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ANSVAR FÖR ETT MALMÖ
SOM HÅLLER IHOP
Vi lever i en tid då polariseringen ökar. Extrema
krafter är åter på frammarsch, både här och i
övriga världen. Demokratin och yttrandefriheten hotas, grupper ställs mot grupper och lögner
sprids som fakta. Historiskt har Socialdemokraterna och Liberalerna verkat för den moderna
demokratins framväxt. Vi ser värdet och behovet av stabila och ansvarstagande samhällsinstitutioner. Därför har våra partier beslutat att bryta
blockpolitiken och ta ansvar för Malmö i ett nytt
politiskt läge. Vi är övertygade om att detta är
det bästa för Malmöborna. Tillsammans, och i
samverkan med Miljöpartiet, vill vi leda staden
på ett öppet och inkluderande sätt med respekt
för alla Malmöbors lika värde och rättigheter.

och de som tillfälligt besöker staden. Vi investerar i stadens vård- och omsorgsverksamheter
för att Malmös äldre ska kunna leva ett tryggt
och gott liv. Vi tillskjuter resurser till funktionsstödsnämnden bland annat i syfte att både korta
handläggningsköer och stärka den ekonomiska
tryggheten för personer med omfattande funktionsvariationer. Malmöbor med funktionsvariation ska ha rätt att leva, inte bara att överleva.
I ett Malmö som håller ihop ska alla kunna
bidra efter förmåga och känna delaktighet i
samhället. Därför investerar vi i att rusta Malmöborna för att fler ska kunna ta de framväxande jobben. Genom att ytterligare fokusera på
allas arbetsförmåga och ställa tydliga krav på aktivitet och närvaro, kan fler Malmöbor komma
i arbete. Vi satsar dessutom på fler extratjänster
och ”enkla jobb” i kommunen, såsom städ- och
grönyteskötsel. En aktiv näringslivspolitik, ska
bidra till att skapa ännu fler jobb.

Vår budget tar hänsyn till den politiska osäkerhet
som råder nationellt. Den här budgeten behöver
justeras under 2019, när en ny regering tillträtt
och riksdagen fattat beslut om en ny budget.
Inriktningen är dock tydlig: vi ska ta ansvar för
ett Malmö som håller ihop.
I ett Malmö som håller ihop ska alla kunna känna sig trygga. Staden ska tillsammans
med Polisen och andra myndigheter, skapa ökad
trygghet på stadens gator och torg. Vi ska ha fler
övervakningskameror på brottsutsatta platser,
städpatruller, tillsynsarbete mot svart ekonomi
och vi är öppna för ett samarbete med Polisen
för att på försök införa ordningsvakter. Dessutom ska vi arbeta uthålligt för att komma åt brottens orsaker och fånga upp unga i riskzon.

Ett gemensamt språk är basen för samhällskontraktet och nyckeln till en väl fungerande integration. Det svenska språket är avgörande för att
alla ska känna delaktighet i samhället, i synnerhet
i en stad som Malmö, där nästan hela världen
finns representerad på en liten yta. Därför investerar vi i att stärka svenska språkets betydelse på
skolans alla nivåer. Vi fokuserar på att öka kvaliteten och tillgängligheten i SFI-verksamheten
och satsar på språkstödjande verksamheter på
stadens mötesplatser.

Våra partiers gemensamma ambition är att skapa ett Malmö där alla får plats; de som bor, arbetar och studerar här, de som driver företag

I ett Malmö som håller ihop ska alla ges
möjlighet att växa, uppnå sina drömmar och
utveckla sina talanger. Därför investerar vi i
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ytterligare genom satsningar på solceller. Ett
offensivt arbete bedrivs för att minska plastavfall och mikroplaster. En utbyggnad av cykelnätet prioriteras för att möjliggöra omställningen
till ett hållbart resande.

skola och utbildning med kunskap och ökad valfrihet i fokus, samt för att fler barn ska skrivas
in i förskolan. Vi fortsätter att bygga skolor och
förskolor i hög takt.
Vi sätter eleven i centrum. Även om skolresultaten har stärkts under åtta år måste mer göras för
att ytterligare minska skolsegregationen och för
att fler ska nå gymnasiebehörighet. Vi vill motverka psykisk ohälsa, stärka sexualundervisningen och göra en särskild satsning på elevhälsan.
Lärare och rektorer ska ges möjlighet att använda sin fulla kompetens genom en tillitsbaserad
styrning.

En nyckelfaktor i att Malmöborna ska få en god
välfärd och samhällsservice, är våra medarbetare.
Vi vill att Malmö stad ska bli Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Vi vill minska osäkerheten
kring anställningar, med målet att den som vill
arbeta heltid ska ha möjlighet att göra det. Detta
är också en viktig jämställdhetsfråga, då kvinnor
i större utsträckning än män arbetar deltid.

I Malmö ska det vara lätt att göra rätt. Efter
decennier av framsynt hållbarhetsarbete används
staden som ett internationellt exempel på hur
det lokala kan agera att skapa en grön och klimatmässigt hållbar stad. Nu växlas arbetet upp

Vår budget tar ansvar för Malmö. Vi förenas i
en gemensam övertygelse om att samhällen som
håller ihop, där vi både hjälps åt och ställer krav
på varandra, skapar bäst förutsättningar för varje
individ att växa och utveckla sina talanger.

Roko Kursar
Liberalerna

Katrin Stjernfeldt Jammeh 		
Socialdemokraterna
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VISION FÖR MALMÖ
Malmö är en stad med vilja, mod och mänsklig
värme. En öppen, välkomnande och trygg stad.
Här är det lätt att känna sig hemma.

väldiga träd, odlingar och det ätbara. Hela Malmö
tillhör alla.
Malmö vill. I Malmö vill vi förstå varandra. Här
finns gemenskap och solidaritet, människor är
snälla här. Det är en kraft att räkna med. Malmö är
en viljestark och kaxig stad, en driftig stad som tar
tillvara alla resurser. Vi gör det med respekt, ansvar
och stor uppfinningsrikedom.

I Malmö har alla ett gott liv. Jämlika livsvillkor
och en säker grundtrygghet frigör handlingskraft,
kreativitet och engagemang. Malmö utmanar fördomar och står upp för demokratiska principer.
I Malmö vet alla att de behövs.
Malmö är världen, världen är här. Olikheter,
livserfarenheter och talanger gör oss till en smart
stad i hjärtat av Europa, världens kunskap finns här.
Malmö driver utveckling i och tillsammans med
omvärlden. Malmö inspirerar och utmanar. Det går
snabbt att etablera sig och finna sitt sammanhang.
Allt fler vill vara en del av Malmö.

Malmö lyssnar, lär och gör. Malmö är en modig
stad som lär av sina misstag och vågar erkänna
sina brister. Tillsammans bygger vi vidare på erfarenheter, förändrar och förverkligar. Vi ger plats
åt det nya och tar vara på det oprövade. Här finns
en alldeles särskild samarbetsvilja.
Malmö är en stad i rörelse. En vaken stad, med
förmåga att reflektera och utvecklas, redo att möta
och driva förändring. Här pågår lärandet överallt
och hela tiden, här finns plats för nyfikenhet, lekfullhet och initiativ. I Malmö finns utrymme att stärkas, växa och växa upp.

I Malmö är det nära. Malmö river barriärer
och Malmö håller ihop. I den öppna staden möts
människor. Bland hus, gator och torg är vattnet alltid nära och grönskan tätt intill. Vi rör oss enkelt
mellan stränder och stadskvarter, glas, tegel och betong, klättrande växtlighet och väldiga träd, odlingar och det ätbara. Malmö tillhör alla. växtlighet och

Framtiden börjar här.
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1. EN UNG GLOBAL OCH
MODERN STAD
Malmö ska vara en stad i framkant – ung, global, jämställd och hållbar. En i verklig mening modern
stad. Här prövar vi ständigt nytt, vi utmanar fördomar och är öppna för förändring och samarbete.
Vi arbetar med social och ekologisk hållbarhet som bas i ett brett utvecklingsarbete.
Stadens viktigaste tillgång är Malmöborna. Alla ska kunna ta del av och bidra till den positiva
utvecklingen. Genom att minska ojämlikheten och se till att alla kan ta aktiv del i bygget av Malmö
stärker vi både stadens attraktionskraft och tar tillvara på alla individers fulla potential. Vår utgångspunkt är att de skillnader vi ser i hälsa mellan olika grupper ska minskas genom att påverka de
bakomliggande orsakerna.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL:
Malmöborna ska kunna känna sig stolta över sin unga, globala och moderna stad där frågor om
jämlikhet, jämställdhet, antidiskriminering, miljö och delaktighet står högt på dagordningen.

INRIKTNING 2019:
Malmö visar mod och möter framtiden med nyfikenhet. Som första svenska kommun tog Malmö
stad beslut om att göra FN:s globala hållbarhetsmål till ledstjärnor i det lokala arbetet.
Målstrukturen och arbetet med styrning, ledning och utveckling med mål behöver ses över. Syftet är
att skapa mer långsiktighet i styrningen och få bättre förutsättningar för att prioritera samt integrera
målen för Agenda 2030 i stadens målstruktur.
Ett sätt att sänka koldioxidutsläppen i staden kan vara att utforma en koldioxidbudget. Med ambitionen att hitta en lämplig modell ska staden därför delta i det arbete och ta del av de erfarenheter
som görs i andra kommuner.
Kommunstyrelsens förvaltning anpassas till Malmö stads nya organisation för att bättre möta
dagens och morgondagens behov av välfärd, samhällsservice och valfrihet med en tillitsbaserad
styrningsmodell. Det möjliggör nödvändiga effektiviseringar.
För att långsiktigt bryta segregationen och främja den sociala hållbarheten påbörjas ett utvecklingsarbete som bygger vidare på erfarenheterna från Malmökommissionens övergripande rekommendationer om sociala investeringar och kunskapsallianser, samt drar lärdom av tidigare gjorda satsningar.
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Arbetet ansluter till regeringens ambitioner om ett långsiktigt reformprogram för att minska
segregationen.
Under förra mandatperioden har bland annat arbetet med BID Sofielund gett goda resultat, men
även arbetet i Lindängen. Därför vill vi att staden, näringslivet, föreningslivet och Malmöbor bildar
lokala organisationer för att främja områdesutveckling i fler delar av staden där tilliten och delaktigheten är låg. Vi vill initiera ett arbete med syfte att pröva nya metoder som kan stärka det lokala
inflytandet.
Malmös hållbarhetsarbete har lett till att FN utsett staden till en Ocean Action Hub – en av sammanlagt sju i hela världen. Arbetet med World Maritime University kring hållbara hav och med
Malmös roll som framtidens kuststad, fortsätter. Öresund utgör halva kommunens yta och
människor och verksamheter kring Öresund har stor nytta av ett välmående och attraktivt hav, men
också ett gemensamt ansvar. Därför bedrivs ett brett samarbete internt och externt kring en hållbar
utveckling av Öresund.
Arbetet med att digitalisera Malmö stads verksamheter fortsätter, i syfte att erbjuda Malmöborna
bättre och smartare samhällsservice och välfärd. Kommunen drar nytta av kompetensen som finns
bland stadens många teknik- och uppstartsbolag. Möjligheterna att arbeta med öppna data utreds.

