Arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar för att ge stöd och hjälp till de mest utsatta Malmöborna
och har genom sitt uppdrag en viktig roll i stadens arbete för att bidra till en hållbar utveckling. Nämnden
står inför komplexa utmaningar som kräver strategiskt och långsiktigt arbete tillsammans med andra.
De förändringar i omvärlden som bedöms påverka nämnden under perioden 2020 till 2022 är:
•
•
•
•
•
•
•

nationella beslut och statlig styrning påverkar nämndens verksamhet, till exempel arbetsmarknadspolitik, översyn av socialtjänstlagen och riktade statsbidrag,
statliga ersättningar och bidrag som inte täcker kostnader leder till ökade kostnader för nämnden,
ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning som ger goda förutsättningar för nämnden, men
Malmö har en hög arbetslöshet särskilt i grupper med en utsatt ställning på arbetsmarknaden,
det finns en osäkerhet kring utvecklingen på bostadsmarknaden,
en ökad befolkning leder till att fler Malmöbor förväntas behöva stöd och hjälp från nämnden,
färre nyanlända innebär ett minskat behov av bostäder för mottagande enligt bosättningslagen,
organiserad brottslighet, hedersrelaterat våld och förtryck och våld i nära relationer bedöms leda
till ett ökat behov av nämndens insatser.

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

Fler Malmöbor i självförsörjning kan bidra till stadens kompetensförsörjning
Fler bostäder till rimliga priser
Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga
Ökad trygghet för Malmöborna
En sammanhållen vård för personer med psykisk ohälsa
Utvecklad samverkan med civilsamhället

Nämnden har sedan 2017 gjort ett omfattande kartläggnings- och analysarbete för att prioritera områden
för effektivisering och kvalitetsutveckling. Under 2018 genomförde förvaltningen en översyn av ekonomistyrningen som bedöms förbättra nämndens ekonomiska förutsättningar under åren 2020 till 2022.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har beslutat om åtgärder för en verksamhet i balans med budget som
är långsiktiga och stödjer en mer effektiv socialtjänst. Åtgärderna är inriktade på nämndens största kostnader, där effektivisering kan göra mest skillnad, och bedöms leda till minskade kostnader under 2020-2022.
Nämnden har sedan 2017 prioriterat att fler Malmöbor ska bli självförsörjande. Nämnden fortsätter detta
arbete med ett särskilt fokus på självförsörjning för hushåll med långvarigt försörjningsstöd. Genom digitalisering och automatisering kommer mer tid att frigöras till självförsörjningsuppdraget.
Inom området barn och unga arbetar nämnden för en förflyttning mot tidigare insatser. Genom att förbättra vårdkedjan och öka stödet på hemmaplan ska familjer få hjälp snabbare och placeringarna förkortas.
Under 2018 och 2019 har nämnden gjort en satsning för att förstärka och effektivisera arbetet mot hemlöshet som ger ekonomiska effekter under 2020-2022. Nämnden har under 2019 tydliggjort rättsläget för
beslut om bistånd för strukturellt hemlösa vilket påverkar hur nämnders resurser kommer att användas.
I nämndens handlingsplan för missbruks- och beroendevården prioriteras utvecklingen av en sammanhållen vård. Genom att arbeta med hela vårdkedjan och hitta möjligheter till effektivisering kan institutionsplaceringar kortas och individen kan snabbare få vård på hemmaplan.
Nämndens arbete med digitalisering bedöms leda till effektivisering och en förbättrad service till Malmöborna samt ställer krav på förändrade arbetssätt och digital kompetens inom nämndens verksamheter.

Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under
2020 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra förbättringar i den egna verksamheten?

Arbetsmarknads- och socialnämnden påverkas av förändringar i omvärlden så som konjunktur, bostadsbyggande och befolkningstillväxt samt beslut som fattas på nationell och regional nivå. Flera av de utmaningar som arbetsmarknads- och socialnämnden står inför de närmaste åren kräver ett arbete tillsammans i
staden och beskrivs i detta avsnitt.

