte är helt oproblematisk. Den har positiva effekter, som att driva på transparensen kring kostnader och att reglera valfriheten. Men den har också negativa konsekvenser, som en inbyggd dubbelkontroll av arbetet och att den
leder tanken mot ekonomi som mål och inte som medel. (Se bilaga 2)
Effektivisering av den kommungemensamma tjänsteproduktionen
Serviceförvaltningen har sedan beslutet om förändrat reglemente 2015 saknat en tydlig styrmodell som
reglerar relationen mellan kommunstyrelsen som uppdragsgivare och servicenämnden som utförare av de
kommungemensamma tjänsterna. Vissa kommungemensamma tjänster, som posthanteringen, saknar beställarfunktion på stadskontoret. Att tillsammans med kommunstyrelsens förvaltning reda ut och etablera en
systematik för tjänsteproduktionen av kommungemensamma tjänster är ett av nämndens viktigaste utvecklingsområden. För att serviceförvaltningen ska lyckas behövs intresse och engagemang från stadskontoret.

Den tidigare nämnda konsekvensanalysen visar att köp- och säljmodellen är relativ gott lämpad för nämndens valbara tjänster (där ett köp- och säljförhållande råder). Servicenämnden anser däremot att det bör
övervägas se över ekonomistyrningen av de kommungemensamma tjänsterna, som HR, IT, post och kontaktcenter. Dagens ekonomiska styrning innebär att övriga nämnder får anslag för att finansiera de
kommungemensamma tjänsterna, men eftersom tjänsterna inte är valbara har övriga nämnder ingen reell
möjlighet att disponera dessa medel på något annat sätt än till ersättning till kommunstyrelsen som i sin tur
ersätter servicenämnden. En möjlig väg framåt är att stadskontoret och serviceförvaltningen får i uppdrag
att belysa alternativ till en förändrad ekonomimodell. Serviceförvaltningen rekommenderar i så fall att
utvecklingsarbetet i första hand inriktas på de kommungemensamma tjänsterna, där köp- och säljmodellen
har färre positiva konsekvenser. (Se bilaga 2)
Digitalisering av tjänster och service
Under perioden ska Malmös digitala agenda: Det digitala Malmö, realiseras. Det krävs både resurser och
kreativitet om digitaliseringen ska nå ändå ut till tjänsterna som erbjuds Malmöborna. Införandet av ett
kommungemensamt kontaktcenter kommer att skapa förutsättningar för ett mer likvärdigt bemötande av
Malmöborna. Därför är en av nämndens viktigaste arbetsuppgifter under perioden att starta upp, följa och
förbättra kontaktcentret. Inriktningen för kontaktcenter är att den digitala vägen ska vara första vägen in.
Serviceförvaltningen måste också se över sina IT-system under perioden för att byta ut, slå samman och
utveckla den befintliga systemfloran. Utan en sådan översyn riskerar förvaltningen att stå illa rustad inför
verksamhetens framtida behov av IT-stöd.
Samverkan en kritisk framgångsfaktor
Vikten av samsyn och samordnad planering ökar med befolkningsökningen. Staden har sedan 2017 en ny
indelning i facknämnder. Detta förstärker behovet av att hitta bra samverkansformer kring stadens olika
geografiska utmaningar. Storleken på förvaltningarna ökar också, och därmed behöver nya kontaktytor
upprättas kring olika processer.
Serviceförvaltningen är utföraren som ska göra verklighet av de olika instansernas krav och önskemål.
Därför är nämndens stora utmaning att vara en kommunikativ partner till alla inblandade. De tekniska
nämnderna behöver under perioden synkronisera sina målsättningar, sin planering och sina uppföljningar,
så att det går att göra en sammanhållen analys av hur väl stadsutvecklingen fungerar, vilka resultat som
levereras till Malmöborna och varför.
Prioritering inom hela stadens investeringsvolym blir allt mer viktigt och enskilda projekt måste ställas i
relation till andra viktiga utbyggnadsområden för staden. Under perioden måste investeringsstyrningen,
budgetprocessen och lokalförsörjningsprocessen länkas samman till en helhet. En sammanhållen stadsutvecklingsprocess är avgörande. Under perioden kommer serviceförvaltningen att bland annat fortsätta sitt
samarbete med gatu- och fastighetskontoret för att reda ut roller och ansvar i lokalförsörjningsprocessen.
Förvaltningen kommer också att göra en ny överenskommelse kring skötseln av den offentliga miljön med
gatu- och fastighetskontoret.
Gott medarbetarskap och en bra arbetsvardag
Serviceförvaltningen kommer under perioden att fortsätta arbetet med ett utvecklat medarbetarskap. Under 2018 kommer förvaltningens medarbetarstrategi att stå klar. Medarbetarstrategin arbetas fram i dialog
mellan chefer och medarbetare som valt att ingå i arbetet och stäms av med den grupp på 100 medarbetare som var med vid startskottet i februari 2017. Strategin ska svara på frågan: Vad menar vi med en god
medarbetare som tar ansvar för det den själv vill påverka? Arbetssättet präglas av den grundläggande principen att
det är medarbetarna själva som gemensamt kan definiera vad de behöver för ett gott medarbetarskap.
Delar av förvaltningen har utmaningar vad gäller sjukfrånvaro, vilket förvaltningen arbetar med på olika
sätt. Ett exempel är den organisationsutveckling genomförs på skolrestauranger under perioden. Förhoppningen är att förändringarna ska minska sjukfrånvaron och ge medarbetarna en bättre arbetsvardag.
Nämnden följer nogsamt utvecklingen. Skolrestauranger arbetar också med en övergång till mindre tillag-

ningskök. Förutom att det ska påverka arbetsmiljön till det bättre kommer att det att bidra till en ökad
kvalitet på maten. På sina ställen ger övergången också en möjlighet för skolorna att ta utrymmen i anspråk, som kan användas på nya sätt.
Servicenämnden har också en utmaning i att kunna erbjuda heltidstjänster till alla som önskar det. Under
perioden kommer nämnden att fortsätta arbetet med att erbjuda heltid till de medarbetare som önskar
detta.
Ta tillvara på medarbetarnas idéer
Under 2018 inleds ett arbete med att utveckla möjligheterna för medarbetarna att lämna förslag på förbättringar av verksamheten och att skapa en idékultur där medarbetarnas tankar tas tillvara på ett ännu bättre
sätt. Arbetet kommer att bedrivas i en arbetsgrupp med medarbetare och chefer som visat intresse för
frågorna. Medarbetarna hämtas främst från den grupp på 100 medarbetare som deltagit i arbetet med
medarbetarstrategin, som efterlyst ett aktivt arbete med förvaltningens idékultur.
Den hållbara staden
Som fastighetsförvaltare har servicenämnden stor möjlighet att påverka den hållbara staden. Verksamheten är materialtung, vilket gör att nämnden kan påverka genom sin köpkraft, både vad gäller social och
ekologiska hållbarhet. Nämnden hjälper också som fastighetsförvaltare och byggaktör till att sätta standards för branschen.
Servicenämnden kommer under perioden att fortsätta det planerade arbetet med energieffektiviseringar.
Nämnden kommer också att bidra till miljöarbetet genom att utforska nya satsningar på vindkraft och
solenergi. Tjänster kring logistik och varudistribution kan bli ett nytt område att utforska under perioden.
Trygga grundskolegårdar är ett särskilt arbete som redan bedrivs tillsammans med grundskoleförvaltningen, och som kommer att fortsätta under perioden. Servicenämnden vill med arbetet bidra till att alla barn
ska kunna känna sig trygga i sin närmiljö. Arbetet med att förebygga skadegörelse på fastigheterna har
hittat en god form de senaste åren och börjat ge frukt. Detta fortsätter.
Kommunfullmäktige har beslutat om en utvecklingsplan för arbetet med barnets rättigheter. Utvecklingsplanen omfattar processmål som speglar en integrering av barnets rättigheter i ordinarie styr-, ledningsoch uppföljningssystem. Servicenämnden kommer under perioden att säkerställa att barnperspektivet
genomsyrar ordinarie planering och uppföljning.
Servicenämnden kan konstatera att mycket av nämndens ordinarie arbete redan bidrar till FN:s globala
hållbarhetsmål. Under perioden står nämnden dock inför att koppla samman arbetet med de egna målen
med Agenda 2030 och att undersöka om det finns områden där ambitionsnivån kan höjas ytterligare.

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2018 att ge servicenämnden i uppdrag att i samråd med beställande nämnder och LiMa vid fastighetskontoret ta fram förslag på hur servicenämndens investeringsutrymme för perioden 2018–2023 ska fördelas per beställande nämnd så att investeringarna ryms inom ram
för respektive år och senast i april 2018 återkomma med förslag till kommunstyrelsen. Uppdraget har löpt
parallellt med arbetet kring budgetskrivelsen för 2019.
Malmö stads totala investeringsutrymme har tydliggjorts för planperioden 2018–2023. I riktlinjerna kring
investeringsramarna framhålls att nämnderna ska planera och prioritera utifrån den tilldelade investeringsramen under hela planeringsperioden. Målet om en hållbar ekonomisk utveckling sätter indirekt en gräns
för investeringsverksamhetens omfattning i staden. Det väcker frågan om stadens höga investeringsvolym
och om kommunen själv ska investera i så hög grad, eller om det är lämpligare att sprida riskerna för utbyggnaden på fler aktörer.
Behov av gemensam målbild

Malmö stad växer snabbt och det är en utmaning att vara kostnadseffektiv samtidigt som krav på funktioner och färdigställandetider ökar. Ett exempel på detta är utbyggnaden av förskolor och grundskolor.
Den ökade mängden inkomna beställningar ställer högre krav på samverkan både mellan de tekniska förvaltningarna och mellan serviceförvaltningen och de beställande förvaltningarna. En gemensam målbild är
önskvärd för att i högre grad kunna säkerställa önskade färdigställandetider.
För den kommunala organisationen innebär det utmaningar avseende prioriteringar, målkonflikter och
behov av effektiviseringar. Kommunstyrelsen har i arbetet med att möta dessa utmaningar, en central,
ledande och sammanhållande roll. Det kan till exempel handla om att utveckla redskap och förfina processer kring styrning, utveckla och finna former för rationella prioriteringar av tillgängliga resurser mellan
olika verksamhetsområden, effektiviseringsåtgärder och att trygga kompetensförsörjning.
I Malmö stads budget 2016 och 2017 fick kommunstyrelsen i uppdrag att se över investeringsstyrningen,
ta fram en ny budgetprocess med modell för effektivisering samt se över hur kostnadskontrollen i utbyggnadsprocessen av förskolor och skolor kan förbättras. Kommunfullmäktiges beslut i dessa tre ärenden
kommer att påverka hur Malmö stad arbetar med investeringsstyrningen framöver och blir ett led i det
fortsatta arbetet om behov och prioriteringar av stadens utbyggnad. Även den pågående översynen av
lokalförsörjningsprocessen kommer troligtvis att påverka investeringsstyrningen framöver.
Genomförande av uppdrag - Beskrivning av avstämningsprocessen, januari 2018
I enligt med den nuvarande processen sammankallade fastighetskontoret/LiMa, berörda förvaltningar och
serviceförvaltningen för genomgång och avstämningar i november månad 2017. Avstämningen hade fokus på budgetskrivelse 2019 samt avstämning av investeringsbehov för 2018.
Sedan tidigare har serviceförvaltningen och de beställande förvaltningarna fått viss kritik för att de inte har
haft full samsyn kring vilka projekt som tagits upp i investeringsbehovet i lokalförsörjningsplanen och
budgetskrivelsen. Enligt direktiv från stadskontoret ska servicenämndens investeringsäskanden vara avstämda med beställande förvaltning. Efter kommunfullmäktiges besluta om budget 2018 gjorde serviceförvaltningen, tillsammans med de största beställarna (förskole- och grundskoleförvaltningen) bedömningen att ytterligare en avstämning av investeringsbehovet för 2018 - 2023 behövdes. Detta för att säkerställa samsynen på investeringsbehovet för perioden och för att arbetet skulle ske parallellt med budgetskrivelse 2019.
Avstämningsarbetet har från inblandade parter upplevts som positivt och ett steg i rätt riktning utifrån
investeringsstyrningen och ny budgetprocess. Serviceförvaltningen, fastighetskontoret/LiMa och de beställande förvaltningarna kommer att fortsätta att ha kontinuerliga avstämningsträffar parallellt med att
centrala riktlinjer och rutiner inarbetas enligt de föreslagna processerna.
I samband med det genomförda avstämningsarbetet har ett antal projekt identifierats som strategiska investeringar för Malmö stad. Dessa är nytt konstmuseum, stadionområdet, nytt kulturhus i Hyllie samt vindkraftverk.
Investeringsbehov 2019-2024
Budgetskrivelse omfattar perioden 2019–2024. Investeringar som avslutas under 2018 är inte med i planen
för kommande period. Investeringarna redovisas förvaltningsvis samt i beslutade respektive planerade
investeringar. Gruppen beslutade investeringar omfattar investeringar objektsgodkända av kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige till och med 7 februari 2018 samt beslutade investeringar på servicenämndens delegation (investeringar upp till 15 mnkr).
Serviceförvaltningen har i budgetskrivelsen 2019 identifierat ett investeringsbehov för 2019 på totalt 2 298
mnkr, varav beslutade investeringar 448 mnkr och planerade investeringar 1 688 mnkr, samt 150 mnkr i
investeringsunderhåll/komponentinvesteringar.
Markhanteringskostnader i samband med nya exploateringsområden är inte med i servicenämndens budgetäskande. Markhanteringskostnader i samband med befintliga fastigheter inryms i servicenämndens

äskande 2019 med 12 mnkr.

Investeringarna för investeringstypen grundskoleförvaltningen uppgår år 2019 till totalt 981 mnkr, varav
344 mnkr för redan beslutade projekt och 637 mnkr för planerade projekt.
Av de 981 mnkr avser 30 mnkr utrustning av skolkök (11 mnkr redan beslutade projekt samt 19 mnkr
planerade projekt).
Från och med 2019 har en bedömning gjorts att sex objekt per år kan vara berörda av markhanteringskostnader. 12 mnkr per år har budgeterats för perioden 2019-2024 och avser planerade projekt.
Beslutade grundskolor som beräknas vara klara 2019 och 2020
En tillbyggnad av Rörsjöskolan med tillhörande mottagningskök beräknas färdigställas våren 2019 och
tillför ytterligare 200 platser i årskurs F-6.
Nybyggnationen av Gyllins grundskola för årskurs F-9 med 650 platser beräknas vara färdigställd under
våren 2019.
En ny grundskola med tillhörande gymnastikhall byggs inom kvarteret Elinelund 1. Skolan byggs för årskurs F-9 med 650 platser och beräknas vara färdigställd inför höstterminen 2019.
Ett omtag har gjorts gällande renoveringen och tillbyggnaden av Djupadalsskolan som anpassas för att
uppfylla dagens tekniska normer för en skola. Beräknat färdigställande är slutet av 2019.Rivning och nybyggnation av ny sporthall på Hermodalsskolan beräknas vara färdigställd i slutet av 2019.
Nybyggnation av grundskola i Västra Varvsstaden för årskurs 7-9 och 550 platser med tillhörande sporthall beräknas vara klar 2020.
Planerade grundskolor som beräknas blir klara 2019 och framåt
Mellersta Förstadsskolan, nuvarande Konsthögskolan (Folkskolan 1) kommer att byggas om för årskurs 79 och för 450 platser. Beräknas vara klar våren 2019. Ärendet om objektsgodkännande behandlas i kommunfullmäktige den 1 mars 2018.
Planering pågår för nybyggnation av Nya Högaholmsskolan. Den nya skolan byggs bredvid den nuvarande
Högaholmsskolan och kommer att omfatta årskurs F-6 och 525-630 platser. Beräknat färdigställande under hösten 2020. Ärendet om objektsgodkännande behandlas i kommunfullmäktige den 1 mars 2018.
Ombyggnation av byggnad E för kommande Rådmansvångens skola, före detta Pildamsskolan, beräknas
färdigställas våren 2019. Ärendet om objektsgodkännande är planerat att behandlas i kommunstyrelsen
den 4 april 2018.
Ombyggnation av byggnad F och del av byggnad L i Heleneholm beräknas färdigställas i slutet av 2019.
Ärendet om objektsgodkännande är planerat att behandlas i kommunstyrelsen den 7 mars 2018.
Kungshögsskolans om-och tillbyggnad i Oxie, skolan planeras utökad med 75 platser och beräknas vara
klar hösten 2020.
Befintliga Annebergsskolan planeras att rivas för att ge plats åt en ny F-6 skola anpassad för 525 platser,
ett tillskott med 225 platser med färdigställande inför höstterminen 2020. Ärendet om objektsgodkännande är planerat att behandlas i kommunstyrelsen den 7 mars 2018.
Ombyggnationen av Lokstallet, vid Cementens skola, planeras bli klar under 2020. I dagsläget finns det en
osäkerhet kring kommande hyresgäst. Lokstallet har identifierats som en bevarandevärd byggnad med
stort renoveringsbehov. Utmaningen blir att kommande hyresgäst ska betala en rimlig hyra. Planerat fär-

digställande är 2020.
Malmö Idrottsgrundskola, MIGR, vid Malmö stadion planeras vara färdigställd till höstterminen 2021.
Skolan beräknas tillföra 300 nya platser.
Om- och tillbyggnad av Slottsstadens skola planeras färdigställas inför höstterminen 2021. Skolan beräknas tillföra 300 nya platser.
I kvarteret Mölledal pågår planering för att uppföra en ny skola med kapacitet för 850 platser, varav 70 är
särskoleplatser. Skolan beräknas vara färdigställd 2021.
Nybyggnation av en skola i kvarteret Brännaren, med 550 platser, beräknas färdigställas inför höstterminen 2022.
Ny sporthall vid Malmö Latinskola, Evahallen 2, beräknas vara färdigställd 2022. Grundskoleförvaltningen
lyfter att det finns en osäkerhet kring behovet av sporthallen och vem som kommer att vara förstahandshyresgäst. Gällande Evahallen finns det även beröringspunkter med den kartläggning som genomförs
avseende gymnastikhallar i norra delen av staden.

Planerade investeringar för investeringstypen vuxen- och gymnasieförvaltningen uppgår 2019 till totalt 63
mnkr.
Ombyggnation av laborationssalar, kök samt nytt ventilationssystem på Borgarskolan planeras att färdigställas till sommaren 2019. Borgarskolan kommer att utökas med 200 platser (från 1200 till 1400).
Planering för verksamhetsförändringar på Universitetsholmens gymnasieskola pågår vilket innefattar rivning av några byggnader samt åtgärder för att förbättra ventilationen i byggnad C, till följd av miljöförvaltningens krav. Skolans inriktning och eventuellt ny omfattning är inte beslutad. En programförändring kan
ge en utökning på ca 250 platser och planeras vara klar 2020.

Investeringar för investeringstypen förskolor uppgår år 2019 till totalt 387 mnkr, varav 80 mnkr för redan
beslutade projekt samt 307 mnkr för planerade projekt. Projekten, som ingår i investeringsplanen, är
kopplade till ökade behov av platser på grund av fler barn i förskoleålder (demografi) i både befintlig stad
och i utbyggnadsområdena.
Behoven av nya platser i utbyggnadsområdena är kopplade till befolkningsprognoserna per delområde,
men framförallt kan de hänföras till specifika detaljplanearbeten eller andra planer för dessa områden.
Andra orsaker är att det råder brist på platser i vissa delar av staden framförallt de centrala delarna, och att
lokaler med brister i fysiska miljön till följd av myndighetskrav behöver ersättas. Bristen på platser i vissa
delar av staden betecknas ofta som geografisk obalans i fördelningen av platser i staden. Ytterligare orsaker i befintlig stad är att ett flertal lokaler lämnats till grundskolan, eller att planering pågår, vilket innebär
att motsvarande platser behöver ersättas med andra lokaler. Behoven av nya platser ökar också till följd av
att platser i tillfälliga paviljonger behöver ersättas eller till följd av att externa hyresavtal inte kan förlängas.
Det bör framhållas att flera paviljonger uppnår maximal tid för etablering under planeringsperioden.
Sammantaget är det som regel en kombination orsaker eller faktorer enligt ovan som motiverar de olika
projekten i den samlade investeringsplaneringen.
När lokaler enligt ovan avvecklas för att ersättas med nya lokaler innebär det ett komplext omställningsarbete för förskoleverksamheten som helhet. Ett stort antal tidplaner för avveckling behöver koordineras
med ett stort antal tidplaner nya lokaler, samtidigt som de geografiska aspekterna behöver beaktas. Investeringsplaneringen eftersträvar därför att innehålla marginal för att hantera förseningar och osäkerheter i
de olika projekten.
Beslutade förskolor som beräknas färdigställas under 2019

Två nya förskolor kommer att byggas på Elinelunds gård i Limhamn, Tröskan och Traktorn. Förskolorna
kommer möjliggöra 160 förskoleplatser per förskola. Tröskan beräknas bli klar hösten 2019. Bygglovsprocessen är försenad för Traktorns förskola, vilket kan påverka färdigställandetiden.
Nya Mossebo förskola, i Husie, kommer att möjliggöra 160 förskoleplatser. Planerat färdigställande är
våren 2019. Planering för en ny förskola i Gyllins trädgård, om tre plan, pågår och beräknas möjliggöra
200 förskoleplatser med färdigställande våren 2019.
Planering pågår för ett flertal förskolor som beräknas kunna färdigställas under åren 2019–2024:
· Ombyggnad av Eriksfältsskolan till förskola för 160 platser vilket är en utökning med 80 platser (2019).
· Ny förskola i Västra Varvsstaden byggs för 80 platser (2020). Förskolan byggs tillsammans med ny
grundskola.
· Ny förskola i kvarteret Brännaren byggs för 100 platser (2020). Förskolan planeras byggas tillsammans
med en ny grundskola.
· Ny förskola på fastigheten Synoden 3 byggs för 80 platser (2020).
· Ny förskola i Hermodsdal, vid Thomasgårdens församlingshem byggs för 200 platser (2020).
· Ny förskola i Rönneholm byggs för 280 platser (2020).
· Rivning av Ellstorps förskola och ny förskola byggs för 120 platser (2020). I samband med bygglovsansökan framkom det att befintligt skyddsrum i förskolan måste återställas.
· Ny förskola i kvarteret Priorn byggs för 100 platser (2020).
· Ny förskola på gamla IP, Bollens förskola byggs för 160 platser (2020).
· Nya förskolor som planeras att färdigställas 2021 är i Hyllie, Stensjön 180 platser, i Hyllie, söder om
södra Vattenparken 140 platser, Dressören 4 med 160 platser, i Kroksbäcksparken 120 platser och rivning
och nybyggnation av Gullviksborgs förskola 110 platser.
· Nya förskolor som planeras att färdigställas 2022 är Cementen 3 i Limhamn med 110 platser, vid Hyllie
grundskola 160 platser och i Västra hamnen 100 platser, här finns en osäkerhet kring vem som kommer
att uppföra förskolan.
· Ytterligare nya förskolor som planeras att färdigställas 2023 är Bellevue med 95 platser, Högaholm med
120 platser, Sege park med 160 platser och i kvarteret Mölledal med 160 platser.
· Ny förskola vid Södervärn/Komvux, antal platser är okänt (2023/2024). Även vuxen- och gymnasieförvaltningen har visat intresse för fastigheten och bedömningen är att både förskolan och gymnasiet får plats
inom fastigheten.

Planerade investeringar för funktionsstödsförvaltningen uppgår till totalt 136 mnkr för 2019.
Behovet av LSS-boenden ökar enligt funktionsstödsförvaltningen och många individer står i kö för ett
boende inom Malmö kommun, vite kan komma att utkrävas om inte Malmö stad lever upp till gällande
lagkrav. Även ett ökat behov av daglig verksamhet och gruppboenden finns. Numera ingår även socialpsykiatrin i funktionsstödsförvaltningens ansvarsområde.
Planering pågår för några nya LSS-boenden med beräknat färdigställande 2019.
·Stenåkern 2, i Oxie, nybyggnation LSS-boende med sex lägenheter.

·Krubbans LSS-boende med nybyggnation av sex lägenheter. Här finns det en viss osäkerhet kring tomten
som kan innebära försening.
·Strax intill Wowragården planeras för ett LSS-boende med fyra lägenheter.
·Bolmörtens LSS-boende, nybyggnation av sex lägenheter.
·Vid Mölledalsskolan, nybyggnation av LSS-boende med sex lägenheter 2019.
Planering för flera LSS-boenden med färdigställande 2020 pågår. Samtliga avser boende om sex lägenheter. Boendena är: Louisedahl, Bågskytten 2, Kasernallén vid Mossebo, Toarp och Östra Kattarp. För samtliga projekt pågår detaljplanarbete och diskussioner med stadsbyggnadskontoret.Eftersom behovet av
boende är stort uttrycker funktionsstödsförvaltningen önskemål om att boendena behöver vara klara till
2020/2021.
Ytterligare två LSS-boenden finns med i planerna ett i Tygelsjö med sex lägenheter (2021) och två LSSboenden i lugn miljö i Malmö stads utkant (2023).
Planering för ett socialt genomgångsboende, enligt SOL, om 10–12 platser pågår, trolig placering är i
Västra Skrävlinge. Beräknat färdigställande 2023–2024.
Behovet av nya gruppbostäder är stort. Behovet bedöms att uppgå till 12 platser per år från och med 2021.

Planerade investeringar för investeringstypen arbetsmarknads- och socialförvaltningen uppgår 2019 till
totalt 88 mnkr.
Det ökade behovet av sociala boenden är en utmaning för staden. Arbetsmarknads- och social förvaltningen poängterar att staden har höga kostnader för hotell/dygnsboende vilket skulle rättfärdiga att staden
bygger sociala boenden i kommunal regi. Kostnaden för hotell/dygnsboende beräknas uppgå till cirka 350
mnkr per år eller cirka 600 kronor per dygn och individ.
I Rönneholm planeras för ett nytt boende för hemlösa familjer. Boendet kommer att bestå av 5 våningsplan och 20 lägenheter. Färdigställande beräknas till 2020.
Planen innefattar även nya modulbostäder för hemlösa om två boenden med vardera 50 lägenheter och
beräknas klart 2020.
Det planeras för ombyggnation av byggnaderna 8A och 30 i Sege park med planerat färdigställande
2023/2024. Även Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen utrycker intresse för byggnad 30 i Sege park.

För investeringstypen hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen finns inga belopp upptagna förrän 2023.
Vid avstämningsmötena i januari diskuterades utbyggnadsbehovet av äldreboenden. Medellivslängden ökar
vilket på sikt leder till ett ökat behov av stöd i olika former.
Förvaltningen uttrycker ett intresse av att omvandla vårdplatser till demensboende.
Förvaltningen lyfter även att de vill lämna kontorslokalerna på Agnesfridsvägen 2 som skulle kunna omvandlas till annan verksamhet.
Förvaltningen utrycker intresse för ombyggnation av byggnad 30 i Sege park (se även ovan på arbetsmarknads- och socialförvaltningen). I planen finns även ett demensboende upptaget med färdigställande
2023/2024.

Planering för ombyggnation av lokaler på Stadiongatan 40 för hemtjänstens räkning pågår, dock är färdigställandetid oklart.

Investeringarna för investeringstypen fritidsförvaltningen uppgår 2019 till totalt 137 mnkr varav 9 mnkr
avser beslutade projekt och 128 mnkr avser planerade projekt.
Utmaningar på kort- och lång sikt är att tillsammans med övriga förvaltningar såsom grundskoleförvaltningen, gymnasieförvaltningen med flera hitta optimala lösningar som innebär ett kostnadseffektivt nyttjande av lokalerna. Behovet av fritidslokaler är fortsatt stort. Nya aktiviteter är exempelvis urban verksamhet såsom klättring, parkour, BMX, cirkusskola som kräver lokaler i tillräcklig storlek.
Bland redan beslutade projekt återfinns nybyggnation av beachvolleyboll och padelbanor i Hyllie sporthall,
med beräknat färdigställande 2020.
Omvandlingen av stadionområdet
Omvandlingen av Stadionområdet har karaktär av strategisk investering och är indelad i tre etapper. Det
finns dock en osäkerhet i hela stadionområdets framtida utveckling och vilka verksamheter som kommer
att bedrivas och tidsaspekten. Planprogrammet utgår från olika nämnders behovsbeskrivningar och beskriver hur området kan utvecklas med beaktande av de olika behoven/funktionerna i tid och rum.
Stadionområdet etapp 1. Inom planprogram för området byggs en idrottsgrundskola. Skolans verksamhet
kräver utbyggnad av idrottshallsytor på stadionområdet. Förenings- och evenemangsverksamheten har
behov av en sporthall med publikkapacitet. Därför planeras det för en publik sporthall med plats för 1500
åskådare och utrymmen för klättervägg, skolmatsal, rastplats på tak samt diverse skolsalar som inte inryms
i skolbyggnaden. Att uppföra publika sporthallar inklusive matsalar är i sig självt kostnadsdrivande. Ytterligare en utmaning i utvecklingen av området, kring grundskolan, är Kulans idrottsskadecentrum som idag
ägs av en privat aktör. I Kulans idrottsskadecentrum finns även en vårdcentral och då behöver tillgänglighetsfrågan beaktas. Färdigställandet är planerat till 2020. Fritidsförvaltningens bedömning är att driftskostnaderna inte ryms fullt ut inom fritidsnämndens ram.
Stadionområdet etapp 2. Planprogrammet för området är klart och är i politisk process för beslut. Frågor
som lyfts är om Malmö stad ska stå för hela investeringsbehovet. En bedömning är att Norra läktaren på
stadion eventuellt kommer att rivas under 2020 för att ge utrymme för byggande av den multihall som
planeras i etapp 2, som beräknas vara klar 2022, ny isträningshall som planeras vara klar 2023 och nybyggnation av gymnastik-/idrottshall som beräknas vara färdigställd 2024.
Stadionområdet etapp 3. Längre fram i planeringsperioden (2026/2027) finns ett förslag avseende etapp 3,
som omfattar rivning av befintlig stadion, en ny friidrottsanläggning, simarena m.m.
Övriga planerade projekt med beräknat färdigställande 2019 och framåt
Nya omklädningsrum på Pilbäcksskolans IP planeras att färdigställas 2019 och Nya omklädningsrum på
Bunkeflo IP planeras att färdigställas 2021.
På gamla IP planeras för återställning av idrottsplanen inklusive beachvolleybollplan och parkering till
följd av att en förskola ska uppföras på tomten. Beräknat färdigställande är 2020.
Limhamns- och Kirsebergs ishallar – Utredning pågår avseende ombyggnation av Limhamns- och Kirsebergs ishallar med beräknat färdigställande 2022 respektive 2023.
Fritidsförvaltningen flaggar för ett förväntat behov av nya fotbollsplaner. Behovet bedöms till en ny fotbollsplan per år fram till 2023.
Planering pågår för en ny sporthall i Hyllie, som byggs i samband med den nya grundskolan. Färdigställandet är planerat till 2023.

Behovet av en ny simanläggning är stort för att bland annat kunna tillgodose skolans behov av simundervisning. Ett politiskt uppdrag är formulerat att utreda var en simanläggning kan byggas. Behovet beräknas
uppstå i slutet av budgetperioden.

Planerade investeringar för investeringstypen kulturförvaltningen uppgår 2019 till totalt 37 mnkr.
Renovering av Kirsebergs kulturhus planeras att färdigställas 2019. Ombyggnation av tekniska museet
planeras att färdigställas 2019 och ombyggnation på Sjöfartens hus planeras att färdigställas 2020.
Planering för nytt konstmuseum och Hyllie kulturhus pågår. Projekten har identifierats som investeringar
av strategisk karaktär.
Konstmuseum – Kulturnämnden beslutade i september 2017 att godkänna utredningen av ändamålsenliga
lokaler för Malmö stads konstsamling och konstmuseets verksamhet. Nämnden beslutade samtidigt att
sända utredningen till kommunstyrelsen för etablering av ett nytt konstmuseum i Malmö och beaktande i
kommande budgetberedningar samt att föreslå kommunstyrelsen att ge kulturnämnden i uppdrag att titta
på olika lokaliseringsalternativ. Kommunstyrelsen behandlade den 7 februari 2018 kulturnämndens utredning om ändamålsenliga lokaler för Malmö stads konstsamling och konstmuseets verksamhet. Kommunstyrelsen beslutade att lägga utredningen av ändamålsenliga lokaler för Malmö stads konstsamling och
konstmuseets verksamhet till handlingarna och kommunstyrelsen gav kulturnämnden i uppdrag att fördjupa de olika lokaliseringsalternativen innan beslut tas om etablering av ett nytt konstmuseum. Färdigställandet är planerat till 2022.
Hyllie Kulturhus och skola är en unik strategisk satsning för Malmö stad som redan från början utvecklats
i samarbete mellan stadens olika förvaltningar. En skola kombinerad med ett kulturhus föreslogs på den
aktuella platsen i ett planprogram redan 2008. Förvaltningsövergripande arbeten i olika former har sedan
dess pågått och resulterade i ett ärende i kulturnämnden i maj 2016. Ärendet gick sedan vidare till kommunstyrelsen som samma år beslutade att ekonomin behövde förtydligas. Tekniska nämnden fick i uppdrag att samordna det fortsatta arbetet kring detta. Under 2017 togs ett nytt ärende fram gemensamt av
fastighetskontoret, grundskoleförvaltningen, kulturförvaltningen och serviceförvaltningen. Fastighetskontoret/LiMa har lyft ärendet till stadskontoret som via stadens investeringsgrupp har valt att ta frågan med
den politiska ledningen.

Investeringarna för investeringstypen serviceförvaltningen uppgår 2019 till totalt 319 mnkr, varav 15 mnkr
för redan beslutade projekt samt 304 mnkr för planerade investeringar.
Redan beslutade projekt med färdigställande 2019 är ombyggnationen av Jägersros brandstation och Hyllie
brandstation.
Lokalt uppförda vindkraftverk har identifierats som strategiska investeringar för Malmö stad. Till följd av
de långa beslutsprocesserna finns det en osäkerhet kring tillstånd och tidsplanering.
För närvarande pågår tillståndsprocessen för placeringarna vid yttre Ringvägen och norra Hamnen. Vindkraftverket vid yttre Ringvägen planeras att uppföras under 2019. Uppförandet av vindkraftverket i norra
Hamnen har förskjutits till senare delen av perioden med planerad byggstart 2023.
Egeninvestering - Serviceförvaltningen ser ett ökat behov av egeninvesteringar såsom klimatanpassningsåtgärder, myndighetskrav som ställs på hyresvärd m.m. Till denna typ av investeringar räknas också energisparande åtgärder som innebär lägre energikostnader.
Reinvestering - Allt eftersom implementeringen till komponentavskrivning fortskrider har serviceförvaltningen uppmärksammat att vissa åtgärder är att betrakta som reinvestering, exempel renoveringen av hela
fasader, ledningssystem gällande vatten och avlopp (”stambyte”) och större takåtgärder med underliggande

konstruktion. Reinvestering avser utbyte av byggnadsdelar, system och systemkomponenter i sin helhet
med syfte att bibehålla fastighetens värde utan att tillföra någon ny standardförhöjande funktion. Enligt
tidigare regelverk var detta att betrakta som driftkostnad och genom åren har staden avsatt medel för eftersatt underhåll. För att staden inte ska hamna i ett läge där denna typ av åtgärder åsidosätts och ett nytt
eftersatt underhåll skapas behöver investeringsmedel avsättas för detta. På sikt kan detta innebära att behovet av investeringsunderhåll kommer att minska och att behovet av reinvesteringar kommer att öka.
2019 uppgår budget till 100 mnkr och kommer fortsätta årligen med samma summa.
Investeringsunderhåll/komponentinvesteringar tillämpas på färdigställda investeringar från och med 2015.
Bedömningen har sedan 2016 varit att 150 mnkr per år omvandlas från driftsunderhåll till underhåll av
investeringskaraktär. Serviceförvaltningen gör bedömningen att behovet kan fluktuera över åren.