UPPDRAG 2019:
• Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över strukturen för styrning, ledning och utveckling med
mål inför Budget 2020.
• Kommunstyrelsen ges i uppdrag att samordna nämndernas arbete med att öka tryggheten och
stärka den sociala hållbarheten med utgångspunkt i statens insatser och medel för att långsiktigt
bryta segregationen.
• Kommunstyrelsen, tillsammans med berörda nämnder, ges i uppdrag att utreda möjligheterna att
arbeta med öppna data med målet att öka digitaliseringen.
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2. EN STAD FÖR
NÄRINGSLIV OCH ARBETE
Malmö ska fortsätta vara en motor i hela regionens näringslivsutveckling. Vi ska arbeta aktivt för
att värna om både det näringsliv som finns och för att nya företag och branscher etableras i Malmö.
Med förbättrad infrastruktur skapas ytterligare möjligheter för att lyfta Skåne och Öresundsregionen som arbetsmarknadsregion. Malmö stad ska, genom samverkan med andra, verka för en
fungerande kompetensförsörjning och ge den som står långt från arbetsmarknaden bästa möjliga
stöd att bli självförsörjande. Vi ska verka för schysta villkor, tydliga miljökrav och sysselsättning för
arbetslösa. Samarbete med näringslivet och tydliga upphandlingar är viktiga verktyg.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL:
Malmöborna ska ha tillgång till en växande arbetsmarknad och ges förutsättningar för självförsörjning.

INRIKTNING 2019:
Företag lägger grunden för vår välfärd. Malmö är regionens självklara jobb- och tillväxtmotor. Här
skapas nästan hälften av alla nya jobb i Skåne. Dagligen startas åtta nya företag i staden och allt fler
söker sig hit. Arbetslösheten sjunker, men fler Malmöbor måste kunna ta de jobb som växer fram.
Malmö fortsätter att utvecklas genom ett blomstrande och diversifierat näringsliv. Det erbjuds goda
möjligheter för den som vill gå från idé till verklighet och för företag som behöver stöd att växa.
Befintligt näringsliv och nya företag och branscher ska ges bästa möjliga bemötande och service att
etablera sig i Malmö. En översyn görs med syfte att minska byråkratin för företagaren.
Malmös näringslivsråd utvecklas till en självklar kontaktyta mellan näringslivet och staden. Inkubatorn Minc inkorporeras i Malmö Stadshus AB och intensifierar arbetet med att utveckla Malmö till
en av Europas mest attraktiva städer att starta och driva startups i genom att öppna och bredda sin
verksamhet.
När allt fler företag söker sig till Malmö är det viktigt att staden kan möta efterfrågan och tillgodose
olika typer av arbetstillfällen som matchar Malmöbornas kompetens och behov. Under året fortsätter ett fokuserat arbete med att planera för mer mark för fler industri- och logistikjobb som Malmöbor kan matchas till. För den som inte bor i Malmö, men har fått ett jobb i staden och vill flytta hit,
undersöks möjligheten att få näringslivsförtur framför andra som vill flytta hit. Samtidigt säkras att
det finns tillräckligt med platser på internationella förskolor och skolor.
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Persontrafiken på Malmöpendeln byggs ut med satsningen Storstadspaketet – en av de största infrastruktursatsningarna sedan Citytunneln som ännu mer knyter ihop staden.
Allt fler vill besöka Malmö vilket tydligt syns på tillväxten i stadens besöksnäring. Av detta skäl har
Malmö stad identifierat behovet av en särskild plats för större utomhusarrangemang för upp emot
30 000–50 000 människor kan hållas. Under 2019 utreder tekniska nämnden en lämplig plats för
sådana arrangemang.
Malmö stad prioriterar det regionala och internationella arbetet eftersom staden påverkar, och
påverkas av sin omvärld. Staden fortsätter att vara en aktiv part i det europeiska samarbetet genom
olika utvecklingsprojekt och genom Eurocities-nätverket. Malmö deltar i STRING-nätverket för
ökad tillväxt, regionförstoring och bättre infrastruktur i Skandinavien och norra Tyskland. Staden
tar också en tydlig ledarroll för samarbetet i MalmöLund-regionen. Öresundsintegrationen fördjupas genom att staden är en pådrivande kraft i Greater Copenhagen Committee och genom det
bilaterala samarbetet med Köpenhamn kring en gemensam Öresundsmetro.
När den fasta förbindelsen mellan Tyskland och Danmark under Fehmarn bält står klar beräknas
både godstrafiken och persontrafiken mellan Centraleuropa och Skandinavien att öka väsentligt.
Det tillsammans med de planerade höghastighetstågen i Sverige och en fortsatt expansion på
Kastrups flygplats ökar belastningen på Öresundsbron. Att styra över persontrafik till metrolinjen
minimerar risken för att en flaskhals uppstår vid Öresund. Staden planerar för att metron på sikt
förlängs till ett metronät inom staden.
Hela organisationen arbetar intensivt för att få fler Malmöbor i egen försörjning. Alla som kan jobba
ska jobba. Genom att ytterligare fokusera på allas arbetsförmåga, ställa tydliga krav på aktivitet
och närvaro kan fler Malmöbor komma i arbete. För den som uppbär försörjningsstöd av arbetsmarknadsskäl förtydligas närvarokravet. Malmöbor som ansöker om försörjningsstöd på grund av
arbetslöshet ska inom 14 dagar delta i en insats som tar individen vidare mot jobb eller utbildning.
Genom att fler Malmöbor erbjuds extratjänster och att staden verkar för att fler ”enkla jobb”, till
exempel städ och grönyteskötsel, skapas i egen regi kan fler komma i arbete. Samarbetet med näringslivet kopplat till de så kallade talangprogrammen inom bristyrkesbranscher fortsätter. Arbetet
med Jobbpakten förstärks genom att inrätta så kallade välfärdstalanger genom både utbildning och
arbete i syfte att möta kompetensförsörjningsbehovet i välfärden, samtidigt som fler Malmöbor når
en egen försörjning. Sommarjobbsatsningen för unga stärks så att alla Malmös gymnasieungdomar
kan erbjudas sommarjobb eller sommarpraktik. Inom ramen för Malmökraften erbjuder Malmö
stad, Arbetsförmedlingen, Region Skåne och Försäkringskassan ett samlat stöd till Malmöbor som
står långt ifrån arbetsmarknaden.
Felaktiga utbetalningar och fusk ska minska med digitalisering och nya riktlinjer för ekonomiskt
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bistånd, bättre processer och rutiner för kontroll, tätare uppföljning och fler hembesök. Arbetsmarknads- och socialnämnden utreder och inför ett system som syftar till öka jämställdheten.
Det svenska språket är nyckeln till en väl fungerande integration, för att kunna ta ett jobb och aktivt
ta del av samhället. Staden verkar för att nyanlända ska kunna läsa svenska, samhälls- och sexualkunskap redan under asyltiden och även säkerställa att undervisningen i svenska för invandrare (SFI)
innehåller samhällsorientering och sexualkunskap. Under året fortsätter ett intensivt arbete med att
utveckla såväl kvaliteten som tillgängligheten i undervisningen av svenska för invandrare. Det tar i
dagsläget längre tid för nyanlända kvinnor att komma i arbete än nyanlända män. Fler kvinnor
behöver därför få rätt insatser för att kunna uppnå en egen försörjning. Studie- och yrkesvägledningen stärks mot denna grupp och antalet platser på svenska för invandrare för föräldralediga
utökas. Språkstödjande verksamhet på mötesplatser är också ett bra komplement till ordinarie SFIundervisning, inte minst för att utöka möjligheterna för föräldralediga att lära sig språket.
Ett utvecklingsarbete bedrivs kring gymnasieskolans introduktionsprogram i syfte att säkerställa att
fler unga Malmöbor kan ta de framväxande jobben eller studera vidare. Staden stärker sitt arbete
med yrkesvux för att möta statliga satsningar på området.

UPPDRAG 2019:
• Kommunstyrelsen ges uppdrag att undersöka möjligheten att införa näringslivsförtur.
• Kommunstyrelsen ges i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder, ta fram lokala jobbspår
där utbildning och arbete kombineras med målet att möta stadens behov av kompetensförsörjning och att fler Malmöbor ska nå egen försörjning.
• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder,
stärka nyanländas inträde på arbetsmarknaden och utveckla arbetet med de insatser som förbättrar möjligheterna att lära sig det svenska språket. Kvinnors särskilda situation ska beaktas.
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3. EN STAD FÖR BARN
OCH UNGA
Alla Malmös barn har rätt till en bra start i livet som kan skapa framtidstro. Alla kommunens
verksamheter som riktar sig till barn har därför ett tydligt kompensatoriskt uppdrag. Barnets bästa
ska alltid sättas i första rummet och barn ska ha möjlighet att påverka och vara delaktiga i de beslut
som berör dem. Personalen i Malmö stads pedagogiska verksamheter ska ges möjlighet att utveckla
bästa möjliga metoder för att se varje enskilt barn. Lärarnas utrymme för undervisning måste öka
och eleverna ska mötas och utmanas i sin kunskapstörst. Barns kreativitet ska utvecklas genom god
tillgång till kultur, fritid och föreningsliv. Barns möjligheter att röra sig och ta plats i det offentliga
rummet ska vara utgångspunkt när staden planeras. Alla föräldrar ska känna sig trygga med att låta
sina barn växa upp i Malmö.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL:
Malmös barn och unga ska få det stöd och den utbildning de behöver för att växa upp under trygga
och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla potential.