Nationella beslut och statlig styrning som påverkar kostnaderna för nämnden
Det finns ett antal pågående statliga utredningar och beslut som kan komma att påverka arbetsmarknadsoch socialnämnden under 2020 till 2022. Effekterna av dessa är inte alltid tydliga och nämnden kommer
att bevaka utvecklingen.
•
•

Ny arbetsmarknadspolitik - minskade resurser till arbetsmarknadspolitiska åtgärder som bland annat leder till färre arbetsmarknadsanställningar med statligt stöd och förändrade förutsättningar
för samverkan i en marknad med många privata utförare.
Översyn av socialtjänstlagen - slutredovisas juni 2020. Inriktningen i översynen förväntas vara att
socialtjänsten ska arbeta mer förebyggande och det är möjligt att översynen leder till större möjligheter till biståndslösa insatser i samverkan med andra.

Ersättningen från Migrationsverket för de ensamkommande barn och unga vuxna som Malmö stad tar
emot täcker inte kommunens kostnader. Under 2019 beräknar nämnden att 142 barn under 18 år och 195
unga vuxna (18-21 år) kommer att tas emot och placeras på hem för vård och boende (HVB). Nämndens
kostnader för dessa placeringar prognostiseras till 154 miljoner kronor och statsbidraget från migrationsverket till 92 miljoner kronor. Nämnden prognostiserar därmed att ha merkostnader om 62 miljoner kronor på grund av att ersättningen från Migrationsverket inte räcker till.
Nämndens ekonomi påverkas också av statliga bidrag som inte är tillräckliga för att Malmöbor ska bli
självförsörjande. En stor andel av försörjningsstödstagarna i Malmö är berättigade till försörjningsstöd på
grund av att de inte får någon ersättning från statliga myndigheter eller att andra ersättningar eller inkomsten från arbete inte räcker till. Till exempel är sju procent av hushållen, cirka 750 hushåll, sjukskrivna med
läkarintyg men utan ersättning från försäkringskassan vilket uppskattas kosta nämnden ungefär 70 miljoner kronor om året.

Tabell 1. Andel hushåll som får försörjningsstöd utifrån huvudsaklig anledning
(källa: KOLL, februari 2019)

Hur staten finansierar kommunal verksamhet kan också påverka nämndens verksamheter. Tillfälliga och
riktade statsbidrag kan leda till underfinansierad verksamhet om dessa statsbidrag sedan dras in.
Exempelvis innebär regeringens beslut att avsluta den arbetsmarknadspolitiska insatsen extratjänster att det
ekonomiska biståndet inte kommer att minska med 48 miljoner kronor under 2019, som beräknat. Det
kommer även att påverka kostnaderna för ekonomiskt bistånd under åren 2020-2022. Det finns en osäkerhet kring ett flertal andra statsbidrag som endast är beslutade till och med 2019 eller 2020. Det gäller till
exempel stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa, statsbidrag för stärkt bemanning inom den
sociala barn- och ungdomsvården och stärkta insatser till barn och ungas psykiska hälsa.
Arbetsmarknad och konjunktur
Arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser
påverkas av konjunkturen och läget på arbetsmarknaden. Utvecklingen påverkar Malmöbornas möjligheter
att bli eller förbli självförsörjande. Konjunkturinstitutets prognos från mars 2019 visar att ekonomin förväntas fortsätta växa och sysselsättningen öka under de kommande åren, vilket är en god förutsättning för
nämndens arbete även om tillväxttakten bedöms bli långsammare än under de senaste åren.
Arbetslösheten i Malmö har minskat under det senaste året men den är fortfarande dubbelt så hög som i
riket som helhet och särskilt hög för grupper med en utsatt ställning på arbetsmarknaden. Diagram 1 visar
att antalet och andelen arbetslösa som tillhör grupper med en utsatt ställning har ökat under de senaste
åren. Till gruppen med en utsatt ställning på arbetsmarknaden räknas personer födda utanför Europa, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, personer mellan 55 och 64 år och
personer med högst förgymnasial utbildning. Gruppen är heterogen och arbetslösa personer kan tillhöra
en eller flera av dessa grupper.