Utvecklingsfastigheter kallas de fastigheter som servicenämnden inte har full rådighet över och som kan
vara av strategisk karaktär för Malmö stad. Finansförvaltningen ersätter stadsfastigheter för hyresförlusterna från och med budget 2000. Totalt sett budgeteras 6 mnkr som ersättning för utvecklingsfastigheterna
2019.
Kvarteret Forskaren inom Mas Södra
Fastigheten ingår som utvecklingsfastighet sedan 2010, när dåvarande hyresgäst lämnade lokalerna. Fastighetens renoveringsbehov, dess speciella karaktär och innehåll gör att potentiella hyresgäster på marknaden
är få. Serviceförvaltningen har en diskussion med fastighetskontoret om fastighetens framtida användning.
Serviceförvaltningen har genomfört en miljöinventering inför en eventuell rivning av byggnaden och arbetar för att fastigheten överlämnas till fastighetskontoret.
Kvarteret Heleneholm 4
År 2006 förvärvade Malmö stad kvarteret Heleneholm 4 (före detta lärarhögskolan). I de administrativa
lokalerna inom byggnad S-Y finns arbetsmarknads- och socialförvaltningen, en tandvårdsklinik, Musikhögskolan och en förskola. På området finns också en tillfällig förskola inom Byggnad K. Förskolans placering på Heleneholm är kopplad till områdets framtida utveckling. Problem med ljudöverhörning mellan
Musikhögskolans och förskolans lokaler har gjort att etableringen av ytterligare en förskola i byggnad X1
har blivit fördröjt. För närvarande finns lediga lokaler i byggnad F, T, U, X och Y.

I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2019 med plan för 2020-2024.

Uppdelning i brutto i tkr per investeringstyp beslutade respektive planerade investeringar samt kategori
och år, se bilaga 1, samt rubriker pågående och planerade investeringar.

Begäran om förändrat kommunbidrag 2019 (totalt -62,5 mnkr) se även bilaga 1.
Driftskonsekvenser till följd av hög investeringsvolym (- 3 mnkr)
Driftkonsekvenserna avser endast servicenämnden och inte den förhyrande nämnden. De senaste årens
höga investeringsvolym leder till en obalans över åren mellan hyresintäkterna, som baseras på annuitet,
och kapitalkostnaderna, som beräknas på rak avskrivning. Över tiden ger de två beräkningsmodellerna
samma resultat, medan de enskilda åren har obalans. Detta innebär att kapitalkostnadsökningen inte täcks
av hyresintäkterna den första perioden i fastighetens ekonomiska livslängd.
Driftskonsekvensen för 2019 avseende ianspråktagna investeringar uppgår totalt till 45 mnkr. Sedan tidigare har servicenämnden beviljats 48 mnkr för driftskonsekvenser till följd av hög investeringsvolym.
Sänkningen av äskandet med 3 mnkr beror på att stadens internränta sänkts från 4 procent till 3 procent
från och med 2018, vilket har påverkat beräkningen. För 2020 bedöms behovet uppgå till 54 mnkr, vilket
betyder att ytterligare 9 mnkr kommer att behövas.
Driftskonsekvenser till följd av investeringsunderhåll/komponentinvestering (6,5 mnkr)
Regelverket för hur kommuner ska beräkna avskrivningar på anläggningstillgångar har ändrats och Malmö
stads regelverk gäller fullt ut från och med 2016. Till skillnad mot tidigare regelverk, då hela kostnaden för
långtidsplanerat underhåll fanns i resultaträkningen och påverkade resultatet det år den inträffar, hanteras
delar av det långtidsplanerade underhållet från och med 2016 som investering. I investeringsplanen för
2019–2024 har servicenämnden årligen tagit upp 150 mnkr för investeringsunderhåll.
Driftskonsekvensen avseende övergång till komponentavskrivning beräknas för 2019 öka med ytterligare
6,5 mnkr och avser kapitalkostnader på det investeringsunderhåll som aktiveras andra halvåret 2018 och
första halvåret 2019. Av de 6,5 mnkr är 0,5 mnkr ränteeffekt och 6 mnkr ökade avskrivningskostnader. I
räntedelen för 2019 har hänsyn även tagits till att internräntan sänkts till 3 procent från och med 2018. I
beräkningen har även hänsyn tagits retroaktiv räntesänkning för investeringsunderhåll 2016–2017.
Driftskonsekvenser till följd av låg räntenivå ( -66 mnkr)
Servicenämnden redovisar i budgetskrivelsen de effekter som dagens låga räntenivåer ger med 2016 som
basår. I det negativa kommunbidraget som åligger servicenämnden 2018 finns 179 mnkr för ränteeffekter
beräknade enligt denna princip. (Sedan tidigare finns ytterligare 40 mnkr i det negativa kommunbidraget
som avser tidigare sänkningar av kommunens internränta.) Servicenämndens bedömning är att utöver den
beslutade nivån blir effekten för 2019 ytterligare 66 mnkr. Beräkningen baseras på verklig ränta för de lån

som är tecknade eller omskrivna fram till februari 2018 och eventuella delårseffekter för dessa 2019 samt
antagande om nya lån (2018 och 2019) och räntejusteringar på befintliga lån för 2019. För nya lån och
räntejusteringar på befintliga lån har räntan bedömts till 1,5 procent.
För 2020 görs bedömningen att ytterligare 10 mnkr kan återlämnas. Beräkningen baseras på de lån som
ska räntejusteras och delårseffekten av lån tagna 2019. Räntenivån är även här bedömd till 1,5 procent.
Endast ett nytt lån är med för 2020 och det avseende investeringsunderhåll 2019.
För 2021 görs bedömningen att den hittills låga räntenivån fortsättningsvis inte ger någon ytterligare positiv effekt. Bedömningen är att de lån som nämnden har och som ska räntejusteras, har en lägre räntenivå
än den som faktiskt kommer att erhållas.
Effekten 2021 blir då att servicenämnden istället kommer att behöva 3 mnkr. Liksom för 2020 är endast
ett lån med i beräkningen och detta avser investeringsunderhåll 2020.
Servicenämnden vill poängtera att dessa medel inte bör nyttjas permanent för stadens ordinarie verksamhet, då motsvarande modell kan komma att behövas tillämpas omvänt i framtiden när ränteutvecklingen
förändras negativt.

Bilaga 1

Budgetskrivelse 2019
Servicennämnden
INVESTERINGSRAM
Investeringstyp

Kategori

Grundskeförvaltningen

DI

Beslutade investeringar

Bruttoutgift
Tkr
2019

2020

2021

2022

2023

2024

DI

333 000

98 000

0

0

0

0

Planerade investeringar
Beslutade investeringar avseende inventarier - nya
skolkök
Planerade investeringar avseende inventarier - nya
skolkök

DI

606 000

643 000

565 000

311 000

163 000

145 000

10 750

3 700

DI

19 250

26 300

30 000

30 000

30 000

30 000

Planerade investeringar avseende marksanering

DI

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

Summa grundskoleförvaltningen

DI

981 000

783 000

607 000

353 000

205 000

187 000

Beslutade investeringar

DI

0

0

0

0

0

0

Planerade investeringar

DI

63 000

15 000

5 000

40 000

75 000

55 000

63 000

15 000

5 000

40 000

75 000

55 000

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Summa gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Förskoleförvaltningen

DI

Beslutade investeringar

DI

80 000

0

0

0

0

0

Planerade investeringar

DI

307 000

295 000

289 000

237 000

152 000

122 000

387 000

295 000

289 000

237 000

152 000

122 000

Summa förskoleförvaltningen
Funktionsstödsförvaltningen
Beslutade investeringar

DI

0

0

0

0

0

0

Planerade investeringar

DI

136 000

85 000

41 000

21 000

81 000

80 000

136 000

85 000

41 000

21 000

81 000

80 000

Summa funktionsstödsförvaltningen
Arbetsmarknads- och social förvaltningen

DI

Beslutade investeringar

DI

0

0

0

0

0

0

Planerade investeringar

DI

88 000

79 000

80 000

40 000

40 000

40 000

Summa arbetsmarknads- och social förvaltningen

DI

88 000

79 000

80 000

40 000

40 000

40 000

Hälsa, vård- och omsorgs förvaltningen

DI

Beslutade investeringar

DI

0

0

0

0

0

0

Planerade investeringar

DI

0

0

0

0

20 000

40 000

Summa hälsa, vård- och omsorgs förvaltningen

DI

0

0

0

0

20 000

40 000

Fritidsförvaltningen
Beslutade investeringar

KBI

9 000

15 000

0

0

0

0

Planerade investeringar

KBI

128 000

205 000

160 000

265 000

225 000

200 000

Summa fritidsförvaltningen

KBI

137 000

220 000

160 000

265 000

225 000

200 000

Beslutade investeringar

KBI

0

0

0

0

0

0

Planerade investeringar

KBI

37 000

17 000

233 000

268 000

72 000

70 000

Summa kulturförvaltningen

KBI

37 000

17 000

233 000

268 000

72 000

70 000

Kulturförvaltningen

Servicförvaltningen
Beslutade investeringar

SI

15 000

0

0

0

0

0

Planerade investeringar

SI

304 000

244 000

166 000

166 000

177 000

266 000

Summa serviceförvaltningen

SI

319 000

244 000

166 000

166 000

177 000

266 000

SI

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

Investeringsunderhåll/
Komponentinvesteringar

Summa bruttoutgifter

2 298 000

1 888 000

1 731 000

1 540 000

1 197 000

1 210 000

- varav beslutade investeringar

447 750

116 700

0

0

0

0

- varav planerade investeringar

1 688 250

1 609 300

1 569 000

1 378 000

1 035 000

1 048 000

- varav komponentinvesteringar

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

Driftkonsekve
ns
2019

2020

2021

2022

2023

2024

45 000

54 000

71 000

74 000

71 000

81 000

Avgår beviljade/äskade

-48 000

-45 000

-54 000

-71 000

-74 000

-71 000

Summa nya äskande

-3 000

9 000

17 000

3 000

-3 000

10 000

Komponentinvesteringar/
Investeringsunderhåll

6 500

10 500

10 500

10 500

10 500

10 500

Avskrivning

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

500

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

Ränteskillnad

-245 000

-255 000

-252 000

Avgår beviljade/äskade

-179 000

-245 000

-255 000

Summa nya äskande

-66 000

-10 000

3 000

Totalsumma nya äskande

-62 500

9 500

30 500

13 500

7 500

20 500

- varav marksanering

DRIFTKONSEKVENSER
Investeringstyp

Kategori

Servicenämndens egna investeringar
Driftkonsekvener till följd av
Annuitetsberäknad hyra / rak avskrivning

Räntekostnad
Ränteskillnad 2019-2021

Malmö stad

Stadskontoret

2 (11)

Servicenämnden har sedan bildandet på mitten av 90-talet varit en verksamhet som
bedrivits utifrån en beställar- och utförarmodell, vilket innefattar en ekonomisk modell
som bygger på köp- och sälj. Det innebär att de övriga förvaltningarna och bolagen i
staden ersätter servicenämnden för tjänsterna som utförs.
Serviceförvaltningen har de senaste åren försökt att förbättra, förtydliga och styra den
interna tjänsteproduktionen. Förvaltningens tillhörighet i kommunal verksamhet har
tydligare betonats. Ett gemensamt kulturstärkande arbete kring medarbetarskap och
ledarskap bedrivs av arbetsgrupper med chefer och medarbetare.
Det interna förändringsarbetet har bidragit till att chefer och medarbetare
uppmärksammat och ifrågasatt de styreffekter som köp- och säljmodellen får för
kvaliteten och effektiviteten i verksamheten – och i förlängningen för stadens
ekonomi. Detta ifrågasättande kan ses som ett tecken i tiden, med en allmän
samhällsdebatt som präglas av kritik mot New Public Management och efterfrågan på
nya styrformer i offentlig sektor.
Den här rapporten sammanfattar de viktigaste erfarenheterna som serviceförvaltningen
samlat upp kring följderna av köp- och säljmodellen. De är:
•
•
•
•

Ekonomifrågor hamnar i centrum – på gott och ont.
Beställaren kan påverka kostnadsnivån – men inte alltid.
Köp- och säljmodellen kan leda till dubbelarbete och administrationskostnader.
Köp- och säljmodellen ger inte incitament för samarbete.

Serviceförvaltningen pekar inte ut några lösningar i denna rapport, utan vill väcka ett
antal frågor. En möjlig väg framåt är att stadskontoret och serviceförvaltningen får i
uppdrag att belysa alternativ till en förändrad ekonomimodell, framförallt för de
kommungemensamma tjänsterna.
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Serviceförvaltningen bildades 1996. Bildandet föregicks av ett par utredningar som
tydligt speglar tidens anda – att effektivisera offentlig sektor genom bland annat
företagsekonomiskt tänkande, konkurrensmässighet och införande av resultatenheter.
Citaten nedan belyser detta:
Alla verksamheter som är av karaktären utförare av beställd service eller andra
utföraruppgifter bör åläggas ett internt resultatansvar. I princip skall många av dessa
verksamheter också kunna konkurrensutsättas och kunna själva konkurrera på den
offentliga marknaden.

(En ny tid med nya krav – Malmö stadskontors utredning från 1991 inför
införandet av beställar- utförarorganisation i Malmö kommuns tekniska nämnder)

Ett återförande av verksamheterna i en förvaltningskultur skulle motverka den
pågående utvecklingen mot affärsmässighet och kundorientering. Sammanförandet i en
kultur som å andra sidan är präglad av företagsekonomiskt tänkande ger positiva
effekter för ingående enheter.
(Ur ärendet inför införande av den nya organisationen 1996)

I det reglemente som 1996 beslutades för servicenämnden beskrivs verksamhetens
styrningsform på ett sätt som tydligt präglas av tidens anda:
att svara för att de olika serviceverksamheterna drivs effektivt på ett kundorienterat sätt
och utifrån ett marknadsmässigt och konkurrensinriktat perspektiv
att med krav på lönsamhet utveckla de kommunaltekniska drift- och
servicefunktionerna så att de blir så rationella som möjligt samt göra de framställningar
som omständigheterna påkallar
att i organisatoriskt hänseende svara för en långtgående decentralisering inom
organisationen med ansvar för att ta tillvara och utveckla anställdas specialkunskaper
och erfarenheter
(Utdrag ur servicenämndens tidigare reglemente från 1996.)

Servicenämnden – och dess omvärld – har dock förändrats sedan mitten av nittiotalet.
Under 2016 beslutade kommunfullmäktige om ett helt omarbetat reglemente för
servicenämnden. Dessutom har flera större utvecklingsarbeten bedrivits på
förvaltningen som går i delvis motsatt riktning från den ursprungliga.

Under 2015 förde serviceförvaltningen en dialog med dem som nämndens verksamhet
är till för: stadens övriga förvaltningar och bolag. Dialogen tog utgångspunkt i begrepp
som tillit, förtroende och roller. Många av intervjupersonerna ansåg att delar av
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förvaltningen lutade sig för mycket tillbaka i sin utförarroll och inte tog sitt
helhetsansvar för staden och dess ekonomi. Det saknades en lyhördhet för
kärnverksamheten och för de konsekvenser som serviceförvaltningens verksamhet har
på den, menade intervjupersonerna.1
I princip samtliga intervjupersoner upplevde att det var mycket svårt att få insyn i
serviceförvaltningens ekonomi. Den ekonomiska modellen var svår att förstå och
förvaltningen var inte bra på att förklara och synliggöra sina kostnader. Det beskrevs
också att förvaltningen såg sig som ett företag som ska förhandla och inta en
motpartsställning, snarare än som kollegor med ett gemensamt ansvar för Malmö stad.
Med utgångspunkt både i studien ovan och i en intern probleminventering startade
förvaltningen ett antal utvecklingsarbeten.
•
•
•
•
•
•

En modell för tjänsteproduktionen togs fram, tillsammans med riktlinjer och
standardiserade mallar.
Verksamheten gick igenom samtliga tjänster. Priserna standardiserades. Vissa
tjänster upphörde. Nya överenskommelser om tjänstenivåer togs fram.
En ny tjänstekatalog lades på intranätet Komin som berättar vilka tjänster
förvaltningen har, vad de kostar och hur de beställs.
En FAQ togs fram om hur ekonomimodellen fungerar.
En ledarstrategi togs fram av en grupp chefer.
Medarbetare och chefer arbetar tillsammans fram en medarbetarstrategi och en
ny serviceakademi under 2018.

Det interna förändringsarbetet har bidragit till att chefer och medarbetare
uppmärksammat och ifrågasatt de styreffekter som köp- och säljmodellen får för
kvaliteten och effektiviteten i verksamheten – och i förlängningen för stadens
ekonomi.

Syftet med den här rapporten är att sammanställa förvaltningens erfarenheter av köpoch säljmodellen och dess konsekvenser. Rapporten utgör ett fördjupat
kunskapsunderlag till kommunfullmäktige inom ramen för budgetprocessen.
Erfarenheterna har samlats in med följande metoder:
• En hearing har hållits där inbjudna var chefer i förvaltningen.
• En gruppintervju har hållits med förvaltningschefen och förvaltningens
avdelningschefer.

1

Bilden av serviceförvaltningen, rapport serviceförvaltningen, 2015.

6 (11)

Samtliga uppgifter har anonymiserats. Syftet med studien är inte att titta på hur en
specifik verksamhet fungerar, utan att synliggöra mönster. Då hjälper anonymiseringen
till att låta allas åsikter väga lika tungt.
Avgränsning
En beställar- och utförarmodell har fler beståndsdelar än bara själva ekonomimodellen. Det
handlar bland annat om vem som sätter målen för verksamheten och om relationen till
medborgare och kunder. I den här rapporten belyser vi bara konsekvenserna av
ekonomimodellen. Därför används begreppet köp- och säljmodell för det område
rapporten inriktas på.
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Övriga nämnder får varje år ett kommunbidrag, som fastställs av kommunfullmäktige.
Kommunbidraget samt eventuella intäkter och statsbidrag ska användas för att täcka
kostnader för respektive förvaltnings kärnverksamhet. Detta kan vara exempelvis
personalkostnader, lokalkostnader och övriga verksamhetskostnader. De övriga
verksamhetskostnaderna kan delvis bestå av köpta tjänster, exempelvis från en extern
leverantör eller från serviceförvaltningen.
Malmö stad modell innebär att kommunbidraget går till kärnverksamheterna för att de
i sin tur ska kunna bedriva sin verksamhet och kunna köpa de tjänster som finns behov
för. Servicenämnden får alltså inget kommunbidrag i traditionell bemärkelse för att driva
sina verksamheter. För att finansiera serviceförvaltningens kostnader för verksamheten
används de intäkter som kommer från andra förvaltningar genom överenskommelser
för utförda tjänster och avtal för lokaluthyrning. För de kommungemensamma
tjänsterna får serviceförvaltningen betalt av stadskontoret, som i sin tur debiterar den
totala kostnaden på övriga förvaltningar enligt en fastställd fördelningsmodell. Då ingår
även kostnader för delar av stadskontorets verksamhet.
Även om servicenämndens ekonomimodell skiljer sig från övriga nämnders, finns det
ett tydligt resultatkrav från kommunfullmäktige. Resultatkravet är den summa som
minst ska lämnas till kommunkassan vid årets slut.

•
•
•
•

•
•
•
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Medarbetare och chefer på serviceförvaltningen menar att det finns både bra och dåliga
effekter av köp- och säljmodellen. De viktigaste är:
•
•
•
•

Ekonomifrågor hamnar i centrum – på gott och ont.
Beställaren kan påverka kostnadsnivån – men inte alltid.
Köp- och säljmodellen kan leda till dubbelarbete och administrationskostnader.
Köp- och säljmodellen ger inte incitament för samarbete.

Köp- och säljmodellen leder till att de samtal och utvecklingsarbeten som
serviceförvaltningen har med kunder och beställare i hög grad tenderar att handla om
ekonomi. Det kan exempelvis handla om hur uppräkningar ska gå till, vad det ska stå i
olika typer av överenskommelser och förklaringar av innehållet i serviceförvaltningens
OH-kostnader. Ekonomin hamnar helt enkelt i centrum – på gott och ont.
En av de bra konsekvenserna är att serviceförvaltningens chefer tvingas att vara
kostnadsmedvetna och transparenta. Vi har en möjlighet och ett krav att förklara hur vi
använder våra resurser – vilket kan leda till processförbättringar. Det kan exempelvis
handla om att behöva klargöra vad den beställande förvaltningen egentligen vill ha ut
av tjänsten, eller att räkna på hur stor del av en resurs som krävs för att utföra den.
De negativa konsekvenserna av att sätta ekonomin i centrum handlar bland annat om
att risken ökar för att vi tappar sikte på själva målet med verksamheten. Ekonomin går
från att vara ett medel till att bli ett självändamål, både för serviceförvaltningens chefer
och för beställaren. Det finns också en risk att medarbetarna får för sig att den
kommunala verksamheten fungerar på samma premisser som privat verksamhet,
framförallt som många av medarbetarna tidigare arbetat i privat sektor.

För förvaltningens valbara tjänster innebär köp- och säljmodellen att beställaren på de
andra förvaltningarna och bolagen kan påverka kostnadsnivån. Dels genom vilket
omfång de väljer att ha på tjänsten, dels genom att de för dialog med
serviceförvaltningen om vilken kvalitetsnivå de vill ha. Detta innebär också för vissa
tjänster att valfriheten infinner sig långt ut i organisationen, hos exempelvis en enskild
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rektor som avgör om de ska köpa mellanmål och frukost från skolrestauranger, eller
inte.
Köp- och säljmodellen blir på detta sätt också ett sätt att begränsa efterfrågan på de
valbara tjänsterna. När de övriga förvaltningarna och bolagen måste ersätta
serviceförvaltningen för tjänsterna leder det till att hålla nere efterfrågan på tjänster
som inte riktigt behövs. Om köp- och säljmodellen inte användes som ett sätt att
begränsa efterfrågan skulle denna istället behöva begränsas med hjälp av någon form
av styrning av kvalitetsnivån inom de olika områdena.
En problematik uppstår när servicenämnden har kvalitetskrav på sig från
kommunfullmäktige genom olika former av policys, samtidigt som den beställande
förvaltningen inte vill göra samma prioritering, på grund av de medförda kostnaderna.
Det kan handla om att kommunfullmäktige beslutat om olika typer av miljökrav, som i
sin tur för med sig kostnader som beställaren inte vill betala. Då hamnar
serviceförvaltningen i kläm.
För de kommungemensamma tjänsterna infinner sig inte de positiva effekterna som
beskrivs ovan. Dagens ekonomiska styrning innebär att övriga nämnder får anslag för
att finansiera de kommungemensamma tjänsterna. Men eftersom tjänsterna inte är
valbara har övriga nämnder ingen reell möjlighet att disponera dessa medel på något
annat sätt än som ersättning till kommunstyrelsen som i sin tur ersätter
servicenämnden. För de kommungemensamma tjänsterna saknas också stora delar av
den transparens som finns kring ekonomin för de valbara tjänsterna, eftersom
ekonomin styrs av principer som sätts av stadskontoret.

Ett inbyggt problem i beställar- och utförarmodeller är det alltid finns två auktoriteter
som vill kontrollera att ett visst arbete utförs på det sätt som det är tänkt. Dels vill
beställaren, i detta fall de andra förvaltningarna och bolagen, kontrollera att de får den
tjänst de beställt med rätt kvalitet, omfång och pris. Dels vill den egna organisationen, i
detta fall serviceförvaltningen och dess chefer, hålla koll på att verksamheten bedrivs
på det sätt som planerats. Detta leder till olika typer av inslag av dubbla kontroller och
dubbel rapportering. I Malmö stads fall ställs också krav på utförarnämnden,
servicenämnden, att sätta mål och budget för sin verksamhet och att följa upp den på
samma sätt som övriga nämnder.
Serviceförvaltningens verksamheter lägger också mycket tid på att räkna ut, förklara
och begripliggöra vad olika tjänster kostar. Ibland är detta av godo och leder till ny
kunskap och förbättringar, ibland leder det till dubbelarbete och ökade kostnader.
Inslag av fakturering av småkostnader är kostnadsdrivande, men också något som ingår
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i köp- och säljmodellen. För vissa delar av serviceförvaltningens verksamhet känns
ständiga beräkningar rimliga ur ett branschperspektiv. För andra är det mindre
passande.
I stort kan konstateras att förvaltningen lägger mycket resurser på att göra nya
överenskommelser och att räkna om priser vid olika verksamhetsförändringar. Det kan
ifrågasättas om detta verkligen är till nytta för stadens samlade ekonomi.

Köp- och säljmodellen tenderar att skapa hinder för samarbete och samverkan.
Modellen sätter de olika aktörerna i relativt låsta positioner: kund – leverantör,
beställare – utförare. Detta försvårar det öppna klimat och den dialog som krävs för en
väl fungerande samverkan.
Dessutom förväntas inte tid till kommunövergripande arbete ingå i kostnaderna för
serviceförvaltningens tjänster. Eftersom serviceförvaltningen i flera fall har
kommunens experter i vissa frågor, exempelvis vindkraft, energieffektivisering,
kostrådgivning och färdtjänst, så både behövs och krävs serviceförvaltningens
medverkan i olika typer av samarbeten. För enskild chef kan det vara en svår
balansgång att avgöra om den typen av samarbete ska bekostas eller inte.

11 (11)

De erfarenheter som sammanfattas i rapporten visar att köp- och säljmodellen inte är
helt oproblematisk. Den har positiva effekter, som att driva på transparensen kring
kostnader och att reglera valfriheten. Men den har också negativa konsekvenser, som
en inbyggd dubbelkontroll av arbetet och att den leder tanken mot ekonomi som mål
och inte som medel.

Den här rapporten tillkommer mitt under en pågående samhällsdebatt om det
idékomplex som kallas New Public Management (NPM). NPM är ett samlingsbegrepp
för organisatoriska och styrningsrelaterade reformer inom den offentliga sektorn, ofta
inspirerade av det privata näringslivet, med inslag som prestationsmätning,
resultatansvar till lokala enheter och konkurrens mellan organisationer. Beställar- och
utförarorganisationer är en företeelse som kan kopplas till NPM.
Regeringen har tillsatt en så kallad tillitsdelegation, som deltar aktivt i debatten.
Tillitsdelegationen har fokus på nya styrformer som ska präglas av tillit till
medarbetarnas kompetens, med färre inslag av detaljkontroll och administration.
Självklart kan de erfarenheter som sammanfattas i rapporten ha påverkats av den
diskussion som förs i samhället.

Serviceförvaltningen pekar inte ut några lösningar i denna rapport, utan vill väcka ett
antal frågor. En möjlig väg framåt är att stadskontoret och serviceförvaltningen får i
uppdrag att belysa alternativ till en förändrad ekonomimodell. Serviceförvaltningen
rekommenderar i så fall att utvecklingsarbetet i första hand inriktas på de
kommungemensamma tjänsterna, där köp- och säljmodellen har färre positiva
konsekvenser.

Denna budgetskrivelse utgör nämndens information till kommunstyrelsen inför dess beredning av förslag
till budget som föreläggs kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges budget kommer att avse budgetåret
2019 med plan för 2020-2024.

Malmös höga befolkningstillväxt bidrar till ett stort behov av bostadsbyggande. Marknadstrycket har ökat
väsentligt de senaste åren vad gäller att möjliggöra byggandet av bostäder och samhällsservice i form av
förskolor och grundskolor i detaljplaner, bygglov och andra delar av stadsbyggnadsprocessen. Det krävs
mycket resurser och tid utöver ordinarie handläggning. Bilden nedan beskriver behovet av utökat kommunbidrag på Stadsbyggnadskontoret samt även behov av omvandling av befintligt kommunbidrag. Det
framgår även hur stor del som utgör äskade tjänster.

Med ovan nämnda resurser skulle förvaltningen på ett bättre sätt kunna möta medborgarnas ökade behov
och samtidigt minska det hårda arbetstrycket på förvaltningens medarbetare. Totalt behövs sju tjänster,
varav en tjänst utgörs av omvandling av kommunbidrag. I kommande avsnitt beskrivs vad ovan äskanden
avser. Utöver dessa 7 tjänster finns behov av utökat kommunbidrag för öppna data på 4 245 tkr samt
2 155 tkr omfördelning av kommunbidrag för övriga förvaltningar samt utökat kommunbidrag på
1 500 tkr för digital planprocess varav 500 tkr avser engångsbelopp.

I detta avsnitt beskrivs nämndens största utmaningar på kort och lång sikt och hur dessa påverkar nämndens prioriteringar 2019 och framåt (-2024).
Digitalisering
Digitaliseringsarbete ska utgå från verksamhetens drivkrafter, processer, information och medborgarnas/
intressenters förväntningar och behov samt styra mot ett övergripande mål för verksamheten. Digitaliseringen är inte en IT-fråga som löses enbart genom inköp av diverse IT-system, utan det är en verksamhetsutvecklingsfråga där IT är en möjliggörare.
Ett obrutet och effektivt informationsflöde mellan aktörerna i samhällsbyggnadsprocessen kommer att
vara en förutsättning för att bygga och förvalta väl fungerande städer och infrastruktur ur ett ekonomiskt,
socialt och miljömässigt hållbart perspektiv. Därför behövs en gemensam process för den digitala informationsförsörjningen från idé till förvaltning. En utmaning för stadsbyggnadskontoret är att skapa en helt
digital plan- och bygglovprocess där fokus är förbättrade överlämningar/leveranser i processen och där
kundens perspektiv är utgångspunkt. Det finns en stor utvecklingspotential vad gäller digitala leveranser
mellan olika faser och olika aktörer i samhällsbyggnadsprocessen. Det finns även stora potentiella vinster i
öppna och lättillgängliga data samt en öppnare och effektivare process. Tillgången till digital planinformation är en förutsättning för ett effektivt beslutsstöd i staden men även en nödvändighet för att skapa digitala tjänster som riktar sig mot medborgare och företag i staden. Digitalisering och tillgången till digitala
tjänster ökar förutsättningarna för medborgarinflytande och därmed stärkt demokrati. Digitala verktyg och
tjänster möjliggör för fler att både ta del av och vara med och påverka samhällsbyggnadsprocessen. Genom att använda 3D-modeller och visualiseringsteknik kan dialogen och kommunikationen mellan aktörer
och medborgare förbättras och förenklas. Detta medför både en förbättrad och ökad interaktion och dialog med stadens medborgare.
Under 2017 togs den digitala bygglovhanteringen i drift som möjliggör för medborgare och företag att
digitalt ansöka om bygglov. Under 2018 kommer ett arbete att inledas i syfte att skapa en digital planprocess. Att digitalisera plan- och bygglovprocessen innebär såväl tekniska som juridiska och organisatoriska
frågeställningar. En viktig förutsättning är att arbetet med digitalisering tar sin utgångspunkt i verksamheten och inte i tekniken. Digitaliseringen både förutsätter och skapar möjligheter för både nya och mer enhetliga arbetssätt och processer. Omställningen i arbetssätt kommer att ställa stora krav på förändringsledning för att kunna göra de förflyttningar som krävs. Arbetet innebär bland annat förbättringar i processen
kring insamling av underlagsmaterial till planarbetet, säkerställande av ett effektivt informationsflöde i
processen, rutiner för att möjliggöra användning av 3D och visualisering, utveckling av digitala tjänster för
transparens och interaktion i planarbetet.
Målbilden för kontoret är en öppen, gemensam och överlämningsvänlig process som främjar samarbeten
internt och externt. Målsättningen är att återanvända och förädla originaldata utan omtolkning och manuella moment – ett helt digitalt informationsflöde.

Digitalisering: Öppna data
De allra flesta offentliga och privata verksamheter behöver bra geografiska data, adresser, fastighets- och
byggnadsinformation både som beslutsunderlag och verksamhetsstöd men även som bärare av annan
information som relaterar till ett förhållande, en utbredning eller ett förlopp med geografisk koppling.
Behovet av tjänster som bygger på geodata ökar både hos medborgare och hos professionella användare
och fler och fler tillämpningar kommer. Visualiseringar av olika slag med digitala 3d-modeller, användning
av stadsmodeller och VR-modeller vid medborgardialog är exempel på detta. Även utvecklingen av mobila
tjänster är en starkt bidragande orsak och geodata är den grundreferens som de flesta tillämpningar är i
behov av – allt har ett läge.

Ett hinder för bred användning av geodata är att datainsamling och ajourhållning idag till stor del är avgiftsfinansierad. Modellen med avgiftsfinansiering innebär att restriktioner sätts upp för vidarespridning
och vidareanvändning av informationen, något som är väldigt centralt i en utvecklad digital samhällsbyggnadsprocess där såväl medborgare som företag behöver komma åt och vidareanvända informationen på
ett effektivt sätt. En tydlig trend inom offentlig förvaltning är därför ökade krav på öppna geodata.
Öppna data kan definieras som "data som vem som helst fritt får använda, återanvända och distribuera". Öppen
data får därmed inte vara avgiftsbelagd och inga licensvillkor får inskränka på användningsvillkoren.
Trots att Sverige är ett av de länder som investerar mest i offentlig information, som databaser och register, är det andra länder som leder utvecklingen inom området öppna data. Studier som genomförts på
både nationell och EU-nivå visar entydigt på stor nytta av fritt tillgängliga offentliga data. Enligt en studie
från EU-kommissionen är geodata den mest värdefulla datakällan att öppna upp och göra fritt tillgänglig.
Den är central för innovation och tillväxt, för att effektivisera offentlig förvaltning samt för att realisera
åtaganden som Sveriges satsning på e-förvaltning. Sverige hör dock i en EU-ranking till bottenskiktet när
det gäller öppna geodata. De samlade erfarenheterna är att öppna geodata kan skapa både direkt och indirekt nytta, som vida överstiger kostnaden för finansieringen av öppna data.
Öppna geodata är en förutsättning för Malmö stads digitaliseringsarbete, transparens i verksamheterna samt ett effektivt
samarbete mellan förvaltningarna
Inom ramen för arbetet med Det Digitala Malmö har öppna geodata pekats ut som en av byggstenarna.
Tillgången till öppna geodata är en viktig del i ett framgångsrikt genomförande av programmet ”Det Digitala Malmö” och för att profilera Malmö som en innovativ, hållbar och öppen stad.
De tekniska förvaltningarna driver ett gemensamt utvecklingsarbete med syftet att ta fram en förvaltningsövergripande webbtjänst för tillgång till geodata i Malmö stad, mMap. Ytterligare förvaltningar och
kommunala bolag har visat intresse för tjänsten och tillgången till den information tjänsten tillhandahåller.
Nuvarande avgiftsfinansiering riskerar att hindra användningen av tjänsten och de nyttor som mMap innebär kan inte hämtas hem. Ett effektivt samarbete mellan förvaltningarna förutsätter en väl fungerande
digital informationsförsörjning och informationsflöde.
Öppna geodata är en förutsättning för en digital samhällsbyggnadsprocess
Inom ramen för regeringens arbete med att skapa förutsättningar för en digital samhällsbyggnadsprocess
lyfts öppna geodata på både nationell och kommunal nivå upp som en av förutsättningarna.
Stadsbyggnadskontoret har under 2017 inlett arbetet med att digitalisera stadsbyggnadsprocessen. Målet
med arbetet är en värdeskapande, öppen och effektiv stadsbyggnadsprocess där digitala teknologier har en
tydlig roll. Huvuddelen av den geodata som behövs för stadsbyggnadsprocessen bör vara öppen data så att
informationsflödet i processen blir effektivt och samtliga intressenter kan följa processen, delta i den och
lämna bidrag till den. Öppna geodata är en viktig förutsättning för att skapa transparens och delaktighet i
processen.
Öppna geodata medför ökad tillväxt på informationsmarknaden
Fri tillgång till geodata skulle också ge möjligheter till en ökad innovationskraft och gynna tillväxten på
informationsmarknaden vilket även är syftet med lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar
från den offentliga förvaltningen till följd av ett EU-direktiv. Trösklarna för användning av geodata hos
företag minskar samtidigt som allmänheten får fri tillgång till informationen.