INRIKTNING 2019:
Utbildning ger den enskilda goda förutsättningar att skapa ett gott liv. Det är också en grundsten
för ett demokratiskt samhälle. Därför är en skola som ser varje barn nyckeln till ökad frihet och till
att lösa många av morgondagens samhällsproblem. Bättre skolresultat nås genom att låta skolans
rektor och övrig medarbetare ges förutsättningar att utveckla verksamheten.
Utvecklingen i förskole- och skolverksamheten fortsätter med sikte på fortsatt förbättrade skolresultat samt ökad likvärdighet. Alla elever, så väl de med lägst resultat som de högpresterande, ska
ges möjlighet att lära och utvecklas. För att tydliggöra det gemensamma ansvaret för elevens skolgång prövas införandet att ansvarskontrakt, en överenskommelse mellan förälder, elev och lärare.
En statlig riktad satsning för ökad jämlikhet går till insatser för att öka andelen elever som blir
behöriga till gymnasieskolans nationella program. Sommarskola erbjuds elever i högstadiet som inte
når godkänt betyg i kärnämnena. Staden uppvaktar Skolverket med syfte att fler spetsutbildningar
etableras i Malmö.
Valfriheten ska öka. Under 2018 infördes obligatoriskt skolval till förskoleklass i Malmös skolor.
Skolvalet kommer att utvidgas och omfatta alla barn i samband med skolbyten, under 2019 börjar
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det gälla för årskurs 7. För att öka möjligheten för elever i högstadiet att röra sig över staden kommer
de som har valt skola och som uppfyller avståndskravet att kunna få ett kostnadsfritt busskort.
Möjligheten för förskolor och skolor att profilera sig stärks. För att elever och vårdnadshavare ska
kunna ges möjlighet att göra ett bra och informativt skolval utreds formerna för att förbättra informationen som staden tillhandahåller om stadens skolor, så väl de kommunala som fristående.
Den nationella bristen på lärare och förskollärare medför att det även fortsatt måste fokuseras på
kompetensförsörjningen i förskola och skola. Det pågående arbetet med att låta förskollärare, lärare
och rektorer ägna sig åt sitt huvuduppdrag medan andra yrkesgrupper, bland annat lärarassistenter
och administrativa chefer anställs för att avlasta dem från administrativa uppgifter och övriga kringuppgifter, fortsätter. Staden eftersträvar också att ta bort onödig administration.
Ett flertal insatser för att fler lärare ska bli behöriga görs också, bland annat låter skolförvaltningarna redan anställda komplettera eller färdigställa påbörjade utbildningar. Insatser görs också för att
fler nyanlända lärare ska introduceras till läraruppdraget i Sverige men också för att identifiera andra
befattningar eller yrkesgrupper som kan stärka arbetet i skolan. Det ska också finnas goda möjligheter
att kompetensutvecklas, fortbilda sig samt fördjupa sina kunskaper som lärare på alla nivåer både
inom sina ämnen och inom pedagogik.
Ungas psykiska ohälsa ökar. Skolan är en viktig skyddsfaktor för elevernas psykiska hälsa och ett
förebyggande och hälsofrämjande arbete kan vara avgörande för elevers mående och kunskapsresultat. Att trivas och må bra i skolan är en förutsättning att klara kunskapsmålen. Elevhälsan är därför en grundläggande skyddsfaktor för elevernas psykiska hälsa. För att möta ungas psykiska ohälsa
stärks elevhälsan och ges bättre förutsättningar att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Fler
skolsköterskor anställs och kuratorsverksamheten byggs ut. Kompetensen och arbetet mot hedersrelaterade begränsningar, hot och våld samt kvaliteten på sexualundervisningen behöver höjas med
målet att öka elevens kunskap och rätt till sin egen frihet.
De sexuella trakasserier och övergrepp i skolan som elever beskrivit i nationella upprop som
#tystiklassen och #räckupphanden vittnar om att många skolor i Sverige missar kopplingen mellan
sex och samlevnad och skolans övergripande värdegrundsarbete. Sex- och samlevnadsundervisningen
ska därför kvalitetssäkras genom kompetensutveckling av lärare i Malmös skolor. Undervisningen
ska ge elever kunskaper om samtycke, normer och värderingar och ge dem förmåga att utveckla ett
förhållningssätt i enlighet med skolans värdegrund.
Malmös skolor jobbar systematiskt och intensivt med att öka tryggheten och stärka arbetsron.
Rektorn är skolans pedagogiska ledare och har, tillsammans med övriga medarbetare, befogenhet
att skapa ordning och studiero i klassrummet. Anmälningsplikten vid kränkningar, trakasserier och
annan brottslighet ska tillämpas i Malmös alla skolor.
Skolmaten ska vara mättande, god och nyttig. För att minska matens klimatbelastning tillskjuts
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medel för att öka andelen ekologisk och närodlad mat i skolan. Ett systematiskt kvalitetssystem för
skolmaten arbetas fram som både utgår från fullmäktiges mål om matens minskande klimatpåverkan
och möjliggör att skolungdomar kommer till tals.
Alla elever i 8an och 9an erbjuds PRAO för att ge tidig arbetslivserfarenhet och nätverk i arbetslivet.
Nu minskar antalet barn i Malmös förskolor. Det ger utrymme att utveckla förskolans verksamhet
genom att minska barngruppernas storlek och skala upp det uppsökande arbetet för att få fler barn
att gå i förskola. Familjecentralerna, de öppna förskolorna och tidig språkutveckling i svenska språket
är fortsatt prioriterade. Fler familjecentraler och öppna förskolor med språkfokus öppnas.

UPPDRAG 2019:
• Grundskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att stärka
arbetet med elevhälsan och höja kvaliteten på sex-och samlevnadsundervisningen.
• Grundskolenämnden ges uppdrag att, utifrån den gjorda hederskartläggningen, utveckla arbetet
mot hedersproblematik i skolans verksamheter.
• Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ges i
uppdrag att utveckla formerna för information om stadens skolor med syfte att möjliggöra bra
och informativa skolval.
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4. EN ÖPPEN STAD
Malmö stad ska vara ett föredöme på jämställdhetsområdet och en öppen och välkomnande stad
där alla människor kan känna sig trygga oavsett etnicitet, kön, sexuell läggning och könsidentitet,
ålder, funktionsnedsättning eller religion. Vi ska vara en bra arbetsgivare och ge god och jämställd
service till alla Malmöbor. Vi ska också utveckla vårt strategiska arbete mot rasism, fördomar och
diskriminering.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL:
Malmö ska vara en öppen, jämställd och inkluderande stad, fri från diskriminering, där alla ges lika
rättigheter och möjligheter och där mångfalden är en tillgång.

INRIKTNING 2019:
Malmö har ett ambitiöst arbete för att alla ska känna sig trygga i staden, oavsett etnicitet, kön,
sexuell läggning och könsidentitet, ålder, funktionsnedsättning eller religion. Ingen ska utsättas för
rasism, sexism eller annan diskriminering i Malmös skolor, boenden eller i andra verksamheter.
I arbetet för att säkerställa att Malmö stad är en diskrimineringsfri arbetsplats kommer utbildning av
alla chefer fortsätta. Under året ska nya initiativ tas för att stärka arbetet mot antisemitism, islamfobi, afrofobi, homofobi och antiromism.
Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC) arbetar för att öka romsk delaktighet och
inflytande i samhället. När den nya minoritetslagstiftningen träder i kraft i innebär det ytterligare
åtagande inom områden som vård och äldreomsorgen. Även arbete för att få fler romska barn att gå
i förskola och skola prioriteras.
Språk är makt och det svenska språket är nyckeln till integration. Ett gemensamt språk stärker
sammanhållningen i Malmö. Det öppnar dörrar på arbetsmarknaden och skapar förutsättningar för
människor att försörja sig själva. För föräldrar är språket viktigt för att ta del av sina barns skolgång.
Men språket är också viktigt för att barn ska få vara barn och inte behöva ta ett vuxenansvar genom
att agera tolk åt sina föräldrar. Kommunens mötesplatser ska erbjuda språkträning för vuxna och
kommunens information ska som huvudregel produceras på lättläst svenska.
Arbetet med att stärka verksamheternas kunskap om HBTQ-personer rättigheter utvecklas. Som
samarrangör av World Pride är det viktigt att Malmö kan verka som förebild i arbetet med att stärka
HBTQ-personers rättigheter.
Det ska råda nolltolerans mot alla former av barn- och tvångsäktenskap samt olika former av
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hedersförtryck. Den nyligen gjorda hederskartläggningen visar att det finns behov att växla upp och
samordna insatserna mot olika former av hedersförtryck. Ytterligare resurser ska säkra att mer kraft
kan läggas på det förebyggande och uppsökande arbetet. Stöd ska finnas där barn och unga finns.
Resursteam Heder som permanentas och utvidgas för att kunna erbjuda handledning och utbildning till socialsekreterare, lärare och elevhälsomedarbetare. En stödverksamhet inrättas med särskilda kontaktpersoner, som riktar sig till dem som lämnat en hederskontext eller en våldsam relation.
Ingen ska känna att de behöver gå tillbaka in i en destruktiv relation för att de inte får rätt stöd.
Resurser tillförs för att stärka det förebyggande arbetet mot våld i nära relation samt att säkerställa
att det finns tillräckligt med platser på skyddat boende, både för de som är utsatta för hedersförtryck och de som är utsatta för våld i nära relation. Arbetsmarknads- och socialnämnden undersöker
möjligheten att flytta på den som slår och kränker istället för dem som utsätts för våld.
Utformningen av staden och det offentliga rummet är en viktig jämlikhets- och jämställdhetsfråga,
i synnerhet för kvinnor och personer med funktionsvariationer. I en växande och föränderlig stad
som Malmö är det centralt att analysera vem som använder offentliga mötesplatser och gaturum så
att staden byggs för alla. Det anslås ytterligare medel för att arbeta med tillgänglighet på offentliga
platser.
Arbetet med att främja inkludering för stadens medborgare är ständigt pågående. Som ett led i det
viktiga arbetet med att få fler Malmöbor att rösta anslås medel inför EU-valet 2019.

UPPDRAG 2019:
• Kommunstyrelsen ges uppdrag att komplettera den inventering som görs av insatser mot antisemitism, islamfobi och afrofobi med diskrimineringsgrunderna homofobi och antiromism samt
komma med nya initiativ som kan stärka stadens arbete.
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5. EN JÄMLIK STAD
Malmöborna ska kunna känna social och ekonomisk trygghet i vardagen. Socialtjänstens insatser
ska bygga på långsiktighet, samverkan och helhetssyn, vara förebyggande och ha barnen i fokus.
För den som är hemlös och behöver sociala insatser ska utgångspunkten vara att i första hand lösa
den enskildes bostadslöshet. Malmös äldre ska kunna påverka och ha inflytande över sin vardag och
i samhället. Mötet med omsorgsmedarbetaren ska präglas av kontinuitet och kvalitet. Personer med
funktionsnedsättning ska kunna delta i samhällslivet på lika villkor för att främja hälsa och delaktighet.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL:
Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska bemötas med respekt och ges förutsättningar för en
meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag och i samhället.