Diagram 1: Inskrivna arbetslösa personer 16-64 år med utsatt ställning på arbetsmarknaden och
övriga inskrivna arbetslösa
(Malmö, 2005 – 2018, säsongsrensade data som trendvärden, källa: Arbetsförmedlingen)

Arbetsförmedlingen gör bedömningen att gymnasieutbildning eller motsvarande är avgörande för att
kunna bli självförsörjande och att utrikesföddas inträde på arbetsmarknaden kommer att vara avgörande
för framtidens kompetensförsörjning. Av de arbetslösa i Malmö har 34 procent endast förgymnasial utbildning och 73 procent är utrikesfödda (källa: Arbetsförmedlingen, oktober 2018). Detta är en tillgång för
staden eftersom det finns många som med rätt stöd kan bli medarbetare inom Malmö stad, men det är
också en utmaning eftersom de kommer att behöva stöd och utbildning för att lyckas.
Bostadsmarknaden
Den ansträngda bostadsmarknaden gör att det behövs nya lösningar för att möta efterfrågan och behov
från hushåll med svag ställning på bostadsmarknaden. Dagens bostadssociala instrument genom allmännyttor, bostadsbidrag, hyresgarantier, förvärvsgarantier, kreditgarantier och sociala kontrakt räcker inte till.
Det behövs en helhetssyn i hemlöshetsarbetet och ett delat ansvar mellan stat och kommun.
Malmö har sedan ett antal år en stor bostadsbrist vilket har lett till en ökande strukturell hemlöshet och
högre kostnader för hemlösheten. Det krävs ett fortsatt stort bostadsbyggande under flera år för att bygga
bort bostadsbristen. I Malmö är byggtakten för närvarande hög men det finns en osäkerhet kring bostadsmarknaden under de kommande åren vilket skulle kunna påverka nämnden negativt.
För att arbetsmarknads- och socialnämndens målgrupper ska kunna efterfråga bostäder krävs att det byggs
bostäder till rimliga priser för hushåll med låga inkomster samt större bostäder för familjer med fem eller
fler barn. Höga hyreskostnader, särskilt i nybyggnation, är en orsak till att hushåll behöver bistånd och har
svårigheter att uppnå egen försörjning.
Befolkningsutveckling
Malmös växande befolkning påverkar nämnden eftersom fler Malmöbor förväntas efterfråga och behöva
nämndens stöd, hjälp och insatser. Utifrån Malmö stads senaste befolkningsprognos beräknas antalet barn
och unga öka med ungefär 1 600 per år under de kommande åren. Detta innebär att ungefär 65 fler barn
varje år kommer att behöva insatser och att 15 fler barn kommer att placeras på hem för vård och boende
varje år, utifrån antagandet att andelen barn i befolkningen som får insatser förblir oförändrad.
Det är inte bara befolkningstillväxten som påverkar nämndens verksamheter utan även omflyttning som
kan leda till relativt stora förändringar i befolkningen. Under 2018 flyttade nästan 24 000 personer till
Malmö och nästan 21 000 personer från Malmö, vilket innebär en omsättning på sju procent av befolkningen. Omflyttningen är en osäkerhetsfaktor i nämndens planering.
Migration