IT-systemförvaltare
Förvaltningen har under de senaste åren resursförstärkts till följd av det ökade byggandet av bostäder,
skolor och förskolor i Malmö, samtidigt som kontorets IT-resurser varit oförändrade. IT-enheten ansvarar
för kontorets IT-verksamhet, daglig IT-support, inköp av hårdvara samt tillhandahåller IT-kompetens vid

bland annat digitaliseringssatsningar, ansvarar för systemfloran samt kontakt och samarbete med centrala
IT.
Förutom ökat antal medarbetare som IT-enheten stödjer dagligen ställer nya krav och omvärldstrender
krav på kontorets IT-resurs- och kompetensbehov.
•
•
•
•
•
•

Det Digitala Malmö medför tekniska satsningar som ställer krav på respektive förvaltnings ITenhet, exempelvis ny plattform, utbyggnad av trådlöst nät och databasmiljöer.
Inom digitaliseringsarbetet är IT-kompetens en förutsättning för genomförande av satsningarna
och för att de är kompatibla med resterande systemflora på förvaltningen och i stadens övergripande system.
Centrala IT-S har senaste åren ökat sina krav avseende arbetsgrupper, inventering/ riskanalyser av
systemstöd samt förnyelsetakt av datorer.
Införandet av GDPR medför ökade krav på IT-kompetens på förvaltningen.
Förvaltningen har en omfattande systemflora som ska genomgå riskanalyser.
Implementeringen av systemförvaltningsmodellen, där IT kan arbeta proaktivt och i en stödjande
roll för verksamheten, kräver IT-kompetens.

Trygghetsarbete
Stadsbyggnadskontoret har på grund av bristande resurser normalt svårt att driva tillsyn mot olovliga samlingslokaler för uppsökande tillsyn och anmälningar från allmänheten handlar oftast om överträdelser i
direkt anslutning till den egna bostaden. Under 2017 och 2018 erhöll Stadsbyggnadskontoret extra medel
inom ramen för Tryggare Malmö vilket inneburit att insatserna har samordnats med andra myndigheter,
vilket har effektiviserat tillsynen genom att förenkla tillträde till lokaler, minska behovet av planering, förbättra informationsunderlaget och förenkla uppföljning.
De flesta bränder i byggnader sker i bostäder. Det finns därför en viktig säkerhetsfråga kopplat till olovliga
bostäder. De sämsta boendena misstänkts ofta ingå i ett system där utsatta personer utnyttjas, exempelvis
som illegal arbetskraft. Insatser mot olovliga boenden kan därför verka brottsförebyggande och ge stor
samhällsnytta.
Oseriösa fastighetsbolag har utnyttjat att många har svårt att få tag i en bostad. Detta genom att hyra ut
industrilokaler och källare som bostäder eller att utan nödvändiga tillstånd hyra ut bostäder avsedda för en
familj till många olika familjer. Detta har skapat bostäder med dåligt brandskydd och mycket bristfälliga
bostadskvalitéer.
Stadsbyggnadskontoret har möjlighet att förbjuda användningen av bostäder med allvarliga säkerhetsbrister och kräva rättelse vid bristande bostadskvalitéer eller när boende strider mot detaljplanen. För att
minska risken för att Malmöborna skadas i sin bostad och motarbeta de som tjänar på dåliga bostäder,
anser stadsbyggnadskontoret att det är viktigt att satsa på en utökad bostadstillsyn.

Delaktighet
Delaktighet och insyn i stadens planerings- och beslutsprocesser är en viktig fråga för Malmö. Det konstateras i Malmökommissionens rapporter och lyfts i Malmö stads egna målkedja. Stadsbyggnadsprocessen är
komplex där många intressen ska vägas samman. Förmågan till tidiga dialoger kan ge ett bättre beslutsunderlag, leda till ökad tillit mellan boende, stärkt ansvarstagande för gemensamma angelägenheter och leder
förhoppningsvis även till färre överklaganden. Det ökar också stadsbyggnadskontorets möjlighet att vara
transparent i det komplexa sammanvägningsuppdrag vi har.
När stadsområdena avvecklades 2017 förlorade de tekniska fackförvaltningarna viktiga geografiska kopplingspunkter till Malmöborna och vi behöver nu bygga upp den förmågan på annat sätt för att möta beho-

ven av delaktighet och insyn.
Delaktighetsfrågan har aktualiserats på olika sätt inom staden. Gatukontoret har sedan några år tillbaka
inrättat en dialogenhet och stadsbyggnadskontoret tillsatte under 2018 en delaktighetsledare som ska samordna dialogarbete tillsammans med andra förvaltningar inom Malmö stad, fastighetsägare, civilsamhället
m.fl. Under 2018 utreder också stadskontoret en modell för samordnad medborgardialog i staden.

Tillgänglighetsfrågor
Under våren 2017 beslutade ledningsgruppen att detaljplaner ska skickas till tillgänglighetsrådgivaren på
remiss. Detta har lett till att tillgänglighetsfrågorna blivit mer aktuella i detaljplanerna och följder som kan
uppstå i nästkommande led på grund av bristande tillgänglighet blivit uppmärksammade i ett tidigare
skede. Långa handläggningstider hos tillgänglighetsrådgivarna kan innebära fördröjning i detaljplanarbetet.
Det är positivt att förvaltningen kan se att tillgänglighet har uppmärksammats även på övriga förvaltningar, dock innebär det att tillgänglighetsrådgivarna har fått en ökad belastning. Detta är en trend som kommer hålla i sig kommande år och därmed finns ett behov av utökad resurs för att kunna handlägga tillgänglighetsfrågor snabbare.
Den 1 juli 2018 träder den nya lagen om Bostadsanpassningsbidrag i kraft. Bostadsanpassningsbidrag ska
inte lämnas om de sökta åtgärderna behöver utföras på grund av avvikelser från bygglagstiftningens krav
på tillgänglighet. Nytt i den nya lagen att detta endast ska gälla om det är den sökanden själv som låtit bygga
bostaden eller som utfört ändringar i den, vilket skiljer sig från dagens praxis. Bostadsanpassningsbidrag
ska alltså kunna beviljas även om bostaden, när den byggdes eller byggdes om, avvek från gällande bygglagstiftning, under förutsättning att det inte är sökanden som låtit bygga bostaden eller utfört ändringar i
den. Detta för att personer med funktionsnedsättning inte ska gå miste om rätten till bostadsanpassningsbidrag av en anledning som han eller hon själv inte rår över.
Detta kan i förlängningen innebära att det blir det kommunala bostadsanpassningsbidraget som får täcka
upp för brister i tillgänglighet vid ny- och ombyggnation om dessa inte åtgärdas av byggherren vid själva
uppförandet av byggnaden. Granskning av ritningar och uppföljning av den färdiga byggnaden kommer
att kräva fler rådgivare.

Digital planprocess – äskat utökat kommunbidrag på 1 500 tkr
Stadsbyggnadskontoret har behov av att arbeta mer samordnat i sina processer och att få de tekniska systemen att bättre möta verksamhetens och kundernas behov. SBK behöver rusta sig för att kunna ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen medför på till exempel förändrade arbetssätt, kompetens och att
organisera arbetsuppgifter effektivare. Därför har vi under 2017-18 inlett ett projekt för processutveckling
och digitalisering. Projektet bedrivs genom två delprojekt processkartläggning och införande samt digital
agenda och digitaliseringsprojekt.
Under 2017 har ett arbete bedrivits för att ta fram underlag för en digital agenda som också linjerats med
stadens övergripande strategiska digitaliseringsarbete ”Det digitala Malmö” samt med inspel från nationella projekt av relevans. Det finns en mognadsanalys samt behov och insatser dokumenterade som framtagits i möten och intervjuer med nyckelpersoner i förvaltningen.
Stadsbyggnadskontoret har under 2018 inlett processförbättringsarbetet. Här har identifierats flera möjligheter att effektivisera genom digitalisering.
Generella vinster för en utökad digitaliserad ärendehantering är rättssäkrare, effektivare, högre kvalitet,
större likvärdig samt lättare spårbar information. Automatisering av informationslämning/hämtning samt
beslut och kommunikation sparar arbetstid samt gör hanteringen likvärdig. System och program som
hänger ihop tar bort dubbelinmatning, spar tid och ökar kvaliteten. Det finns potential för utveckling av
befintliga arbetsrutiner vid användande av system och program. Vidare att utveckla funktionalitet för att
koppla ihop information mellan program för smidigare flöden, minimera arbetsinsatser. På sikt finns behov av att anskaffa nya program och system. Vi behöver också avskaffa program och system som suboptimerar eller inte löser arbetsuppgifter på ett adekvat sätt. Detta innebär ofta oförutsedda kostnader. Införande av flera tjänster som möjliggör att den sökande själv hanterar sin information och följer sitt ärende
minskar handläggning, ökar autonomi och kvalitet.
Kontoret behöver tillhandahålla en gemensam digital miljö för att hantera all den samlade information
som skapas i ärenden. Det finns system idag men vi behöver använda samma så att all den information
som skapas i eller är relaterad till ett planärende är åtkomlig.
Äskandet innefattar konsultstöd och programvaror för att utveckla den digitala planprocessen som innefattar bland annat ärendehantering och användning av 3D och visualisering. Av äskandet är 500 tkr engångsinsatser för införande och förändringsarbete.

Öppna data - äskat utökat kommunbidrag 4 245 tkr och äskat omvandling kommunbidrag 2 155
tkr
I nedan avsnitt är nuvarande finansiering och förslag till ny finansiering av geodata i Malmö stad beskrivet.

Nuvarande finansieringsform
Fram till slutet av 80-talet har finansieringen av geodataverksamheten Malmö Stad skett via anslag till
stadsbyggnadskontoret. Nuvarande finansieringsmodell baseras på de riktlinjer som Svenska Kommunförbundet gav ut år 1993 angående finansiering av geodataverksamhet, då benämnt MBK-verksamhet
(mätning, beräkning, kartering). Riktlinjerna utgick från att MBK-verksamheter skulle finansieras via externa och interna avgifter samt via kommunbidrag med 1/3 vardera.

Förslag - ny finansieringsmodell för införande av öppna data
I nedan avsnitt är förslag till ny finansiering av geodata i Malmö stad beskriven.
Steg 1 - Omfördelning av kommunbidrag inom staden.
Avgiftsfritt utbyte av geodata i Malmö stad där geodata utgör en gemensam resurs. Dagens avgiftsfinansiering av geodata hindrar ett effektivt utnyttjade av informationen, skapar onödiga administrativa kostnader
och hindrar gemensamma digitala lösningar. Ett effektivt informationsflöde är även en förutsättning för
genomförandet av satsningen Det Digitala Malmö. Stadsbyggnadskontoret föreslår att avgiftsfinansieringen ersätts med en finansiering där geodata beslutas bli kommungemensam data som finansieras gemensamt inom Malmö Stad. Finansieringen hanteras genom en omfördelning av kommunbidrag motsvarande
det belopp som i dagsläget utgör avgifter till Stadsbyggnadskontoret.
Nuvarande avgifter från övriga förvaltningar om 2 155 tkr omvandlas till kommunbidrag till stadsbyggnadskontoret och samtliga förvaltningar ges tillgång till avgiftsfria geodata. Denna del innebär inga ökade
kostnader utan enbart en justering av kommunbidragsramar för övriga förvaltningar.
Steg 2 - Öppna geodata för medborgare, kommunala bolag och privata aktörer
För att öppna geodata ska bli verklighet behövs ett beslut om en långsiktigt hållbar finansieringsform.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att nuvarande avgiftsfinansiering från kommunala bolag och externa aktörer om 4 245 tkr ersätts med ett ökat kommunbidrag till stadsbyggnadskontoret. Detta innebär att geodata
kan tillhandahållas avgiftsfritt till medborgare och samtliga aktörer i samhället.
Om geodata inte öppnas upp för aktörer utanför Malmö stad behöver förvaltningarnas användning regleras så att en fortsatt avgiftsfinansiering inte äventyras. Det innebär att förvaltningarna endast kan använda
informationen i den egna verksamheten och inte tillhandahålla informationen till samarbetspartners och
externa aktörer.

IT-systemförvaltare - äskat utökat kommunbidrag på 600 tkr
För att möta det de tidigare beskrivna utmaningarna inom IT-området behövs förstärkning med en ITsystemförvaltare. Nedan bild beskriver antal medarbetare/IT-resurs inom några av de tekniska förvaltningarna.

Vid en jämförelse med övriga tekniska förvaltningar ligger stadsbyggnadskontoret på en mycket högre
nivå av antalet medarbetare per IT-resurs. Övriga tekniska förvaltningar har även förstärkt med kompetensen systemförvaltare.
Förvaltningen bedömer att en utökning av en IT-systemförvaltare är nödvändig för att kontorets ska
kunna ha en fortsatt hög service avseende inköp och IT-support för medarbetarna samt en framgångsfaktor i utvecklings- och digitaliseringsarbetet. Den nya tjänsten kommer att vara kontaktperson mellan verksamheten och IT-S samt representera kontoret i systemförvaltarforumet.

Trygghetsarbete - äskat utökat kommunbidrag på 1 800 tkr
Stadsbyggnadskontoret äskar medel för tre handläggare tjänster, 3 x 600 tkr, för ökad och fokuserad tillsynsverksamhet. Syftet är att öka hanteringen av ärenden avseende oseriösa fastighetsägare, olovligt boende och svartklubbar.
Avgörande för långsiktigt motverka oseriösa aktörer är att erfarenheter och arbetsmetoder som etablerats
via trygghetsprojektet förs över till ordinarie organisationer. Det behövs långsiktigt ihållande tillsyn och
myndighetssamarbete för att motverka den kultur av laglöshet som etablerats hos vissa fastighetsägare.
Stadsbyggnadskontoret behöver därför utöka med ytterligare tre handläggartjänster.

Delaktighetsteam - äskat utökat kommunbidrag på 1 200 tkr
Utveckla ett delaktighetsteam bestående av 2 personer för att verka som processtöd i utökat delaktighetsarbete, totalbelopp 1 200 tkr via kommunbidrag.
För att möta den ökade förväntan på delaktighet och insyn behöver stadsbyggnadskontoret växla upp sin
förmåga till tidiga och proaktiva dialoger. Under 2018 har kontoret tillsatt en delaktighetsledare som ska
samordna dialogarbetet och nu föreslår kontoret att tillsätta två tjänster som utgör ett processteam för
utökat delaktighetsarbete.
Idag har gatukontoret en dialogenhet med 11 medarbetare som stöttar gatukontorets arbete med delaktighets- och processarbete. Utöver denna finns en kommunikationsenhet med 12 medarbetare. I Helsingborg
har stadsbyggnadskontoret utsett en s.k. dialogutvecklare och Lund är på gång att bygga upp liknande
kompetens och kapacitet, för att möta invånares, civilsamhällets och branschens behov och förväntan på
delaktighetsarbete.
Under 2018 utreder stadskontoret, som ett uppdrag i årets budget, en modell för samordnad medborgardialog som går utöver de traditionella förvaltningsstrukturen.
De två personerna i stadsbyggnadskontorets processteam för utökat delaktighetsarbete kommer ha följande uppdrag:
•

Stötta stadsbyggnadskontoret genom att bedriva och samordna utökat delaktighetsarbete i plane-

•
•

ringsprocessens olika faser.
Utveckla nya metoder och arbetssätt för att kunna vara lyhörda för Malmöbornas behov.
Samverka med andra förvaltningar inom Malmö stad, branschen och civilsamhället.

Tillgänglighet - Permanent omvandling av befintligt kommunbidrag inom Stadsbyggnadsnämnden från bostadsanpassningsbidrag till stadsbyggnadskontoret på 600 tkr.
För att kunna möta upp mot det ökade behov som finns avseende tillgänglighetsfrågor behövs personalstyrkan utökas. Detta är en viktig fråga för att nå upp till KF-målsättningen att skapa en tillgänglig stad för
alla och för att granskning av detaljplaner utifrån ett tillgänglighetsperspektiv ska kunna handläggas snabbbare. För att nå upp till denna målsättning krävs utökning av en resurs utöver de 1,5 tjänster som finns
idag.
Bostadsanpassningsbidraget har under de senaste åren haft överskott, se tabell nedan.

Stadsbyggnadsnämnden föreslår en permanent omvandling av kommunbidraget för bostadsanpassningsbidraget motsvarande en tjänst till kommunbidrag för personalkostnader. Det innebär att kommunbidraget för bostadsanpassningsbidrag minskas med 600 tkr och kommunbidrag för Stadsbyggnadskontorets
bostadsanpassningsenhet ökar kommunbidraget med motsvarande belopp.

I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2019 med plan för 2020-2024.

Bilagor
Bilaga 1: Bilaga 1 Budgetskrivelse 2019 förändring i markinnehav
Bilaga 2: Bilaga 2 Budgetskrivelse 2019 Investeringsunderlag

Denna budgetskrivelse utgör nämndens information till kommunstyrelsen inför dess beredning av förslag
till budget som föreläggs kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges budget kommer att avse budgetåret
2019 med plan för 2020-2024.

I budgetskrivelsen beskriver tekniska nämnden fem stora utmaningar för perioden 2019-2024. Gemensamt för dem är att de berör hela Malmö stad och stora delar av nämndens verksamhet samt att de har
tydliga konsekvenser för nämndens ekonomi.
De fem utmaningarna är; Hög befolkningsökning, Hög arbetslöshet, Förtätning av Malmö stad, Ökat
underhållsbehov samt Trygghet.
Tekniska nämnden arbetar aktivt med olika verktyg för att möta utmaningarna. Stadens markinnehav är ett
viktigt redskap som skapar förutsättningar för att möta flera av dessa utmaningar. Även tekniska nämndens investeringar, kompetens och resurser är viktiga för att hantera dessa utmaningar.
Tekniska nämnden ska genom exploatering av kommunens mark bidra till att alla Malmöbor kan erbjudas
en bostad som motsvarar deras behov och ekonomiska förutsättningar. Ett allsidigt bostadsbyggande i alla
delar av staden vad gäller olika upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar och hustyper, ska bidra till en socialt
hållbar utveckling.
Kommunens markägande ska användas så att befintliga verksamheter kan utvecklas och att nyetableringar,
för varierande typer av verksamheter, med varierande typer av arbetstillfällen, möjliggörs. Det är angeläget
att detaljplaner för nya verksamhetsområden skyndsamt tas fram i enlighet med översiktsplanen och utbyggnadsstrategin.
Storstadspaketet kommer att vara en viktig del av nämndens arbete de kommande åren. Det innebär en
investering på cirka 4 miljarder kronor i satsningar på infrastruktur och det kommer även att byggas
26 750 bostäder kopplade till storstadspaketet och stråken längs de framtida elbusslinjerna i Malmö.
För att öka den upplevda tryggheten på allmän plats i Malmö fortsätter arbetet med BID Sofielund, antalet
trygghetspatruller utökas till fler delar av Malmö, trygghetsbelysningen förstärks och andra fysiska åtgärder
genomförs för att öka den upplevda tryggheten.
Under 2018 har arbetet med en hemlöshetsstrategi påbörjats. En viktig part i arbetet med att minska hemlösheten är arbetet med stadens privata hyresvärdar. Genom dialog och förtroendeskapanden aktiviteter
ökar förutsättningarna för att kunna få fler lägenheter att hyras ut till hemlösa. Ansvaret för upphandling
av dygnsboenden kommer att flyttas över till tekniska nämnden.
Tekniska nämnden har under de senaste åren tagit fram underhållsplaner för Malmö stads anläggningar.
Ett ökat underhållsbehov av Malmö stads anläggningar har uppstått med anledning av ökad belastning och
ett mer frekvent användande av anläggningarna. För att hantera underhållsbehovet kan tekniska nämnden
behöva omprioritera i verksamheten alternativt tillföra mer resurser att investera i ett antal anläggningar
som berörs av underhållsbehov.
Trots att kommunen har ett omfattande markinnehav, innebär förtätning av staden behov av nya markförvärv. Förtätningen innebär också att det kommer att krävas ställningstaganden om samutnyttjande av
mark, t ex skolgård och park. Mark och kapital är begränsade resurser och stadens nämnder behöver prioritera mellan markbehov för bostäder, näringsliv, kommunal service, grönområden, gator och torg, fritidsverksamhet men även mellan olika intressen och mål, både interna och externa.
Under 2018 pågår en organisationsförändring där tekniska nämndens båda förvaltningar, fastighetskontoret och gatukontoret, går samman och bildar en ny förvaltning per den 1 juli.
Exploateringsvinsterna bedöms uppgå till 240 miljoner kronor under 2019 och därefter 200 miljoner kronor per år resterande del av planperioden. Tekniska nämndens investeringsram uppgår till 921,4 miljoner
kronor år 2019. I budgetskrivelsen begär tekniska nämnden en utökad ram, uppgående till 40 miljoner
kronor, avseende bedömda saneringskostnader under 2019.

Malmö stad står inför flera utmaningar som berör tekniska nämndens verksamhetsområden. Stadens
markinnehav är ett viktigt redskap som skapar förutsättningar för att möta flera av dessa utmaningar.
Även tekniska nämndens investeringar, kompetens och resurser är ett viktigt redskap i stadsutvecklingsprocessen.
Tekniska nämnden beskriver här fem stora utmaningar för perioden 2019-2024. Gemensamt för dem är
att de berör hela Malmö stad och stora delar av nämndens verksamhet samt att de har tydliga konsekvenser för nämndens ekonomi.
De fem utmaningarna är;
•
•
•
•
•

Hög befolkningsökning
Hög arbetslöshet
Förtätning av Malmö stad
Ökat underhållsbehov
Trygghet

I budgetarbetet har tekniska nämnden arbetat med fokus på helhet, framtid och attityd;
Helhet – Vi har hela Malmö för ögonen när vi planerar staden, både fysiskt och socialt.
Framtid – Vi bygger för framtiden och för kommande generationer.
Attityd – Vi tänjer på gränser, utmanar och inspirerar till att göra Malmö ännu bättre för fler.

Enligt Malmö stads befolkningsprognos kommer befolkningen att öka med cirka 50 000 invånare fram till
2027. Det innebär en befolkningsökning på över 5 200 personer per år i genomsnitt under perioden. Befolkningen ökar som mest i gymnasieåldrarna, grundskoleåldrarna och bland äldre 75-84 år.
På grund av den höga befolkningsökningen är det en utmaning för tekniska nämnden att upprätthålla en
hög nivå vad gäller påbörjade nya bostäder. En beräkning av ökningen i antalet hushåll utifrån befolkningsprognosen visar att antalet hushåll i Malmö kommer att öka med 21 400 fram till 2027. Det innebär
cirka 1 900 hushåll eller bostäder per år. Samtidigt har det under en längre period byggts för få bostäder
för att gå i takt med befolkningsökningen och en uppskattning är att det behövs ytterligare cirka 8 000
bostäder för att Malmös bostadsmarknad ska vara i balans.
Det gäller även att skapa förutsättningar för tillgång till bostäder för bredare grupper, inte minst för hushåll med låg betalningsförmåga. Arbetet för att minska hemlösheten är fortsatt en utmaning för tekniska
nämnden. Det gäller framförallt att minska användandet av dygnsboenden för socialtjänsten genom att
erbjuda övergångslägenheter vilka innebär lägre kostnader. Målsättningen är att andrahandshyresgästen på
sikt ska kunna ta över kontraktet på lägenheten. Arbetet med att minska hemlösheten ställer krav på samverkan mellan berörda förvaltningar inom Malmö stads organisation.
Den höga befolkningsökningen påverkar alla stadens verksamheter. Tekniska nämnden måste ur detta
perspektiv möta behovet av mark och lokaler för kommunal service. Det ökade antalet Malmöbor påverkar även nyttjandet av stadens befintliga ytor till exempel parker och grönområden. Det kommer också
ställas högre krav på att kunna förflytta sig inom staden på ett tryggt sätt.
Staden kommer fortsätta växa under många år och ett flertal av ramarna för den fysiska infrastrukturen
finns redan. En viktig del av arbetet handlar om attraktivitet. Storstadspaketet kan bli en framgång för
planeringen av den fysiska staden, det behövs motsvarande krafttag för planeringen av den sociala staden
för att Malmö ska uppfylla sin fulla potential. De investeringar som planeras inom storstadspaketet riktas

främst mot mobilitet och bostäder. Detta ökar behovet av en strategi som berättar hur mötesplatser, torg,
parker och aktiviteter skall följa investeringar i mobilitet och bostäder. Vi kan inte öka på ena sidan utan
att kompensera på den andra.

Malmö har en hög arbetslöshet. Sett ur ett nationellt perspektiv finns det även en stor andel Malmöbor
som saknar gymnasiekompetens. Det gäller särskilt arbetslösa ungdomar och yngre män. Utmaningen är
att möjliggöra fler arbetsplatser för en ökande befolkning. Dessvärre råder det brist på arbetsplatser som
matchar de arbetslösa Malmöbornas behov och det behövs därför ett mer diversifierat näringsliv.
En del av Malmös hushåll har relativt låg betalningsförmåga. Så många som 20 000 hushåll kan ha svårt att
efterfråga en nybyggd bostad, och tre fjärdedelar av dessa en bostad i det befintliga bostadsbeståndet.
Många är unga, har invandrarbakgrund och har en begränsad förankring på både arbets- och bostadsmarknaden. Utmaningen med bostäder för hushåll med låg betalningsförmåga är nära kopplat till Malmös
höga arbetslöshet.
För Malmös del är efterfrågan på mark för företagsetableringar för närvarande stark. Den starka konjunkturen drivs bland annat av det låga ränteläget. Rådande konjunkturläge innebär även ett högt kapacitetsutnyttjande inom exempelvis konsult- och entreprenadbranscherna.
De nya arbetsplatser som tillkommit under de senaste åren har framför allt varit kontorsarbetsplatser, som
vänt sig såväl till Malmöbor som till inpendlande från kranskommunerna. Förutom nya kontorsarbetsplatser är det viktigt att skapa fler arbetsplatser med jobb som kan efterfrågas av Malmöbor utan högre utbildning. Det kan gälla arbetsplatser som skapas i verksamhetsområden inom exempelvis bygg-, logistik-,
industri- och lagerfunktioner. Det är därför viktigt att kunna utveckla befintliga och nya verksamhetsområden med nya arbetsplatser parallellt med att förutsättningar skapas för kontorsetableringar i stationsnära
lägen. Detta sammantaget skapar förutsättningar för att Malmö ska kunna fortsätta utvecklas som en regional storstad och samtidigt möjliggöra att fler Malmöbor kommer i arbete.
En särskild utmaning är ledig mark för mindre verksamheter och industrier. För denna kategori återstår
endast en begränsad andel mark i utbyggnadsområden i dagsläget.

Malmö är en liten kommun till ytan som totalt uppgår till 16 000 ha. Det kan jämföras med Göteborgs
45 000 ha eller Lunds 42 700 ha.
Malmö stad är en stor markägare inom kommunen och äger drygt hälften av marken innanför kommungränsen. Marken ger rådighet över stadens utveckling när det gäller boende, arbetsplatser, offentlig service,
fritidsverksamhet och rekreationsområden. Mark och kapital är begränsade resurser och vi behöver prioritera mellan markbehov för bostäder, näringsliv, kommunal service, grönområden, gator, torg och fritidsverksamhet men även mellan olika intressen och mål, både interna och externa. Det är därför av yttersta
vikt att samtliga nämnder samarbetar nära i stadsbyggnadsprocessen och att nämnderna gemensamt samordnar både sina mål och planer.
Ett sätt att ta tillvara marken är att förtäta. Förtätningen av staden innebär att bygga tätt och hållbart i
befintlig stadsmiljö. Att omvandla industrimark till mark för bostäder och kommunal service innebär höga
investeringsutgifter, men även höga kostnader för drift och underhåll. Genom detta arbetssätt maximeras
dock resursutnyttjandet av marken. Vid planeringen av nya arbetsplatser behöver även kommunikationerna och infrastrukturen ses över så att rätt förutsättningar ges för att ta sig till sitt arbete med hållbara
färdmedel.
I en attraktiv stad måste det finnas möjligheter att utöva olika typer av fritidsintressen. Tekniska nämnden
upplåter med arrende mark till kolonier, odlingslotter, båt- och fiskeklubbar, scoutverksamhet med mera. I
takt med stadens förtätning och nya detaljplaner uppstår emellanåt behov av att avveckla befintliga områden för trädgårdskolonier och djurkolonier eller annan ideell verksamhet. I översiktsplanens planerings-

riktlinjer nämns att ”existerande koloniområden och fritidsbyar skall bevaras eller ersättas med likvärdiga
områden”. Tekniska nämnden ska ange områden där man skulle kunna lokalisera avvecklade områden
eller rent av etablera nya.
I förtätning av befintlig stad påverkas omgivningen av pågående byggnationer på ett helt annat sätt än när
utbyggnad sker i stadens bebyggelserand. Störningar i form av buller, byggtrafik och begränsad framkomlighet är inte ovanligt och påverkar naturligtvis både boende, näringsidkare och trafikanter. I en högkonjunktur byggs det dessutom på många ställen samtidigt vilket ytterligare förstärker komplexiteten. Dessa
omständigheter påverkar projektens kostnader och tidplaner, då olika hänsyn behöver tas för att förbättra
framförhållningen och för att minimera störningen för tredje man.
En stor utmaning är att bygga både tätt och grönt. Eftersom fler människor kommer att dela på de befintliga grönytorna finns det risk att andelen grönyta per person minskar. Gröna väggar kan tillföra hållbara
och gröna lösningar men ger inte samma ekosystemvärde som markytor eller vistelseytor för människan.
Att bygga en tät och grön stad kan innebära en risk att parkmark tas i anspråk. Den täta och gröna staden
ställer krav på utveckling och förädling av befintliga ytor i hela staden. Särskilt viktigt är detta i innerstaden
som annars på sikt kan minska i attraktivitet och trygghet.

Tekniska nämnden har under de senaste åren tagit fram underhållsplaner för Malmö stads anläggningar.
När underhållsplanen tas fram görs en inventering av anläggningen för att bedöma dess status, undersöka
om den har rätt funktion och för att säkerställa att livslängd upprätthålls. I vissa fall visar underhållsplanen
att anläggningen har ett ökat underhållsbehov. Det ökade underhållsbehovet har uppstått med anledning
av ökad belastning och ett mer frekvent användande av anläggningarna.
En inventering av Malmö stads gator och dess beläggningar har genomförts under 2017. Resultatet visar
att det finns ett ökat underhållsbehov av gatornas beläggningar, som kommer att behöva hanteras från
2019 och framåt. Det ökade underhållsbehovet beror framförallt på mer trafik, tyngre fordon, smalare
körbanor och fler grävningar. En del av underhållsbehovet kommer att hanteras genom storstadspaketets
insatser och genom de projekt som kommer att genomföras kommande år. För närvarande pågår analyser
av inventeringen för att närmare kunna bedöma hur stort underhållsbehovet är och vilka insatser som
behöver genomföras.
I de underhållsplaner som tagits fram visar det sig även att det inom områdena trafiksignaler, havs- och
kanalmuddring, träd och temalekplatser finns ett ökat underhållsbehov som behöver hanteras från 2019.
En del av underhållsbehovet kan hanteras genom driftåtgärder medan andra behöver hanteras genom en
ökad reinvesteringsram.

Den upplevda tryggheten går ner, trots att mätningar visar att samhället i stort blir tryggare. Ett fungerande stadsrum är ett stadsrum där människor är i rörelse. Detta är i sin tur en förutsättning för ett tryggt
stadsrum.
Polisens trygghetsmätning från 2017 visar att renhållningen påverkar den upplevda tryggheten. En utmaning är att den upplevda och faktiska renhållningen påverkas negativt av att renhållningsansvaret är fördelat på dels gatukontoret och dels fastighetsägarna. Då renhållningen utförs vid olika tidpunkter ges ett
helhetsintryck där det aldrig är rent överallt samtidigt.
Även den upplevda tryggheten går hand i hand med sättet vi transporterar oss på. Kombinationen av
dessa är viktig för stadens attraktivitet och jämlikhet för arbetsmarknad och hållbar tillväxt. Planeringsprinciper för trygghet och aktivering av stadsrummet kommer därför att ha utökat utrymme i mobilitetsarbetet.
Ju högre inkomst per hushåll, desto fler resor per dag görs och desto fler resor av dessa görs med bil. En
hög tillgänglighet för alla Malmöbor är eftersträvansvärt och att en större andel väljer gång, cykel och kol-

lektivtrafik för att Malmö ska bli mer tillgängligt för fler. Dessa yteffektiva färdmedel ska prioriteras i
Malmö. Cykelbanenätet fortsätter att byggas ut längs med huvudgatorna och vid saknade länkar. Kapacitet
tillförs i cykelvägnätet för att möta framtidens efterfrågan från cykelresande.
En stad som främjar rörelse och vistelse på gator, torg och allmänna platser skapar förutsättningar för ett
rikare stadsliv. Detta tillsammans med orienterbarhet, mänsklig skala, varierad och intressant stadsmiljö
bidrar till tillit, förståelse, sociala kontakter och trygghet. Variationen av butiker, kontor, bostäder och
publika verksamheter ut mot gatan aktiverar stadsrummet och skapar dessutom en trygghet under stora
delar av dygnet.
Arbetet med trafiksäkerhet fortsätter med fokus på huvudgatunätet och på att öka måluppfyllelsen gällande gruppen måttligt och lindrigt skadade.