INRIKTNING 2019:
Kvaliteten i omsorgen avgörs i mötet mellan brukare och medarbetare. Brukarnas möjlighet att välja
vilken sorts hjälp och stöd som behövs ska utvecklas.
Den nationella övergångsbudgeten innebär att det riktade statsbidraget för ökad bemanning i
omsorgen ligger kvar, vilket ger bättre förutsättningar för kontinuitet inom äldreomsorgen och
LSS-verksamheten. Extra resurser avsätts för att skapa fler heltidstjänster, fortsätta minska antalet
delade turer och minska de osäkra anställningarna. Fokus ligger även på att säkra bemanningen
inom omsorgen för att säkerställa att alla Malmöbor får den bästa möjliga servicen.
Den nya organisationen har skapat bättre förutsättningar att erbjuda ändamålsenlig och likvärdig
service för Malmöbor som behöver stöd och hjälp, oavsett var i staden de bor. Genom omorganisationen har resurser frigjorts från administration till att förstärka de nya nämndernas verksamheter.
Alltför många äldre lever i ofrivillig ensamhet och isolering. För att öka rörligheten är det möjligt
för alla Malmöbor som fyllt 70 år att åka gratis kollektivtrafik då det inte är rusningstid. Tekniska
nämnden ges resurser för detta.
Hälsa, vård och omsorgsnämnden utvecklar den uppsökande verksamheten och ideella krafters engagemang med syfte att färre äldre ska behöva uppleva ofrivillig ensamhet och att öka livskvaliteten
för stadens äldre. Det ska vara enkelt att få tag på information och att få hjälp, råd och stöd. Det ska
vara självklart vart i kommunen man ska vända sig för rådgivning och hjälp. En äldreombudsman
införs.
Alla Malmöbor ska ha rätt att leva, inte bara överleva. Funktionsstödsnämnden tillförs därför resurser
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för att fortsätta inriktningen på att öka brukarnas självständighet och delaktighet. Nämnden får
även ökade resurser för utbyggnad av LSS under 2019, allt för att möta de växande kostnaderna för
boende och daglig verksamhet. För att inte statens övervältring av kostnader ska drabba dem som
är i behov att stöd tillförs resurser. De långa handläggningstiderna inom personlig assistans är också
till stor del en direkt konsekvens av statens ansvarsförskjutning till kommunerna. Resurser skjuts till
för att korta handläggningstiderna inom personlig assistans. En funktionsvariation ska så långt som
möjligt inte hindra någon från att leva ett självständigt liv. Tillgängligheten och stödet för personer
med funktionsvariationer behöver samordnas.
Under året återställs hyreshöjningen för brukare som bor i en bostad enligt LSS från 2017 med syfte
att säkra den ekonomiska tryggheten för Malmöbor med omfattande funktionsvariation. I samband
med det införs en modell för årlig indexuppräkning. Habiliteringsersättningen för daglig verksamheten höjs samtidigt som inlåsningseffekterna genomlyses.
När uppväxtförhållanden är otrygga behöver samhället sätta in fler resurser för utsatta barn och
unga. Det uppsökande, behandlande och förebyggande arbetet prioriteras därför under året. Det
kan innebära fler fältarbetare som rör sig på fritidsgårdar och allmänna platser för att fånga upp
de barn och ungdomar som befinner sig i en utsatt situation, att fler ungdomar får hjälp att lämna
drogmissbruk eller ett kriminellt liv bakom sig eller att fler barn kan få stöd om de har det tufft
hemma eller i skolan. I nära samverkan med civilsamhället utvecklas formerna för att värna de mest
utsatta hemlösa i staden.
Mer behöver göras för att minska hemlösheten i Malmö. Berörda nämnder kraftsamlar för att minska hemlösheten. Arbetet ska leda till konkreta lösningar som syftar till att förkorta processer och
ledtider samt tillskapa hållbara lösningar för tillfälliga boenden. I det arbetet prioriteras barnfamiljer.
Vi ska se till att fler genomgångslägenheter för hemlösa barnfamiljer finns till hands.

UPPDRAG 2019:
• Hälsa, vård och omsorgsnämnden ges i uppdrag att inrätta en äldreombudsman.
• Funktionsstödsnämnden ges i uppdrag att samordna stödet, stadens och andra myndigheter, för
personer med funktionsvariation.
• Funktionsstödsnämnden ges i uppdrag under året att hyreshöjningen återställs för brukare som
bor i en bostad enligt LSS från 2017 och i samband med det införa en årlig indexuppräkningsmodell.
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6. EN TRYGG STAD
Upplevd trygghet, utsatthet för brott och faktisk säkerhet i det offentliga rummet handlar ytterst
om den enskildes tillit, förtroende, sociala förankring och delaktighet. Vi vill därför samverka brett
om de utmaningar som finns. Ungdomar i riskzon, organiserad brottslighet, kvinnofrid och våld
i nära relationer, hatbrott, drogförebyggande insatser och säkerhet i trafiken och i den offentliga
miljön är prioriterade områden. Malmö stads verksamheter och metoder ska anpassas så att alla
kan använda sig av och delta i samhällets utbud. Malmöbor och de som besöker Malmö ska kunna
känna sig trygga i den offentliga miljön.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL:
I Malmö ska alla känna sig trygga och vara säkra såväl i hemmet som i stadens offentliga rum.

INRIKTNING 2019:
Malmö ska vara en trygg och säker stad att bo och vistas i, för såväl Malmöbor som besökare. Även
om resultatet av polisens senaste trygghetsmätning visar att fler Malmöbor känner sig trygga jämfört med förgående år är känslan av otrygghet fortsatt hög.
Fler poliser behövs i Malmö. De ska finnas nära människor, inte bara när ett brott har begåtts utan
vara synliga i vardagen för att förhindra brott och öka tryggheten. Staden verkar för att Malmö har
de polisresurser staden behöver och att Malmö blir pilotkommun när det gäller jourdomstolar.
Även stadens egna verksamheter ska fortsätta fokusera på att öka tryggheten i Malmö. En ny trygghetsstrategi tas fram av Tekniska nämnden. Mer investeringar i den fysiska miljön bidrar till ökad
trygghet.
Fler övervakningskameror på särskilt brottsutsatta platser prioriteras, liksom bättre belysning, ökad
renhållning och strategiskt utplacerade farthinder.
Ett särskilt renhållningsarbete bedrivs i områden där nedskräpningen är som störst. Tillsammans
med fastighetsägare i Sofielund fortsätter den framgångsrika satsningen med städpatruller. Staden
verkar också för att ordningsstadgans bestämmelser gällande nedskräpning efterlevs genom att
verka för att det blir möjligt för kommunen att bötfälla den som skräpar ner.
Genom ett skärpt tillsynsarbete bidrar staden tillsammans med andra myndigheter såsom Polisen till
att strypa kriminellas intäktskällor och stänga verksamheter med kopplingar till den svarta ekonomin. Möjligheten att, i dialog med Polisen, komplettera polisens arbete med kommunala ordnings-
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vakter i avgränsade områden vars uppgift är att vara synliga i stadsmiljö på de tider då otryggheten
är som störst utreds och prövas.
En framgångsrik modell som involverar samarbete med fastighetsägare är Business Improvement
Districts, BID. Den förstärks med städpatruller i fler delar av Malmö. Stadens bostadsbolag MKB
utvecklar arbetet med att kontrollera vem som bor i bolagets lägenheter. Det motverkar trångboddhet och svarta hyreskontrakt.
Det påbörjade arbetet med CTC, Communities That Care, utvecklas. CTC är en styrmodell för stadens förebyggande trygghetsarbete och ett verktyg för att motverka utsatthet och kriminalitet. Med
CTC kan problematik upptäckas och åtgärdas på ett tidigt stadium.
För ökad trafiksäkerhet och trygghet i trafiken är hastighetsränsen för bilar i centrala Malmö 40
kilometer i timmen. Hastighetsnivån bidrar också till förbättrad miljö och minskat buller. Fartkameror är en kostnadseffektiv metod för att hålla nere hastigheterna. Staden uppvaktar Trafikverket för
att få lov att pröva användandet av fartkameror.
Stadens uppgift och prioritering är att förebygga att personer radikaliseras. Arbetet utgår från
kommunens riktlinjer mot våldsbejakande extremism. I det arbetet spelar samordningsteamet en
viktig roll för insatserna som görs i Malmö. En översyn görs av stadens arbete mot våldsbejakande
extremism.

UPPDRAG 2019:
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i dialog med Polisen utreda möjligheten att komplettera Polisens
arbete med kommunala ordningsvakter.
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7. EN AKTIV OCH
KREATIV STAD
Malmö ska vara en attraktiv och framgångsrik fritids- och kulturstad. Ett varierat utbud både i kommunens regi och i föreningslivet ska erbjudas, där Malmöbor med olika bakgrund kan mötas. Med
aktiviteter i hela staden ser vi fritiden och kulturen som en viktig hållbarhetsfaktor. Vi vill att barn
och unga ska ha rätt att ta del av ett rikt fritids- och kulturliv samt möjlighet att skapa själva. Detta
gör Malmö attraktivt för boende, besökare och företag.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL:
I Malmö ska alla kunna utvecklas och stärkas med hjälp av ett meningsfullt fritids- och kulturliv.

INRIKTNING 2019:
Malmö har ett rikt kultur- och fritidsliv som ska komma alla Malmöbor till del oavsett bakgrund.
I Malmö erbjuds en mängd gratis kultur- och fritidsupplevelser året runt, dit alla är välkomna. Målet
är att dessa ska finnas över hela staden. Genom att utveckla mötesplatserna kan fler ta del av dem.
Fritidsgårdarnas öppettider ska ses över. I allaktivitetshusen på Lindängen och Hermodsdal kan
barn, ungdomar och vuxna som bor i området ta del av givande och kostnadsfria aktiviteter – varje
dag. Modellen med allaktivitetshus sprids till fler stadsdelar under mandatperioden. Staden inrättar
ett demokratikrav för alla föreningar som får kommunalt stöd.
Fritidsbankens verksamhet, där Malmöbor kostnadsfritt kan låna eller lämna in fritids- och sportutrustning för ekonomins och miljöns skull, ska vidareutvecklas. Det är ett led i arbetet med att göra
sport- och fritidsaktiviteter tillgängliga för fler, men också för att bekämpa barnfattigdom och bygga
en socialt hållbar stad.
Sommaren 2019 står Malmö värd för SM-veckan. Under en veckas tid genomförs svenska seniormästerskapen i drygt ett 50-tal idrotter. Det är till glädje för många Malmöbor och gynnar Malmös
föreningsliv och besöksnäring. Resurser anslås för genomförandet.
Stadionområdet är ett av Europas största stadsidrottsområden. Det finns en enorm potential för
fortsatt utveckling av Stadionområdet under mandatperioden. Ett första steg tas redan nästa år
genom uppförandet av en ny sporthall i området.
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Malmö har under de senaste åren gjort en av landets största satsningar på ridsport, som en del i arbetet med att göra idrotts- och fritidslivet mer jämställt. Nu förbättras också möjligheterna att utöva
ridsport genom en helt ny anläggning. Staden ska fortsätta vara ett föredöme på jämställdhetsområdet och använda sig av jämställdhetsintegrerad verksamhetsstyrning.
Nyöppnade Marinpedagogiskt center där Malmöbor och besökare kan lära sig mer om den kringliggande havsmiljön utökas med Naturum Öresund. Det är en marin stadspark kopplad till FN:s globala
mål Agenda 2030 och ska bidra till ökad kunskap och förståelse om Öresunds flora och fauna.
Kulturskolan erbjuder många olika verksamheter. Med sin pedagogik och filosofi om lärande
genom musik har El Sistema, som en av dem, bidragit till ökade skolprestationer bland eleverna
som deltar i undervisningen på Kroksbäcksskolan, Holmaskolan, Sofielundsskolan och
Rosengårdsskolan. Nästa steg är att erbjuda El Sistema på fler skolor.
Arbetet med att förverkliga Wisdome fortsätter. Det ska bli en innovativ mötesplats för hållbar
utveckling där ungas intresse för teknik, naturvetenskap och hållbar utveckling stimuleras, och ett
verktyg för att genomföra FN:s globala hållbarhetsmål lokalt. Här finns utrymme för såväl forskning
som näringsliv, offentliga aktörer, idéburen sektor, skolor och allmänhet att vara innovativa.
Kulturnämnden ansvarar för ett stort antal fastigheter. Under året behöver ett förbättrat underhåll
av dessa prioriteras. Dialogen med näringslivet om möjligheten att visa stadens rika konstsamling
fortskrider.
Samarbetet med idéburen sektor stärks genom samarbetsplanen för Malmöandan.