Malmö stads migrationsprognos från mars 2019 visar att antalet nyanlända som Malmö förväntas ta emot
minskar under åren 2020 till 2022 jämfört med tidigare år. År 2020 beräknas Malmö ta emot 550 nyanlända i jämförelse med nästan 1 500 under 2018. Färre nyanlända innebär ett mindre behov av bostäder
för personer som tas emot enligt bosättningslagen.
Det finns flera osäkerhetsfaktorer kring migration till exempel konflikter i världen, nationella beslut kring
resurser till migrationsverket och lagstiftning. Regeringen har aviserat en ändring av lagen om eget boende
(EBO-lagen) från och med 1 januari 2020. Ändringen syftar till att minska antalet personer som bosätter
sig i eget boende. Utifrån den information som för närvarande finns tillgänglig är det oklart hur Malmö
stad kommer att påverkas av en förändring.
Trygghet
Trots att färre Malmöbor under de senaste åren varit utsatta för brott och att fler känner sig trygga finns
det fortsatt en stor upplevd otrygghet och oro i Malmö. I det offentliga rummet är den allvarliga och organiserade brottsligheten en stor utmaning och den leder till att fler personer behöver insatser från nämndens verksamheter.
Den kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck som gjordes under 2018 visade att problemen är
mer omfattande i Malmö än i Stockholm och Göteborg och att var femte elev lever med begränsningar
utifrån hedersproblematik. Nämnden har sett ett ökat antal orosanmälningar på grund av hot och våld i
familjen under de senaste åren vilket påverkar vilka insatser som behöver finnas tillgängliga. Mellan 2017
och 2018 ökade dessa orosanmälningar med 17 procent och under de första fyra månaderna 2019 har antalet fortsatt att öka. Efter #metoo har benägenheten att anmäla våld i nära relation ökat (källa: Brottsförebyggande rådets statistik kring anmälda brott) vilket bedöms leda till ett ökat behov av insatser från nämndens verksamheter för kvinnor som tar steget att lämna våldsamma relationer.
Extern inköpt vård
Kostnaden för externa institutionsplaceringar för barn och unga ökade med i genomsnitt 500 kr per dygn
mellan 2017 och 2018, vilket ökade arbetsmarknads- och socialnämndens kostnader med cirka 30 miljoner
kronor totalt. De huvudsakliga anledningarna till kostnadsökningen var högre priser för upphandlad vård
inom Kommunförbundet Skånes nya avtal och högre priser för placeringar på Statens institutions styrelse
(SIS). Då Kommunförbundet Skånes ramavtal för hem för vård och boende (HVB) löper ut under 2020
finns det en risk att kostnaderna ökar när ramavtalet förnyas.

För att Malmö stad ska kunna bidra till att uppnå de globala målen och bli en socialt hållbar stad finns det
ett antal utmaningar som kräver ett arbete tillsammans i staden. Ett framgångsrikt arbete med dessa utmaningar skulle innebära bättre livsvillkor för de mest utsatta Malmöborna och skulle leda till minskade kostnader för arbetsmarknads- och socialnämnden.
Fler Malmöbor i självförsörjning kan bidra till stadens kompetensförsörjning
I Malmö minskar nu antalet hushåll som behöver försörjningsstöd varje månad men under 2019 är det
fortfarande i genomsnitt 9 400 hushåll per månad som har fått försörjningsstöd utbetalt.
Det finns alltså en stor arbetskraftsreserv i Malmö som behöver insatser för att komma in på arbetsmarknaden. Med rätt stöd och utbildning skulle en del av dessa personer kunna bidra till kompetensförsörjningen i Malmö stad.

Diagram 2. Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd
(andel av befolkningen i procent, källa: Kolada)

Det finns ett stort behov av utbildning i svenska samt gymnasieutbildning, vuxenutbildning eller motsvarande. Malmö stad behöver också fortsätta att erbjuda och utveckla möjligheter till utbildning parallellt
med arbete, arbetsmarknadsinsatser och/eller sociala insatser.
Arbetsmarknads- och socialnämnden bedömer att det finns ett behov av en tydligare styrning och ledning
av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsfrågorna med till exempel gemensamma prioriterade områden.
Att tydligare koppla samman näringslivsutvecklingen i staden med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsfrågorna bedöms bidra till att fler Malmöbor kan ta del av de lediga jobben i staden. En utveckling av gemensamma analyser bedömas också bidra till att alla nämnder delar samma problem- och målbilder.
Fler bostäder till rimliga priser
Arbetsmarknads- och socialnämnden har under de senaste två åren bedrivit ett aktivt arbete för att minska
den strukturella hemlösheten i staden, men nämndens handlingsutrymme är begränsat utifrån ansvaret enligt reglementet. Nämndens uppdrag är att ge Malmöbor stöd och hjälp till att hitta en bostad. Uppdraget
är också att bevilja bistånd till boende till nämndens målgrupper men inte att lösa det grundläggande problemet med bostadsbrist.
Möjligheten till en egen bostad för en familj är viktig för att säkra bästa möjliga livsvillkor för barn och
unga och för att föräldrar ska få goda förutsättningar för självförsörjning. Malmö stads hemlöshetskartläggning från 2018 visade att 1,9 procent av alla barn i Malmö levde i hemlösa hushåll.