Under 2018 har Kommunfullmäktige givit tekniska nämnden tre stycken uppdrag att arbeta med:
1. Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att exemplifiera hur man arbetar med att integrera de globala
målen i samverkan med andra nämnder och externa aktörer.
2. Miljönämnden och tekniska nämnden ges i uppdrag att kartlägga förekomsten av föroreningar av plast,
mikroplast och läkemedelsrester i Malmös vatten och lämna förslag på åtgärder.
3. Tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram bostäder för hemlösa som blir bättre och billigare.
Resultatet av dessa uppdrag kommer att vara viktiga inspel i 2019 års verksamhet.

Under 2018 har tekniska nämnden givit sina förvaltningar sex stycken uppdrag att arbeta med:
1. Att tillsammans med stadens berörda förvaltningar och nämnder ta fram en tydlig modell för investeringsstyrning som syftar och leder till ett stimulerat bostadsbyggande, satsningar på kollektivtrafik och
cykel samt en attraktiv stadsmiljö på ett socialt hållbart sätt.
2. Ta fram riktlinjer för när och vilka sociala villkor ska ställas i exploateringsavtal.
3. Att ta fram förslag på hur planprocessen ska bidra till den sociala hållbarheten när nämnden är beställare.
4. Gatukontoret ges i uppdrag att tillsammans med polisen ta fram en utbyggnads- och investeringsplan
för trygghets- och hastighetskameror på strategiska platser i Malmö.
5. Förvaltningarna får i uppdrag att se över hur takten i jämställdhetsintegreringen kan ökas, särskilt så att
perspektivet tidigt får utrymme i planeringsprocesser.
6. Gatukontoret får i uppdrag att undersöka förutsättningarna och behovet av fler samverkansprojekt i
andra bostadsområden liknande BID Sofielund.
Resultatet av dessa uppdrag kommer att vara viktiga inspel i 2019 års verksamhet.

Tekniska nämndens sätt att möta utmaningarna beskrivs nedan med hjälp av olika verktyg och resurser
som finns inom tekniska nämndens verksamhetsområde.

Tekniska nämndens strategidokument ska, även om de omfattar ett avgränsat verksamhetsområde, ha hela
Malmö för ögonen. De ska tydligt koppla till Malmö stads målstruktur såväl som till de globala hållbarhetsmålen. De globala målen innebär en ny kraftsamling kring hur vi kan arbeta både effektivare internt
men också mer holistiskt i strategisk samverkan för att nå gemensamma målsättningar, att känna gemensamt ansvar och kanske också uppnå en högre verkansnivå inom respektive nämnds ansvarsområde.
Nämnden vill koppla ett tydligt grepp kring dessa frågor för att nå verklig förändring för både befintliga
och kommande Malmöbor.
Inom processen BID Sofielund (business improvement district) görs en satsning, genom ett mångmiljonstöd från tillväxtverket. Detta för att få EU:s Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen på plats i Sofielund.
Tekniska nämndens strategidokument ska också tänja gränser, utmana och inspirera till att göra Malmö
ännu bättre för fler. 2019 och framåt har strategierna en tydlig plats och process i den nya organisationen
och genomsyrar nämndens arbete. Det pågår en översyn av strategidokument som kommer att fortgå
under 2019. I de fall det är relevant bör strategier revideras för att spänna över hela den nya förvaltningens
uppdrag. En ny trygghetsstrategi och en ny cykelstrategi är under framtagande. För att förvaltningen effektivt ska kunna arbeta mot stadens gemensamma mål, kommer tekniska nämnden att ta fram en plan för
framtagande av strategier.

Storstadspaketet, med en planerad genomförandefas åren 2018-2031, är en stor investering på cirka 4
miljarder kronor. Det ska byggas 26 750 bostäder i Malmö kopplade till elbusslinjernas influensområden
fram till 2035. Tilltron till arbetet med hela storstadspaketet är stort. Här finns möjligheter att anställa
arbetslösa Malmöbor genom de entreprenader som kommer att ske kopplat till bostadsbyggande och infrastruktur. En fungerande organisation och ett välfungerande upplägg och struktur på arbetet är ett måste
för att maximera effekterna av en så stor investering. I arbetet med storstadspaketet finns identifierade
stråk runt elbusslinjerna som täcker stora delar av Malmö tätort. Inom dessa stråk ska de 26 750 bostäderna byggas och det finns stora möjligheter kopplade till dessa stråk. En aktiv markpolitik från tekniska
nämnden i dessa stråkområden kan vara ett sätt framåt för att nå målet med 26 750 bostäder.
För att få största möjliga effekt av satsningen med storstadspaketet behövs en kraftsamling och en utvecklad strategi för hur Malmöbor, fastighetsägare, exploatörer och näringsidkare skall se möjligheterna och
potentialen. Storstadspaketet kommer ta stora resurser i anspråk de kommande åren både budgetmässigt
och resursmässigt, där vi redan nu ser att vi som beställare konkurrerar med utförarna (konsulter och entreprenörer) om samma personella resurser. Det gäller inte bara projektledare och planeringsledare för
kollektivtrafikstråken och cykelutbyggnaden utan också för utveckling av offentliga miljöer och mötesplatser, exploatering och bostadsbyggande, dialogprocesser, näringslivsutveckling och sysselsättningsinsatser.
Tekniska nämnden bedömer att en ytterligare utökning av personalstyrkan är att vänta inför nästkommande år.
Under 2019 kommer planeringsprocesser fortgå för busslinje 4, 10 och 8. Även för busslinje 2 och busslinje 6 kommer förstudier att startas upp under året. Den nya bron för kollektivtrafik över varvsbassängen
ingår i åtgärderna för linje 5. Den är viktig att få på plats så tidigt som möjligt. Därför drivs planering och
förberedelser för den vidare under 2019 i samråd med Varvsstaden AB. Målsättningen är att ha bron på
plats 2021-2022. På delar av sträckan längs linje 5 kommer det också att byggas cykelbana samt genomföras punktvisa större ombyggnader av gatumiljön under perioden 2020-2024. 2024 kommer linjen att få nya
fordon som helt drivs med el.

Under 2019 kommer byggarbeten utmed linje 8 att fortsätta med byggnation av busshållplatser, cykelbana
och stadsmiljö vid Lindängens centrum samt start av ombyggnad av Davidshallsgatan inkluderande ny
cykelbana och nya hållplatser. Åren därefter fortsätter det med ombyggnader av Södra Förstadsgatan, PerAlbin Hanssons väg och Eriksfältsgatan fram till Heleneholmsstigen. Trafikstart för Malmöexpressen på
linje 8 blir december 2021. Sträckan mellan Lindängens centrum och Nydala kommer sedan att byggas om
med start för de första etapperna 2023.
Ombyggnaderna för Malmöexpressen på linje 4 planeras börja 2022 och bli klara 2024 då trafiken ska dra
igång.
Längs kommande linje 10 (västra delen av nuvarande linje 8) kommer under åren 2019-2023 busskörfält,
hållplatser och cykelbanor byggas i samband med pågående exploateringsprojekt utmed linjen. I första
hand handlar det om sträckningen utmed Hyllie boulevard norr och söder om Hyllie station samt sträckningen utmed Citadellsfogen. Motsvarande åtgärder kommer att genomföras för linje 6 längs Påskliljegatan och Pildammsvägen i samband med exploateringen av Holmastaden som förväntas starta under perioden.

Under 2018 byggs station Rosengård och stationerna Persborg och Östervärn byggs om och anpassas för
den nya pågatågstrafiken på Kontinentalbanan. Trafikstart med avgångar en gång per halvtimme och riktning sker i december 2018. Malmö stad har träffat avtal med Skånetrafiken om tillköp av denna pågatågstrafik. Avtalet innebär att Malmö stad finansierar det ekonomiska underskott som uppstår när resenärsintäkter räknas av från kostnader för att bedriva trafiken. Avtalet gäller till 2024 och medför således kostnader som påverkar Malmö stads driftsbudget under hela perioden 2019-2024. Skulle dock underskottet
understiga 50 % av trafikkostnaden under ett kalenderår upphör avtalet att gälla efter 18 månader och
Region Skåne tar över det ekonomiska ansvaret.
När de nya stationerna är klara är det aktuellt med att förtäta de stationsnära områdena, både med bostäder och handel. Detta arbete måste påbörjas 2018 men fortsätter 2019 och framåt.
En analys av det stationsnära området kring Rosengårds nya station har tagits fram. Detta för att se om
området har förutsättningarna att bli en ny destinationspunkt som attraherar besökare till området och
som kan blir en naturlig del att besöka i anslutning till stationen. Målet är att skapa ett område som fortfarande har kvar en del av sin karaktär och kultur och som samtidigt ger ett tryggt och säkert intryck och
även är ett område som präglas av seriöst företagande och välkomnande miljöer. Idéer finns om en ny
caféverksamhet i Enskifteshagen, odlingskoncept, cykelverkstad med Sofielundspatrull, ny e-handelspark,
ny restaurangmiljö kopplad till mikrobryggerier och livsmedelsproduktion samt fokus på kvinnligt entreprenörskapande. Inom området finns redan nu möjligheter att utveckla en del inom befintlig miljö med
gammal gårdsmiljö, lokal som ägs av fastighetskontoret mm. Inspiration har hämtats från bland annat
Lissabon, Berlin och Köpenhamn om hur urbana miljöer kan utvecklas.

En central del av tekniska nämndens verktygslåda är stadens markinnehav som skapar förutsättningar för
att möta de framtida utmaningarna. Inför en sviktande konjunktur måste tekniska nämnden fortsatt investera i stadsbyggnad och infrastruktur. Det ska även vara attraktivt att investera i samtliga Malmös områden. Med bakgrund av detta är det aktuellt att göra strategiska markförvärv med hänsyn till stadens långsiktiga utveckling och framtida infrastruktur.
Marken som tekniska nämnden förfogar över arrenderas ut och upplåtes till odlingslotter, koloniområden,
jordbruk och alla möjliga olika verksamheter. Upplåtelseavgifterna ska spegla en avkastning på en försiktig
uppskattning av markens marknadsvärde. De senaste årens utveckling på markpriserna resulterar därför i
relativt höga höjningar av både arrendeavgifter och tomträttsavgälder. Högre nyttjanderättsavgifter innebär att nyttjanderättshavaren ställer större krav på Malmö stad som upplåtare.
Det pågår en översyn av principerna för avgäldsreglering beträffande främst flerbostadshus. Detta kan

innebära förändrade tomrättsintäkter för Malmö stad framöver.
Ett av kommunfullmäktiges mål med stadens näringslivsarbete är att Malmö ska ha ett bra företagsklimat
och uppfattas som en attraktiv stad att etablera och driva företag i, vilket leder till ekonomiskt hållbar utveckling. Tekniska nämnden ska bidra med tillgång till mark, nätverksbyggande mellan företagare samt
vägledning vid etableringar. Malmö stads markägande ska användas så att befintliga verksamheter kan
utvecklas och nyetableringar, för varierande typer av verksamheter, med varierande typer av arbetstillfällen, möjliggörs.
Efterfrågan på mark för kontor bedöms bli fortsatt stark, och inte minst Hyllieområdet bedöms som
mycket attraktivt för kontorsetableringar. Ett gemensamt åtagande är att löpande ha kontorsbyggrätter om
minst 100 000 kvm BTA i färdiga eller pågående detaljplaner i attraktiva stationsnära lägen såsom Malmö
C, Triangeln och Hyllie. I mitten/slutet av budgetperioden tillkommer Nyhamnen som utbyggnadsområde.
Vad gäller mark i särskilda verksamhetsområden är efterfrågan för etablering av företag fortsatt stor medan lagret av planlagd mark i princip är slut. Det är angeläget att detaljplaner för nya verksamhetsområden
skyndsamt tas fram i enlighet med översiktsplanen och utbyggnadsstrategin. Planarbete har påbörjats för
närvarande för Fortuna Hemgården, området sydväst om Lockarps trafikplats, Elisedal samt för Ollebo.
Byggstart för dessa områden förväntas 2019-2021. Tekniska nämndens mål är att bygga upp det lager av
planlagd mark som möjliggör att den redovisade ambitionsnivå kan uppnås.

Tekniska nämnden ska genom exploatering av kommunens mark bidra till att alla Malmöbor kan erbjudas
en bostad som motsvarar deras behov och ekonomiska förutsättningar. Ett allsidigt bostadsbyggande i alla
delar av staden vad gäller olika upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar och hustyper, ska bidra till en socialt
hållbar utveckling. Bostadsbyggande är en långsiktig, tidskrävande och komplex process som involverar ett
flertal aktörer, både inom de offentliga och privata sfärerna. Riktlinjer för bostadsförsörjning är i Malmös
fall de bostadspolitiska mål som ingår i pågående översyn av översiktsplanen för Malmö samt Handlingsplan för bostadsförsörjning som uttrycker hur Malmö stad arbetar för att nå målen. Metoder för att integrera sociala åtaganden för byggherrarna i avtal om markanvisning kommer att vara ett tydligt fokusområde. Insatser för att skapa fler bostäder för hushåll med låg betalningsförmåga blir extra viktig och Malmö
stads markägande ska användas så att förutsättningar skapas för nyproduktion av bostäder med fokus på
hyresrätter till rimliga kostnader.
Tekniska nämnden gör bedömningen att det under åren 2019-2023 i genomsnitt kommer att kunna byggstartas uppskattningsvis 1500 bostäder per år på mark som kommunen tillhandahåller. Exempel på områden där byggstarter kommer att ske är Hyllie, Västra hamnen, Holmastan och Sege Park. Utöver dessa
områden tillkommer projekt i bland annat Lindängen, Hästhagen, Sorgenfri – kvarteret Brännaren, området vid Kalkbrottet söder om Elinegård och eventuellt även Fortuna Hemgården. Bostadsbyggandet i
Nyhamnen förutsätter en kraftsamling för att skyndsamt ta fram nya detaljplaner. Möjlig byggstart för nya
bostäder per år på mark som kommunen tillhandahåller, i kombination med exploatering av privat mark,
bedöms täcka behovet av nya bostäder kopplat till befolkningsprognosen. Fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret och Malmös kommunala bostadsbolag (MKB) har en gemensam leveransplan som ska möjliggöra realiserandet av MKBs nyproduktionsplaner. Tekniska nämndens mål är att MKB varje år ska tilldelas kommunal mark för minst 400 nya bostäder genom markreservationer och/eller markanvisningsavtal.
Planeringen för Nyhamnens utveckling har pågått de senaste åren med bland annat framtagandet av förslag till fördjupad översiktsplan. Området bedöms bli attraktivt för nya bostäder, kontor med mera i
centralt och havsnära läge. Inom området finns potential för uppskattningsvis 6 000 nya bostäder, varav
cirka 4 000 på kommunens mark. Byggstart bedöms preliminärt till år 2021. Enligt nuvarande bedömning
kommer utbyggnaden av Nyhamnen att pågå till 2055. Total investeringsutgift för tekniska nämndens
investering i Nyhamnens utbyggnad bedöms i nuläget till cirka 2 600 miljoner kronor och de totala inkomstmöjligheterna till cirka 2 800 miljoner kronor. Utbyggnaden kommer att vara "framtung" genom att
omfattande investeringar, bland annat iordningställande av mark och kajer, kommer tidigt i projektet me-

dan huvuddelen av inkomsterna förväntas senare.
En stor utmaning är kopplingen av storstadspaketets åtagande om bostadsbyggande på 26 750 bostäder i
Malmö fram till 2035 kopplade till elbusslinjernas influensområden.

Malmö stads arbete med CTC (Communities That Care) kan vara ett verktyg i arbetet med att lyfta socialt
utsatta områden. CTC är en metod som innebär att problematik i ett område identifieras på ett tidigt stadium. Genom denna process är utgångspunkten också att kunna förebygga utsatthet och kriminalitet.
Tekniska nämnden bör följa detta arbete nära då möjligheterna till samverkan kring ökad trygghet och att
stärka särskilda områden är stor.
Tekniska nämndens möjligheter att ensam möta den ökade upplevda otryggheten blir svårare och svårare.
Vi har ett ansvar för det offentliga rummet men ansvaret för tryggheten delas av fler. Här behöver vi hitta
sätt att växla upp det sociala förvaltandet av gemensamma ytor och platser. I den kommande trygghetsstrategin kommer det lyftas fram ett systematiskt arbetssätt för hela nämndens verksamhetsområde. Detta
ska underlätta för en mer samlad och riktad insats i arbetet för trygghet.
För att på kort sikt möta den ökande nedskräpningen i staden behöver tekniska nämnden utföra riktade
insatser i områden där nedskräpningen är som störst. I Sofielund har under ett par år en städpatrull renhållit enligt konceptet ”vägg till vägg” med gott resultat. Då satsningen varit framgångsrik utökades konceptet
inom fem nya områden 2017 som fortsätter under 2018. Under 2018-2020 genomförs ett försök tillsammans med fastighetsägare på Södergatan där renhållning sker i samverkan. På kort sikt har dessa insatser
gett ett gott resultat med mindre skräp på allmän plats inom de områden insatserna genomförs. Utvärdering av dessa insatser genomförs löpande och förhoppningen är att de faller väl ut så att de kan fortsätta
framöver.
För att öka den upplevda tryggheten hos Malmöborna och möta behovet av renhållning behövs en långsiktig satsning på renhållningsinsatserna. Även den ökade befolkningen påverkar behovet av renhållning
vilket medför utökade kostnader för att behålla nuvarande kvalitetsnivå. Renhållning kommer behöva
utföras med fler riktade insatser där behovet är som störst och på helger och kvällar på platser där det idag
endast renhålls på vardagar.
För att öka den upplevda tryggheten på allmän plats i Malmö fortsätter påbörjat arbete med BID Sofielund, antalet trygghetspatruller utökas till fler delar av Malmö, trygghetsbelysningen förstärks och andra
fysiska åtgärder genomförs för att öka den upplevda tryggheten.

En befolkningsökning skapar ett behov av utbyggd kommunal service samtidigt som en hög andel av
fastighetsbeståndet är i behov av renovering eller ersättning. Tillsammans ställer det stora krav på flexibilitet i markanvändningen med tillfälliga lösningar samtidigt som nybyggnationen är hög.
Den stora andel tillfälliga lokaler som tagits fram kommer inom ett par år behöva ersättas varför en strategisk utbyggnad för all kommunal samhällsservice behöver tydliggöras för att markreservationer ska kunna
ske. Behovet ställer stora krav på den kommunala servicen vilket föranlett att tekniska nämnden begärt att
kommunstyrelsen ska tillsätta en utredning för att analysera och identifiera vilken samordning och styrning
Malmö stad ska ha avseende stadens lokalförsörjning.

En viktig part i arbetet med att minska hemlösheten är arbetet med stadens privata hyresvärdar. Genom
dialog och förtroendeskapanden aktiviteter ökar förutsättningarna för att kunna få fler lägenheter att hyras
ut till hemlösa. Målet är att cirka 30 procent av andrahandshyresgästerna i övergångslägenheter årligen tar
över kontrakten och blir förstahandshyresgäster. Ett arbete pågår för att fler hyresvärdar ska godta försörjningsstöd och andra typer av socialförsäkringsersättningar som godtagbar inkomst. På detta sätt kan

fler övertag ske. En absolut majoritet av de hyresvärdar som tekniska nämnden samarbetar med avseende
övergångslägenheter godkänner redan idag ovannämnda inkomster för andrahandshyresgästerna trots att
detta är ett undantag från deras ordinarie uthyrningspolicy.
I många länder inom EU finns olika typer av subventionerade bostäder som ”social housing” eller ”affordable housing”. På grund av juridiska skäl har kommunerna i Sverige inte möjlighet att varken subventionera enskilda hushåll eller bostadsbyggandet, vilket till stor del gör det till en statlig fråga att lösa. Dock
måste Malmö fortsätta med ett högt bostadsbyggande och undersöka vilka möjligheter det finns för att
bygga fler bostäder som kan efterfrågas av betalningssvaga hushåll. Under 2018 har arbetet med en hemlöshetsstrategi påbörjats.
Ansvaret för upphandling av dygnsboenden kommer att flyttas över till tekniska nämnden. En rapport
från stadens bostadsgeneral lägger fokus på anskaffning av stora blockförhyrningar (tex ett helt hus med
lägenheter), vilket kan komma att innebära en fördubbling av antalet förvaltade avtal hos kontraktssektionen. Om så är fallet kommer behovet av medarbetare att öka ytterligare.

Tekniska nämnden gör bedömningen att en sammanslagning och därmed ny förvaltningsorganisation på
sikt ska kunna öka förutsättningarna för en god ekonomi- och verksamhetsstyrning. På detta sätt skapas
en större tydlighet och effektivitet i exploateringsprocessen samt en ökad samsyn avseende markanvändandet i staden. Från och med år 2019 görs bedömningen att sammanslagningen ska ge önskad effekt.

Tekniska nämnden har ett konstaterat kvantitativt och kvalitativt kompetensgap främst inom yrkesgrupperna ingenjör och landskapsarkitekt. Nämndens utmaningar handlar om att dels säkra våra personella
resurser och dels kunna rekrytera rätt kompetens vilket annars kan leda till kompetensbrist under perioden. Framförallt behöver nämnden kunna attrahera medarbetare med hög eller mycket hög kompetens
för att kunna lösa alltmer komplexa arbetsuppgifter. Det handlar bland annat om brist på erfarna ingenjörer med specialistkompetens, en yrkesgrupp i en konkurrensutsatt arbetsmarknad.
Att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla engagerade medarbetare med rätt kompetens är avgörande
faktorer för att nämnden ska kunna uppnå sitt mål att vara en attraktiv och öppen arbetsplats. Ett fortsatt
kompetensförsörjningsarbete är därför en prioriterad fråga, framför allt med fokus på att tydliggöra, stärka
och kommunicera Malmö stads arbetsgivarvarumärke gentemot tekniska nämndens yrkesgrupper. Även
kompetenssatsningar samt ett systematiskt arbete för en hållbar arbetsmiljö måste ske under perioden.
Goda anställningsvillkor och en god lönestruktur är två förutsättningar för att attrahera, rekrytera och
behålla medarbetare. En god lönestruktur stimulerar till förbättringar i verksamheten och skapar engagemang, motivation och arbetstillfredsställelse. Viktiga moment i arbetet är lönesättning vid nyanställning
och den årliga löneöversynen, men lönebildningsarbetet är ständigt pågående och kräver ett genomarbetat
kartläggnings- och analysarbete.
Tekniska nämnden påverkar arbetsmarknaden både direkt och indirekt. Direkt genom de arbetstillfällen
som ges i förvaltningens verksamhet och indirekt genom verksamhetens möjlighet att skapa arbetstillfällen
genom andra. Under 2018 kommer möjligheterna att nyttja sysselsättningsvillkor i upphandlingar att utredas och testas.

För att hantera underhållsbehovet i befintliga anläggningar kan tekniska nämnden behöva omprioritera i
verksamheten alternativt tillföra mer resurser. För att hitta andra lösningar på att minska underhållsbehovet och minska framtida underhållsskulder arbetar förvaltningen aktivt med metod- och materialutveckling.

Gatukontorets investeringar i utbyggnadsområden omfattar utbyggnad av allmän platsmark inom privata
exploateringsområden. Utbyggnaden styrs av de detaljplaner som tas fram efter beställning från privata
fastighetsägare. Till största delen finansieras denna utbyggnad av intäkter från fastighetsägarna/exploatörerna.
Exploatering på privat mark startar med att fastighetsägaren beställer en detaljplan och stadsbyggnadsnämnden beslutar om/när detaljplanen ska tas fram och sätter ramarna för planens innehåll. Innan detaljplanen kan antas måste ett exploateringsavtal vara tecknat mellan fastighetsägaren och Malmö stad. I detta
avtal klargörs ansvar, kostnadsfördelning, markfrågor etc.
Gatukontorets tidplan för utbyggnad av allmän platsmark är beroende av exploatörens tidplan. Allmän
platsmark ska byggas ut i den takt som exploateringen kräver, vilket innebär att möjligheten att prioritera
mellan olika projekt är begränsad.
Prognos- och budgetarbetet för kategorin är en utmaning då stora prognostiserade kostnader med relativt
kort varsel kan skjutas i tiden beroende på förändringar i exploatörens tidplan. På lång sikt finns ytterligare
en osäkerhet eftersom en del av de privata exploateringsprojekten, som kräver investeringsmedel några år
framåt i vissa fall inte är påbörjade vid prognostillfället.
Västra hamnen
Den södra etappen av esplanaden kommer att byggas för att bland annat serva en ny skola som ska bygggas. Varvsstaden är ett omfattande område som kommer att utvecklas successivt under många år framöver. Först på tur är utbyggnaden av området närmast Skeppsgatan samt området i anslutning till SVT:s
lokaler på Stora Varvsgatan. Där kommer ske en ombyggnation av befintlig kaj som ska bli gågata. Det
kommer även byggas en gång- och cykelbro från platsen över till Beijerskajen.
Inom Masthusen fortsätter utbyggnaden av gator, bland annat i anslutning till Ikanos och Riksbyggens
exploateringar i norra delen av området.
Inom Dockan-området fortsätter utbyggnaden av allmän platsmark i området väster om Hallenborgs gata,
där bland annat områdets första allmänna park ska anläggas. Norr om Lilla Varvsgatan pågår under budgetperioden byggnation av gator, torg och parker enligt detalplanen för Malmö Dansteater.
Ny detaljplan för Neptunigatan etapp 3 tas fram för utbyggnad under senare delen av budgetperioden.
Limhamn
Pågående exploatering med flera aktiva fastighetsägare i Limhamns gamla industriområde kommer att
fortsätta under flera år, vilket innebär en hög byggtakt och ett intensivt arbete i området. Det sker en fortsatt utbyggnad av allmän platsmark i den takt som exploateringen kräver. Under 2019 slutförs kajentreprenaden mellan Limhamnsläge och Övägen och färdigställande av allmänna ytor i området kommer att
påbörjas.
Övägen kommer att byggas om och anpassas till de anslutande exploateringsområdena. I området Elinegård (öster om Kalkbrottet) fortsätter utbyggnaden och färdigställandet av lokalgator, parker, torg och ny

väg. I området norr om Kalkbrottet fortsätter färdigställandet av den allmänna platsmarken.
Norra Sorgenfri
Efter att första etappen av Industrigatan färdigställts kommer fortsatt ombyggnad att ske i takt med exploateringen i anslutande kvarter. Längre fram i budgetperioden kommer även parken i kv. Degeln att anläggas.
Centrum
I området norr om Centralstationen planeras fortsatt utbyggnad av området.
Gatorna i anslutning till Entré vid Värnhem kommer att byggas om och bland annat förses med grönska
och cykelparkering.
Rosengård
Förtätningsprojektet intill Rosengårds nya polishus förväntas starta inom budgetperioden och gatukontoret kommer att anlägga gång- och cykelväg samt en mindre grönyta.
Tygelsjö och Västra Klagstorp
Utbyggnad av allmän platsmark startar i ett nytt bostadsområde söder om Sjötorpsvägen. Här kommer
såväl gator, park som små platsbildningar att byggas. I den östra delen av samhället kommer ytterligare
bostäder att byggas med tillhörande allmän platsmark. Söder om Gamla Borrebackevägen i Västra
Klagstorp kommer det byggas anslutande gata till en nyexploatering med radhus.
Klagshamn
I området öster om Kalkbrottsjön fortsätter utbyggnaden av allmän platsmark i takt med att bostäderna
färdigställs. Bland annat kommer ett nytt parkområde att färdigställas. Stationsparken kommer att utvecklas i samband med det fortsatta bostadsbyggandet utmed Nygårdsvägen.

Exploateringsutgifter

Utifrån aktuella planer och pågående projekt har en erfarenhetsmässig bedömning gjorts av anslaget för
exploateringsutgifter åren 2019-2024. Investeringsvolymen speglar beredskapen för att möta behovet av
planlagd och byggklar mark med tillhörande utbyggnad av allmän platsmark. Fördelningen per år baseras
på planerat genomförande enligt aktuella projekts prognoser och tidplaner. År 2019 bedöms investeringsvolymen fortsatt ligga på 300 Mkr för att år 2020 växla upp till en högre investeringstakt. Detta på grund
av ett fortsatt högt bostadsbyggande och en förtätning av staden som kräver tyngre investeringar i form av
exempelvis kostnader för markhantering, rivningar och upprustning av kajer.
I takt med att staden förtätas ökar också behoven av kommunal mark för att framförallt tillgodose behoven av skolor och förskolor. Prognosen är svår att bedöma då eventuella förvärv och tillträden är beroende av både detaljplaners antagande, förhandlingars framskridande med olika privata fastighetsägare samt

politiska beslut. En årlig ram om 50 Mkr begärs för större markförvärv inom exploatering.

År 2019 års bedömda exploateringsutgifter om 300 Mkr har specificerats genom en uppdelning i olika
projekttyper enligt tabell ovan. Projekt som ingår i typen "Blandade områden" är bland annat Sege park,
Gäddan, Brännaren, Holma södra och Nyhamnen etapp 1 som alla prognostiseras med stora utgifter nästa
år. Detta är förklaringen till varför den projekttypen bedöms disponera 200 Mkr av budgetanslaget.
Exploatering på kommunal mark finansieras antingen av köpeskillingar via försäljningar alternativt årliga
avgälder/avgifter vid upplåtelser eller via kommunbidraget (skattefinansiering). En skattefinansierad utbyggnad av allmän platsmark sker när nyttan kommer alla Malmöbor till gagn och inte är endast direkt
hänförlig till den aktuella exploateringen. Under år 2018 bedöms ca 30 Mkr av de totala utgifterna om
300 Mkr, dvs 10%, utgöra skattefinansierad investering.
Exploateringsinkomster

Kvartersmarken ger inkomster, genom försäljning eller årliga intäkter via tomträttsupplåtelse alternativt
intern markupplåtelse, allt eftersom områden färdigställs. Osäkerheten kring när i tiden det sker är stor
beroende på när beslut om detaljplaner sker, om de överklagas, marknadens intresse, konjunkturer, hur
förhandlingar med byggaktörer fortskrider osv.
År 2017 och 2018 års höga försäljningsinkomster bedöms hålla i sig även år 2019. Prognosen är att pågående projekt kan möjliggöra avyttringar om 600 Mkr år 2019. Vidare är bedömningen att mark kan upplåtas genom tomträttsavtal alternativt interna markavtal till ett värde som motsvarar ca 150 Mkr i försäljningsvärde. Efterfrågan på skolor och förskolor har sedan en längre tid varit hög och flertalet planerade
interna markavtal förväntas verkställas de närmsta åren. Från och med år 2020 och framåt är bedömningen att exploateringsinkomsterna kommer att sjunka något, då en förtätning av staden gör att exploatering
kommer att ske i områden där förväntade inkomster är lägre. Prognosen för planperioden är ändå offensiv
och förutsätter att en eventuell lågkonjunktur inte blir för låg i Malmö samt att efterfrågan på bostäder och
verksamhetslokaler är fortsatt god. Skulle en kraftfull lågkonjunktur drabba Malmö med följande höga
räntor skulle prognosen avsevärt ändras.

Exploateringsvinster

En exploateringsvinst är det som återstår av köpeskillingen sedan avsättning har gjorts för gatukostnader
(motsvarande del av kostnaderna för iordningställande av allmän platsmark) och anskaffningsvärdet för
den sålda marken har täckts (kostnader för iordningställande av kvartersmark).
Utifrån prognostiserade exploateringsinkomster, redovisade under föregående avsnitt, beräknas vinsterna
respektive år med hänsyn tagen till avdrag för gatukostnader samt anskaffningsvärde såld kvartersmark
enligt försiktighetsprincipen. Budgetår 2019 bedöms exploateringsvinsterna uppgå till ca 240 Mkr.

Utöver försäljning av exploateringsmark sker försäljning av tex fastigheter inom kommunens markreserv,
friköp av tomträtter (andra än i pågående projekt) samt bebyggda fastigheter. Denna försäljning budgeteras inte av fastighetskontoret, då försäljningarna inte går att förutsäga samt varierar kraftigt från år till år.

Kollektivtrafik
Framkomligheten för lokaltåg kommer begränsas när fyrspårsutbyggnaden påbörjas. Därför är det angeläget att förbättra regionbusstrafikens framkomlighet längs Stockholmsvägen i god tid. Denna åtgärd kommer att bekostas av statliga/regionala medel till 75%.
Cykel
Under 2019-2020 kommer den planerade cykelbanan längs Tessins väg att byggas. Det är viktigt att cykelbanan färdigställs i god tid innan alla planerade arbeten vid Citadellsfogen påbörjas.
Andra cykelbanor som är aktuella de kommande åren är Naffentorps väg och Bellevuevägen där förstudier
planeras under 2019 och genomförande under 2020-2021. Lantmannagatans sträckning mellan Lönngatan
och Ystadvägen är en saknad länk. Förstudien planeras för 2020 och genomförandet under 2021-2022.
Det är önskvärt att cykelbanan blir färdigställd innan Storstadspaketets planerade arbeten vid Munkhättegatan börjar. Något längre fram i tiden planeras en ombyggnad av en gatusträcka till cykelgata. Detta blir
ett pilotprojekt och gatan har inte valts ut ännu. En annan åtgärd som kan bli aktuell under denna period
är en cykelbro mellan Citadellsgatan och Malmö museum.
Gång

Arbetet med hastighetssäkring av övergångsställen kommer fortsätta. I samband med åtgärderna i storstadspaketet kommer ett stort antal farthinder utmed busslinjerna ses över och i vissa fall ersättas av så
kallade acti-bumps (farthinder som bara aktiveras när fordon kör för fort). Vi för dialog med trafikverket
kring hastighetskameror.
Arbetet med enkelt avhjälpta hinder fortsätter i enlighet med åtgärdsplanen. Övergångsställen ska anpassas
för funktionshindrade och äldre samtidigt som höga kantstenar tas bort.
Parkeringsautomater
Under 2019 och 2020 kommer drygt 500 parkeringsautomater behöva bytas ut. De nya automaterna
kommer att vara papperslösa, drivas av solceller och uppfylla de lagkrav som finns. De uppskattas även få
en lägre drift och servicekostnad. Uppskattad kostnad för att genomföra bytet av automater uppskattas till
25 mkr.

Investeringsramen för kategori Storstadspaketet styrs i nuläget av Kommunstyrelsen. De investeringar
som planeras under planperioden redovisas utanför den totala investeringsram som begärts. Se kapitel
”Vilka större förändringar planeras för att möta nämndens utmaningar” ovan för detaljer vilka satsningar
som ska göras inom storstadspaketet.