UPPDRAG 2019:
Kommunstyrelsen, tillsammans med berörda nämnder, ges i uppdrag att utreda ansvaret för
förvalt-ningen av stadens kulturfastigheter.
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8. EN EKOLOGISKT
HÅLLBAR STAD
Malmö ska präglas av närhet och vara en tät och grön stad. Vi prioriterar gång-, cykel- och kollektivtrafik och har höga ambitioner för stadens miljöarbete. Den egna organisationen ska vara ett
föredöme. Vi ska öka tillgängligheten, med särskilt fokus på barnen. Samordning av stadsplanering
med infrastruktursatsningar ska nå ekonomiska, ekologiska och sociala mervärden. Genom att
bygga i kollektivtrafiknära lägen stärker vi arbetsmarknaden och motverkar segregationen. I samverkan med aktörer i byggbranschen ska vi bygga mer resurs- och kostnadseffektivt samt hitta lösningar för renovering av befintligt bostadsbestånd. MKB har här ett ledaransvar, liksom ett ansvar för
att öka tempot i bostadsbyggandet.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL:
Malmö stad ska skapa en hållbar stadsstruktur för en växande befolkning och fortsätta utvecklas
som en attraktiv och tillgänglig stad. Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart stad där
det är enkelt att göra hållbara val.

INRIKTNING 2019:
Malmö stads miljöprogram gäller till och med 2020. Löpande utvärderingar pekar på att några målsättningar uppnås, medan flera delvis kommer att uppnås, och några är svåra att nå. En handlingsplan för de återstående åren ska genomföras av berörda nämnder. Under 2019 pågår arbetet med
nästa miljöprogram, samt hur dess genomförande ska ledas, styras och samordnas. Den pågående
integrationen av de globala hållbarhetsmålen från Agenda 2030 är en viktig aspekt.
2030 ska hela staden försörjas till 100 procent av förnybar energi. Malmö stads insatser för att
underlätta installation av nya solceller, regeringens investeringsstöd och de allt billigare produkterna som finns på marknaden möjliggör utbyggd solenergiproduktion. Till 2030 ska 15 procent av
Malmös energibehov täckas av lokalt producerad solenergi. För att bidra till den målsättningen ökar
Malmö stad under året för egen del byggtakten av solceller på stadens fastigheter.
Malmö stad har högt ställda mål för att göra stadens verksamheter klimatneutrala. För att driva på
utvecklingen mot hållbara resor tas en ny resepolicy fram under året.
En utökad kemikalieplan ska börja gälla från 2019 och kommer att vara viktig i berörda nämnders
arbete.
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Nerskräpning är ett växande problem. Användningen av engångsartiklar ökar, liksom mängden
skräp. Det syns i havet, på stränderna och i grönområden. Staden kraftsamlar för att få bort skräpet,
såväl i stadsmiljön som längs kuststräckan. Arbetet mot mikroplaster fortsätter under 2019. Det
avsätts centrala medel för att stoppa utsläppen av plast från konstgräsplaner och för att ersätta användningen av gummiasfalt. En utredning görs med syfte att se över möjligheterna för kommunen
att minska mängden plastavfall i den offentliga miljön.
Ett nytt åtgärdsprogram för en hållbar ljudmiljö tas fram för perioden 2019–2023 där de olika förvaltningarna kommer att ansvara för egna åtgärder för att stärka arbetet mot buller.
Återbyggdepån kopplar framgångsrikt ihop social och ekologisk hållbarhet och ska därför ges förutsättningar att utvecklas. Det är ett arbetsmarknads- och miljöprojekt som hjälper många Malmöbor
in på arbetsmarknaden och årligen hjälper femtusen ton av fullt användbara byggprodukter till nya
ägare.
Genomförandet av konkreta åtgärder utifrån en handlingsplan till skyfallsstrategin intensifieras
i samarbete mellan berörda nämnder och VA Syd. Fler hårdgjorda ytor ersätts med grönska till
exempel regnbäddar i samband med gatuombyggnad, gröna tak, väggar och fler träd. Även privata
markägare involveras genom exempelvis lokalt omhändertagande av dagvatten på tomter och innergårdar för att mildra effekterna av de pågående klimatförändringarna. Risker kopplade till klimatförändringar och ansvar för klimatanpassning förtydligas.
Malmö ska fortsätta vara en av världens bästa cykelstäder. I de städer där utvecklingen kommit ännu
längre, som i till exempel Köpenhamn, Utrecht och Amsterdam, finns snabba cykelstråk på båda
sidor av vägen längs de viktigaste trafiklederna. Sådana supercykelstråk mellan stadens ytterområden och centrala delar skapar attraktiva pendlingsmöjligheter för alla Malmöbor. Cykelprogrammet
sträcker sig till och med 2019. Under 2019 reserveras medel inom tekniska nämndens utökade ram
för driftskonsekvenser med ambitionen att slutföra prioriterade åtgärder inom Cykelprogrammet.
Cykelöverfarter kommer prioriteras.
Bygg- och anläggningssektorn står idag för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. För att nå
stadens ambitiösa klimatmål tas en strategi för klimatneutralt byggande. I en sådan kan livscykelanalyser var en metod.
Vi prioriterar satsningar på att göra kollektivtrafiken mer attraktiv istället för att motarbeta bilåkandet. Ett omtag görs kring parkringspolicyn och p-normen. För att ytterligare förstärka incitamentet
att välja tåget in till Malmö vill vi utreda möjligheterna att upprätta avtal med kranskommunerna
kring pendlingsparkeringar kring stationerna på tåglinjerna.
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Trafikeringen av station Rosengård med pågatåg till Hyllie, Triangel, Malmö C och den nya stationen i Östervärn kommer att vara i full drift från början av året. Det innebär att stadsutvecklingen i
Sofielund, Sorgenfri och Rosengård påskyndas. Storstadsavtalet med staten innebär en intensifiering
av förberedelserna för bland annat fem Malmöexpresslinjer med separata körfält och företräde
i korsningar. Omvandlingen av dessa huvudgator främjar ökat bostadsbyggande och innebär att
staden byggs ihop. Det bidrar samtidigt till en grönskande, attraktiv stadsutveckling och positiva
miljö- och hälsoeffekter. Malmö växer, och kommer även att behöva växa på höjden med högre
bebyggelse i stationsnära lägen. Projekteringen för den nya gång-, cykel- och kollektivtrafikbron till
Västra hamnen prioriteras.
En av de viktigaste utmaningarna de kommande åren är att integrera staden och bryta segregationen. Det kan staden till exempel stimulera genom att ge rabatt på tomträttsavtal för den som till
exempel vill bygga bostadsrätter inom ett område dominerat av hyresrätter eller vice versa. Investeringslösningen gjord i samband med stadsutvecklingsprojektet Culture Casbah i Rosengård är
positiv.
Det byggs i rekordtakt i hela staden. 40 procent av Malmöborna är unga och staden är hemvist för
två universitet med fler än 24 000 studenter och under 2019 startas en polisutbildning. För att fler
ska kunna tacka ja till en utbildning eller ta det första jobbet behövs fler minst 1000 bostäder för
unga under mandatperioden. Bostadsbyggandet ska fortsätta i hög takt. Regeringens stöd till små
och klimatsmarta bostäder med rimlig hyra i den täta staden är därför viktigt att utnyttja.
Alla äldre efterfrågar inte samma typ av boende. Framtidens boende för äldre måste därför tillgodose olika behov och önskemål. Utgångspunkten ska vara ett tryggt boende som bidrar till självständighet och ökad livskvalitet, men bostäderna ska finnas i olika upplåtelseformer, storlekar och
typer, och i varierande prisklasser. Tillsammans representanter för byggbolag, fastighetsbolag och
pensionärsorganisationer tas konkreta initiativ som möter behovet av boende för äldre fram under
mandatperioden.
Malmö stad och ett antal privata aktörer har bildat ett partnerskap, M21, som utgår från stadens
unika erfarenheter och förmågor utvecklade under den senaste årtiondenas förändringsarbete.
Visionen är att Malmö ska bli ett föredöme och föregångare när det gäller hållbar stadsutveckling.
En think-tank skapas för urbana innovationer, såväl fysiska som sociala och med Agenda 2030 som
grund. 2021 blir Malmö scenen för stadsutvecklingsmässan M21. Det blir en bred expo som tar
avstamp i de nya stationsnära lägena kring Malmöringen. Arbetet med utställningen tar form under
2019.
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UPPDRAG 2019:
• Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten att minska mängden plastavfall i den
offentliga miljön.
• Kommunstyrelsen, tillsammans med Servicenämnden och med stöd av Miljönämnden, ges i
uppdrag att ta fram en ny resepolicy. I samband med den utreda möjliga alternativ till klimatväxlingsmodell.
• Stadsbyggnadsnämnden, tillsammans med berörda nämnder, ges i uppdrag att ta fram en strategi
för klimatneutralt byggande.
• Tekniska nämnden ges i uppdrag att plantera fler träd.
• Servicenämnden får i uppdrag att påbörja utbyggnaden av solceller under 2019 för att nå målet
om att förse Malmö stads egna verksamheter med 15 procent solenergi till 2030.
• Kommunstyrelsen ges i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder och i dialog med MKB
och andra av bostadsmarknadens aktörer, utarbeta en strategi för att öka antalet ungdomsbostäder.
• Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda möjliga supercykelstråk.
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9. EN STAD MED BRA
ARBETSVILLKOR
Malmö stad ska vara en jämställd och diskrimineringsfri arbetsgivare där tillsvidareanställning och
heltid ska vara norm. Med hög kompetens, bra arbetsvillkor för medarbetarna, och ett gott ledarskap som tas tillvara i en lärande organisation, skapar vi kvalitet i Malmö stads verksamheter. Vi
ska ha en nära samverkan med de fackliga organisationerna. Det växande Malmö kräver långsiktiga
strategier för kompetensförsörjning och arbetsmiljö.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL:
Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och ska med hög kompetens och kunskap möta
Malmöborna.