Diagram 3. Andel barn i hemlösa hushåll
(andel av befolkningen 0-18 år, källa: Malmö stads hemlöshetskartläggning)

För att öka tillgängligheten till det befintliga bostadsbeståndet finns det några frågor som staden tillsammans kan hjälpas åt att driva, t.ex.:
•
•

att få fastighetsägare att ta ansvar för att arbeta bort svarta bostadskontrakt, och
att få fler fastighetsägare att acceptera ekonomiskt bistånd och etableringsersättning som inkomst
för att få en bostad.

Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga
Genom att arbeta förebyggande i samverkan mellan socialtjänsten, skolförvaltningarna och andra aktörer,
kan mer omfattande insatser senare i barnens liv förebyggas.
Arbetsmarknads- och socialnämnden avser att bygga upp ett närmare samarbete med förskola och skola i
de mest utsatta områdena. När lärare och fritidspedagoger, elevhälsoteam och socialtjänsten arbetar tillsammans nära barnen kan behov upptäckas tidigare. Detta bedöms också leda till en minskning av utredningsarbetet inom arbetsmarknads- och socialnämnden vilket innebär mer tid för stöd och hjälp till barn
och unga och deras familjer samt minskad administration.
Nämnden arbetar under 2019 för att utöka arbetet med två modeller som innebär ett nära samarbete mellan socialtjänsten och skolförvaltningarna, det Gränsöverskridande teamet i grundskolan och Barn blir i förskolan. Nämnden kommer också att fortsätta arbeta i samverkan med förskolenämnden för att fler familjecentraler kan öppnas. Familjecentralerna innebär förbättrade möjligheter för socialtjänstens uppsökande
verksamhet samt för att tidigt nå familjer och erbjuda stöd och insatser.
Ökad trygghet för Malmöborna
För att öka tryggheten i staden behövs ett samarbete mellan Malmö stad och polisen samt mellan flera
nämnder i staden. Nämnden ser ett behov av att vidareutveckla det områdesarbete som görs inom ramen
för Communities that care. Eftersom det finns andra geografiska områden som är utpekade nationellt som
polisens särskilt utsatta områden finns det ett behov av samordning i staden så att områdesarbetet sker sammanhållet.
För att öka trygghet och trivsel i områden skulle staden också kunna arbeta mer tillsammans med fastighetsägare i olika områden.
En sammanhållen vård för personer med psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan i samhället ökar, både bland barn och bland vuxna. Vuxna i Malmö och i Skåne har
också sämre psykisk hälsa än rikssnittet. Många behöver hjälp från flera olika myndigheter och nämnder
inom Malmö stad. Under 2019 arbetar en gemensam ledningsgrupp med representanter för funktionsstödsnämndens och arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter med att tydliggöra reglementen
och gemensamt driva ett strategiskt utvecklingsarbete för målgruppen. Arbetet kommer att fortsätta under
kommande år och behöver bland annat hantera utmaningar så som bostäder för brukare med olika behov.
Utvecklad samverkan med civilsamhället
Allt fler komplexa samhällsutmaningar ställer höga krav på kommunen att samverka med olika aktörer för
att klara uppdraget. På det sociala området har civilsamhällets roll blivit mer framträdande under de senaste åren. Arbetsmarknads- och socialnämnden har en omfattande samverkan med civilsamhället, som
kompletterar socialtjänstens uppdrag inom bland annat hemlöshet, missbruk, våld i nära relation och för
barn och unga. Civilsamhället vittnar om resursbrist i förhållande till Malmös utmaningar och för att
kunna realisera samverkansmöjligheter med nämnden. Bilden stärks av att det ekonomiska stödet på det
sociala området i Malmö under många år varit oförändrat och under 2019 uppgår till cirka 9 miljoner.
Motsvarande stöd i Göteborg uppgår till cirka 80 miljoner och i Stockholm till cirka 120 miljoner om året.

Här besvarar nämnden följande frågor:
•
•
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling har nämnden genomfört
senaste tiden som har betydelse för kommande år?
Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom
nämnden framöver och varför?
Hur planerar nämnden att finansiera kommande verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller
kvalitetsutveckling?