En högre befolkningsökningstakt påverkar Malmös mötesplatser ur flera perspektiv. Utbyggnaden kommer till stora delar ske genom förtätning vilket innebär fler människor per yta och ett ökat tryck på stadens
gröna och blå miljöer. De befintliga grönytorna och mötesplatserna blir ännu viktigare att bevara och utveckla för att kunna ta emot fler Malmöbor. Andelen grönyta per invånare är redan idag låg i förhållande
till Sveriges övriga städer, inklusive storstäderna.
Ekostråket
Ett grönt stråk från Pildammsparken till Bunkeflostrand har funnits med i planeringen sedan 60 år. Ambitionen är fortfarande att säkra tillgång till gröna ytor genom en stråkbildning från den inre staden ut mot
havet. Folkhälsoperspektivet är ett viktigt incitament för Ekostråket, både när det gäller rekreation och
rörelsemönster, men även att säkra tillgången på bostadsnära natur som är en bristvara i Malmö.
Ekostråket skapar även en naturlig plats för mer ytkrävande biotoper, biologisk mångfald och ekosystemtjänster som bedöms bli en bärande del i en ekologiskt hållbar stad.
Inom planperioden 2019-2024 kommer anläggandet av återstående del av Ekostråket att påbörjas. Ambitionsnivån är i dagsläget dock inte bestämd. Anläggandet har aktualiserats då angränsande områden detaljplaneläggs med en hög exploateringsgrad och behovet av större rekreationsytor ökar.
Parker och grönområden
Utredningsarbetet kring skyfallsproblematiken i Söderkulla fortsätter. Ombyggnaden kommer ske etappvis
med start våren 2018. Planen är att ca 6 000 kubikmeter vatten ska kunna hanteras genom sänkta ytor i
Söderkullaparken och Fosietorpsparken.
Arbetet med åtgärder för att öka attraktiviteten och tillgängligheten till kanalen, i enlighet med program-

met för ”Malmös kanalrum” fortsätter.
Flera processer pågår parallellt i Lindängelund. Arbetet fortsätter med att ta fram tillståndsansökningar,
utvecklingsprogram, detaljplan samt att vidare undersöka mark och vatten. En mindre ombyggnad av
området kommer ske för att förbättra förutsättningarna för att använda ytan i rekreativt syfte. Detta
kommer att vara uppstarten för en etappvis utbyggnad, med avstamp i det utvecklingsprogram som tas
fram.
Tidigare budget baserades på intäkter från arbetet med masshantering. I dagsläget finansieras projektet
med egna medel och utgår inte från några andra intäkter.
Ett viktigt redskap för ökad integration är temalekplatser som lockar besökare från alla delar av Malmö.
Därför satsas det på att upprätthålla en god standard på befintliga lekplatser och fortsätter satsas på en
utbyggnad av fler temalekplatser. En ny temalekplats planeras i Oxie som ska ersätta den temalekplats där
byggnationen fick avbrytas efter kraftig vandalisering. Inom planperioden planeras dessutom en temalekplats med tema Astrid Lindgren.
”Aktiva mötesplatser” föreslår strategier för utveckling som ska öka möjligheterna för Malmöbor att vara
fysiskt aktiva på allmän plats. Det pågår planering av ett antal nya motionsslingor samt utegym/aktiva
mötesplatser. Föreslagna åtgärder bidrar till att utjämna de skillnader i hälsa som identifierats av
Malmökommissionen.
I Folkets park kommer utvecklingen av området att fortsätta med återstående etapper 4, 5 och 6.
Ruderatparken i Limhamns gamla industriområde kommer byggas och Varvsparken etapp 4 kommer slutföras under tidsperioden.
Sillabanan längs Ribersborgsfältet är uppdelat i ett antal etapper. Bygget av den första etappen, med en
nod/mötesplats, beräknas påbörjas 2021.
Torg och gata
Triangeltorget är i behov av en större ansiktslyftning för att vara en inbjudande mötesplats. Åtgärder för
platsen planeras i två etapper varav den första påbörjas under 2019.
Skeppsbrokajen är i behov av en upprustning. Stråket binder samman innerstaden med Västra Hamnen
samt området Ångbåtsbron, där ett omvandlingsarbete redan har påbörjats. Upprustningen av Skeppsbrokajen beräknas påbörjas 2021.
Ett antal mindre tillfälliga åtgärder kommer testas på stadsgator under tidsperioden. Målet är att minska
tillgänglighet och framkomlighet för biltrafikanter till förmån för gångtrafikanter.
En större ombyggnad av Friisgatan beräknas påbörjas 2023.
Belysning
Belysning är viktigt för den upplevda tryggheten på allmän plats. Åtgärder planeras löpande och inkluderas
även i projekt inom mobilitets- och utbyggnadsområden.

I takt med att Malmös befolkning växer ökar antalet önskemål om nya offentliga toaletter vid mötesplatser
och i parker. I ”Åtgärdsprogram för offentliga toaletter” finns en plan för byggande av nya offentliga toaletter och 2018 finns fem miljoner kronor riktade till ändamålet.
2018 tas sex toaletter bort som tidigare har tillhandahållits genom ett reklamavtal med företaget JC
Decaux. Det finns därför behov av att tidigarelägga investeringar inom offentliga toaletter. Särskilt angelägna är områdena Kroksbäcksparken och Drottningtorget. Under 2017 förbereddes projektering och
bygglovshandlingar för ett antal nya offentliga toaletter i syfte att spara tid när projekten aktualiseras och
finansieras.
Det tidigare planerade utbytet av klaffbron kommer att skjutas upp på obestämd framtid eftersom de senast genomförda underhålls- och reinvesteringsåtgärderna inneburit att brons hållbarhet förlängts med
tiotals år. Det gör att de planerade broarna över varvsbassängen som avlastar klaffbron kan genomföras
innan ett utbyte av klaffbron blir aktuell.

För åtta år sedan togs en modell fram för att komma tillrätta med det eftersatta underhållet inom områdena bro, kaj och gata. Genom att åtgärda rätt anläggningar i rätt tid och behålla budgeten som är kopplade till dessa verksamhetsområden, är det möjligt att arbeta bort den största delen av underhållsskulden
till 2020. Under 2017 har arbete med inventering och underhållsplanering genomförts inom områdena
vattenanläggningar, träd och glaciser/kanalslänter, för att komma tillrätta med det eftersatta underhållet.
Arbetet leder till långsiktiga reinvesteringsplaner inom dessa områden.
Citytunneln har anläggningsdelar som börjar nå slutet på sin livslängd, något som har visat sig genom
ökade underhållskostnader. En orsak kan vara det ökade resandet med Citytunnelns tåg, vilket i sig är
positivt för staden.
Arbetet med att åtgärda eftersatt underhåll samt bärighetsombyggnad av broar och gator fortsätter. Idag
finns broar där bärigheten är begränsad. Då klarar inte broarna så kallade dispenstransporter för extra
långa och tunga fordon. Dispenstransporter är vanligt förekommande i och med förtätningen av staden.
Från söder finns begränsningar i flera av de större infartslederna. För att underlätta för näringslivet inventeras behovet av förstärkningsåtgärder och en plan för genomförande tas fram.
Inventering av beläggning har utförts under 2017 och analys av resultatet pågår. En första analys visar att
underhållsbehovet är större är befarat och att den årliga budgeten för gatornas bärighet och asfaltering
behöver ökas för att underhållsskulden inte ska öka.
I de underhållsplaner som tagits fram visar det även att det inom områdena trafiksignaler, havs- och kanalmuddring och temalekplatser finns en underhållsskuld som behöver hanteras från 2019. Arbetet med
att ta fram underhållsplaner fortgår under 2018 och förmodligen visar det sig att fler områden och anläggningar har en underhållsskuld. När Malmö växer och förtätas bidrar det generellt till ökat slitage, vilket kan
leda till en växande underhållsskuld.

Ny ridanläggning östra Malmö
Sedan 2012 har fastighetskontoret, tillsammans med fritidsförvaltningen, arbetat i enlighet med uppdraget
att finna en ny placering för Malmö Civila Ryttarförening, vars avtal på Jägersro kommer att upphöra.
Tekniska nämnden har i september 2017 godkänt avtal avseende förvärv av mark för ridanläggning i östra

Malmö med tillträde 2018. Vid markundersökningar har det visat sig att det inom området finns en del
föroreningar i mark vilka behöver åtgärdas. På grund av förskjutningen i tiden och ovanstående omständigheter ombudgeteras den del som inte hinner färdigställas under 2018 till 2019, 38 Mkr.
Kommunalt VA på Almåsa Fritidsby och Kölnan Fritidsby
Koloniområdena Almåsa Fritidsby och Kölnans Fritidsby uppfyller inte gällande lagkrav vad gäller skyddet
för miljö och hälsa och måste därför förbättra avloppssituationen. Kölnans Fritidsby kommer anslutas till
kommunalt avlopp och Almåsa Fritidsby till både vatten och avlopp. Anslutning av koloniområdena till
kommunalt vatten och avlopp föreslås ske genom så kallad avtalsanslutning. Det innebär att fastighetsägaren, dvs fastighetskontoret, bekostar ledningen fram till VA SYDs ledningsnät. För 2019 äskas investeringsanslag på 10 Mkr för anslutning av Kölnan och 20 Mkr för Almåsa för de delar som inte färdigställs
under 2018. Tilläggsavtal kommer att tecknas med respektive förening så att ovanstående VAinvesteringar kommer vara helt återbetalda av föreningarna efter 50 år.
Mindre investeringar i fastighetsbeståndet – årlig ram
Fastighetskontoret har under senare år äskat årliga ramanslag på sammanlagt 15-20 Mkr för mindre åtgärder i fastighetsbeståndet. Dessa anslag behövs främst för att fastighetskontoret så snabbt och effektivt
som möjligt ska kunna agera som fastighetsägare och förvaltare av markreserven när det uppstår behov av
mindre investeringar inom befintliga fastigheter. Inom de mindre investeringarna ligger anslutning av
kommunalt VA för Torups slott och by. Det förs en dialog mellan Malmö stad och Svedala kommun om
en anslutning till kommunalt VA. Åtgärden innebär att ett femtontal enskilda avloppsanläggningar, varav
ett antal är belagda med miljökrav på utbyte, kan avvecklas. Detsamma gäller för de två enskilda vattentäkter som idag försörjer Torup med vatten. Fastighetskontorets bedömning är att detta också är nödvändigt
ur kapacitetssynpunkt för utvecklingen av besöksanläggningen.
För 2019 äskas ett anslag på 20 Mkr, varav 5 Mkr utgör medel för standardförbättring av Stenladan i Torup, för att öka möjligheterna till uthyrning. För perioden 2020-2024 är behovet ca 15 Mkr per år i ram för
mindre investeringar.
Mindre Markförvärv
Ett årligt anslag på 10 Mkr för mindre markförvärv är nödvändigt för att så snabbt och effektivt som möjligt kunna agera som fastighetsägare när staden växer och förtätas.
Utveckling av Torup
För att utveckla Torup till att bli ännu mer attraktiv och locka fler Malmöbor till bokskogen, slottet och
byn, planeras bland annat en utbyggnad av caféverksamheten samt utveckling av befintliga lokaler. Detta
ligger i linje med det nämndsinitiativ som föreligger avseende utvecklingen av Torup.
Komponentinvesteringar
Under 2016 infördes komponentavskrivningar vilket har resulterat i ett minskat kommunbidrag och ökat
anslag för investeringar på 9 Mkr. Fram till och med 2015 redovisades dessa i resultaträkningen. I och med
att 9 Mkr flyttas från resultaträkningen till balansräkningen resulterar detta i ökade kapitalkostnader motsvarande ca 1 Mkr per år. Fastighetskontoret beräknar att på en 10 års period kommer kapitalkostnaderna
öka motsvarande 7 till 9 Mkr.

Samtliga anläggningar avseende spårverksamheten i hamnområdet kommer att flyttas över från 007 fastighetskontoret (framtida 037 fastighets- och gatukontoret) till 014 hamnanläggningar per den 1 januari 2019.
Spåren hänförs till hamnen och dess verksamhet, varför denna flytt bedöms lämplig. Därmed kommer
tillhörande kommunbidrag på 2,9 Mkr flyttas över från fastighetskontoret till hamnanläggningar från och
med 1 januari 2019.

I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2019 med plan för 2020-2024.

I kommunfullmäktiges budget 2016 har för kommunstyrelsen reserverats medel för tekniska nämndens
tillkommande driftkonsekvenser med ca 50 Mkr årligen fram till och med år 2017. År 2018 och därefter
har de reserverade medlen minskat från 50 Mkr till 20-25 Mkr årligen. Det pågår en utredning huruvida
exploatering på kommunal mark istället ska självfinansieras via erhållen ränta på redovisade exploateringsvinster, men inga beslut är tagna.

Tekniska nämndens bedömning är att resultatpåverkande saneringskostnader uppgår till totalt 40 Mkr
under 2019, varmed nämnden begär en ram för saneringskostnader med motsvarande belopp. Dessa saneringsutgifter avser driftmedel i verksamheten och utgör inte investeringar.

Driftkonsekvens till följd av förändringar i markinnehav
Med anledning av att jordbruksmark tas i anspråk för exploatering minskar arrendeintäkterna i motsvarande omfattning. Detsamma gäller för mark som upplåts för t ex parkeringsändamål och äldre tomträtter
där marken övergår till annan användning. Eftersom den aktuella marken ofta varit i kommunens ägande
länge påverkar inte de minskade kapitalkostnaderna ekonomin i motsvarande omfattning. Driftkonsekvenser till följd av förlorade intäkter vid försäljningar genomförda under perioden 1 januari 2016 till 31 december 2017 uppgår totalt till 1 762 Tkr och är specificerade i bilaga 1 "Budgetskrivelse 2019 förändring i
markinnehav".
Driftkonsekvenser till följd av sanering av mark på skolor och förskolor
Byggklar mark som tas fram i kommunens exploateringsområden är sanerad när den upplåts för ny bebyggelse. Äldre kvartersmark, som sedan många år är bebyggd med skolor och förskolor, kan bli föremål
för sanering om här ska ske någon om- eller tillbyggnad. Från och med 2016 ska driftkonsekvenserna för
marksaneringsutgifter i samband med om- eller tillbyggnad på tomtmark upplåten till stadsfastigheter,
redovisas i fastighetskontorets redovisning. Kommunbidraget ska justeras årligen i samband med budgetäskandet. Skillnaden mellan kostnaden för internräntan som uppstår när utgiften för sanering aktiveras i
fastighetskontorets balansräkning och eventuell ökad intäkt genom tilläggsavtal, ska täckas genom en
kommunbidragsjustering. Historiskt har en högre internränta täckts av ökade intäkter, men i framtiden
bedöms det som svårt att höja avgifterna i större utsträckning. Då det är svårt att prognostisera framtida
utgifter och avtal, görs kommunbidragsjusteringen i efterhand. En genomgång av överföringar från stadsfastigheter till fastighetskontoret är genomförd och i bilaga 1 "Budgetskrivelse 2019 förändring i markinnehav" framgår kommunbidragsjusteringen på 409 Tkr. Det finns ingen bedömning på omfattningen av

planerad överföring under 2018-2019 och effekten på intäktsjusteringar och därför föreslås denna effekt
påverka kommunbidragsjusteringen år 2020.

Bilaga 1 Budgetskrivelse 2019 förändring i markinnehav
Perioden 1 januari 2016 till 31 december 2017
Tomträtter (TR)
Fastighet
Fjärdingen 21
Lokmästaren 5
Tegelpannan 2
Körkarlen 5
Styvmorsviolen 5
Bragden 4
Betula 7
Bromspedalen 1
Påskliljan 1
Snömolnet 5
Byggmästaren 11
Bragden 8
Grävlingen 28
Silverfasanen 1
Släpan 9
Strandviolen 2
Vitmossan 12
Giggen 1
Släpan 4
Diligensen 4
Styvmorsviolen 11
Renlaven 2
Linåkern 89
Konduktören 15
Lönnen 1
Raketen 36
Bladmossan 1
Gorillan 2
Ängsmossen 5
Plantan 6
Buxus 7
Bragden 3
Bokvik 4
Ängschampinjonen 22
Handbollen 3
Kopplingspedalen 12
Svärdsliljan 2
Dirigenten 37
Barrholmen 1
Kilvalvet 2
Strålkastaren 4
Körkarlen 15
Riddarmusseronen 14
Herden 11
Kvistholmen 3
Tapperheten 3
Bilradion 4
Näverluren 10
Stambäret 14
Fläderbäret 2
Munkhättan 7
Rågåkern 1
Palmnöten 25
Plantan 19
Skogsbäret 15
Svartmossan 2
Bragden 5

Köpeskilling Reavinst
Friköpt år Årlig intäkt
Årlig kap. kost
768 300
734 662
2016
22 106
648 000
633 567
2016
17 362
359 000
343 892
2016
10 052
599 000
592 293
2016
282
554 000
544 519
2016
8 360
4 514 000
4 478 400
2016
1 279
524 000
517 120
2016
14 672
516 000
359 215
2016
18 876
542 000
537 087
2016
19 208
541 000
312 911
2016
19 168
712 000
707 690
2016
9 440
6 509 700
6 468 000
2016
1 498
1 198 600
1 197 831
2016
13 770
1 147 250
1 138 767
2016
13 276
795 600
792 160
2016
14 790
538 000
529 583
2016
8 120
996 450
992 330
2016
19 296
1 006 200
982 760
2016
28 840
798 200
794 710
2016
14 830
996 450
981 470
2016
27 866
514 000
507 145
2016
7 760
967 200
951 253
2016
27 790
346 000
334 000
2016
9 688
648 000
633 627
2016
17 348
4 800 000
4 774 300
2016
43 200
349 000
290 522
2016
10 904
1 000 350
988 360
2016
22 370
1 075 750
1 064 733
2016
14 040
492 000
444 087
2016
14 918
507 000
456 300
2017
13 476
672 000
658 270
2017
18 816
4 485 000
4 446 800
2017
87 450
386 000
369 230
2017
16 010
724 750
719 010
2017
23 732
515 450
343 358
2017
17 590
537 000
416 020
2017
19 462
558 000
552 806
2017
18 232
518 700
504 542
2017
11 844
449 000
428 681
2017
16 654
440 700
406 508
2017
14 938
522 000
377 056
2017
18 270
564 000
558 481
2017
192
686 400
684 110
2017
20 612
531 000
518 900
2017
17 570
434 000
417 230
2017
17 882
7 385 000
7 337 700
2017
1 700
526 000
415 844
2017
18 410
469 000
452 800
2017
13 728
833 950
830 970
2017
15 816
956 800
952 730
2017
18 676
552 000
547 023
2017
18 076
366 000
351 200
2017
10 248
969 800
965 810
2017
27 164
578 500
523 400
2017
18 830
833 950
831 540
2017
15 816
972 400
964 583
2017
18 936
4 150 000
4 108 700
2017
1 484

Netto
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

22 106
17 362
10 052
282
8 360
1 279
14 672
18 876
19 208
19 168
9 440
1 498
13 770
13 276
14 790
8 120
19 296
28 840
14 830
27 866
7 760
27 790
9 688
17 348
43 200
10 904
22 370
14 040
14 918
13 476
18 816
87 450
16 010
23 732
17 590
19 462
18 232
11 844
16 654
14 938
18 270
192
20 612
17 570
17 882
1 700
18 410
13 728
15 816
18 676
18 076
10 248
27 164
18 830
15 816
18 936
1 484

Friheten 2
Friheten 6
Smörsoppen 4
Rödklövern 6
Glansnävan 1
Blåsippan 2
Isbjörnen 20
Toftanäs 6
Gaffelseglet 10
Silverfasanen 2
Trattskivlingen 10
Barrholmen 2
Fårtickan 1
Blåsippan 8
Körkarlen 14
Klotet 20
Fårtickan 5
Toppmurklan 18
Klotet 18
Stereoskopet 14
Mandelriskan 4
Viren 4
Galaxen 50
Totalt
Arrende
Fastighet
Värby
Risemölla 1:5
Vomb del av
Totalt

12 128 000 12 016 200
15 493 000 15 360 800
937 300
933 590
457 000
454 408
685 000
649 620
460 000
457 205
1 142 050
1 142 050
623 000
426 042
642 200
532 209
1 168 700
1 159 547
869 050
868 890
452 000
430 806
1 233 050
1 232 505
460 000
457 205
568 000
562 385
560 300
511 300
1 281 150
1 280 530
1 202 500
1 201 682
562 900
526 500
378 000
375 240
1 204 450
1 203 933
1 323 400
1 314 480
685 000
439 541
110 096 500 107 303 264

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Köpeskilling Reavinst
Friköpt år Årlig intäkt
Årlig kap. kost
4 300 000
4 020 659
2016
93 600
1 740 000
1 671 600
2016
23 316
80 000 000 79 391 479
2017
450 000
80 000 000 79 391 479
566 916

Totalt för TR och arrende
Interna markavtal
Rosengårdsskolan
Munkhätteskolan

4 024
4 756
24 160
15 776
20 768
15 834
160
21 806
23 128
13 456
62
16 770
212
15 834
196
15 576
242
194
15 680
8 814
196
318
14 762
1 195 447

1 762 363

Skillnad mellan internränta och avgift
Skillnad mellan internränta och avgift

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4 024
4 756
24 160
15 776
20 768
15 834
160
21 806
23 128
13 456
62
16 770
212
15 834
196
15 576
242
194
15 680
8 814
196
318
14 762
1 195 447

Netto
0
0
0
0

93 600
23 316
450 000
566 916

0

1 762 363

208 498
200 670
409 168

Budgetskrivelse 2019
Tekniska nämnden - fastighetskontoret
INVESTERINGSRAM
Investeringstyp

Kategori

Bruttoutgift (Tkr)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

150 000

95 000

75 000

80 000

115 000

160 000

120 000

215 000

245 000

255 000

225 000

190 000

30 000

25 000

15 000

10 000

5 000

0

0

15 000

15 000

5 000

5 000

0

Exploatering exkl större markförvärv
Beslutade investeringar

Beslutade investeringar

Självfinansierade/
kommunbidragsfinansierade
Självfinansierade/
kommunbidragsfinansierade
Kommunbidragsfinansierad

Planerade investeringar

Kommunbidragsfinansierad

Planerade investeringar

Större markförvärv,exploatering
Beslutade investeringar

Självfinansierade/
kommunbidragsfinansierade
Självfinansierade/
kommunbidragsfinansierade

0

0

0

0

0

0

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

Beslutade investeringar

Självfinansierade

38 000

0

0

0

0

0

Planerade investeringar

Självfinansierade

Mindre investeringar i
fastighetsbeståndet årlig ram
Beslutade investeringar

Kommunbidragsfinansierad

20 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

Planerade investeringar

Kommunbidragsfinansierad

20 000

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

0

2 000

2 000

2 000

0

0

0

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

9 000

9 000

9 000

9 000

9 000

9 000

Planerade investeringar

Ny ridanläggning östra Malmö

VA Almåsa
Beslutade investeringar

Självfinansierade

Planerade investeringar

Självfinansierade

VA Kölnan
Beslutade investeringar

Självfinansierade

Planerade investeringar

Självfinansierade

Utveckling av Torup
Beslutade investeringar

Kommunbidragsfinansierad

Planerade investeringar

Kommunbidragsfinansierad

Mindre markförvärv
Beslutade investeringar

Kommunbidragsfinansierad

Planerade investeringar

Kommunbidragsfinansierad

Komponentinvesteringar
Summabruttoutgifter

459 000

436 000

436 000

434 000

434 000

434 000

- varav beslutade investeringar

268 000

135 000

105 000

105 000

135 000

175 000

- varav planerade investeringar

182 000

292 000

322 000

320 000

290 000

250 000

- varav komponentinvesteringar

9 000
30 000

9 000
50 000

9 000
25 000

9 000
25 000

9 000
20 000

9 000
5 000

- varav marksanering, investering (ingår i beslutad/planerad ovan)
Inkomster
Summa köpeskilling
varav gatukostnadsersättning
Uppskattade Vinster från
exploateringsverksamhet

600 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

-240 000

-200 000

-200 000

-200 000

-200 000

-200 000

240 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

DRIFTKONSEKVENSER
Investeringstyp

Kategori

Driftkonsekvens

(Tkr netto)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1 400

7 200

3 600

600

9 700

1 700

Exploatering exkl större markförvärv
Beslutade investeringar

Beslutade investeringar

Självfinansierade/
kommunbidragsfinansierade
Självfinansierade/
kommunbidragsfinansierade
Kommunbidragsfinansierad

Planerade investeringar

Kommunbidragsfinansierad

Planerade investeringar

0

5 100

5 500

13 200

2 900

2 300

8 600

300

4 100

500

3 400

0

0

400

2 800

700

0

0

Större markförvärv,exploatering
Beslutade investeringar

Självfinansierade/
kommunbidragsfinansierade
Självfinansierade/
kommunbidragsfinansierade

0

0

0

0

0

0

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

Mindre investeringar i
fastighetsbeståndet årlig ram
Beslutade investeringar

Kommunbidragsfinansierad

1 270

970

970

1 000

1 000

1 000

Planerade investeringar

Kommunbidragsfinansierad

130

130

130

700

700

700

700

700

700

Planerade investeringar

Komponentinvesteringar
Avskrivning
Räntekostnad
Summa driftkonsekvenser
varav beslutade investeringar

13 600

16 300

19 300

18 200

19 200

7 200

11 270

8 470

8 670

2 100

14 100

2 700

varav planerade investeringar

1 630

7 130

9 930

15 400

4 400

3 800

varav komponentinvesteringar

700

700

700

700

700

700

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

Sanering över MKM, resultatförs

Budgetskrivelse 2019
Tekniska nämnden - gatukontor
INVESTERINGSRAM
Investeringstyp

Kategori

Bruttoutgift(Tkr)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Investeringsram ska ej innehålla belopp avseende
storstadspaketet.

Mobililet
Beslutade investeringar

61 225

20 317

7 277

6 100

3 500

3 500

Planerade investeringar

4 504

26 862

19 584

18 067

48 708

68 476

Mötesplatser
Beslutade investeringar

39 520

6 436

3 525

3 020

2 020

0

Planerade investeringar

13 012

6 856

20 870

37 906

31 024

43 410

Beslutade investeringar

131 795

113 375

83 613

95 668

41 938

58 447

Planerade investeringar

84 234

42 520

29 074

43 901

40 911

29 782

Utbyggnadsområde

Kaj-/bro-/byggnad
Beslutade investeringar

3 535

0

0

0

0

0

Planerade investeringar

3 535

4 040

7 070

19 344

13 533

2 525

Beslutade investeringar

59 550

59 550

62 550

77 145

77 145

74 145

Planerade investeringar

16 606

16 606

13 606

0

0

0

Reinvesteringar

Komponentinvesteringar

44 837

38 521

39 291

40 080

40 887

41 686

Summa bruttoutgifter

462 353

335 083

286 460

341 231

299 666

321 971

- varav beslutade investeringar

295 625

199 678

156 965

181 933

124 603

136 092

- varav planerade investeringar

121 891

96 884

90 204

119 218

134 176

144 193

- varav komponentinvesteringar

44 837

38 521

39 291

40 080

40 887

41 686

Gör en uppskattning av hur stor del av er totala
investeringsram för respektive år som utgörs av
marksanering.

- varav marksanering
Storstadspaketet (ingår ej i ovan sammanställning)

156 000

86 700

228 300

267 500

560 000

542 500

Beslutade investeringar

107 553

101 633

61 515

75 837

40 312

41 419

Planerade investeringar

81 568

37 532

9 717

17 920

14 778

12 628

Beslutade investeringar

1 000

1 000

0

0

2 322

0

Planerade investeringar

0

0

0

0

4 781

5 986

190 121

140 165

71 232

93 757

62 193

60 033

2 020

2 021

2 022

2 023

2 024

Inkomster
Utbyggnadsområde

Inkomster övriga investeringar

Summa inkomster
DRIFTKONSEKVENSER
Investeringstyp

Kategori

Driftkonsekvens (Tkr netto)
2 019

Driftkonsekvener ska ej innehålla belopp avseende
storstadspaketet.

Mobililet
Beslutade investeringar

3 100

1 100

500

600

0

200

Planerade investeringar

200

1 500

1 400

2 000

300

3 400

Beslutade investeringar

400

1 100

100

100

200

0

Planerade investeringar

100

1 200

600

1 500

2 500

2 000

Beslutade investeringar

4 000

2 900

4 900

2 700

2 000

1 500

Planerade investeringar

2 600

1 100

1 700

1 200

1 900

700

Mötesplatser

Utbyggnadsområde

Kaj-/bro-/byggnad
Beslutade investeringar

0

0

0

0

0

Planerade investeringar

0

300

0

0

500

600

Beslutade investeringar

2 200

3 700

4 800

4 800

4 800

4 600

Planerade investeringar

600

1 000

1 100

0

0

0

Avskrivning

4 200

3 600

3 700

3 800

3 800

3 900

Räntekostnad

1 800

1 500

1 500

1 600

1 600

1 600

Reinvesteringar

Komponentinvesteringar

Summa driftkonsekvenser

19 200

19 000

20 300

18 300

17 600

18 500

- varav beslutade investeringar

9 700

8 800

10 300

8 200

7 000

6 300

- varav planerade investeringar

3 500

5 100

4 800

4 700

5 200

6 700

- varav komponentinvesteringar

6 000

5 100

5 200

5 400

5 400

5 500

Sanering, resultatförs

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Just nu har vi ingen marksanering inräknad i våra projekt
framåt men trolig marksanering landar på mellan 1-15
mnkr årligen, vilken resultatförs. Storstadspaketets
investeringar ligger just nu hos stadskontoret och här
10 000 kommer det troligtvis att uppstå marksanering.

Denna budgetskrivelse utgör nämndens information till kommunstyrelsen inför dess beredning av förslag
till budget som föreläggs kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges budget kommer att avse budgetåret
2019 med plan för 2020-2024.

Inom fastighetskontoret pågår en diskussion kring vilka behov av kompetens som finns och som behöver
kompletteras för att på bästa sätt kunna ta tillvara på hamnens potential och dess roll i och för Malmö.
Tekniska nämnden berörs som ansvarig politisk nämnd och behöver som sådan förstärkas vad gäller
kompetens avseende beslutsfattande. Exempel på sådana frågor för hamnen och hamnägarrollen är investeringar i infrastruktur, hamnen som riksintresse, utveckling av Malmös näringsliv kopplat till hamnen
och andra exploateringsfrågor.
Fastighetskontoret kommer, tillsammans med övriga berörda aktörer, ta fram ett strategiskt dokument
som behandlar utvecklingen av Malmö hamn de kommande 20-30 åren, d v s en masterplan. Om intjäningsförmågan i Malmö hamn ökar, ökar även bashyresintäkterna till hamnanläggningar år 2024 och
framåt.
Fastighetskontoret ser en fördjupning av samarbetet med båda CMP och By og Havn som en central del i
att utveckla hamnägarrollen. En viktig del av dialogen med CMP är att förbättra rutinerna avseende driftoch underhållsplaner enligt det gällande nyttjanderättsavtalet. En annan viktig del är CMP:s långsiktiga
planering och utvecklingsplaner samt arealbehov.
Avtalet mellan Malmö stad och CMP sades upp av Malmö stad sommaren 2017 men med intentionen från
båda parter att avtalet ska förlängas. Uppsägningen gäller från och med den 31 december 2035. Under
2018 kommer förhandlingarna för att få till stånd ett avtal för tiden efter 2035 att återupptas.
Hamnanläggningars investeringsram för 2019 uppgår till 27 Mkr.

Hamnanläggningar äger marken i hamnen och arrenderar ut mark, anläggningar och byggnader till CMP
genom ett nyttjanderättsavtal som gäller till och med år 2035.
Utmaningarna avseende 014 hamnanläggningar inkluderas i budgetskrivelse 2019 för fastighets- och gatukontoret. Utöver dem föreligger två ytterligare utmaningar för hamnanläggningar;
Den totala hyran som CMP betalar består av två delar, en bashyra och en finanshyra. Finanshyran består
av kapitalkostnader som är föranledda av investeringar finansierade av Malmö stad inom nyttjanderättsområdet. Konstruktionen är så att Malmö stad och By & Havn delar lika på bashyran fram till och med
2023, för att sedan mellan åren 2024 och 2035 fördela den efter intjäningsförmågan i Malmö hamn respektive Köpenhamns hamn. Med nuvarande intjäningsförmåga så finns det risk att bashyran för Malmö hamn
minskar från och med år 2024, vilket påverkar intäkterna i hamnanläggningar.
Avtalet mellan Malmö stad och CMP sades upp av Malmö stad sommaren 2017 men med intentionen från
båda parter att avtalet ska förlängas. Uppsägningen gäller från och med den 31 december 2035. Under
2018 kommer förhandlingarna för att få till stånd ett avtal för tiden efter 2035 att återupptas.

Inom fastighetskontoret pågår en diskussion kring vilka behov av kompetens som finns och som behöver
kompletteras för att på bästa sätt kunna ta tillvara på hamnens potential och dess roll i och för Malmö.
Tekniska nämnden berörs som ansvarig politisk nämnd och behöver som sådan förstärkas vad gäller
kompetens avseende beslutsfattande. Exempel på sådana frågor för hamnen och hamnägarrollen är investeringar i infrastruktur, hamnen som riksintresse, utveckling av Malmös näringsliv kopplat till hamnen
och andra exploateringsfrågor.
Fastighetskontoret kommer, tillsammans med övriga berörda aktörer, ta fram ett strategiskt dokument
som behandlar utvecklingen av Malmö hamn de kommande 20-30 åren, d v s en masterplan. Om intjäningsförmågan i Malmö hamn ökar, ökar även bashyresintäkterna till hamnanläggningar år 2024 och
framåt.
Fastighetskontoret ser en fördjupning av samarbetet med båda CMP och By og Havn som en central del i
att utveckla hamnägarrollen. En viktig del av dialogen med CMP är att förbättra rutinerna avseende driftoch underhållsplaner enligt det gällande nyttjanderättsavtalet. En annan viktig del är CMP:s långsiktiga planering och utvecklingsplaner samt arealbehov.
Överflyttning av kommunbidrag från 007 fastighetskontoret till 014 hamnanläggningar
Samtliga anläggningar avseende spårverksamheten i hamnområdet kommer att flyttas över från 007 fastighetskontoret till 014 hamnanläggningar per den 1 januari 2019. Spåren hänförs till hamnen och dess verksamhet, varmed denna flytt bedöms lämplig. Därmed kommer tillhörande kommunbidrag på 2,9 Mkr
flyttas över från 007 till 014 från och med 1 januari 2019.

I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2019 med plan för 2020-2024.

Investeringsramen bedöms uppgå till 27 Mkr för 2019. Investeringarna avser flertalet anläggningar i
hamnområdet för vilka en nyttjanderättsintäkt erhålls av CMP efter färdigställande. En investering görs
först efter att Malmö stad har godkänt en investeringsansökning från CMP. Samtliga investeringar genomförs för CMPs nyttjande. Vår bedömning är att hyresintäkten från CMP överensstämmer med driftskostnaderna för investeringarna, varmed ingen begäran om utökat kommunbidrag görs.

Denna budgetskrivelse utgör nämndens information till kommunstyrelsen inför dess beredning av förslag
till budget som föreläggs kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges budget kommer att avse budgetåret
2019 med plan för 2020-2024.