INRIKTNING 2019:
I Malmö arbetar 400 olika yrkesgrupper där alla är med och skapar en hållbar stad. Inom sina
respektive områden och med sina specifika kompetenser bidrar alla Malmö stads anställda med att
implementera FN:s globala mål. Vad och hur vi gör i Malmö spelar roll i det globala arbetet.
Malmö stad ska bli Sveriges mest attraktiva offentliga arbetsgivare. En förutsättning för detta arbete
är att alla anställda har goda arbetsförhållanden och en bra arbetsmiljö. De prioriterade insatserna
för att minska psykisk ohälsa kommer att fortsätta. Möjligheterna för ett nära ledarskap möjliggörs
genom att chefer avlastas vissa administrativa arbetsuppgifter och får rätt stöd och handledning för
sitt arbete. Arbetet med att minska antalet medarbetare per chef fortsätter.
Det innebär också att erbjuda tillsvidareanställningar och heltidstjänster i så hög utsträckning som
möjligt. Det bidrar till en god arbetsmiljö och är en förutsättning för att kunna rekrytera och behålla
personal. Det leder också till bättre kvalitet i verksamheterna. Antalet allmänna visstidsanställningar
inom Malmö stad, så kallade AVA-anställningar, ska användas strikt och begränsas tills det är möjligt
att fasa ut den helt. Användningen av AVA-anställningar följs upp under året.
Malmö stad ska utforma sina rekryteringar utifrån att alltid rekrytera den som är mest kompetent
och lämpad för jobbet. Samtidigt är det viktigt att styrkorna i hela befolkning tas tillvara. Under året
prövas en modell för anonymiserade ansökningshandlingar i några av kommunens rekryteringar.
En av stadens större uppgifter är att behålla och rekrytera medarbetare samt utveckla kompetensen
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inom verksamheterna. Malmö stad delar kompetensförsörjningsutmaningen med de flesta kommuner i Sverige. I många yrkesgrupper råder det personalbrist. Kompetensutveckling, tydliggörandet
av roller och att skapa förutsättningar för kärnuppdrag, att kvalitetssäkra introduktioner, rekryteringsinsatser och ett närvarande ledarskap står därför i fokus. Ett arbete som måste följas noga
under året för att säkra kvaliteten i verksamheterna.
Under 2018 kommer arbetskläder införas successivt och under 2019 är målet att alla medarbetare
i brukarnära arbete ska ha utrustats med arbetskläder. Arbetet med att erbjuda språkutveckling till
medarbetare med bristande språkkunskaper kommer att fortsätta.
Regeringens satsning på ökad bemanning under förra mandatperioden fram till 2018 har inneburit
en förstärkning av den personal som arbetar med stöd och omvårdnad nära brukarna. Under året
kommer det vara fortsatt fokus på ökad trygghet och kvalitet i vården och omsorgen.
Lönebildningsarbetet går in för att utveckla lönestrukturen för utvalda grupper enligt beslutad målbild och i övrigt upprätthålla befintlig lönestruktur. Under 2019 kompenseras omsorgsnämnderna,
utbildningsnämnderna och arbetsmarknads- och socialnämnden fullt ut för pris- och löneökningar
med 3 procent. Övriga nämnder får 2,5 procent.

UPPDRAG 2019:
• Kommunstyrelsen, tillsammans med lämplig nämnd, ges i uppdrag att pröva en rekryteringsmodell med anonymiserade ansökningshandlingar.
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Malmö stads budget är det övergripande och överordnade styrdokumentet för stadens nämnder och
bolagsstyrelser. Kommunfullmäktige anger kommunfullmäktigemål och uppdrag 2019 som ska omsättas i
praktisk handling av nämnder och bolagsstyrelser. Övriga kommunala styrdokument som planer, program,
policys och liknande är underordnade målen i budgeten.
Syftet med kommunfullmäktigemålen är att, med utgångspunkt i Malmöbornas behov, ge en gemensam
riktning för hela kommunens verksamhet. För att nå målen krävs därför ett gemensamt arbete i
organisationen som bygger på öppenhet och dialog. Kommunfullmäktiges mål är långsiktiga och ska gälla
för innevarande mandatperiod, men ska samtidigt uppnås så fort som möjligt. Varje verksamhetsår ligger
till grund för kommunfullmäktiges ansvarsprövning. Inför varje nytt budgetår omprövar
kommunfullmäktige sina mål.

Varje nämnd och bolagsstyrelse ansvarar för att bidra till att uppnå kommunfullmäktiges mål. Därför
formulerar nämnder och bolagsstyrelser, utifrån kommunfullmäktigemålen, egna mål
(nämndsmål/bolagsmål), som ska vara riktade mot dem som nämndens eller bolagets verksamhet är till för.
I nämndsbudgeten/bolagsbudgeten ska det tydligt framgå varför nämnden eller styrelsen valt dessa mål och
hur målen förväntas bidra till respektive kommunfullmäktigemål. Särskild vikt ska läggas vid att beskriva
hur samverkan med andra nämnder, bolag eller externa aktörer ska bedrivas för att uppnå målen.
Nämnden/styrelsen beslutar också om indikatorer kopplade till varje nämndsmål/bolagsmål. Indikatorerna
används för att följa resultatet av arbetet med målen. Nämnden/bolaget ska beskriva varför varje indikator
valts och på vilket sätt den kan användas för att visa på måluppfyllelse. Indikatorn ska ha antingen ett
kvantitativt målvärde eller en kvalitativ bedömningsgrund kopplad till sig. Målvärdena eller den kvalitativa
bedömningsgrunden anger den förflyttning som nämnden/bolaget vill uppnå under året. All individbaserad
statistik ska vara könsuppdelad.
Nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för att följa upp och analysera vad som åstadkommits och varför, i
förhållande till målen. Analysen ska svara på följande tre frågor: Hur gick det? Varför blev det så? Hur
påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Nämnder och bolag rapporterar måluppföljning och analys till kommunstyrelsen. Redovisningen ska bestå
av analyser, slutsatser och kommentarer som förklarar vad nämnden/bolaget har uppnått i förhållande till
uppsatta mål. Detta innebär att nämnder och bolagsstyrelser både ska göra en bedömning av
måluppfyllelsen och redovisa ett tydligt resonemang som visar vad bedömningen grundar sig på. Vid årets
slut ska måluppfyllelsen även analyseras utifrån vad det innebär för uppfyllelsen av
kommunfullmäktigemålen.

Inom de olika målområdena finns ett antal uppdrag. Dessa ska, om inte annat anges, genomföras så
fort som möjligt under budgetåret och redovisas i samband med nämndernas/bolagens årsanalys i enlighet
med särskilda anvisningar från kommunstyrelsen.
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Riktlinjerna för ekonomistyrning reglerar kommunfullmäktiges ekonomiska styrning av nämnderna och
syftar till att tillsammans med kommunfullmäktigemålen och de finansiella målen uppnå en hållbar
ekonomi. Riktlinjerna för ekonomistyrning har över åren visat sig vara ett bra hjälpmedel för en god
ekonomisk utveckling.
Riktlinjerna omfattar inte de kommunala bolagen, vilka istället styrs genom ägardirektiv.
I riktlinjerna regleras nämndernas skyldighet att upprätta budget och följa upp mål, verksamhet och
ekonomi. Nämndernas budgetkontroll och förmåga att vidta korrigerande åtgärder är av central betydelse
för att uppnå den av kommunfullmäktige planerade utvecklingen.
Utgångspunkten är att nämnderna, inom ramen för sitt uppdrag, ska bedriva en väl fungerande och effektiv
verksamhet. Nämndernas grunduppdrag framgår av deras reglementen. För att driva verksamheten erhåller
nämnderna i budgeten ett kommunbidrag för hela sin verksamhet alternativt flera kommunbidrag som
avser avgränsade delar av verksamheten. Nämnderna har sedan ansvaret för att inom givna kommunbidrag
uppfylla de mål och den lagstiftning som gäller för verksamheten.
För att hålla kommunstyrelse och kommunfullmäktige informerade om utvecklingen i nämnderna och för
staden som helhet, är det viktigt med återkommande kommungemensam uppföljning under året.
Uppföljningen utgör också underlag för eventuella beslut om korrigerande åtgärder samt underlag för den
fortsatta ekonomiska planeringen.
Investeringar binder upp kommunens kapital vilket påverkar kommunens rörelsefrihet under en lång tid.
Före genomförandet av större investeringsobjekt måste därför nämnderna få godkännande från
kommunstyrelse eller kommunfullmäktige. Detta gäller även finansiell leasing eller lokalförhyrning, vilket i
vissa fall kan vara ett alternativ till att göra egna investeringar.

Den av kommunfullmäktige fastställda budgeten är bindande både vad avser ekonomiska ramar och mål
för verksamheten. Verksamheten skall bedrivas inom befintliga ekonomiska ramar även om detta medför
att de i budgeten angivna målen inte helt kan uppnås. Nämnderna får således inte överskrida vare sig
kommunbidrag eller investeringsram.
I den av kommunfullmäktige fastställda budgeten erhåller nämnden ekonomiska ramar genom ett eller flera
kommunbidrag och en investeringsram för sin verksamhet. Ändringar av tilldelade ekonomiska ramar
beslutas av kommunfullmäktige. Det innebär att nämnder som har flera kommunbidrag inte får omfördela
medel mellan dessa ramar utan kommunfullmäktiges godkännande.
Nämnd skall utifrån kommunfullmäktiges budget upprätta en budget för nämndens verksamheter.
Budgeten ska innehålla nämndsmål, plan för verksamheten och redovisning av hur tilldelade ekonomiska
ramar ska användas. Nämndens budget upprättas i enlighet med anvisningar från kommunstyrelsen.
Nämnd har rätt att inom sitt grunduppdrag ompröva verksamhet och besluta om ändrad inriktning eller
omfattning av verksamhet som nämnd bedömer lämplig eller nödvändig. Om förändringen berör andra
nämnder skall samråd med dessa ske före beslut. Ändringar som innebär avsteg från vad
kommunfullmäktige uttryckt i årets budget skall beslutas av kommunfullmäktige.
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Nämnden kan vara befriad från resultatansvar för delar av sin verksamhet. Detta innebär att nämnden för
dessa verksamheter inte är ansvarig för det ekonomiska resultat som uppkommer under året. Nämnden har
dock ett ansvar att även inom dessa områden bedriva en väl fungerande och effektiv verksamhet och vidta
nödvändiga åtgärder. För budgetåret gäller befrielse från resultatansvar för följande verksamheter:
•

Teknisk nämnd – realisationsvinster fastigheter och vinster exploateringsverksamhet

•

Teknisk nämnd – marksanering

•

Stadsbyggnadsnämnd – bostadsanpassningsbidrag

•

Arbetsmarknads- och socialnämnd – statsbidrag till flyktingmottagande

•

Arbetsmarknads- och socialnämnd – ekonomiskt bistånd

•

Arbetsmarknads- och socialnämnd – hemlöshet

•

Arbetsmarknads- och socialnämnd – särskilda åtgärder till ett maximalt belopp om 50 Mkr
beslutade av nämnden och under förutsättning att kostnader för ekonomiskt bistånd och/eller
hemlöshet minskar med motsvarande belopp.