Sedan arbetsmarknads- och socialnämnden bildades den 1 maj 2017 har ett stort kartläggnings- och analysarbete genomförts för att komma fram till vilka områden som behöver prioriteras för effektivisering
och kvalitetsutveckling. Nämnden utgick bland annat från utgångspunkterna för organisationsöversynen:
att stärka fokus på barn och ungas uppväxtvillkor, fler arbeten och färre i försörjningsstöd och ett sammanhållet grepp för att möta hemlöshet.
Under 2018 tog arbetsmarknads- och socialförvaltningen fram en färdplan som anger riktningen för förvaltningen under perioden 2019 till 2023. Färdplanen har fyra principer som ligger till grund för utvecklingsarbetet i förvaltningen:
•
•
•
•

tidiga och tillgängliga insatser
bygga på helheten och på människors resurser
mer tid med våra klienter (arbeta mer med socialt förändringsarbete)
tillsammans med varandra och andra

Översyn av ekonomistyrningen
Under 2018 genomförde förvaltningen en översyn av verksamhets- och ekonomistyrningen som bedöms
förbättra nämndens ekonomiska förutsättningar under åren 2020 till 2022. Utifrån översynen arbetar förvaltningen med att ta fram en ny resursfördelningsmodell, gemensamma processer för planering och uppföljning av ekonomin samt styrdokument som förtydligar ansvarsfördelning och befogenheter vid prognostiserade underskott.
Förvaltningen kommer även att se över om verksamhet bedrivs utöver ramen för det uppdrag som anges i
reglementet samt ekonomiska effekter av den statliga styrningen.
Åtgärder för en verksamhet i balans med budget
I oktober 2018 beslutade arbetsmarknads- och socialnämnden om åtgärder för att uppnå en verksamhet i
balans med budget. Åtgärderna är av långsiktig och hållbar karaktär, i enlighet med förvaltningens färdplan, och stödjer riktningen mot en mer effektiv socialtjänst.
Åtgärderna är inriktade på nämndens största kostnader, där effektivisering kan göra störst skillnad, och
kommer att påverka nämndens kostnader under åren 2020 till 2022. Tabellen nedan sammanfattar de
största utgiftsposterna och de åtgärder som vidtagits inom respektive område:

I resterande del av detta avsnitt beskrivs det effektiviserings- och utvecklingsarbete som bedrivits och planeras. Nämndens arbete med digitalisering beskrivs under en egen rubrik.
Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd
Arbetsmarknads- och socialnämnden har sedan den bildades haft ett särskilt fokus på att fler Malmöbor
ska bli självförsörjande, och har definierat principen om arbete först. Principen innebär att egen försörjning
genom arbete är den primära målbilden i förvaltningens möten med Malmöbor i behov av ekonomiskt bistånd.
Nämndens verksamheter arbetar sedan 2018 enligt en ny process som har kortat ledtiderna från ansökan
om ekonomiskt bistånd till deltagande i en arbetsmarknadsinsats. Under 2018 ökade antalet inskrivna i arbetsmarknadsinsatser med nästan 50 procent jämfört med året innan. Verksamheten fortsätter att effektivisera processen och arbetar för effektiva flöden från socialtjänst till arbetsmarknadsinsatser. Genom digitalisering och automatisering av processen för ansökan om ekonomiskt bistånd kommer mer tid frigöras
till arbetet med självförsörjningsuppdraget.
Under 2019 har nämnden ett stort fokus på arbete mot självförsörjning för hushåll med långvarigt försörjningsstöd och detta kommer att fortsätta under perioden 2020 till 2022. Nämnden kommer att implementera och skala upp arbetssättet Hela Familjen. Nämnden deltar också i ett projekt med Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) kring långvarigt ekonomiskt bistånd där ett nytt arbetssätt kring stegförflyttningar mot
självförsörjning testas.
Barn och unga
Inom området barn och unga arbetar nämnden för en långsiktig förflyttning mot att ge insatser i ett tidigt
skede. Genom att förbättra vårdkedjan och öka stödet på hemmaplan ska barn kunna få hjälp snabbare
och placeringarna bli kortare. Omställningen av arbetssätt kommer att ta tid och perioden 2020 till 2022
kommer att vara en period då utvecklingsarbete pågår.
Under de senaste fyra åren har antalet orosanmälningar angående barn och unga ökat med i genomsnitt
åtta procent per år och antalet utredningar med i genomsnitt fem procent per år. Det har också varit en
period med hög personalomsättning då socialsekreterare med kortare erfarenhet har anställts. Nämnden
har i uppföljning av intern kontroll uppmärksammat att en fjärdedel av alla barnavårdsutredningar pågick
längre än vad lagen tillåter under 2018. Nämnden gör bedömningen att det krävs en satsning på socialsekreterare inom området barn och unga, liknande de satsningar som har gjorts både inom ekonomiskt bistånd och boende. Satsningens fokus är att minska administration, öka genomströmningstiden för utredningarna och kvaliteten för brukarna samt att säkra effektiva vårdkedjor och insatser.
Nämnden arbetar för att effektivisera den egna verksamheten och för att utöka insatser i egen regi. Under
2019 startar en pilot för öppenvård i egen regi som efter utvärdering kommer att utökas under åren 2020
till 2022. Den interna öppenvården ska ersätta köpt öppenvård och bedöms minska kostnaderna för öppenvård för barn och unga med 25 miljoner kronor per år när den är fullt genomförd.
Nämnden arbetar också med att effektivisera arbetet med jour- och familjehem genom att rekrytera fler
egna jour- och familjehem samt arbeta mer med barnets nätverk innan placering. Arbetet bedöms minska
behovet av konsulentstödda jour- och familjehem under de kommande åren.
Vuxen och boende