Valnämnden ska under 2019 anordna val till Europaparlamentet (EP-val 2019) i kommunen. Valnämnden
är lokal valmyndighet och har hela ansvaret för genomförandet av röstning inom kommunen. Valnämnden utser och utbildar röstmottagare och ska se till att det finns vallokaler och lokaler för förtidsröstning
samt se till att allt material finns på plats då röstning ska genomföras. Valnämnden svarar också för den
preliminära räkningen av rösterna dels på valkvällen, dels på onsdagen och eventuellt torsdagen i veckan
efter valdagen (den s.k. onsdagsräkningen).
För att anordnandet av val ska kunna ske på ett rättsäkert och ändamålsenligt sätt genomfördes en omorganisation inför valet 2018 som innebar en förstärkning av valorganisationen med ett flertal befattningar
och kompetenser. En överenskommelse, liknande det SLA som upprättades mellan valnämnden och
stadskontoret inför val 2018, bör upprättas inför EP-val 2019 i vilken valnämndens personalkostnader
(inklusive lokalhyra för kansli) garanteras till 3 000 000 kronor för 2019.
Valnämnden och länsstyrelsen har träffat en överenskommelse rörande granskning och mottagande av
valmaterial som speglar i sak den ordning som gällt mellan valnämnden och länsstyrelsen vid tidigare val,
med den skillnad att länsstyrelsen nu ersätts för faktiska kostnader för det merarbete avtalet medför jämfört med länsstyrelsens ansvar enligt vallagen.
Till följd av ett nytt lagkrav som träder i kraft inför EP-valet 2019 om skärpt krav för skydd av valsedlar
för att säkra valhemligheten, ska nya valskärmar köpas in. Kompletterande valskärmar innebär en ökad
kostnad för valmaterial.
Den största kostnaden i samband med anordnandet av ett val hänför sig till arvode för anlitade röstmottagare och annan personal. Totalt anlitas sammanlagt ca 1450 personer. För att kunna anlita bra, kompetent
och motiverad personal höjdes arvodet inför valet 2018, och beräknas vara oförändrat under EP-valet
2019.
Inför valet 2018 gjorde valnämnden bedömningen att det behövdes ett ökat fokus på trygghets- och säkerhetsfrågor i samband med röstmottagningen vid förtidsröstningen, i vallokalerna samt vid kommunikation med allmänheten och de politiska partierna. Denna bedömning görs även inför EP-val 2019.
För anordnande av förtidsröstning utgår statsbidrag. Kostnader för anordnande av förtidsröstning ingår
därför inte i denna begäran. Det är dock i nuläget inte beslutat hur stort bidraget kommer att bli och någon bedömning om huruvida bidraget är tillräckligt eller ej kan inte göras.
Totalt begär valnämnden ett förändrat kommunbidrag med 11 310 000 kronor utöver ordinarie kommunbidrag (ca 12 654 000 kronor inklusive ordinarie kommunbidrag).
Inför år 2020 och därefter bör valnämnden erhålla en ökad normalbudget för de år inga valgenomförs
som är anpassad efter den nya valorganisationen.
År 2022 kommer valnämnden att organisera allmänna val. Med beaktande av befolkningsökning, förändrade lagkrav, pris- och löneökningar har begäran för 2022 räknats upp med 20 % jämfört med faktiska
kostnader 2018.
År 2024 kommer valnämnden att organisera val till Europaparlamentet. Med beaktande av befolkningsökning, förändrade lagkrav, pris- och löneökningar har begäran för 2024 räknats upp med 20 % jämfört med
faktiska kostnader 2019.

En ny valorganisation har installerats inför allmänna val 2018. Det nya valkansliet består av ny personal
och har inneburit nya lokalbehov. Valkansliet ska bl.a. arbeta fram ändamålsenliga och effektiva rutiner
och arbetsformer inför allmänna val 2018, EP-val 2019, men också inför kommande val på längre sikt.
Bemanning och lokalbehov för det nya kansliet har inneburit ökade kostnader. I denna utveckling inkluderas även ett fortsatt arbete med frågor kring elektronisk röstning.
Inför valet 2018 gjorde valnämnden bedömningen att det behövdes ett ökat fokus på trygghets- och säkerhetsfrågor i samband med röstmottagningen i vallokaler, vid förtidsröstningen samt vid kommunikation med allmänheten och de politiska partierna. Denna bedömning görs även inför EP-val 2019 och kring
kommande val på längre sikt.
I vallagen har det införts krav på tillhandahållande av s.k. ambulerande röstmottagning (röstmottagning i
hemmet för den som är sjuk, gammal eller har någon form av funktionsnedsättning) vilket medför krav på
ökad bemanning och därmed ökade kostnader. Det är i dagsläget oklart vilka kostnader detta kommer att
medföra under valet 2018, och därmed svårt att uppskatta kostnader för 2019 och framåt (-2024). En
organisation kring tillhandahållande av ambulerande röstmottagning måste etableras och förankras.
Nytt lagkrav träder i kraft inför EP-val 2019 för att värna om valhemligheten. Detta kommer att innebära
nya krav på design av vallokalerna, placering av valmaterial, eventuellt behov av fler valskärmar samt att
röstmottagare utbildas kring detta.

En ny valorganisation har installerats inför allmänna val 2018. Det nya valkansliet består av ny personal
och har inneburit nya lokalbehov. Valkansliet ska bl.a. arbeta fram ändamålsenliga och effektiva rutiner
och arbetsformer inför allmänna val 2018, EP-val 2019, men också inför kommande val på längre sikt.
Inför valet 2018 gjorde valnämnden bedömningen att det behövdes ett ökat fokus på trygghets- och säkerhetsfrågor i samband med röstmottagningen i vallokaler, vid förtidsröstningen samt vid kommunikation med allmänheten och de politiska partierna. Denna bedömning görs även inför EP-val 2019 och kring
kommande val på längre sikt. Ett nära samarbete med Enheten för trygghet och säkerhet (ETOS) samt
med kommunikationsenheten på stadskontoret har etablerats och bör utvecklas vidare.
En organisation kring tillhandahållande av ambulerande röstmottagning kommer att etableras inför allmänna val 2018, men ska utvecklas vidare under 2019 och framåt.
Nytt lagkrav träder i kraft inför EP-val 2019 för att värna om valhemligheten. Nya rutiner kring detta ska
etableras under 2019.

I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2019 med plan för 2020-2024.

I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2019 med plan för 2020-2024.
Under 2019 kommer valnämnden att organisera val till Europaparlamentet i maj/juni. År 2022 kommer
valnämnden att åter organisera allmänna val. Med beaktande av befolkningsökning, förändrade lagkrav,
pris- och löneökningar har begäran för 2022 räknats upp med 20 % jämfört med 2018.
Begäran om utökat förändrat kommunbidrag 2019 för anordnande av val
För anordnandet av val till Europaparlamentet 2019 (EP-valet 2019) begär valnämnden förändrat utökat
kommunbidrag. Budgetskrivelsens terminologi om investeringsram passar här mindre bra in vad gäller
karaktären av valnämndens verksamhet med anordnande av val vart fjärde och vart femte år.
Begäran är utöver det ordinarie kommunbidraget som bland annat täcker arvoden till förtroendevalda,
studieresor, hyra för lagerlokaler och andra löpande förvaltningskostnader.
Valnämndens ordinarie kommunbidrag för 2018 uppgick till 1 344 000 kronor. När kommunfullmäktige
beslutade om valnämndens budgetskrivelse för 2018 var valkansliets organisation och bemanning inte
fastställd. För att hantera personalkostnader inklusive utökade hyreskostnader för kanslilokal, upprättades
en överenskommelse (SLA- Service Level Agreement) mellan valnämnden och stadskontoret. Enligt överenskommelsen ersattes stadskontoret av valnämnden med ett fast belopp på 2 800 000 kronor.
Stadskontorets kostnader för valkansliet visar sig bli högre än vad som tidigare hade uppskattats. Av den
anledningen bör kostnaden för ett SLA 2019 återspegla den faktiska kostnaden för stadskontoret att upprätthålla ett valkansli samt genomföra valet 2018. Den beräknade kostnaden för personalkostnader inklusive hyreskostnader för kanslilokal 2018 är i dagsläget 4 300 000 kronor. Utifrån denna kostnad 2018 beräknas kostnaderna 2019 uppgå till 3 000 000. Differensen mellan beräknade kostnader 2018 och 2019
beror på att valadministrationen under 2019 endast pågår för fullt under sex månader jämfört med 12
månader under 2018. Att notera är dock att valadministrationen efter valet i september 2018 till största del
inriktas på EP-valet maj/juni 2019.
För anordnande av förtidsröstning utgår statsbidrag. Kostnader för anordnande av förtidsröstning ingår
därför inte i detta äskande. Regeringen har dock i nuläget inte beslutat hur stort bidraget kommer att bli
och någon bedömning om huruvida bidraget är tillräckligt eller ej kan inte göras.
Begäran
11 310 000 kr exklusive ordinarie kommunbidrag,

ca 12 654 000 kr inklusive ordinarie kommunbidrag
Valnämndens begäran avseende förändrat kommunbidrag utöver ordinarie kommunbidrag fördelar sig i
stort på olika poster enligt följande:
Kostnad för SLA 2019 (personalkostnader inklusive hyra av lokaler för valkansli): 3 000 000 kr
Överenskommelse mellan valnämnden och stadskontoret i vilken valnämndens personalkostnader (inklusive hyreskostnader för valkansli) garanteras till 3 000 000 kronor för valåret 2019.
__________________________________________________________________________
Inköp av valmaterial: 480 000 kr
Inköp av kompletterande valskärmar (utökat antal med anledning av nytt lagkrav för värnande av valhemligheten), valurnor, valsedleställ och dylikt.
__________________________________________________________________________
Ersättning till röstmottagare och annan valpersonal: 4 000 000 kr
Lönekostnadspålägg (40 %): 1 600 000 kr
Arvode och ersättning till röstmottagare på valdagen samt till personal på onsdagsräkningen (kompletterande räkning på onsdagen och torsdagen efter valdagen), mottagningen på valnatten (mottagning av valsedlar, röstlängd, protokoll m.m.), ambulerande röstmottagning (röstmottagning i väljarens hem för den
som är sjuk, gammal eller har någon funktionsnedsättning) och institutionsröstning (röstmottagning på
vårdboenden, äldreboenden, häkten m.m.).
__________________________________________________________________________
Ersättning till vaktmästare: 550 000 kr
Lönekostnadspålägg (40 %): 220 000 kr
Ersättning till vaktmästare i vallokalerna.
__________________________________________________________________________
Lagring, sortering, och transport av förtidsröster: 500 000 kr
Kostnad för lagring av förtidsröster under förtidsröstningsperioden, sortering av förtidsrösterna på valdistrikt samt utkörning av förtidsrösterna till vallokalerna på valdagen.
__________________________________________________________________________
Transport av valmaterial till vallokalerna: 250 000 kr
Kostnad för transport av valskärmar, urnor, valsedlar m.m. till och från vallokalerna.
__________________________________________________________________________
Hyra av vallokaler: 50 000 kr
Hyreskostnader för lokaler till valdagen.
__________________________________________________________________________
Utskick röstmottagare: 20 000 kr

Kostnad för brevutskick till röstmottagare.
__________________________________________________________________________
Utbildning: 70 000 kr
Samtliga röstmottagare ska genomgå utbildning inför uppdraget. Kostnader för lokalhyra, fika, material
m.m.
__________________________________________________________________________
Trycksaker, skyltar mm: 20 000 kr
Kostnader för affischer, skyltar, annonser m.m
_________________________________________________________________________
Trygghets- och säkerhetsåtgärder: 200 000 kr
Kostnader för larm, bevakning, ersättningslokaler och ersättningsmaterial vid brand mm.
________________________________________________________________________
Överenskommelse mellan valnämnd och länsstyrelsen: 150 000 kr
Kostnad för att Länsstyrelsen ska ordna en mottagningsorganisation för att ta emot valmaterial från valnämnden på valnatten.
_________________________________________________________________________
Tillgänglighetsåtgärder: 100 000 kr
Kostnad för tillgänglighetsåtgärder (ramper, handledare m.m.) vid vallokalerna.
_________________________________________________________________________
Ökade licenskostnader för valadministrativt system : 100 000 kr
Högre licenskostnad under valperioden p.g.a. högre servicenivå.
_________________________________________________________________________
TOTALT : 11 310 000 kr exklusive ordinarie kommunbidrag,
ca 12 654 000 kr inklusive ordinarie kommunbidrag

Denna budgetskrivelse utgör nämndens information till kommunstyrelsen inför dess beredning av förslag
till budget som föreläggs kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges budget kommer att avse budgetåret
2019 med plan för 2020-2024.

Sammanfattning
Det administrativa ansvaret för överförmyndarnämndens förvaltningsorganisation ligger sedan den 1 maj
2017 på Arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Innebörden är att Arbetsmarknads- och socialförvaltningsnämnden har ansvar för driften av överförmyndarverksamheten. Inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen utgör överförmyndarverksamheten en egen avdelning med namnet Avdelningen för överförmyndarärenden. Chefen för avdelningen är underställd förvaltningsdirektören och ingår i förvaltningens ledningsgrupp. Överförmyndarnämnden har själv ansvar för de resurser som avser nämndens administration, ledamöternas arvoden samt arvoden till ställföreträdare.
Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet vars verksamhet i stor utsträckning innefattar myndighetsutövning. Nämndens ärendehantering ska präglas av hög rättssäkerhet och god service.
Överförmyndarnämndens uppgift härvid är att som myndighet utöva tillsyn över ställföreträdares (gode
mäns, förvaltares och förmyndares) verksamhet. Tillsynen ska framför allt ske med utgångspunkt i granskning av ställföreträdarnas års- och sluträkningar. Därtill kommer utredning av klagomål avseende ställföreträdare. Nämnden fattar även beslut i ett antal ärenden som enligt lag kräver nämndens samtycke. Ett
särskilt tillsynsområde för nämnden gäller för övrigt legala förmyndare för samtliga barn som är folkbokförda i Malmö Stad. Denna tillsyn aktualiseras enligt olika lagregler. Ett annat särskilt tillsynsområde är
förmynderskapsdelen i ärenden gällande särskilt förordnade vårdnadshavare. En väl fungerande tillsyn ska
säkerställa att de svagare i samhället som företräds av en ställföreträdare inte drabbas av rättsförlust. Verksamheten innefattar i stor utsträckning myndighetsutövning.
Överförmyndarnämndens enskilt största utgift är kostnaden för arvoden till förordnade ställföreträdare,
bland annat gode män. Förordnade ställföreträdare har enligt lag rätt till skäligt arvode för uppdraget liksom ersättning för utgifter som varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande. Det är överförmyndarnämnden som fattar beslut om arvode och kostnadsersättningar och som även enligt beräkningsregler i
lag beslutar huruvida arvode/omkostnader ska betalas av huvudmannen eller av kommunen.
Kommunbidraget 2018 för överförmyndarnämndens verksamhet uppgår till 24 782 tkr. Till detta kommer
budgeterade statsbidragsintäkter om 9 535 tkr från Migrationsverket avseende kostnader för godmansarvoden och tolkkostnader för ensamkommande asylsökande barn. De verkliga intäkterna kommer inte att
motsvara den budgeterade summan, vilket förklaras mer ingående i avsnittet Uppföljning av ekonomin.
Kostnaderna för godmansarvoden och övriga omkostnader avseende 2017 är beräknade till 21 078 tkr.
Till detta kommer beräknade kostnader om 9 280 tkr for godmansarvoden och tolkarvoden för ensamkommande, asylsökande barn, samt arvoden och omkostnader för nämnden.
Budgeten för arvoden till gode män avseende årsräkningar/redogörelser 2017 är endast en beräkning av
vad som kommer att betalas ut 2018 vilket gör att det finns en viss osäkerhet i beräkningen.
Under 2017 beslutade regeringen om ett nytt ersättningssystem gällande kommunernas mottagande och
omhändertagande av ensamkommande barn och unga. Den tidigare möjligheten för nämnden att hos
Migrationsverket återsöka de faktiska kostnaderna har försvunnit till stor del och ersatts av schabloner. Då
en årlig snittkostnad hos överförmyndarnämnden för bara arvode och omkostnader per godmansuppdrag
gällande ett ensamkommande asylsökande barn omfattar ca 32 tkr och flerårig statistik hos nämnden visar
att det löpande finns ett stort antal sådana ärenden som sträcker sig över flera år, är ett kommande underskott ett faktum.
Nämndens bedömning är att verksamhetens ekonomi för 2019 är i balans med undantag av de ekonomiska konsekvenserna till följd av det nyssnämnda nya ersättningssystemet gällande kostnader för ensamkomamnde barn. Förutsättningarna för utvecklingen av verksamhetens digitalisering är beroende av beslut
om budget för avdelningen för överförmyndarärenden i Arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
Mål

I kommunfullmäktiges beslut om styr- och ledningssystem för Malmö Stad beskrivs hur målarbetet ska
bedrivas i form av en målkedja som består av kommunfullmäktigemål, nämndsmål och åtaganden. Överförmyndarnämndens målstyrningsprocess utgår ifrån denna målkedja.
I målen för 2018 finns det konsekvent en tydlig koppling mellan nämndsmål, åtaganden och aktiviteter.
Inför målarbetet 2019 planeras ett arbete med ytterligare fördjupad delaktighet och dialog med avdelningens medarbetare kring framtagande av avdelningens verksamhetsplan.

Bemanning
Avdelningen har en flerårig problematik med alltför låg bemanning, vilket återkommande har gjort det
svårt att uppnå de mål som finns uppställda för verksamheten och rent generellt innebär en sårbarhet.
Detta har resulterat i att verksamheten ett flertal gånger behövt vidta tillfälliga och mer eller mindre akuta
bemanningsåtgärder.
Under året har balanserna ökat markant vad gäller ansökningar avseende behov av ställföreträdare, samtidigt som komplexiteten i ärendena blivit större. Man ser även att en del av ökningen beror på att nyanlända anmäler behov av ställföreträdare i större grad på grund av brister i integrationen i samhället som
gör att till viss del en ny grupp av huvudmän som efterfrågar ställföreträdare tillkommit.
Avdelningen genomgår i dagsläget en mindre omorganisation vilket vad gäller bemanning kommer att
innebära en förstärkning av bemanningen med 2 tjänster och senare under året kommer även 2 nya sektionschefer att rekryteras dessa kommer att arbeta som handläggare som en del av sina tjänster. En höjd för
ökade personalkostnader behöver därför tas inför kommande prognosuppföljningar och budgetarbetet för
2019.
Kostnader för asylsökande, ensamkommande flyktingbarn
Överförmyndarnämnden har hittills hos Migrationsverket kunnat återsöka både faktiska kostnader för god
man för de asylsökande ensamkommande barnen och tolkkostnader. 2017 beslutade regeringen om ett
nytt ersättningssystem för kommunernas mottagande och omhändertagande av ensamkommande barn
och unga. Syftet med det nya systemet är att förenkla regelverket som anses ha varit administrativt betungande såväl för kommunerna som för Migrationsverket. Återsökningen av faktiska kostnader har till stor
del försvunnit och ersatts av schabloner. En riktad schablon á 52 tkr per asylsökande ensamkommande
barn som anvisas till kommunen utgår. Denna schablon är dock en engångssumma och ska täcka såväl
kommunala transportkostnader som kommunala utredningskostnader och därtill även godmansarvoden.
Beslut har fattats om att schablonen skall delas lika mellan Överförmyndarnämnden och socialtjänsten.
Det innebär för Överförmyndarnämnden en intäkt om 26 tkr per barn som anvisas till Malmö. Snittkostnaden per år för dessa ärenden är 32 tkr. De flesta individer finns kvar och genererar en kostnad under
flera års tid. I de fall barn flyttas över från andra kommuner hamnar schablonersättningen hos den första
kommunen, även om de kanske bara har ärendet under en kort tid, medan barnet kan finns under flera år i
Malmö.
Arkiv och digitalisering
Det nuvarande verksamhetssystemet Wärna klarar inte att möta de krav och behov som ställs från såväl
verksamheten som medborgarna. Ärendehanteringen behöver effektiviseras och digitaliseras och e-tjänster
behöver införas. En projektgrupp har arbetat vidare med utredningen kring digitalisering av verksamheten. Detta arbete innebär bland annat en kartläggning av befintliga processer och implementering av ett
ärendehanteringssystem.
Gruppen har förstärkts av fler medarbetare under hösten och befintlig IT-struktur har setts över. När det
gäller kostnadsbild för projektet, vilka resurser som krävs för ett genoförande samt vilken tidsplan som är
rimlig för att genomförandet återstår ett arbete att göra under 2018. Målbilden är att kunna ha en till större
del digitaliserad verksamhet under 2019.
Föreläggandet från Stadsarkivet vad gäller frågan om att dela arkiv med andra myndigheter kommer att
lösas under hösten 2018 då verksamheten flyttar in i nya lokaler med ett eget arkiv.
Förvaltarenhet
I takt med samhällsutvecklingen har de grupper som har behov av ställföreträdare och formen av deras
hjälpbehov förändrats. Andelen komplicerade ärenden gällande personer som lider av svåra psykiska sjuk-

domar och missbruksproblematik har ökat och kommer även fortsättningsvis att öka. Till uppdrag gällande dessa personer är det fortsatt mycket svårt att hitta ställföreträdare, vilket dels förlänger handläggningstiderna för anmälnings- och ansökningsärenden, dels ökar antalet bytesärenden, dels också förlänger
handläggningstiden för byte av ställföreträdare. När det gäller personer som på grund av sin problematik
dessutom uppvisar ett hotfullt eller våldsamt beteende är det synnerligen svårt att hitta ställföreträdare.
Det finns idag endast ett fåtal ställföreträdare som kan och är villiga att ta på sig denna typ av uppdrag.
Det innebär av naturliga skäl en sårbarhet om en och samma ställföreträdare har ett alltför stort antal uppdrag.
Med anledning av ovanstående problematik har utredningsarbetet vad gäller inrättandet av en förvaltarenhet under hösten fortgått. Förvaltarenheter finns redan inrättade i ett flertal kommuner och innebär att
anställda tjänstemän arbetar som ställföreträdare i särskilt komplicerade uppdrag. Problemen att rekrytera
ställföreträdare delas av Familjerättsbyrån i Malmö, som har svårigheter att rekrytera särskilt förordnade
vårdnadshavare till de barn som är i behov av detta. Vid överförmyndarnämndens sammanträde i april
2017 innevarande år fattades beslut om att ärendet gällande en förvaltarenhet ska hänföras vidare till
kommunstyrelsen för behandling.
Vid kommunstyrelsens möte i arbetsutskott 2 den 26 juni 2017 beslutades följande:
att anmoda överförmyndarnämnden att återkomma till kommunstyrelsen med förslag till organisatorisk
tillhörighet för anställda ställföreträdare, i samråd med föreslagen nämnd, inklusive tidplan för införande
och beskrivning av ekonomiska konsekvenser.
Överförmyndarnämnden har uppdraget att rekrytera frivilliga ställföreträdare, vilket under en längre tid
har varit svårt när det gäller de mest komplicerade uppdragen. Det gäller t.ex. uppdrag som god man eller
förvaltare för personer med psykisk sjukdom, missbruksproblematik, personer som är utåtagerande och
uppvisar ett aggressivt beteende eller uppdrag som särskilt förordnad vårdnadshavare till barn som saknar
föräldrar. Som lösning föreslår överförmyndarnämnden att Malmö stad upprättar en förvaltarenhet som
kan åta sig de mest komplicerade ställföreträdaruppdragen. En förvaltarenhet inom kommunen består av
anställda ställföreträdare, som har som sitt uppdrag att vara god man, förvaltare eller särskilt förordnad
vårdnadshavare. Fördelar med en förvaltarenhet är att den kan säkerställa tillgång till ställföreträdare och
säkra en hög kompetens vilket medför rätt hjälp till huvudmannen. Malmö stad kan som arbetsgivare även
öka tryggheten för ställföreträdarna genom t.ex. larm och handledning. Förvaltarenheter finns redan i en
del kommuner, som t ex Göteborgs stad.
Då överförmyndarnämnden har i uppdrag att utöva tillsyn över ställföreträdares verksamhet kan en förvaltarenhet inte organisatoriskt finnas inom samma nämnd som avdelningen för överförmyndarärenden.
Funktionsstödsnämnden har ställt sig positiv till att upprätta en förvaltarenhet under förutsättning att
funktionsstödsförvaltningen tillsammans med arbetsmarknads- och socialförvaltningen vidare utreder och
kommer överens om finansiering och uppdrag för enheten, samt att funktionsstödsnämnden ska vara
befriad från det ekonomiska resultatansvaret för ställföreträdar-/förvaltarenheten. En förvaltarenhet skulle
kunna träda i kraft senast den 1 januari 2019 under förutsättning att beslut tas om finansiering och placering.
Ärendemängd
Det totala antalet ärenden som stod under överförmyndarnämndens tillsyn den 7 mars 2018 uppgick till
4 168 stycken, att jämföras med 4 158 ärenden den 27 april 2017. Förändringen i totala antal ärenden är
marginell men antalet ansökningsärenden har de 2 senaste åren ökat med ca 100 ärenden per år medans
antal ärenden för ensamkommande barn stadigt har minskat men har börjat stabilisera sig det senaste
halvåret. Ärendemängden gällande övriga barn som inte är ensamkommande är i stort sett oförändrat.

Digitalisering
Stadskontoret har utlyst stimulansmedel som verksamheterna kan ansöka om under 2017 för att finansiera
insatser som "leder till minskade framtida kostnader för Malmö stad. Insatserna ska också bidra till att
utveckla verksamheten i enlighet med Malmö stads övergripande mål."
Såsom beskrivits i tidigare avsnitt planerar man att påbörja arbetet med digitalisering eftersom en viss
möjlighet till finansiering nu har uppstått. Man kommer dock inte att kunna slutföra projektet inom den
korta tidsrymd som är, från det att stimulansmedlen utlystes tills dess att kostnaderna för att söka medel är
fullständigt redovisade. Underhåll och utveckling kommer att fortsätta under 2018 och därmed kommer
behov av ytterligare medel att uppkomma. Sannolikt bör digitaliseringsprojektet vara slutfört under 2019.
Då ansvaret för systemkostnaderna och budgeten för detta ligger på Arbetsmarknads- och socialnämnden
kommer frågan att hanteras där.
Förvaltarenhet
Möjligheten att inrätta en sektion för ställföreträdare såsom förvaltare, gode män och särskilt förordnade
vårdnadshavare, har beskrivits och beräknats i en utredning som gjordes i maj 2016. I dagsläget går det
inte att garantera att överförmyndarnämnden kan leva upp till nämndens mål, att förordna ställföreträdare
till varje enskilt ärende inom en 3-månaders period. Så kallade mångförmyndare finns redan hos överförmyndarnämnden i Malmö. Dessa ställföreträdare har ett större antal uppdrag och åtar sig ofta mer komplicerade uppdrag. Detta är en sårbar lösning, eftersom bortfall leder till att ett stort antal personer plötsligt kan stå utan god man/förvaltare och belastningen ökar fast man redan har rekryteringsproblem.
Att inrätta en förvaltarenhet skulle innebära att man kan säkerställa att det finns kompetenta gode män
och förvaltare att tillgå samt att de personer som är i behov av hjälp får denna hjälp i tid.
Bemanning
Med anledning av de utmaningar i bemanningssituationen som beskrivits i avsnittet om nämndens största
utmaningar på kort och lång sikt, finns behov av utökning av personalresurser på avdelningen för överförmyndarärenden för att på så sätt kunna trygga en kontinuitet i personalförsörjningen och kunna nå upp
till uppsatta mål och samtidigt ta ansvar för en god arbetsmiljö och tillförsäkra rättsäkerheten för våra
huvudmän. Uppbemanningen förväntas vara på plats under april månad för att kunna introduceras i verksamheten och generera märkbara effekter vad avser ärendebalanser till hösten.

I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2019 med plan för 2020-2024.
Överförmyndarnämnden har inga investeringar.

Bilagor
Bilaga 1: Boplats Syd Strategidokument
Bilaga 2: Boplats Syd Verksamhetsplan

Denna budgetskrivelse utgör bolagsstyrelsens information till kommunstyrelsen inför dess beredning av
förslag till budget som föreläggs kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges budget kommer att avse budgetåret 2019 med plan för 2020-2024.

Skåne ökade sin befolkning 2016 med 20 938 invånare eller 1,6 procent. Totalt uppgick Skånes befolkning
till 1 324 565 invånare den 1 januari 2017. Ökningen 2016 bestod till största delen, 70%, av nettoinflyttning av människor som flyttat till Skåne från andra länder. De andra två komponenter av befolkningsökningen är den naturliga folkökningen (nyfödda minus döda), cirka 19% och flyttnetto gentemot övriga län
i Sverige, cirka 11%. Enligt Region Skånes befolkningsprognos förväntas befolkningen öka till 1 465 000
invånare år 2025.
Sedan mitten av 80-talet har Malmö haft en positiv befolkningsutveckling. Den 1 januari 2017 hade
Malmö närmare 330 000 invånare. Drygt hälften av Malmös invånare är 35 år eller yngre. I Malmö finns
över 150 000 bostäder varav 80% utgörs av lägenheter i flerbostadshus. Ungefär hälften av lägenheterna i
flerbostadshus är bostadsrätter och hälften är hyresrätter. År 2025 förväntas befolkningen uppgå till strax
över 370 000 personer.
Den genomsnittliga kötiden hos Boplats Syd har de senaste åren legat runt tre år. Under 2017 minskade
den genomsnittliga kötiden för att få en lägenhet genom Boplats Syd med 4 dagar, till 1137 dagar. I
Malmö ökade den genomsnittliga kötiden med 46 dagar till 1290 dagar, vilket betyder att det även under
2017 krävts en kötid på strax över tre år för att få en lägenhet i Malmö.
Trots nyproduktionen av bostäder bedöms det ta lång tid innan det råder balans mellan utbud och efterfrågan och därmed en minskning av kötiderna.
Boplats Syds omsättning baseras enbart på den avgift de bostadssökande betalar per år för att stå i bostadskön. Sedan 2009, då verksamheten startade, har köavgiften varit 300 kr inkl moms.
Under 2019 förväntas intäkterna uppgå till 21,8 mkr och därefter årligen öka med drygt 1 mkr eller 5% per
år. Det innebär också att vi räknar med att antalet betalande sökanden ökar med 4 000-5 000 per år under
perioden. Prognosen är försiktig, de senaste tre åren har antalet sökande ökat med i genomsnitt 10 000 per
år.
Vi räknar med att tillströmningen av lägenheter till Boplats Syd ökar med 500 per år. Den ökande omsättningen ger ett utrymme att växa på personalsidan i takt med att antalet förmedlingsuppdrag ökar.
Under kommande år bedöms verksamhetens nettoöverskott öka, framförallt då inventarier och programvara som togs över av Malmö stad vid förvärvet har skrivits av i sin helhet. Då finns möjlighet att påbörja
avbetalningen till ägaren enligt överlåtelseavtalet.
Investeringar i verksamhetssystemet Boplats bedöms fortsätta i nuvarande omfattning, dvs 2 Mkr/år.

Boplats Syd har de senaste åren attraherat allt fler hyresvärdar att lämna ett ökat antal lägenheter. En viktig
del av vår framgång har varit att utveckla relationer med ett ömsesidigt förtroende. För ett fortsatt ökande
inflöde av nya kunder och lägenheter fokuserar vi på att utveckla tjänsten till fastighetsägarna ytterligare
samt att utveckla och kommunicera den kundnytta vi levererar. För att på allvar nå ut utanför Malmö så
skulle fler kommunala bolag behöva ansluta sig. Vi behöver därför på olika sätt uppvakta och informera
kommunpolitiker i Malmö/Lund-regionen om de fördelar vi ser finns med regionalt samarbete. Här behöver vi samordna insatserna och ta hjälp av de politiska företrädare från Malmö som redan finns i andra
samarbetsorgan.
Tillsammans med politiska företrädare från Malmö Stad skulle vi tillsammans med Malmö Stad kunna
bjuda in politikerna till informationsmöten om vårt regionala uppdrag och de möjligheter det ger.
Bolaget planerar samtidigt själv fortsätta det uppsökande arbete som redan bedrivs mot både kommunpolitiker och de kommunala bostadsbolagens ledningar.
Eftersom Boplats Syds omsättning enbart baseras på den avgift de bostadssökande betalar per år för att
stå i bostadskön så är antalet köande viktigt. Det ger oss förutsättningar att utveckla verksamheten, förbättra tjänsten och förädla verktygen. Vi räknar med att tillströmningen av nya bostadssökande ska fortsätta de kommande åren och att antalet betalande ökar med 4 000-5 000 per år under perioden. Prognosen
är försiktig, de senaste tre åren har antalet sökande ökat med i genomsnitt 10 000 per år.
Vi räknar samtidigt med att tillströmningen av lägenheter till Boplats Syd de närmsta åren ska öka med 500
lägenheter per år. Den ökande omsättningen ger ett utrymme att växa på personalsidan i takt med att antalet förmedlingsuppdrag ökar.

Boplats Syd ser att det finns stora möjligheter att vinna nya förmedlingsuppdrag från nya hyresvärdar samtidigt som befintliga hyresvärdar utökar sitt samarbete om förmedlingstjänsten utvecklas. Därför har förmedlingsrutinen utökats till att också innefatta intygsgranskning. Det här ställer naturligtvis nya krav på
Boplats Syds organisation och tekniska system. Ett kompetenshöjande arbete har inletts och kommer att
fortsätta under de kommande åren.
Bolaget planerar för en ökad bemanning de kommande åren. Det beror framför allt på att förmedlingsavdelningen anpassas till en verksamhet som växer till följd av antalet förmedlade lägenheter och nya samarbeten på fastighetsägarsidan.
Utvecklingsfokus är modernisering av IT-stödet. För våra kunder via utveckling av webb och digitala
tjänster och internt via uppdatering av system och rutiner.

Utvecklingsfokus är modernisering av IT-stödet. För våra kunder via utveckling av webb och digitala
tjänster och internt via uppdatering av system och rutiner.

Denna budgetskrivelse utgör bolagsstyrelsens information till kommunstyrelsen inför dess beredning av
förslag till budget som föreläggs kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges budget kommer att avse budgetåret 2019 med plan för 2020-2024.

Malmö som stad expanderar kraftigt och som en direkt konsekvens av detta kommer även Parkering
Malmö att stå inför en större investeringsperiod de kommande fem åren. Det planeras byggas ytterligare
6-8 parkeringsanläggningar tom 2023.
Detta ställer krav på en översyn av befintlig organisation och administration för att på ett effektivt och
tryggt sätt hantera den ekonomiska ansträngning dessa investeringar innebär.
För närvarande har bolaget en av KF beviljad kreditram om 600 miljoner kr och kommande investeringar
bedöms inte rymmas inom denna beviljade kreditvolym. Beräknad bruttoinvestering är ca 650 miljoner kr
med en nettoinvestering efter parkeringslösen på ca 390 miljoner kr.
Bolagets bedömning är att låneutrymmet behöver höjas med 250-300 miljoner kr från och med mitten
2019.
Samtal förs med andra parter inom staden om hur ett samarbete kring bland annat upphandlingar kan
komma att se ut då behovet och kraven på upphandling bara kommer att öka framöver. Samarbete pågår
med Stadsfastigheter och Kommunteknik samt Malmö stads upphandlingsenhet, vilket kommer att hjälpa
bolaget i sin ambition kring LOUupphandlingar.
För närvarande är olika projekt igång inom bland annat hållbarhet och innovativa tekniska lösningar. Avsikten med projekten är att bättre kunna nå upp till kommunfullmäktiges mål kring hållbarhet både ekonomiskt och miljömässigt.
Rörelseresultatet 2018 förväntas bli i nivå eller något lägre än 2017 och beräknas landa kring 45 miljoner kr. Minskningen beror till största del på färre antal parkeringsytor då staden förtätas.
Bolagets bedömning är att under åren 2019-2021 kommer det årliga resultatet att stegvis förbättras i takt
med färdigställandet av nya parkeringshus.