Nämnd skall rapportera till kommunstyrelsen om måluppfyllelse och utveckling av verksamhet och
ekonomi under året i enlighet med kommunstyrelsens anvisningar. Nämnd skall också för egen del
regelbundet följa utvecklingen för nämndens verksamheter och vidta korrigerande åtgärder efter behov.
Nämnd har, utöver vad som anges i anvisningar från kommunstyrelsen, alltid ett ansvar att på eget initiativ
informera kommunstyrelsen om förändrade förutsättningar eller händelser som kan vara av betydelse för
den kommunövergripande uppföljningen och styrningen av verksamheten.
Nämnd skall sammanställa och avsluta årets räkenskaper i ett bokslut och upprätta en årsanalys. Det åligger
kommunstyrelsen att sammanställa och avsluta räkenskaperna i ett kommuntotalt bokslut och upprätta
kommunens årsredovisning.
I samband med kommunfullmäktiges behandling av kommunens årsredovisning skall kommunstyrelsen
föreslå kommunfullmäktige vilka justeringar av kommunbidrag och investeringsramar som bör göras för
nämnderna nästkommande år med anledning av kommunens ekonomiska resultat.

Nämnd ska planera och prioritera behovet av investeringar i relation till den investeringsram som beslutats
för hela planeringsperioden. Ramen för budgetåret får inte överstigas utan beslut i kommunfullmäktige.
Inför kommande års budgetar kommer tidsförskjutningar av enskilda investeringsobjekt att beaktas.
Före påbörjande av ett investeringsobjekt ska nämnd inhämta objektsgodkännande från kommunstyrelsen
om totala utgiften för objektet överstiger 15 Mkr. Om totala utgiften för objektet överstiger 50 Mkr ska
kommunfullmäktige lämna objektsgodkännande.
I de fall uthyrande nämnd ansöker om objektsgodkännande för lokalinvestering ska dess framställning
innefatta preliminär hyresberäkning och nämndsbeslut från förhyrande nämnd om att den ökade
hyreskostnaden inryms i den förhyrande nämndens kommunbidrag.
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Nämnd ska inhämta kommunstyrelsens tillstånd att finansiera köp av lös egendom med finansiell leasing
om inköpsvärdet i leasingavtalet överstiger 15 Mkr. För leasingavtal med lägre inköpsvärde ska samråd ske
med kommunstyrelsens förvaltning.
Vid extern förhyrning av lokal ska förhyrande nämnd inhämta kommunstyrelsens tillstånd om
hyreskostnaden under kontraktstiden överstiger 15 Mkr. Med extern förhyrning menas all förhyrning som
inte sker från annan nämnd i kommunen.
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Kommuner och landsting har möjlighet att under vissa angivna förutsättningar reservera medel i en
resultatutjämningsreserv (RUR) för att kunna täcka underskott vid ett senare tillfälle. Syftet med RUR är att
kunna bygga upp en reserv under goda tider för att senare, under vissa omständigheter, kunna utnyttja
denna när skatteunderlagsutvecklingen är svag. RUR är avsedd att utjämna normala svängningar i
skatteunderlaget över konjunkturcykeln för att skapa större stabilitet för verksamheterna.

Reservering till en resultatutjämningsreserv får göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av
antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger
1 % av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Detta avser
lagens minimikrav för reservering.
Härutöver gäller för Malmö stad:
Reservering skall endast ske av resultat som överstiger kommunens finansiella mål.

”Medel från en resultatutjämningsreserv får användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel.”
Någon närmare precisering än så görs inte i lagen.
Härutöver gäller för Malmö stad:
Uttag från resultatutjämningsreserven kan endast ske för att täcka underskott (d.v.s. när årets resultat efter
balanskravsjustering är negativt) som uppstår genom en lägre skatteunderlagsökning till följd av en
lågkonjunktur. Bedömningen av konjunkturens effekt på skatteunderlaget kan göras genom att jämföra
budgetårets ökning av skatteunderlaget i riket med den genomsnittliga ökningen under de tio föregående
åren.
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Kommunfullmäktiges finansiella mål är en hållbar ekonomisk utveckling. För att mäta graden av
måluppfyllelse används tre indikatorer.

•

Årets resultat ska för år 2019 uppgå till minst 1 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämning.

•

Räntebärande nettolån ska för år 2019 uppgå till högst 30 % av skatteintäkter, generella statsbidrag
och utjämning.

•

Relationen mellan finansnetto samt avskrivningar och skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämning skall följas.
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Sveriges Kommuner och Landsting har i oktober 2018 gjort följande bedömning av kommunernas och
landstingens ekonomiska förutsättningar de kommande åren:1
”Det starka konjunkturläget i Sverige håller ännu i sig. Visserligen bedömer vi att utsikterna för BNP-tillväxten i år har
försvagats. Å andra sidan steg antalet arbetade timmar under första halvåret starkare än förväntat. Sammantaget är vår syn
på konjunkturen inte olik den vi haft i våra senaste prognoser. Vår bedömning om att högkonjunkturen i år når sin topp
kvarstår, och att en konjunkturavmattning kommer synas allt tydligare under loppet av 2019. Med andra ord räknar vi med
att nulägets höga resursutnyttjande faller nästa år, att den rekordhöga sysselsättningsgraden då faller tillbaka. Vi räknar med
en inbromsning för såväl BNP som sysselsättningstillväxten under 2019–2020 och att tillväxten en tid understiger tillväxten
för ekonomins underliggande potential, vilket är det normala efter en högkonjunktur. ”

Sveriges Kommuner och Landsting gör i prognosen bedömningen att timlöneökningar enligt
konjunkturlönestatistiken kan förväntas uppgå till 3,1 % för 2019 och ökningen av konsumentprisindex till
2,7 %. Den viktade sammanvägningen av dessa två faktorer ger ett index på 3,0 %. SKL:s prognoser över
timlöner och KPI under de kommande åren framgår av tabellen.

Antalet invånare i Malmö uppgick vid årsskiftet 2017/2018 till
333 633. Enligt Malmö stads senaste befolkningsprognos
beräknas antalet invånare i Malmö öka med cirka 4 700 invånare
under 2018. Under år 2019 förväntas ökningstakten vara något
lägre och antalet invånare beräknas bli cirka 3 700 fler.
Tabellen visar den befolkning som budgeten baserats på.
Budgeten för respektive år beräknas utifrån Malmö stads
befolkningsprognos som tagits fram under våren året före
budgetåret. Befolkningen beräknas som ett genomsnitt av det
prognostiserade antalet invånare vid årets början och dess slut.
I årets budget är ökningen störst inom åldersgrupper som efterfrågar skolverksamhet. Jämfört med
föregående års budget ökar invånare i åldern 6–15 år med 4,4% och i åldern 16–19 år med 2,9%.

Intäkterna från skatter och generella bidrag för år 2019 och planperioden har baserats på Sveriges
Kommuner och Landstings prognos från november 2018. Den prognosen bygger i sin tur på
budgetpropositionen från övergångsregeringen.

1

Budgetförutsättningar för åren 2018–2021, Cirkulär 18:37, Sveriges kommuner och landsting
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År 2019 är den underliggande utvecklingen av skatteunderlaget
0,5 procentenheter högre än det faktiska. Det beror på det
förslag om sänkt skatt (höjda grundavdrag) för personer över 65
år som lämnats i propositionen. De minskade skatteintäkter som
detta medför för kommuner och landsting föreslås i
budgetpropositionen regleras genom en höjning av de generella
statsbidragen. Även denna reglering har beaktats i
skatteprognosen.
Skatteintäkterna är beräknade utifrån en oförändrad utdebitering
med 21,24 %. En förändring av utdebiteringen med 1
procentenhet förändrar skatteintäkterna med ca 660 Mkr.
Om skatteunderlaget 2019 förändras med 1 procentenhet påverkas intäkterna med 175 Mkr.
Skatteintäkterna har beräknats utifrån befolkningsprognosen från våren 2018. Om befolkningen förändras
med 500 personer påverkas skatteintäkterna med ca 50 Mkr.

Skatteintäkter och generella statsbidrag har budgeterats utifrån SKL:s prognos i november 2018.
Därtill har 100 Mkr i statsbidrag för ett ökat bostadsbyggande och 22 Mkr i statsbidrag till kommuner
med socioekonomiskt eftersatta områden budgeterats.

Jämfört med budget 2018 har nämndernas ramar räknats upp för ökade kostnader.
Överförmyndarnämnden, förskolenämnden, grundskolenämnden, funktionsstödsnämnden, hälsa-, vård
och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden får en uppräkning med 3 %. För
resterande nämnder är uppräkningen 2,5 %.

Nämnderna har ålagts ett krav på effektiviseringar. Störst är kravet för kommunstyrelsen där
effektiviseringarna ska uppgå till 6 %. Teknisk nämnd, stadsbyggnadsnämnd och miljönämnd ska
effektivisera 2 %. För Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppgår effektiviseringskravet till 1 % och
för de två övriga skolnämnderna till 0,5 %. Överförmyndarnämnden, funktionsstödsnämnden, hälsa-, vård
och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden förväntas också genomföra
effektiviseringar, men de resurser som frigörs ska användas för satsningar i verksamheten. För övriga
nämnder uppgår de förväntade effektiviseringarna till 1,5 %.
Servicenämnden har ålagts ett ökat resultatkrav om 10 Mkr. Det högre resultatet om 10 Mkr ska uppnås
genom effektivisering i verksamheten och inte genom ökade priser till de beställande nämnderna.
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För de nämnder där det finns ett direkt samband mellan befolkningsutveckling och resursåtgång har en
demografieffekt beräknats. Beräkningarna2 utgår från den befolkningsprognos som tagits fram under våren
2018.
Ramjustering till följd av den demografiska effekten sker i första hand för nämnder som i
huvudsak driver en för kommunen obligatorisk verksamhet men har beräknats även för delar av
kultur- och fritidsverksamheten. Totalt har nämndernas kommunbidrag förstärkts med 323 Mkr för
demografieffekter.