Nämndens verksamheter har tagit fram en handlingsplan med prioriterade utvecklingsbehov utifrån
Malmö stads riktlinjer för missbruks- och beroendevården. Högst prioriteras utvecklingen av en sammanhållen vård. Genom att arbeta med hela vårdkedjan och hitta möjligheter till effektivisering kan institutionsplaceringar kortas och individen kan snabbare återvända till sitt hem och få fortsatt vård på hemmaplan.
Under 2018 och 2019 har nämnden gjort en satsning för att förstärka arbetet mot hemlöshet som ger ekonomiska effekter även under åren 2020 till 2022. Inom ramen för satsningen har antalet socialsekreterare
utökats vilket innebär att nämnden gör bättre boendeutredningar, följer upp ärenden tätare och kan ge
bättre stöd till hemlösa hushåll. Nämnden har arbetat med att effektivisera hanteringen av kommunens
övergångs- och genomgångslägenheter. Nämnden har även inrättat en bostadsrådgivning och en bokningscentral som har ökat kvaliteten på akuta och tillfälliga boenden för hemlösa hushåll.
Nämnden har under våren 2019 tydliggjort rättsläget för beslut om bistånd för strukturellt hemlösa. Detta
kommer att påverka hur nämnden fattar beslut om bistånd framöver och hur nämnders resurser kommer
att användas.
Digitalisering
Nämnden har påbörjat ett omfattande arbete med digitalisering som kommer att pågå även under perioden 2020 till 2022. Digitalisering bedöms leda till effektivisering och en förbättrad service till Malmöborna men ställer också krav på förändrade arbetssätt och digital kompetens inom nämndens verksamheter.
Användning av e-tjänster och automatisering av processer bedöms leda till att det frigörs tid till socialt arbete, istället för att socialsekreterarna ska ägna tiden åt administrativt arbete. Inom ekonomiskt bistånd
kommer till exempel e-ansökan och automatisering av beräkningar att leda till att socialsekreteraren kan
träffa sina klienter mer och ägna mer tid åt självförsörjningsuppdraget. Effekterna av digitaliseringsarbetet
kommer att realiseras från och med år 2020.
Olika tekniska hjälpmedel, till exempel självservice genom e-tjänster och chattar, kan ge brukaren mer inflytande och kontroll över sina egna insatser, något som evidens visar kan leda till ökad självständighet.
Digitaliseringen leder också till högre förväntningar på förvaltningen, till exempel förväntar sig brukare att
kunna genomföra enklare ärenden på nätet och att kunna ta kontakt med nämndens verksamheter under
alla dygnets timmar. Detta ställer krav på förändrade arbetssätt. I omställningsprocessen till digitaliserade
arbetssätt kan det krävas mer resurser i termer av tid för utbildning - både för personal och för brukare.