Framtida utmaningar för Parkering Malmö blir att bygga miljömässigt och ekonomiskt hållbara parkeringshus.
Hur framtidens bilnyttjande kommer att se ut är mycket svårt att bedöma varför anläggningarna bör projekteras så att åtminstone delar av dessa kan göras om till annan verksamhet.
Fram till att de nya parkeringshusen är klara och fullbelagda har dessa en svagt negativ ekonomisk påverkan på bolaget. Bedömningen är ändå att bolaget kommer att ha en positiv resultatutveckling även under
investeringsperioden.
Digitalisering inom övervakning och betalning för parkering är områden som påverkar bolagets utveckling
framöver och vars syfte är att såväl skapa en kundvänligare lösning som att åstadkomma en kostandseffektivare verksamhet.

Bolaget kommer att se över bemanning och organisation för att möta kommande bygginvesteringsperiod.
Bolaget kommer också att ansöka om utökad kreditram om ytterligare ca 250-300 miljoner kr.
Bolaget planerar att bygga innovativa parkeringsanläggningar inom drift och hållbarhet. Exempel kan vara
konstruktioner i trä, solceller, återvinning av dagvatten etc.
Utvecklingen och implementeringen kring innovativa betallösningar samt moderniserad övervakning ligger
också högt på agendan.
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Inledning
Denna budgetskrivelse utgör bolagsstyrelsens information till kommunstyrelsen inför dess beredning av
förslag till budget som föreläggs kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges budget kommer att avse budgetåret 2019 med plan för 2020-2024.
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Sammanfattning
Malmö Live Konserthus AB är ett av Malmö kommun helägt bolag via moderbolaget Malmö Stadshus
AB. Bolaget ombildades från tidigare Malmö Symfoniorkester.
Omsättningen för 2019 beräknas till 187 miljoner kronor och ett resultat före skatt och bokslutsdispositioner beräknas till -4,9 mkr.
Bolagets uppdrag är att presentera konserter i alla musikaliska genrer mot en så bred målgrupp som möjligt.
Malmö Stad har ökat sin finansiering av verksamheten. Utöver de ca 45 miljonerna i ökade lokalkostnader
tillförs organisation ytterligare cirka 15,7 miljoner kronor 2019 för de nya uppdragen inom verksamhetsområdena konsertarrangemang, kulturpolitiskt program samt mötesplatsen. Sedan tidigare medfinansierar
Region Skåne och Staten endast den del som omfattar Malmö SymfoniOrkester vilken står för ungefär
45% av bolagets totala musikutbud. En ökad statlig och regional finansiering skulle därför kunna vara väl
motiverad och skapa balans mellan bidragsgivarnas engagemang i bolaget men framför allt finns möjlighet
att med en förhållandevis liten ny insats få enorm påverkan på det regionala utbudet i alla musikaliska
genrer.
Under 2017 så var cirka 93% av samtliga biljettköpare till Malmö Live Konserthus AB, boende i Skåne,
varav 55% bosatta i Malmö och 45% bosatta i övriga Skåne. Till MSO:s konserter var cirka 54% av samtliga biljettköpare bosatta i Malmö och 41% av samtliga biljettköpare var bosatta i övriga Skåne.
Malmö SymfoniOrkester ska i oförminskad omfattning skapa genreöverskridande musikmöten och svara
för kulturarvsmusiken för regionens befolkning inom ramen för tidigare beslutade anslag. Under de senaste åren (2008-2018) har bolagets möjlighet att anställa musiker urholkats, på grund av att kollektivavtalade löneökning överstiger bidragsuppräkningen. I en personalintensiv verksamhet som en symfoniorkester drabbar det orkesternumerären snabbt.
Skillnaden mellan uppräkningsnivå av verksamhetsbidrag och de löneökningar som gäller enligt kollektivavtal, har medfört att bolagets finansiering minskar med motsvarande 1,2 miljoner kronor under åren
2016-2018 och förväntad urholkning för 2019 beräknas till ytterligare 0,8 miljoner kronor, Totalt cirka 2
miljoner kronor under perioden 2016-2019.
Bolaget äskar 5 000 000 kr + 1 000 000 kr från Region Skåne för 2019 i utökade regionala och nationella
verksamhetsbidrag. De ökade anslagen kommer att användas för att skapa konserter i de nya musikgenrer
och mot nya målgrupper som bolagets ägardirektiv föreskriver samt minska effekter av tidigare urholkning
av bidrag. Äskandet från Region Skåne inkluderar del av (1 miljon kronor) den totala urholkningen (2
miljoner kronor).
Bolaget äskar 2 000 000 kr från Malmö Stad i ökat verksamhetsbidrag, som kompensation för uppräkning
av koncernbidrag lägre än kollektivavtalade löneökningar under perioden 2016-2019. Äskandet från
Malmö Stad inkluderar 1 miljon kronor som även äskas från Region Skåne.
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Vilka är bolagets största utmaningar på kort och lång sikt?
Den största utmaningen är att säkra att ambitioner med bolagets verksamhet, från ägare, styrelse och ledning matchas med tillräcklig finansiering. Med ambitioner att nå hela Malmö och att alla barn i Skåne någon gång under sin uppväxt ska ha besökt Malmö Live, krävs finansiella muskler. Så länge uppräkning av
bidrag från ägare Malmö Stadshus AB och region och stat ej når avtalsenliga löneökningar enligt kollektivavtalen sker på sikt en urholkning av verksamhet. För 2019 beräknas urholkningen motsvara ytterligare
drygt ett årsverke. Om denna utveckling fortsätter, avvikelse mellan uppräkning av bidrag och uppräkning
av lönekostnader, kommer bolaget att tvingas göra anpassningar av personalstyrka med hänsyn taget till
finansiering av verksamheten.
Bolaget arbetar aktivt för att säkra sponsring från Skanska, men enligt avtalet mellan fastighetsägarna avslutas avtalet om sponsring med 4 miljoner kronor per 2020-06-30. Fortsatt finansiering/sponsring i motsvarande omfattning kan bolaget inte uppnå på egen hand. Ett bolagsmål är ökad självfinansiering, med ett
mål om minst 17%. Bolaget arbetar för att nå och om möjligt överstiga målet genom ökat antal besökare
till varje konsert. Besöksgraden per konsert måste öka oavsett musikgenre.
Inför 2017 slopades schablonavdrag för musikers arbetsgivaravgifter. Motsvarande (3,5 miljoner kronor)
bidrag gavs från staten som ett utökat verksamhetsbidrag. Inför 2019 är nivån på det utökade verksamhetsbidraget från staten osäkert.
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Vilka större förändringar planeras för att möta bolagets utmaningar?
För att möta aktuell finansiering arbetar bolaget med att se över hur bemanning kan optimeras ytterligare.
Det gäller både i MSO och i övrig personal. Om personalstyrkan behöver korrigeras kommer det påverka
både antal aktiviteter och kvaliteten på de aktiviteter som genomförs.
Bolaget arbetar också med att säkra bidrag från andra bidragsgivare, tex sparbanksstiftelser och andra stiftelser. Det inkluderar även utökad sponsring.
Genom att ändra abonnemangsstruktur och lägga till fler abonnemangskonserter på andra veckodagar än
de traditionella torsdagarna för MSO, finns förhoppningar att nå nya abonnenter och därmed öka underlaget för MSO konserter.
Till detta kommer även strategiskt varumärkesarbete och ökad kommunikation om mötesplatsen, bolaget
såväl som enskilda program och konserter.
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Ekonomisk plan
Resultaträkning
Tkr

Bokslut 2017

Budget 2018

Plan 2019

Plan 2020

Totala intäkter

65 053

66 072

65 424

63 204

Lönekostnader

-68 210

-68 000

-69 129

-70 305

PO-Pålägg

-26 751

-26 700

-29 013

-29 436

-1 736

-1 800

-1 845

-2 112

Totala personalkostnader

-96 697

-96 500

-99 987

-101 853

Övriga kostnader

-80 291

-86 068

-84 294

-85 858

-6 691

-7 100

-7 438

-7 816

-86 982

-93 168

-91 732

-93 674

-118 626

-123 596

-126 295

-132 323

117 723

119 725

121 760

123 830

-562

-430

-411

-370

-1 465

-4 301

-4 946

-8 863

-119 188

-124 026

-126 706

-132 693

Övriga personalkostnader

Avskrivningar
Totala övriga kostnader
Resultat exkl. finansnetto
Koncernbidrag erhållna
Koncernbidrag lämnade
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat
Resultat exkl. koncernbidrag

Beräkning av personalkostnader inkluderar produktionspersonal som antingen är anställd eller fakturerar. Antagande att viss
del är anställd.

Om utveckling av bidragsuppräkning fortsätter enligt 2017 och 2018 så kommer bolaget tvingas ändra
personalstyrka och förutsättningar för verksamhetsgrenarna.
Utdelningsprognos
Tkr

2018

Prognos 2019

Prognos 2020

Prognos 2021

Utdelning

Investeringsprognos
Prognos
2018

Prognos
2019

Prognos
2020

Prognos
2021

Prognos
2022

Prognos
2023

Prognos
2024

500

400

3 000

400

400

400

400

Maskiner och inventarier

1 950

750

1 200

750

750

750

750

Byggnadsinventarier

1 500

0

0

0

0

0

0

Summa

3 950

1 150

4 200

1 150

1 150

1 150

1 150

Investering, tkr
Instrument

Finansieringsbehov
Tkr
Upplåningsbehov

Prognos
2018

Prognos
2019

Prognos
2020

Prognos
2021

Prognos
2022

Prognos
2023

Prognos
2024

0

0

0

0

0

0

0
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Denna budgetskrivelse utgör bolagsstyrelsens information till kommunstyrelsen inför dess beredning av
förslag till budget som föreläggs kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges budget kommer att avse budgetåret 2019 med plan för 2020-2024.

Malmö kommunfullmäktige beslöt den 16 december 2014 att per den 31 december 2014 överföra ägandet
av ägandet av stadens helägda aktiebolag till Malmö Stadshus AB. Malmö Stadshus AB (MSAB) ägs till
100 procent av Malmö kommun och äger i sin tur samtliga aktier i följande bolag:
MKB Fastighets AB, Malmö kommuns Parkerings AB, Malmö Stadsteater AB, Malmö Live Konserthus
AB, Vagnparken i Skåne AB, MINC i Sverige AB, Parkeringsövervakning i Malmö AB och Boplats Syd
AB.
Malmö Stadshus AB syfte är att genom bolagsstyrning, samordning och uppföljning åstadkomma en effektivare ekonomisk förvaltning och samhällsnytta inom bolagskoncernen. Malmö Stadshus AB ska ha ett
stödjande, rådgivande och koordinerande förhållningssätt gentemot bolagen. Detta sker genom ägardialoger, vid behov lämna förslag till ändringar och kompletteringar i bolagens ägardirektiv, utarbeta förslag till
riktlinjer, utveckla koncerngemensamma förhållningssätt, upprätthålla god ekonomi i bolagskoncernen
mm.
Budget 2019 tar sin utgångspunkt i Kommunfullmäktiges budgetbeslut från november 2017 med mål och
inriktning för olika verksamheter mm. Vidare utgör ägardirektiven grundläggande styrdokument för bolaget.
Malmö Stadshus AB:s ekonomiska utfall under åren 2018-2020 förväntas hamna på liknande nivåer som
föregående år, dvs ca 33 Mkr. Kostnader för revision och konsultation förväntas vara de största kostnadsposterna och utdelning från MKB Fastighets AB den största intäktsposten. Resultatet för år 2017 för
Malmö Stadshus AB är 33,3 mkr och i budgeten för 2018 är resultatet 31,1 mkr. Budgetförslaget för 2019
är 30,5 mkr.
Malmö Stadshus har genom koncernbidrag till kulturbolagen och återställande av aktieägartillskott till
MKB upptagit lån med 110,3 mkr för 2017. Lånebohovet för 2018 budgeteras 116,8 mkr och prognostiseras till 120,2 mkr 2019.

Malmö Stadshus AB har enligt bolagsordningen till föremål för sin verksamhet att samordna de kommunala bolagens verksamheter genom att äga och förvalta aktier och andelar i bolag ägda av Malmö kommun. I bolagets särskilda ägardirektiv anges att bolaget har till uppgift att, såsom aktieägare, företräda
Malmö stads intressen och utöva ägarstyrning i stadens helägda bolag.
Malmö Stadshus AB syfte är att genom bolagsstyrning, samordning och uppföljning åstadkomma en effektivare ekonomisk förvaltning och samhällsnytta inom bolagskoncernen. Malmö Stadshus AB ska ha ett
stödjande, rådgivande och koordinerande förhållningssätt gentemot bolagen. Detta sker genom ägardialoger, vid behov lämna förslag till ändringar och kompletteringar i bolagens ägardirektiv, utarbeta förslag till
riktlinjer, utveckla koncerngemensamma förhållningssätt, upprätthålla god ekonomi i bolagskoncernen
mm.
Ändamålet med bolagets verksamhet är med iakttagande av de för verksamheten gällande kommunala
principerna samordna ägaransvaret för de kommunägda bolagen inom Malmö kommun i syfte att uppnå
ett optimalt utnyttjande av kommunens resurser. Utmaningar på kort och lång sikt är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ägardialoger i ett utvecklings- och resultatperspektiv och därutöver löpande dialoger i olika frågor
med bolagens ledningar.
Hantering av koncernens redovisnings- och skattefrågor samt upprätthålla en god ekonomi i bolagskoncernen.
Möjliggöra för att öka det utdelningsbara kapitalet. Utdelningspolicy respektive Avkastningspolicy
tillämpas.
Ta vara på erfarenheter från de helägda och delägda bolagen samt kommunalförbunden.
Malmö kommuns riktlinjer, direktiv och mål får genomslag inom bolagskoncernen. Särskilt beakta
FN:s globala mål som görs lokala.
Översyn av digitaliserings möjligheter för bolagskoncernen. Utveckla de påbörjade digitala samarbetsformerna.
Se på effektivisering och kvalitet mellan bolagen och förvaltningarnas verksamhet. Dotterbolagen
har i sin tur dotterbolag som kan ha betydelse för kommunens utveckling. Eventuella samordningsvinster som uppstår bör beaktas inom kommunkoncernen.
Arbetsformer utvecklas, med stödresurser för bolagen och bolagskansliets uppdrag.
Utbildning av bolagsstyrelserna efter 2018 års val.
Omarbetade arbetsformer och beslutsfattande i bolagspolicyn tillämpas.

Malmö Stadshus AB är ett samlat forum för att samordnat hantera ägarrollen och ha ett utbyte mellan
bolagen i kommunkoncernen. Koncernbolaget blir ett medel för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen att leda verksamheten i koncernen, där ledningen har att svara för att bolagen i koncernen drivs enligt
kommunens mål och direktiv. Genom koncernbildningen möjliggörs en mera effektiv och ändamålsenlig
styrning av bolagen, en gemensam rapportering och uppföljning av verksamheterna mm. Malmö Stadshus
AB ska ha ett stödjande, rådgivande och koordinerande förhållningssätt gentemot bolagen.
Malmö Stadshus AB planerar att utveckla och effektivisera verksamheten för att möta utmaningarna och
uppnå målen genom att:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Genomföra ägardialoger med Dotterbolagens med fokus på ägardirektiv, mål, budget, affärsplan,
större investeringar, väsentliga risker, viktiga policyfrågor och frågor av större vikt. Dessa sker
både enskilt med respektive bolag och samlat med samtliga dotterbolag. Även de delägda bolagen
följs upp genom dialog och ägarmöten och stämmor.
Långsiktiga strategier för styrning och ägande av dotterbolagen upprättas. Vidare så ska dotterbolagen integreras i Malmö stads målarbete och deltagande i kommunfullmäktiges planer och program som berör dotterbolagen.
Följa upp ägardirektiven och eventuellt förändra dotterbolagens uppdrag.
Utveckla och effektivisera uppföljningsrapport och övrig rapportering för dotterbolagen.
Ta vara på erfarenheter mellan kommunens helägda och delägda bolag.
Initiativ ska tas till samarbete och nätverk med andra kommuner med liknande koncernupplägg.
En digital samarbetsplattform fortsätter att utvecklas för bolagens informationsöverföring mm.
Utbildning av bolagens styrelser kommer att ske under 2019 av Malmö Stadshus AB och respektive bolag.
Utdelningspolicy och avkastningspolicy tillämpas under 2019.
Stödja dotterbolagen i effektivisering och ökad samhällsnytta. Dotterbolagen har i sin tur dotterbolag som kan ha betydelse för kommunens utveckling. Eventuella samordningsvinster som uppstår bör beaktas inom kommunkoncernen.

I uppställningen ovan är latent skattefordran om 114 tkr avseende 2017 ej medtagen.

Avser 30 Mkr årligen avseende strukturell hemlöshet, förutsatt utdelning om 30 Mkr i utdelning från MKB
Fastighets AB till Malmö Stadshus AB.

Kulturbolagens budgetram för 2018 uppgår till 182 mkr. Sammanlagt antas bolagen i koncernen, exklusive
MKB, lämna koncernbidrag om 30 mkr årligen. Resterande belopp antas lämnas som koncernbidrag från
MKB. Om MKB under 2018 lämnar 152 mkr i koncernbidrag till Malmö Stadshus AB ska Malmö Stadshus AB till MKB lämna 119 mkr i aktieägartillskott på grund av de regler om värdeöverföringsbegränsningar som finns för allmännyttiga kommunala bolag (152 mkr - skatt om 22%).

För åren 2019-2024 görs en årlig uppräkning om 2% och ett antagande att bolagen i koncernen, exkl
MKB, fortsatt kan lämna 30 mkr per år.

Lånebehov uppstår till följd av skickade aktieägartillskott till MKB. Eventuellt behov av att kapitalisera
bolaget genom nyemission för att begränsa låneskuldens utveckling. Ränta utgår på lånet och uppgår för
2018 till ca 0,5%. I denna prognos räknas med oförändrad ränta till och med 2024 vilket nog ska betraktas
som osäkert.

Bilagor
Bilaga 1: Verksamhetsplan Malmö Stadsteater AB_2019-2021 Malmö Stad
Bilaga 2: Budgetskrivelse 2019

Denna budgetskrivelse utgör bolagsstyrelsens information till kommunstyrelsen inför dess beredning av
förslag till budget som föreläggs kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges budget kommer att avse budgetåret 2019 med plan för 2020-2024.

Malmö Stadsteater AB fortsätter driva teaterverksamhet på Hipp (2 scener) och Intiman. Om ekonomin
medger så kan det bli mindre turnéföreställningar, även i regionen utanför Malmö. MST fortsätter satsa på
Unga teatern och ska under perioden försöka utveckla den digitala tekniken i konsten och då främst BoUverksamheten.
Den publika tillströmningen har stabiliserats på en nivå med 75-80% beläggning i genomsnitt på föreställningarna. Publikarbetet kommer att intensifieras med fokus på communityskapande.
Under åren 2014-2018 fick bolaget av Kommunstyrelsen tillåtelse att använda sitt egna kapital med 5 Mkr
(1 Mkr per år). Bolaget har genom minskade kostnader och ökade intäkter hittills (2014-2017) bara använt
350 tkr (mot budgeterat 4 Mkr) av det egna kapitalet. För innevarande år budgeteras/prognosticeras ett
underskott om 0,5-1 Mkr.
Bolagets ekonomi 2019-2021 ser stabil ut men förutsätter att verksamheten kompenseras för pris - och
löneökningar från alla bidragsgivare.

Malmö Stadsteater har några större utmaningar framför sig;
-Synlighet och tillgänglighet. MST önskar att Hipp kliver ur anonymiteten och att byggnaden med dess
verksamheter blir den mötesplats som den förtjänar. Bolaget startar under 2018 upp en branding-process.
En förstudie har gjorts av en engelsk arkitektbyrå om hur lokalerna kan disponeras och det ommer att
startas ett arbete för att få till stånd något av deras förslag. Samarbetet med Restaurang Hipp är avgörande
för service mot publik och malmöbor. MST vill att hela Hipp ska bli en viktig mötesplats.
-Internationalisering. Malmö ligger nära kontinenten och vill ha utbyte med teatrar där, t ex Tyskland,
England, Danmark. Internationellt utbyte är inte bara konstnärligt viktigt, det finns också en stor internationell publik i Malmö.
-Digitalisering. Den digitala utvecklingen går snabbt. MST måste utveckla hela verksamheten i denna riktningen, både konstnärligt, tekniskt och administrativt. Den största utmaningen ligger i att använda den
digitala tekniken i den konstnärliga verksamheten. Samarbeten pågår med aktörer inom det området.

-Synlighet och tillgänglighet. MST önskar att Hipp kliver ur anonymiteten. Bolaget kommer att arbeta med
sitt varumärke. Samarbetet med Restaurang Hipp är avgörande för service mot publik och malmöbor.
MST vill att hela Hipp ska bli en viktig mötesplats.
Eftersom detta är avgörande för en ökad publiktillströmning är detta fokus. MST har redan kontaktat 2 Londonarkitekter för att se över möjligheterna till att skapa en mötesplats i Malmö. De har lämnat in en förstudie. Även arbetet mot Restaurang Hipp intensifieras för att skapa och upprätthålla en bra servicenivå mot publiken. Ett stort branding-arbete påbörjas under 2018.
-Internationalisering. Malmö ligger nära kontinenten och vill ha utbyte med teatrar där, t ex Tyskland,
England, Danmark. Internationellt utbyte är inte bara konstnärligt viktigt, det finns också en stor internationell publik i Malmö.
Detta pågår redan men MST hoppas få till stånd mer stabila periodiska samarbeten med teatrar och konstnärer i Europa.
-Digitalisering. Den digitala utvecklingen går snabbt. MST måste utveckla hela verksamheten i denna riktningen, både konstnärligt, tekniskt och administrativt.
Det har påbörjats samarbete med IT-företag som är intresserade av vår verksamhet. Bl a ska skapas appar till visningar
(AR-teknik) MST har dock varken kunskap eller ekonomiska medel att kunna utveckla detta och samarbete med externa
konsulter är kostbart. Även den digitala utvecklingen inom scenkonsten kräver mycket resurser. MST försöker dock skapa
mindre föreställningar med digital teknik hos Unga teatern.

Grundplanen för de 3 närmaste åren bygger på "going concern" med förväntad uppräkning av bidrag för
pris- och lönehöjningar och att resultatbudgeten balanseras med nollresultat. Verksamheten anpassas därefter. Dock startar arbetet under 2018 med att utveckla Hipp som en mötesplats i enlighet med något av
de förslag som föreligger i en förstudie som utförts av en Londonbaserad arkitektfirma. Förstudien har
beställts av teatern och är genomförd. Önskemålet att utveckla Hipp kan innebära ombyggnader och
kommer då att kräva tillskjutande finansiering som inte är med i denna grundplan.

Ev investeringsbidrag är inte medräknade i beloppen.

Denna budgetskrivelse utgör bolagsstyrelsens information till kommunstyrelsen inför dess beredning av
förslag till budget som föreläggs kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges budget kommer att avse budgetåret 2019 med plan för 2020-2024.

Minc vill fortsätta spela en central roll i att göra Malmö till en av Europas mest attraktiva städer att starta
och driva startups i. Långsiktigt vill vi verka som den hubb som knyter ihop stadens initiativ kring entreprenörskap i syfte att nå ut till fler och samtidigt stärka bilden av Malmö. Vi ser också entreprenörskap
som ett viktigt verktyg för att knyta ihop staden.
På kort sikt innebär det att fortsätta stärka Mincs organisation internt för att säkerställa driften av pågående verksamhetsområden samt att vidareutveckla initiativ med syfte att nå ut till fler och samtidigt
möjliggöra nya intäkter till Minc genom samarbete med större bolag med intresse för innovation och
startups.
Minc flaggade redan under 2016 för att Minc behöver en ekonomisk förstärkning inför 2018 för att kunna
utveckla verksamheten i takt med förändringarna i vår omvärld. Behoven inför 2019 och kommande år
kvarstår.
Minc har uppfyllt uppsatta mål med råge. Bolaget har en stabil ekonomi, men den är begränsad för den
fortsatta utvecklingen. För att undvika att bromsa verksamheten, ber vi om ett utökat stöd om 3,5 miljoner inför 2019. För de kommande åren 2020 -2021 bedömer bolaget att stadens insats kan kvarstå på den
nya nivån.
Verksamhetens utveckling fram till idag
Verksamheten har utvecklats till att idag hantera ca 35 kunskapsintensiva bolag per år. Minc driver idag
följande verksamheter; Inkubator, StartupLabs, Acceleratorn Fast Track Malmö (som just vunnit utmärkelsen Sveriges bästa accelerator), Malmö Demo Day, Minc Game Incubator samt arrangerar ett stort
antal välbesökta events. Under 2018 har området Outreach startats upp för att nå ut till fler. Samarbetet
med Malmö universitet har intensifierats under 2018.
Minc i siffror
• Sedan starten 2002 har närmare 200 bolag gått Mincs inkubatorprogram
• Bolagen hade under 2016 en total omsättning om drygt 690 MSEK
• Totalt har bolagen anställt ca 630 personer, något som innebär en direkt årlig skatteintäkt till Malmö om
drygt 82 MSEK*
• Bolagens starka attraktionskraft understryks av det faktum att tio bolag har sålts vidare. Av dessa har två
bolag sålts till Apple, som nu även har verksamhet i Malmö
• Överlag har bolagen en hög överlevnadsgrad på drygt 82%
• Bara under 2016 attraherade bolagen som var aktiva i programmet 96 MSEK i externt kapital för kunna
expandera
- Intresset för att skriva om Minc är stort i så väl lokal, regional, nationell och internationell media. Medier
som gjort reportage om Minc är bland annat BBC och Business Insider. Dessa artiklar positionerar Malmö
som ledande inom tech och startups vilket också genererar ett stort antal förfrågningar om besök samt
inbjudningar till olika events.
* 630 personer med snittlön 32 800 kr/mån (snittlön enligt SCB 2016) 247 986 tkr i lön/år blir 81 829 tkr i skatteintäkter (33%).

Minc vill fortsätta spela en central roll i att göra Malmö till en av Europas mest attraktiva städer att starta
och driva startups i. Långsiktigt vill vi verka som den aktör som knyter ihop stadens initiativ kring entreprenörskap i syfta att nå ut till fler och därmed bidra till att fler bolag etablerar sig i Malmö. Vi ser också
entreprenörskap som ett av flera verktyg för att knyta ihop staden.
Världen förändras snabbt. Framtidens bolag är digitala och bransch efter bransch förändras i grunden
genom ny teknologi och digitalisering. Svenska städer står inför samma utmaning och gör tydliga satsningar för att locka till sig unga tillväxtbolag som är morgondagens storbolag. Malmö och Minc har under åren
gjort satsningar som skapat en plattform för tillväxtbolag. Ett av många bevis på att just Malmö spelar en
central roll i startup-scenen är att det skett fler investeringar i bolag i Malmö än i exempelvis Oslo och
Helsingfors – i Norden är det endast techjättar som Stockholm och Köpenhamn som ligger före Malmö.
Konkurrensen om att locka till sig entreprenörer med skalbara idéer är hård. För att lyckas idag krävs en
attraktiv mötesplats, högkvalitativ rådgivning, intressanta samarbetspartners, nätverk och kontakter med
investerare för att attrahera entreprenörer med de vassaste idéerna.
Minc har en stabil ekonomi med en grundfinansiering från Malmö Stad som växlas upp med olika samverkansavtal och projektmedel. För att verksamheten ska kunna fortsätta utvecklas på en hög nivå behöver Minc en ekonomisk förstärkning för att ha en stabil bas att stå på. Bolaget har uppfyllt uppsatta mål
med råge. För att följa med i vår omvärld och undvika att verksamheten bromsas upp, ber vi om ett utökat stöd om 3,5 miljoner inför 2019.
Utmaningar på kort sikt
Utmaningen för Minc de kommande åren är att möta invånarna i ett mångkulturellt Malmö med en ung och
växande befolkning. Vi ser där ett behov av att fortsätta satsningen på Outreach där medarbetare från
Minc besöker universitetet, andra lärosäten och olika stadsdelar för att tidigt etablera kontakt med idébärare som skulle kunna utveckla sin idé hos Minc. Att fler unga uppmuntras att utveckla sina egna bolag är
ett sätt att arbeta med individer som riskerar att hamna i utanförskap. Vidare behöver Minc ha ett närmare
samarbete med industrin, vilket är ett måste för en inkubator som vill vara top of mind idag. Här finns behov
av att utveckla våra processer för industrisamarbeten samt knyta ett antal nya industriföretag till verksamheten. Detta för att skapa affärsnytta för våra startups men också för att bidra till utveckling av innovationer hos våra industripartners.
När det gäller sociala innovationer finns behov av ett närmare samarbete med Malmö universitet för att
fånga upp skalbara sociala innovationer som kan utvecklas till hållbara företag i linje med de globala målen.
Ett sådant samarbete skulle kunna skapa möjligheter för extern projektfinansiering på sikt, vilket skulle
bidra till att stärka Malmös position som ledande inom hållbar utveckling.
Verksamheten inom Minc har under många år vuxit och genererat många livskraftiga bolag. För att ta
ansvar för Minc och bidra till en fortsatt god näringslivsutveckling i Malmös behövs utökade resurser även
för att bygga en organisation som är fortsatt relevant. Här gäller det framför allt att forma en organisation som är
anpassad till Malmö stads modell – styrning, ledning och utveckling med tydliga mål.

Mincs betydelse för Malmö bekräftas genom det höga antalet bolag och entreprenörer som söker sig till
Malmö och till Mincs olika verksamheter. Detta har bidragit till att Malmö idag är en av Nordens mest
attraktiva startupstäder - en position vi inte har råd att mista.
Minc bidrar till att kompetenta personer söker sig till Malmö. De senaste åren har mångfalden bland bolagen på Minc ökat markant och speglar väl Malmös utveckling. Som ett exempel kan nämnas att närmare
30 nationaliteter var representerade i verksamhetens olika program i mars 2018.
Med detta som bakgrund har Minc följande plan för 2019:
1. Fortsätta att utveckla en organisation som hanterar den snabba utvecklingen.a) Säkra driften av befintliga verksamhetsområden genom att stärka strukturkapitalet samt bli mindre personberoende. Här handlar det främst om arbete med styrning ledning mål i enlighet med Malmö
stads modell.
b) Kompetensutveckling av befintlig personal samt kompetensförstärkning för att möta framtida behov
hos bolagen i verksamheten.
1. Fortsätta utvecklingen av området Outreach som initierats under 2018.
1. Minc ska fortsätta arbetet med att nå ut till Malmös entreprenörer som inte självmant söker sig till
Minc genom att öka tillgängligheten och kännedomen om Mincs verksamhet.
2. Utveckla samarbetet med Malmö universitet och andra lärosäten.
3. Målsättningen är att verksamheten växlas upp med fler medarbetare under 2019.
1. Processen med industrisamverkan utvecklas.
1. Ytterligare resurser tillförs för att strukturerat arbeta med industrisamverkan med målsättning att
knyta fler storbolag till verksamheten.
1. Fortsätta stärka bilden av Malmö och öka attraktionskraften för startups
1. Genom fortsatt proaktivt PR-arbete nationellt såväl som internationellt stärks bilen av Malmö. Vi
sprider en bild av Malmö som en attraktiv plats att bygga bolag på, bland annat genom flertalet internationella artiklar om Malmös startup-community. Minc har kommit att bli en källa för kunskapsinhämtning för såväl nationella och internationella intressenter.
Kvanitativa mål 2019 (mål 2018)
•
•
•
•
•

Antal bolag som söker till Mincs program: 900 (800)
Antal outreach aktiviter (uppsökande verksamhet): 100 (40)
Antal samarbeten med större bolag: 15 (7)
Antal förfrågningar om verksamhetsbesök på Minc: 50
Antal förfrågningar om medverkan på externa evenemang och aktiviteter: 150

En viktig frågan är vad som händer om Malmö Stad väljer att inte utöka sin satsning. Minc skulle fortsatt
vara en viktig spelare i Malmö, men Malmö skulle bli omsprungna av andra städer i Sverige. Initiativ som
Fast Track Malmö skulle behöva hållas tillbaka, men framförallt skulle Malmö gå miste om entreprenörer
med tillväxtambitioner och -potential.

Bilagor
Bilaga 1: Bilaga 1 Budgetskrivelse 2019 MKB fastighets AB

Denna budgetskrivelse utgör bolagsstyrelsens information till kommunstyrelsen inför dess beredning av
förslag till budget som föreläggs kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges budget kommer att avse budgetåret 2019 med plan för 2020-2024.

Sammanfattning
MKB Fastighets AB:s vision – Hem för var och en – är att medverka till att alla Malmöbor har ett bra
boende. I det arbetet ligger ett ansvar att bygga bra och prisvärda bostäder och bidra till att stärka stadens
attraktivitet.
MKB står inför flera utmaningar och behöver agera långsiktigt för att säkra kompetens, attraktivitet och
god ekonomi i olika konjunkturlägen.
På kort sikt är bolagets prioriterade utmaning att den snabba expansionen av bolaget, bristande matchning
mellan kostnadsökningar och intäktsökningar och flera omvärldsförändringar har skapat behov av konsolidering av verksamheten. Konsolideringen prioriteras 2018-2020 och behövs för att stärka de landvinningar vi gjort och skapa goda förutsättningar för långsiktig utveckling i enlighet med ägardirektiven.
På lite längre sikt är kanske MKBs allra största utmaning att identifiera ett arbetssätt som minskar segregationen både på kort och lång sikt. Tack vare MKB får fler malmöbor idag tillgång till en egen bostad till
en rimlig kostnad och en del av dem som har det allra svårast på bostadsmarknaden erbjuds en väg in.
Men här finns en tydlig målkonflikt som uppstår på grund av att andra fastighetsägare inte tar samma ansvar. Den långsiktiga effekten av MKBs ensidiga åtgärder riskerar att bli ökad, inte minskad, segregation.
Skillnaderna mellan MKBs områden och andra bostadsområden ökar över tid när MKB tar ansvar för en
allt större andel av de personer som har låga inkomster eller saknar egen försörjning.
MKBs möjlighet att nyproducera bostäder påverkas av ökade priser på såväl mark som på entreprenader.
Även entreprenadkapacitet har blivit en utmaning. Tillgång till byggklara byggrätter till rimlig kostnad och
målkonflikter mellan delvis konkurrerande intressen är en långsiktig utmaning.
En grundförutsättning för en långsiktigt hållbar utveckling av bolaget är att vår kostnadsutveckling ryms
inom ramen för våra löpande intäktsjusteringar. De senaste årens intäktsökningar har inte mött kostnadsökningarna inom bygg- och fastighetsbranschen. I 2018 års affärsplan och budget har vi tagit ett första
steg mot konsolidering. Kostnadsökningarna i budget 2018 budgeteras till 2 procent samtidigt som uppdrag enkelt startas. 2019 och 2020 kommer vi att fortsätta arbeta med att effektivisera vårt arbete för att
minska vår kostnadsutveckling. Bedömningen är att resultatet behöver öka från 2020/2021. Riksbanken
med flera prognostiserar att styrräntan kommer att långsamt börja höjas från och med andra halvan av
2018. Detta kommer innebära att MKBs räntekostnader kommer att öka inte bara genom att låneskulden
ökar utan också genom att vår genomsnittliga ränta ökar. Detta är ytterligare en bidragande orsak till att vi
måste arbeta med både våra intäkter och kostnader för att behålla en sund resultatnivå.