Den totala ramen för bolag och kommunalförbund har schablonmässigt räknas upp för pris- och
löneökningar. Den faktiska uppräkningen fastställs slutligen i kommunstyrelsens nämndsbudget för 2019
och är i flera fall beroende av uppräkningar utifrån olika avtal.
I budgeten ingår på samma sätt som i budget 2018 en förväntad effekt inom Malmö stadshus AB, där bolag
som visar överskott balanserar underskott i andra bolag inom bolagskoncernen. Den budgeterade effekten
av minskat behov av skattefinansiering uppgår oförändrat till 123 Mkr.

Finansiella intäkter och kostnader bygger på prognosen från delårsrapport januari-augusti med hänsyn taget
till budgeterade investeringsnivåer, försäljning och budgeterat resultat. Nettoeffekten av räntor är beräknat
utifrån en oförändrad internränta om 3 %. I de finansiella intäkterna ingår en förväntad ökad utdelning från
MKB om 100 Mkr.

Av den nya kommunallagen framgår tydligt att det är kommunfullmäktiges presidium, och inte
kommunstyrelsen, som ska bereda förslaget till budget för revisorskollegiet. I beräkningarna ingår det
förslag till budgetram för 2019 för revisorskollegiet som bereds av kommunfullmäktiges presidium.
Kommunstyrelsen tar dock inte för egen del ställning till budgetramen för revisorskollegiet.

I nämndernas ekonomiska ramar ingår eventuella helårseffekter av beslut om justerade budgetramar under
2018. Detta avser framför allt ökat kommunbidrag för LSS-utbyggnad 2018 som tilldelats
funktionsstödsnämnden. Tilläggsbudget under 2018 som inte avser stadigvarande verksamhet ingår inte i
beräkningsunderlaget.
Pensionskostnader och personalomkostnader har beräknats utifrån KPA:s senaste prognos (augusti 2018).
Nämndernas ramar har också justerats för att renodla hanteringen av solidarisk finansiering av ITkostnader. Förändrad kommunbidragsram till följd av detta motsvaras av ökade eller minskade ITkostnader för respektive nämnd. I justeringen ingår även effekten av att kostnader för televäxeln överförs
till det kommungemensamma kontaktcenter som ska starta under 2019.

Demografiberäkningarna görs enligt en schabloniserad modell med faktorer som inte är påverkbara för en enskild
nämnd. Beräkningsmodellen utgår från att verksamheten för nya invånare drivs med samma ambitions- och
kostnadsnivå som den befintliga verksamheten.
2
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Tekniska nämnden och servicenämnden har tilldelats utökat kommunbidrag för driftskostnader som
uppstår till följd av komponentavskrivningar. Effekten av den för närvarande låga räntenivån och
annuitetsberäknad hyra har inneburit ett ökat avkastningskrav på servicenämnden om 69 Mkr.
Efter en genomlysning av gällande regelverk avseende redovisning av kostnader för marksanering kommer
en större andel av kostnaderna att redovisas som driftskostnad istället för investering. I budgeten har
40 Mkr avsatts i en särskild ram till tekniska nämnden för den del av marksaneringen som kommer att
belasta resultatet.
Överförmyndarnämnden har tilldelats resurser för en nystartad förvaltarenhet för gode män i enlighet
med särskilt beslut i kommunfullmäktige.

Kommunbidrag omfördelas avseende kostnader för specialtransporter, från kommunstyrelsen till hälsa-,
vård- och omsorgsnämnden, förskolenämnden, grundskolenämnden samt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden. Orsaken är en renodling av finansieringsmodellen för specialtransporter, så
att prissättningen gentemot beställande nämnder matchar självkostnaden för verksamheten hos
servicenämnden som driver verksamheten. Omfördelningen omfattar totalt 3,6 Mkr.
Kommunbidraget till valnämnden har förstärkts med drygt 11 Mkr för ökade kostnader i samband med
val till europaparlamentet 2019.
Kommunstyrelsens kommunbidrag har minskats med 3,6 Mkr i kommunbidragsväxling avseende
specialtransporter.
Kommunstyrelsens anslag till förfogande har förstärkts med 43 Mkr. Resurserna avser en fortsatt
trygghetssatsning och insatser för en ökad digitalisering. Förstärkningen avser även arbetet inom M21 och
åtgärder för att stoppa utsläppen av plast från konstgräsplaner. Resurser finns avsatta för att finansiera
återbruksdepån och den nya ridanläggningen.
Under kommunstyrelsen anslag till förfogande finns också demografisk kompensation till teknisk nämnd
och fritidsnämnd.
Tekniska nämnden får en förstärkning om 34 Mkr avseende kostnader för kontinentalbanan,
kollektivtrafik för äldre, arbete för ökad tillgänglighet på offentliga platser samt för en satsning på fler träd i
staden. Av den demografiska uppräkningen om 25 Mkr av tekniska nämndens budget som reserverats
under kommunstyrelsens anslag till förfogande ska nämnden rikta 3,5 Mkr för åtgärder inom
cykelprogrammet. Det förväntade överskottet avseende vinster från exploateringsverksamheten har
budgeterats till 240 Mkr utifrån nämndens bedömningar.
För en ökad tillgänglighet på offentliga platser får stadsbyggnadsnämnden en utökad ram om
1 Mkr. Nämndens ram för bostadsanpassningsbidrag minskas med 5 Mkr som en följd av att
nämnden under flera år redovisat överskott inom denna ram.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillförs 20 Mkr för att utveckla kvalitet och tillgänglighet i
SFI-undervisningen och introduktionsklasser. Resurstillskottet avser också en förstärkning av yrkesvux.
Därtill förstärks nämndens budgetram med 0,5 Mkr i kommunbidragsväxling avseende skolresor med
specialtransporter.
Grundskolenämnden tilldelas 11 Mkr i utökat kommunbidrag. Resurserna ska möjliggöra satsningar på
elevhälsa, ekologisk mat, en ökad kvalitet i sexualundervisningen och en ökad kompetens inom området
heder. Förstärkningen avser också busskort till de elever som väljer skola längre från hemmet och som
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uppfyller avståndskravet. Därtill förstärks nämndens budgetram med 2,8 Mkr i kommunbidragsväxling
avseende skolresor med specialtransporter.
För att kunna fortsätta arbetet med att få fler barn att välja förskola förstärks förskolenämndens
kommunbidragsram med 10 Mkr. Därtill förstärks nämndens budgetram med 0,2 Mkr i
kommunbidragsväxling avseende specialtransporter.
Fritidsnämndens budgetram utökas med 7 Mkr för att genomföra SM-veckan.
Hälsa- vård- och omsorgsnämnden får ett utökat kommunbidrag om 15 Mkr för bemanning och
för ökad trygghet, kontinuitet och kvalitet i verksamheten. Resurserna ska bland annat användas till
att minska antalet delade turer och minska de osäkra anställningarna. Nämnden får ingen minskning
av kommunbidraget som en följd av att de administrativa kostnaderna kan förväntas minska efter
omorganisationen. De resurser som kan frigöras ska istället användas till en ökad kvalitet i verksamheten.
Budgetramen har också förstärkts med ett mindre belopp i kommunbidragsväxling avseende kommunresor
med specialtransporter.
Funktionsstödsnämndens kommunbidragsram förstärks med 86 Mkr. Tillskottet avser framför allt
resurser för LSS-utbyggnad 2019, kompensation för nämndens ökade kostnader för personlig assistans och
resurser för att minska handläggningstiderna. Tillskottet ska också kunna användas för ökad kvalitet och för
att fortsätta arbetet med att öka brukarnas självständighet och delaktighet. Dessutom får nämnden ingen
minskning av kommunbidraget som en följd av att de administrativa kostnaderna kan förväntas minska
efter omorganisationen. De resurser som kan frigöras ska istället användas till en ökad kvalitet i
verksamheten.
Arbetsmarknads- och socialnämndens kommunbidrag förstärks med 44 Mkr för bland annat
arbetsmarknadsinsatser och arbete för ökad självförsörjning. Resursförstärkningen avser också arbete
med riskutsatta ungdomar samt åtgärder mot hedersförtryck och våld i nära relationer. Nämndens
ekonomiska ram för hemlöshet minskas med 30 Mkr och ramen för ekonomiskt bistånd minskas
med 110 Mkr. Nämnden får ingen minskning av kommunbidraget som en följd av att de
administrativa kostnaderna kan förväntas minska efter omorganisationen. De resurser som kan
frigöras ska istället användas till att ytterligare förstärka arbetet inom de prioriterade områden som
beskrivits ovan.

Investeringar genomförs av nästan alla Malmö stads nämnder. De två nämnder med högst
investeringsvolym är servicenämnden och tekniska nämnden. Servicenämnden genomför investeringar
framför allt i byggnader för samhällsservice såsom skolor, förskolor, boenden samt lokaler för fritids- och
kulturverksamhet. Tekniska nämnden genomför investeringar framför allt avseende exploatering och
utbyggnad av staden. Övriga nämnder investerar i utrustning.
För 2019 och planperioden har investeringar budgeterats
utifrån nämndernas investeringsäskanden. Investeringsnivån
för åren 2019–2021 uppgår till 9,8 miljarder. Fördelningen
mellan åren framgår av diagrammet nedan. I planen ingår även
de investeringar som är följden av storstadspaketet för Malmö.
Försäljningar av exploateringsmark (exklusive avsättningar i
form av gatukostnadsersättning) har beräknats till ca 300 Mkr
per år. Under perioden planeras inga försäljningar av
anläggningstillgångar.
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För 2019 budgeteras ett överskott om 197 Mkr, vilket motsvarar 1 % av skatter, generella statsbidrag och
utjämning. I planen för 2020–2021 har det budgeterade överskottet satts till 1 % utifrån det finansiella
målet. Det innebär att för hela planperioden budgeteras drygt 200 Mkr i årliga överskott.

Räntebärande nettolån ska enligt det finansiella målet uppgå till högst 30 % av skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämning år 2019. Utifrån de planerade resultat- och investeringsnivåerna bedöms
lånekvoten understiga 30 % under hela planeringsperioden 2019–2021.
Vid ingången av år 2019 beräknas kommunen ha en räntebärande nettoskuld på 2,6 miljarder kronor om
pensionsskulden inkluderas. Under 2019 beräknas nettoskulden öka med 1,8 miljarder kronor. Under de två
kommande åren ökar skulden med ca 1,1 miljard per år till följd av fortsatt höga investeringsnivåer.

Relationen mellan finansnetto samt avskrivningar och skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
skall följas. Under perioden 2019–2021 beräknas andelen kostnader för kapitalanvändning att öka med 0,9
procentenheter till 6,2 % år 2021.
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