Utmaningar på kort sikt
Konsolidering: förändringar i omvärld och invärld ställer nya krav
MKB ska drivas efter affärsmässiga principer med marknadsmässiga avkastningskrav i ett långsiktigt perspektiv enligt de krav som lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ställer upp.
En grundförutsättning för en långsiktigt hållbar utveckling av bolaget är att vår kostnadsutveckling ryms
inom ramen för våra löpande intäktsökningar. De senaste årens hyresjusteringar har inte mött kostnadsökningarna inom bygg- och fastighetsbranschen. Det gör att vi successivt behöver anpassa våra kostnader.
MKB:s ökade byggtakt har inneburit utmaningar och mycket arbete har genomförts i syfte att rusta bolaget för att kunna möta den ökade efterfrågan av bostäder. Behovet av fler bostäder samt pensionsavgångar
leder till kompetensbrist i såväl byggbranschen som i fastighetsbranschen. MKB har haft en balanserad
personalomsättning och väl fungerande rekryteringsprocess men märker av den ökade rörligheten på arbetsmarknaden och hur medarbetarna är attraktiva för andra aktörer. Trenden med ytterligare ökning av
rörligheten på arbetsmarknaden och den arbetskraftsbrist som finns inom fastighetsbranschen är en utmaning för bolaget.
Utvecklingen och användandet av ny teknik påverkar förutsättningar och villkor för samhället i stort samt
för företag, organisationer och utbildningssektorn. Det tar kraft att transformera stor verksamheten och
samtidigt upprätthålla kvalitet i ordinarie verksamhet. Att i större utsträckning ta tillvara digitaliseringens
möjligheter innebär att MKB till viss del behöver omprioritera fokus och resurser.
MKB upplever ett ökat tryck från omvärlden kring bland annat begäran av offentliga handlingar, compliance inom olika områden, långa upphandlingsprocesser på grund av överklaganden och mer omfattande
tvister. Bolaget ser en utmaning att skapa tydligare administrativa rutiner för att kunna tillmötesgå de krav
som förändringarna ställer.
Den snabba expansionen av bolaget, bristande matchning mellan kostnadsökningar och intäktsökningar
och flera omvärldsförändringar har skapat behov av konsolidering av verksamheten för att stärka de landvinningar vi gjort och skapa goda förutsättningar för långsiktig utveckling i enlighet med ägardirektiven.
Nyproduktion: hög prisbild i alla led och bristande entreprenadkapacitet
I MKBs särskilda ägardirektiv anges att bolaget för varje treårsperiod ska färdigställa minst 2 250 lägenheter, såvida inte allvarliga svårigheter föreligger. De senaste åren har MKB snabbt ökat nybyggnationstakten.
En fortsatt hög nyproduktion är en utmaning som kräver gemensamma ansträngningar från flera av stadens aktörer. Under 2018 och 2019 planeras för färdigställande av ett stort antal bostäder.
Att bygga och förvalta bostäder är ett långsiktigt åtagande som kräver att produktionen sker utifrån affärsmässiga principer. Att uppnå lönsamhet i nyproduktionsprojekt och kunna hyra ut till rimliga hyror
försvåras av ett högt prisläge inom byggsektorn. Kostnaderna påverkas exempelvis av tillgång och pris på
mark, projektering, entreprenader, detaljplanekrav och andra administrativa åtaganden. MKBs möjlighet
att nyproducera bostäder påverkas av ökade priser på såväl mark som inom entreprenadbranschen, krav
för bygglov och exploateringskostnader. Även entreprenadkapacitet har blivit en utmaning.
MKBs bedömning är i dagsläget att vi kommer att nå målet att producera 2 250 bostäder under perioden
2017-2019, men kan inte utesluta att vi kommer att bedöma det som nödvändigt att dra ner på byggtakten
med hänsyn till prisbilden.
Segregation: För få fastighetsägare tar emot hyresgäster med försörjningsstöd
MKB har ett tydligt ägaruppdrag att, inom ramen för vad som är affärsmässigt motiverat på företagsnivå,
ta ett stort aktivt bostadssocialt ansvar. Arbetet kan exempelvis bestå av åtgärder för att minska hemlöshet, trångboddhet och social utsatthet. I ägardirektiven anges att arbetet ska bedrivas tillsammans med

bland annat andra hyresvärdar.
Malmö har en hög andel unga invånare och ekonomiskt svaga hushåll. Det är en stor utmaning att skapa
förutsättningar för bra boende till en rimlig kostnad för hushåll med låga inkomster. MKB med 32 procent
av hyresmarknaden i Malmö är ett av de bolag, till skillnad från många privata fastighetsägare, som accepterar försörjningsstöd som inkomst. MKB ställer också låga inkomstkrav på hyresgäster. Om MKB som
totalt har cirka 15 procent av den totala bostadsmarknaden fortsätter att ta huvuddelen av ansvaret för en
inkluderande bostadsmarknad riskerar det att över tid kraftigt förstärka segregationen och utanförskapet i
Malmö.
Utmaningar på lite längre sikt
Segregation: målkonflikter och ensidigt ansvarstagande
MKBs ägardirektiv är tydligt i att bolaget har ett uppdrag att aktivt motverka boendesegregation och
främja integration. Malmö är en stad med stora sociala skillnader. Den sociala situationen är en viktig faktor för Malmös framtida attraktivitet − en stad med för stora skillnader i levnadsvillkor kommer att på
lång sikt prägla staden negativt och bidra till en sämre utveckling av fastighetsmarknaden.
MKB har ett tydligt uppdrag att motverka segregation och arbetar därför på flera fronter för att stärka
integrationen och göra bostadsmarknaden mer inkluderande för alla. Bolaget lämnas under perioden 2017
till 2019 totalt 600 lägenheter till Malmö stad som kommer att användas som övergångslägenheter. Därtill
kommer ytterligare 10 till 15 procent av bolagets nyproduktion utifrån markanvisningsavtal. Bolaget har
också blockförhyrningar spridda i det befintliga fastighetsbeståndet. MKB godkänner som ett av få bostadsbolag i Malmö nya kunder som har inkomst i form av försörjningsstöd och har också sänkt inkomstkraven för att den som har låg inkomst också ska kunna få en bostad med förstahandskontrakt. Att ha en
trygg bostadssituation skapar förutsättningar för etablering på arbetsmarknaden och i förlängningen ökad
möjlighet att försörja sig själv. I nyproduktion arbetar MKB aktivt med att sänka kostnader och kunna
erbjuda en stor andel nya lägenheter till låg eller rimlig nyproduktionshyra. I befintligt bestånd väljer MKB
att begränsa renoveringar som höjer hyresnivåerna, för att fler ska ha möjlighet att efterfråga våra lägenheter.
Var för sig och sett i ett kort perspektiv är dessa åtgärder självklara för ett bolag som ska bidra till minskad
segregation. Tack vare MKB får fler malmöbor tillgång till en egen bostad till en rimlig kostnad och en del
av dem som har det allra svårast på bostadsmarknaden erbjuds en väg in. Men här finns en tydlig målkonflikt som uppstår på grund av att andra fastighetsägare inte tar samma ansvar. Den långsiktiga effekten av
MKBs ensidiga åtgärder riskerar att bli ökad, inte minskad, segregation. Skillnaderna mellan MKBs områden och andra bostadsområden ökar över tid när vi tar ansvar för en allt större andel av de personer som
har låga inkomster eller saknar egen försörjning. Att identifiera ett arbetssätt som minskar segregationen
både på kort och lång sikt kan vara MKBs största utmaning.
Nöjda kunder: trygga områden och attraktiv hyresvärd
MKB ska genom effektiv förvaltning medverka till att hyresrätten blir en attraktiv och prisvärd upplåtelseform och MKB ska bibehålla ett hög förtroende hos hyresgästerna. MKB vill vara en attraktiv hyresvärd
där kunderna trivs och vill bo kvar. Bolaget har gått från kundmedvetenhet till kundfokus, och har idag
den högst uppmätta kundnöjdheten sedan mätningar startade. Särskild vikt har lagts på tillgänglighet, bemötande och leverans.
En viktig beståndsdel för att alla områden i Malmö ska vara attraktiva är att de boende känner sig trygga i
sina hem och närmiljö. Kundernas upplevda trygghet mäts i MKBs kundenkät. Sett över en tioårsperiod
har resultatet förbättrats med 5,8 procent. Det är en positiv utveckling, men vi ser samtidigt tecken på en
utveckling med kriminalitet, tuffare klimat, stor trångboddhet och oriktiga hyresförhållande som gör att
tryggheten i våra områden snabbt kan försämras.
Nyproduktion: hög byggtakt över tid och nyproduktion i hela Malmö

MKB ska genom nyproduktion av hyresrätter aktivt stödja en långsiktigt balanserad bostadsmarknad och
arbeta med nyproduktion och förvärv så att hyresrätten blir ett attraktivt och tillgängligt alternativ på bostadsmarknaden och stödjer social hållbarhet inom skilda områden i staden. MKB kommer sannolikt över
tid vara den viktigaste aktören för att bibehålla en hög nyproduktion. Bolagets insatser behöver anpassas
efter Malmös totala behov, övriga bostadsmarknadens agerande, konjunktur och den egna ekonomin.
Både byggbranschen och kommuner påtalar risk för brist på arbetskraft och kompetens för att klara ytterligare ökningar i bostadsbyggandet framöver och enligt Boverket märks en osäkerhet från byggherrar kring
kommuners kapacitet när det gäller planering och bygglov. För MKB är tillgång till byggklara byggrätter
till rimlig kostnad och målkonflikter mellan delvis konkurrerande intressen också en långsiktig utmaning.
Målkonflikter kan gälla exempelvis grönytor, gestaltning, bullerregler, infrastruktur, service och handel
som alla behövs för en fungerande bostadsmarknad och stad, men som också kan verka hämmande på
bostadsproduktionen.
Rådande marknadsläge ger höga produktionskostnader för nyproduktion. I kombination med begränsningar i tillgång till byggklar mark blir många nyproducerade lägenheter dyra och nyproduktionen koncentreras till färre områden. Över tid riskerar därmed nyproduktionen att bidra till segregation och det är en
långsiktig utmaning för MKB att motverka denna risk.
Klimat: drift, nyproduktion och mobilitet
MKB har i uppdrag att utveckla innovativa och högt ställda miljöambitioner i nyproduktion och förvaltning. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att skapa energieffektiva lösningar.
MKBs arbete med ekologisk hållbarhet sätter klimatfrågan i fokus. Såväl drift av befintligt fastighetsbestånd som nyproduktion är en utmaning för bolagets arbete med ekologisk hållbarhet.
Det viktigaste området i arbetet med att minska klimatpåverkan är bolagets energianvändning. Givet bolagets stora antal lägenheter är klimatpåverkan och resursåtgången från uppvärmning och elanvändning den
största miljöpåverkan. Eftersom klimatpåverkan från våra kunders transporter är av samma storleksordning som klimatpåverkan från energi, är ett annat viktigt område i klimatarbetet att kunna ge goda förutsättningar för hållbar mobilitet för våra kunder. Att det blir enklare för kunderna att bo och leva hållbart
ökar också den sociala hållbarheten, bidrar till prisvärdhet i boendet och främjar utvecklingen av attraktiva
bostadsområden.
MKBs nyproduktionstakt är hög och är en viktig del i hållbarhetsarbetet. Bolaget bygger för egen förvaltning och grunden är en bas av miljökrav som finns i alla projekt. Därutöver läggs extra vikt på klimatfrågan genom fokusfrågorna energi och mobilitet. Bolaget använder miljöcertifiering som benchmark och har
certifierat några projekt.

Konsolidering: förändringar i omvärld och invärld ställer nya krav
För att fortsätta utvecklas som bolag och stå fortsatt starka i en omvärld som förändras fokuserar MKB
under 2018 till 2020 på konsolidering. Syftet är att säkra de landvinningar vi gjort och att skapa goda förutsättningar för långsiktig utveckling. I arbetet kommer vi att förbättra och förenkla både för våra kunder
och för oss själva. I den mån avvägningar mellan konsolidering och andra mål kan behöva göras kommer
konsolidering att prioriteras för att stärka den långsiktiga stabiliteten.
Nyproduktion: hög prisbild i alla led och bristande entreprenadkapacitet
MKB arbetar bland annat med strategiska markförvärv, koncepthus och utvecklar förfrågningsunderlag
samtidigt som ett intensivt arbete pågår för att hålla produktionskostnaderna på en rimlig nivå till exempel
genom ramavtal entreprenad. För att kunna erbjuda nyproduktion till lägre hyror har MKB även nyttjat
det statliga investeringsstödet.
Segregation: För få fastighetsägare tar emot hyresgäster med försörjningsstöd
MKB fortsätter att verka för att hyresgäster med försörjningsstöd ska välkomnas av fler fastighetsägare.
För att minska segregationen kan MKB också behöva överväga differentierade regler i olika områden.
Något ställningstagande i frågan är inte gjort. MKB kommer under våren att fördjupa kunskapen om
denna och andra eventuella åtgärder.
Segregation: målkonflikter och ensidigt ansvarstagande
MKB arbetar med att identifiera åtgärder och arbetssätt som kan minska segregationen såväl på kort som
lång sikt. Med start 2018 planerar MKB att investera 100 miljoner kronor i bosociala insatser. Det handlar
om utveckling och trygghetsskapande åtgärder, bland annat stöd till initiativ för ökad trygghet i hyresrätt.
Samarbete med näringsliv och civilsamhälle kommer att eftersträvas och forskning på området kommer
att stödjas. MKB verkar också för att skapa en trygg och god bostadsmarknad genom att intensifiera arbetet mot oriktiga hyresförhållanden i beståndet. MKB fortsätter att verka för att hyresgäster med försörjningsstöd ska välkomnas av fler fastighetsägare. För att minska segregationen kan MKB också behöva
överväga differentierade regler i olika områden. Något ställningstagande i frågan är inte gjort. MKB kommer under våren att fördjupa kunskapen om denna och andra eventuella åtgärder.
Nöjda kunder: trygga områden och attraktiv hyresvärd
Det kontinuerliga trygghetsarbetet sker exempelvis genom både fysiska investeringar, såsom belysning och
klottersanering, samt sociala investeringar där MKB bland annat utvecklat en trygghetsjour som hanterar
störningar i boendet på kvällar och helger. Under 2018 kommer MKB fortsätta att arbeta vidare med det
kontinuerliga trygghetsarbetet i den dagliga förvaltningen. Men också fortsätta ett nära samarbete med
Malmö stad och andra aktörer för att tillsammans stärka tryggheten och utveckla våra bostadsområden. Vi
kommer också fortsätta vårt arbete för att stärka trygghet och utveckling i särskilt utvalda områden, för
2018 gäller det främst områdena Kroksbäck, Augustenborg och Lorensborg. För att satsa extra på trygghetsskapande åtgärder i Malmös bostadsområden planerar MKB, med start 2018, att investera 100 miljoner kronor i bosociala insatser.
Nyproduktion: hög byggtakt över tid och nyproduktion i hela Malmö
För att långsiktigt möta kraven på en högbostadsproduktion behöver MKB fortsatt ett stabilt tillflöde av
byggklara byggrätter (med lagakraftvunnen detaljplan). Detta sker genom förtätningar på egen mark, privata förvärv och genom tilldelning av markanvisningar från Malmö stad. Byggrätter som tillförs MKB ska
ge möjlighet att producera bostäder i olika pris- och kvalitetsnivåer, med tyngdpunkt på bostäder till låg
och rimlig hyresnivå, i så stor del av staden som möjligt. MKB och Fastighetskontoret har träffat överenskommelse om en plan för markanvisningar som ska tillföras MKB för att bolaget därigenom ska ha möjlighet att nå uppsatta mål.

Bolaget ska fortsätta att producera ett brett och differentierat utbud av attraktiva hyreslägenheter. Då
krävs ett starkt fokus på kostnader för att till ett rimligt pris kunna producera bostäder som fler ska kunna
efterfråga. Risken för en vikande efterfrågan om marknaden skulle mättas eller konjunkturen förändras
hanteras bland annat genom konkurrenskraftiga produkter, en god förvaltning samt genom en tydlig ambition att erbjuda nyproducerade bostäder med en tyngdpunkt på låg till rimlig hyresnivå, spritt i fler delar
av staden. MKB har påbörjat ett arbete med att definiera olika typer av boendekoncept där varje koncept
anpassas efter hyresnivå och målgrupp. Exempel på sådana koncept kan vara boende för studenter och
trygghetsboenden eller andra boenden för seniorer.
Genom förtätningsprojekt kan vi, förutom att tillföra fler bostäder till marknaden, utveckla våra bostadsområden och bidra till att skapa en funktionsblandad stad. För att lyckas med det krävs ofta flera aktörer.
Särskilt viktig är samverkan med stadsbyggnadskontoret så att planarbetet skapar förutsättningar för utveckling. Med Culture Casbah-affären har MKB gjort det möjligt för fler fastighetsbolag att vara med och
utveckla Rosengård och Malmö. Fullföljandet av MKBs överenskommelse med Skånska Travsällskapet
angående förvärvet av Jägersroområdet skapar ytterligare förutsättningar för detta.
Klimat: drift, nyproduktion och mobilitet
MKB är en stor köpare av energi och har valt att göra aktiva val med målet att både erbjuda klimatsmarta
bostäder och att bolagets efterfrågan ska kunna bidra till förändring. MKB köper endast ursprungsmärkt
vindkraft och har idag fem solelanläggningar. 2016 tecknades ett avtal om successivt ökande övergång till
förnybar fjärrvärme. På detta sätt medverkar MKB under en begränsad period om fem år till att förenkla
uppstarten av förnybar fjärrvärme. MKB utgår därefter från att förnybar fjärrvärme kommer att vara standard och det distribueras utan extra kostnad. Nyproduktion försörjs för närvarande med 100 procent förnybar energi. Under 2017 har MKB tittat närmare på klimatpåverkan i byggprocessen och identifierat vilka
delar som det är viktigt att påverka för att minska klimatpåverkan. MKB arbetar med att utveckla lösningar
som kan förenkla för den enskilda hyresgästen att leva och bo hållbart, som hållbara mobilitetslösningar,
källsortering eller odlingsmöjligheter. I nyproduktionen arbetar bolaget med satsningar som till exempel
bilpool, lådcykelpool eller cykelverkstad i de flesta projekt.

Kommentarer se bilaga.

Utdelning enligt §3: Statslåneränta plus 1% på insatt kapital

Enligt ägardirektivet skall MKB färdigställa 2250 bostäder varje treårsperiod med start 2017, om inte allvarliga svårigheter föreligger. Uppskattade investeringsmedel för detta ändamål har tagits upp i budgeten.
Investeringarna är beräknade före eventuella investeringsstöd

Denna budgetskrivelse utgör bolagsstyrelsens information till kommunstyrelsen inför dess beredning av
förslag till budget som föreläggs kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges budget kommer att avse budgetåret 2019 med plan för 2020-2024.

Den framtida bedömningen är att bolaget får ansvar för ett större antal övervakningsområden. Detta innebär i sin tur att behovet av parkeringsvakter också ökar.
Antalet fordonsflyttar förväntas framöver ligga på en hög nivå tills problemet med bilmålvakter är löst.
Bolagets bedömning är att telefonparkering kommer att öka kraftigt och vara den vanligaste betallösningen inom några år. Dock kommer betalautomater att finnas kvar så länge möjligheten att betala med kort
kvarstår. Antal automater per område bedöms bli färre men genom ökat antal områden kommer totalantalet automater bli detsamma som idag. Malmö stad kommer troligtvis att byta ut samtliga befintliga betalautomater vilket pekar på att betalautomater kommer att finnas kvar i många år än.
Frågan gällande laddningsmöjligheten för elbilar på gatumark är i dagsläget oklar. En utredning kommer
att presenteras våren 2018 som eventuellt kan klargöra framtiden i fråga. Vid en större utbyggnad kan
detta vara något som hamnar under bolagets ansvar.
Parkeringsövervakningsuppdraget kan i framtiden komma att inriktas mer på trygghetsskapande åtgärder.

I detta avsnitt beskrivs bolagets största utmaningar på kort och lång sikt och hur dessa påverkar bolagets
prioriteringar 2019 och framåt (-2023).
På kort sikt är utmaningen att fortsätta med vårt goda arbetsmiljöarbete som gör att bolaget har en låg
personalomsättning för branschen och då skapa förutsättningar för en varaktigt låg korttids sjukfrånvaro.
En annan utmaning är att bereda resurser för att handlägga det kraftigt ökade antalet fordonsflyttar och
cyklar. Dock bör utvecklingen följas noga då vi idag kan se en viss svårighet, eventuellt beroende på en
minskning av fordon med bilralaterade skulder, att hitta samma stora mängd fordon som 2017. Särskild
utbildning krävs för all typ av fordonsflytt.
Bolaget vill påverka och skapa en bättre parkeringsmoral i samarbete med stadens företrädare och då
kunna bli av med fordon som kör runt på olagliga grunder. Att förmå Malmö stad att skylta på ett bättre
sätt som gör att malmöbon förstår de aktuella parkeringsföreskrifterna.
Bolaget vill också medverka till större tillgänglighet i staden för att minimera söktrafiken som idag smutsar
ner vår luft i onödan.
En annan utmaning är hur Parkeringsövervakning i Malmös medarbetare kan bidra till att utveckla Malmö
stads trygghetsarbete.
Parkeringsövervakning i Malmö har ambitionen att utveckla verksamheten till att alltmer uppfylla de av
kommunfullmäktige ställda målen.

I detta avsnitt beskrivs hur bolaget planerar att utveckla och effektivisera verksamheten för att möta utmaningarna och uppnå målen.
Fordonsflyttningen måste utvecklas för att lösa det ökade antalet flyttningar med tillhörande administration.
Ett annat utvecklingsområde är att effektivisera övervakningen då biljetter och dekaler försvinner allt mer.
Det är viktigt att vidmakthålla bolagets höga krav på hög rättssäkerhet i vårt arbete då skyltning och lagstiftning blir allt mer komplext.
Parkeringsövervakning i Malmö har ambitionen att utveckla verksamheten till att alltmer uppfylla de av
kommunfullmäktige ställda målen och bidra med stort som smått som passar in i verksamheten. Bolaget
kommer även att söka samarbete med andra bolag och förvaltningar.
Bolaget anser det viktigt med regelbundna utbildningar med fokus på beteende i syfte att lämna ett bra
bemötande i mötet med medborgarna. Utbildningen skall också ge personalen verktyg att hantera och vara
förberedda på upprörda parkörer.

Tekniska nämnden har gett bolaget i uppdrag att undersöka möjligheten till inköp av scanningutrustning
kopplat till en bil i syfte att utveckla möjligheten att hitta fordon med fordonsrelaterade skulder. Kostnaden för detta är okänd i nuläget.
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Inledning
Denna budgetskrivelse utgör bolagsstyrelsens information till kommunstyrelsen inför dess beredning av
förslag till budget som föreläggs kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges budget kommer att avse budgetåret 2019 med plan för 2020-2024.

Budgetskrivelse 2019, Vagnparken i Skåne AB

3(9)

Sammanfattning
Här gör bolaget en sammanfattade bedömning av verksamheten och ekonomin under de kommande tre
åren, 2019-2021.
Vagnparken i Skåne AB (Visab) är ett helägt kommunalt bolag som hyr ut och leasar fordon till Malmö
stads förvaltningar och helägda bolag. Den 1:a februari 2018 beslutade Malmö stads Kommunfullmäktige
att utöka bolagets befintliga uppdrag till att inbegripa intern leasing av all lös egendom i Malmö stad. Beslutet innebär att stadens förvaltningar ska i första hand använda sig av Visab vid leasing från och med
mars 2018.
Till sin hjälp har styrelsen medarbetare som är anställda på serviceförvaltningen. Visab leds av en VD.
Bolagets övrig personal är indelad enligt följande arbetsuppgifter: ekonomi, administration, inköp/kund
långtidsleasing och kundmottagning.

I samband med beslutet om ett utökat uppdrag bedöms det att Visabs omsättning kommer att fortsätta
öka under perioden 2019-2021. Fortsatta investeringar inom kompetensförsörjning och ett nytt affärssystem behövs. Dessa investeringar förväntas påverka resultatutvecklingen negativt de tre första åren. När
det gäller det nya affärssystemet är bolagets bedömning dock att behovet inte enbart är beroende på utökningen av bolagets uppdrag utan motiveras även av det befintliga systemets brister. Det framtida investeringsbehovet styrs av förvaltningarnas och de helägda aktiebolagens behov av leasing och detta bestämmer
även i vilken takt omsättningen kan öka.
Visab har identifierat ett investeringsbehov som 2019 uppgår till 73 MSEK. Detta behov kan däremot
komma att förändras beroende på investeringarna som kommer att behövas i samband med bolagets utökade uppdrag.
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Vilka är bolagets största utmaningar på kort och lång sikt?
I detta avsnitt beskrivs bolagets största utmaningar på kort och lång sikt och hur dessa påverkar bolagets
prioriteringar 2019 och framåt (-2024).
3.1 Utmaningar på kort sikt
3.1.1 Nytt uppdrag i internleasing
Kommunfullmäktige i Malmö stad fattade beslut i februari 2018 att utöka bolagets befintliga uppdrag,
operationell leasing och korttidsuthyrning av fordon och maskiner, till att inbegripa intern leasing av all lös
egendom. Den nya verksamheten kommer inledningsvis att erbjuda leasinglösningar för ett begränsat antal
produkter. Utbjudet kommer att öka succesivt under 2018 och 2019.
Det nya uppdraget kommer att ha en positiv ekonomisk effekt för bolagets verksamhet ur ett långsiktigt
perspektiv genom att skapa en ny intäktskälla för Visab. Kortsiktigt kommer bolagets ekonomi att påverkas negativt på grund av:
1. kapitalinvesteringar i lös egendom;
2. högre operativa kostnader relaterade till det nya uppdraget.
3.1.2 Digitaliseringen
Digitaliseringen som sker i samhället ställer krav på den offentliga sektorn att erbjuda sina tjänster digitalt
och att IT-system är anpassade därefter. Visab kommer under perioden att behöva anpassa sina tjänster
och system samt se till att medarbetarnas kompetens på området följer utvecklingen. Bolaget har redan
påbörjat processen kring upphandlingen av ett nytt affärssystem som kommer att erbjuda flera och bättre
funktionaliteter kring både leasing av fordon och övrig leasing. Konsultbolaget Forntit AB har anlitats
med syfte att ta fram en kravspecifikation innan upphandlingen av det nya systemet. Upphandlingen
kommer att göras tillsammans med serviceförvaltningen och förväntas vara klar i slutet av 2018 eller i
början av 2019.
3.1.3 Ny organisation
Under 2018 kommer Visabs styrelse att besluta om bolagets personal kommer att anställas inom ramen av
bolaget. Vissa tjänster kommer dock fortsatt att hyras in från serviceförvaltningen, t.ex. HR och kommunikation.
3.2 Utmaningar på lång sikt
3.2.1 Implementering av Malmö stads miljöbilsstrategi 2017-2020
Malmö stad har tagit fram en miljöbilsstrategi som gäller under perioden 2017-2020. Strategins inriktning
är att minska klimatpåverkan av Malmö stads fordonsflotta genom investeringar i fordon drivna av biogas,
vätgas, el eller laddhybrid-teknik. Uppföljningen av andelen miljöbilar visar på starkt resultat inom personoch lätta transportbilar. Utmaningen ligger i att anpassa den tunga fordonsflottan inför omställningen till
fossilfritt bränsle.
3.2.2 Fortsatt god omsättnings- och resultatutveckling
På grund av en expansiv period allt sedan 2006 har Visabs omsättning ökat ständigt under perioden 2006–
2017. I samband med Kommunfullmäktiges beslut om ett utökat uppdrag bedöms det att Visabs omsättning kommer att fortsätta öka över tid. Det är dock viktigt att poängtera att Visabs framtida investeringsbehovet styrs av förvaltningarnas och de helägda aktiebolagens behov av leasing och detta bestämmer
även i vilken takt omsättningen kan öka.
3.2.3 Digitaliseringen
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Visab ska kunna erbjuda nya digitala lösningar som möjliggör bättre kundservice. Bolaget har identifierat
möjligheten att utnyttja mobilapplikationer för bland annat:
1. bokning av korttidsfordon;
2. för att flagga för kunden att ett fordon behöver service;
3. för att visa Malmö stads laddinfrastruktur för bolagets kunder.
Med tanke på den omfattande omstrukturering som pågår i bolaget bedöms det att dessa digitala lösningar
representerar en långsiktig förbättringsmöjlighet för bolagets verksamhet.
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Vilka större förändringar planeras för att möta bolagets utmaningar?
I detta avsnitt beskrivs hur bolaget planerar att utveckla och effektivisera verksamheten för att möta utmaningarna och uppnå målen.
1. Nytt affärssystem
Visab ha redan under 2017 påbörjat processen för upphandling av ett nytt affärssystem som kommer att
innehålla flera funktioner och vara mer användbar än bolagets nuvarande affärssystem. Det nya affärssystemet ska kunna hantera både leasing av fordon och övrig leasing för att säkerställa att bolaget har rätta
förutsättningar för att kunna hantera sitt nya uppdrag om intern leasing inom Malmö stad.
2. Skadeförebyggande arbete
Visab arbetar aktivt för att säkerställa att Malmö stads fordon framförs på ett tryggt och säkert sätt. Genom att montera Intelligent hastighetssystem (ISA) i nya och befintliga fordon utnyttjar bolaget tillgängliga
digitala lösningar för säkert körning. Under 2018 kommer bolaget att göra en direktupphandling av trafiksäkerhetsutbildning med syfte att minska antalet skador på Malmö stads fordonsflotta.
3. Kompetensförsörjning
Visab ska vara en attraktiv arbetsplats och ett inkluderande bolag där alla känner sig sedda, välkomna och
viktiga. Visab arbetar och kommer fortsätta att arbeta aktivt för ett hållbart arbetsliv, där individuell kompetensutveckling, god arbetsmiljö och balans mellan arbete och privatliv är viktiga hörnstenar.
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Ekonomisk plan
På grund av en expansiv period allt sedan 2006 har Visabs omsättning ökat ständigt under perioden 2006–
2017. Bidragande faktorer till den starka omsättningsökningen har varit en omfattande utbytestakt av
Malmö stads fordonsflotta som berodde på starkare miljökrav samt en delvis föråldrad fordonspark. Detta
parallellt med ett för Visab gynnsamt ränteläge har bidragit till att resultatet före bokslutsdispositioner har
varit starkt under de senaste åren.
I samband med Kommunfullmäktiges beslutet om ett utökat uppdrag bedöms det att Visabs omsättning
kommer att fortsätta öka över tid.
Resultaträkning
Tkr

Bokslut 2017

Budget 2018

Plan 2019

Plan 2020

98 053

96 100

99 500

103 900

Lönekostnader

-4 460

-5 000

-5 100

PO-Pålägg

-1 740

-1 950

-1 990

-6 200

-6 950

-7 090

Totala intäkter

Övriga personalkostnader
Totala personalkostnader
Övriga kostnader

-38 584

-30 600

-31 400

-32 100

Avskrivningar

-49 639

-53 800

-54 800

-56 500

Totala övriga kostnader

-88 223

-84 400

-86 200

-88 600

9 830

5 500

6 350

8 210

-3 000

-2 000

-3 000

-4 500

Finansiella kostnader

-2 877

-3 000

-3 300

-3 500

Resultat

3 953

500

50

210

Resultat exkl. koncernbidrag

6 953

2 500

3 050

4 710

Resultat exkl. finansnetto
Koncernbidrag erhållna
Koncernbidrag lämnade
Finansiella intäkter

Under 2018 förväntas Visabs omsättning minska jämfört med 2017. Minskningen grundar sig i 2 faktorer:
1. ändringen av Malmö stads intern ränta från 4% till 3%
2. Visabs skadeförebyggande arbete förväntas resultera i lägre förmedlade intäkter (från 18 MSEK i
2017 till 15 MSEK i 2018).
Bolagets administrativa kostnader förväntas öka under 2018 på grund av upphandlingen av ett nytt affärssystem som kommer att möjliggöra utförandet av Visabs utökat uppdrag och underlätta arbetet av samtliga anställa som jobbar med fordonsleasing och korttidsuthyrning. Med detta sagt, den förväntade minskning av bolagets förmedlade kostnader har större effekt för bolagets kostnader och resulterar i lägre övriga
kostnader jämfört med 2017. Det är också viktigt att konstatera att de övriga kostnaderna redovisade i
2017 inkluderar personalkostnader på 5,8 MSEK. Dessa kostander redovisades inte separat i 2017 eftersom bolaget hade ingen anställd personal under året. Avskrivningarna i 2018 inkluderar 3,5 MSEK i
bokförd värde av sålda fordon. Dessa kostnader redovisades under reavinst på intäktssidan av resultaträkningen i 2017.
Slutligen har bolaget 30,85 MSEK i obeskattade reserver. Detta ger Visab utrymmet att lämna en ännu
högre koncernbidrag än redovisat här beroende på kapitalbehoven av moderföretaget och styrelsens beslut
att utnyttja bolagets obeskattade reserver.
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I 2019 har bolaget identifierat det potentiella behovet att anställa ytterligare en person som kan hjälpa till
med upphandlingarna relaterade till både övrig leasing men också fordonsupphandlingarna. Bolagets omsättning budgeteras öka ständigt under perioden 2019-2020 och framöver på grund av både intäkterna
som genereras från fordonssidan och den nya intäktskällan som övrig leasing representerar. Det är dock
svårt att budgetera exakt hur stora intäkter det nya uppdraget kommer att generera så dessa är kopplade till
de förväntade investeringarna relaterade till det nya uppdraget.
Utdelningsprognos
Tkr

2018

Prognos 2019

Prognos 2020

Prognos 2021

Utdelning

Investeringsprognos

Investering, tkr

Summa

Prognos
2018

Prognos
2019

Prognos
2020

Prognos
2021

Prognos
2022

Prognos
2023

Prognos
2024

69 000

73 000

76 000

76 000

74 000

72 000

71 000

69 000

73 000

76 000

76 000

74 000

72 000

71 000

Visabs investeringsbehov förväntas vara högre än historisk under perioden 2018-2024 på grund av bolagets utökade uppdrag och investeringarna som kommer att krävas i övriga leasing objekt.
Finansieringsbehov
Tkr
Upplåningsbehov

Prognos
2018

Prognos
2019

Prognos
2020

Prognos
2021

Prognos
2022

Prognos
2023

Prognos
2024

185 900

198 700

213 000

228 400

239 200

247 800

252 800

Visabs finansiering behov är kopplade till bolagets budgeterade investeringar under 2018-2024.
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