Servicenämnden och tekniska nämnden ansvarar för uppförande av byggnader för samhällsservice inom
Malmö stad på uppdrag av övriga nämnder och utifrån respektive nämnds behov. Servicenämnden och
tekniska nämnden lämnar i sin budgetskrivelse en investeringsplan för år 2020-2025 som är framtagen i
samarbete med beställande nämnder. Investeringsplanen omfattar såväl beslutade (objektsgodkända av
kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller servicenämnd/teknisk nämnd) som planerade investeringar för
perioden. De planerade investeringarna är beräknade utifrån schabloner.
De beslutade och planerade investeringar leder till driftkonsekvenser som kommer att behövas finansieras
av den beställande nämnden.
Nedan beskriver nämnden sina investeringsbehov som finns i servicenämndens/tekniska nämndens investeringsplan samt hur nämnden tänker finansiera kommande driftkonsekvenser.

Arbetsmarknads- och socialnämndens del av servicenämndens totala investeringsplan uppgår under 2020
till 75 000 tkr och består av beställda och planerade projekt utifrån nämndens identifierade investeringsbehov. Beställningarna fördelar sig till två kategorier, verksamhetsanpassning och lag- och myndighetskrav.
Inom kategorin verksamhetsanpassning ingår investeringar i nuvarande verksamhetslokaler utifrån verksamhetens nya och förändrade behov. Planering pågår för att verksamhetsanpassa avdelning socialtjänst Söders lokaler genom en ombyggnad med beräknat färdigställande 2021.
Lag och myndighetskrav avser investeringar som har sin grund i lag- och myndighetsbeslut. Arbetsmarknadsoch socialnämndens planerade investeringar inom den här kategorin beräknas under 2020 uppgå till
55 500 tkr och avser planerade beställningar av boenden för hemlösa hushåll.
Planering för två nya paviljongbostäder för nyanlända enligt bosättningslagen, av samma typ som Blombuketten och Kirsebergs IP, fortgår. Tilltänka placeringar är Mosippan och på Danska vägen i Rosengård
och beräknas kunna färdigställas till årsskiftet 2021/2022.
Planering innefattar även nya modulbostäder för hemlösa om två boenden med vardera 50 lägenheter som
i nuläget beräknas stå klara 2021.

Finansiering av investeringar kommer att ske inom de befintliga ekonomiska ramarna för arbetsmarknadsoch socialnämndens verksamhet.

I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2020 med plan för 2021-2025.
Nämndens planerade investeringar avser främst inköp av inventarier för stadigvarande bruk i samband
med uppstart av nya verksamheter samt nya lokaler.
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Sammanfattning
Fortsatt expansion med fokus på utveckling av förmedlingstjänsten samt byte av förmedlingssystem.
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Förändringar i omvärlden
Här besvarar bolaget följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka bolaget under
2020 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser bolaget behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra förbättringar i den egna verksamheten?

2020 och framåt
Boplats Syd har haft en ständig tillväxt av bostadssökande till kön med en nettoökning om knappt 10 000
kunder per år de senaste åren. Antalet förmedlade lägenheter har också ökat med drygt 500 per år. En
viktig förklaring till denna utveckling är att bolaget systematiskt arbetat med att utveckla förmedlingstjänsten och skapat goda relationer till hyresvärdarna. I vårt samarbete med MKB utför MKBs egen personal
en del moment i förmedlingsprocessen som avviker från hur vi arbetar med andra hyresvärdar. Under
2020 räknar vi med att succesivt överföra dessa uppgifter till vår egen process. Något som på sikt kan
innebära ett ökat personalbehov. Vi förväntar att tillströmningen av förmedlade lägenheter ska fortsätta
öka de kommande åren. En osäkerhetsfaktor är hur nyproduktionsmarknaden kommer att utvecklas. Det
finns tecken som tyder på att nyproduktionen av hyresrätter bromsar in, men det är svårt att överblicka
konsekvenserna av detta.
För första gången finns nu privata bostadsförmedlingar som utgör reella hot med vår transparenta förmedling efter rak kö. Sedan en tid tillbaka har det funnits konkurrenter med en marknadsplatslösning utan
förmedling och på senare tid har marknadsplats med förmedlingslösning lanserats. Gemensamt för båda
är att det inte kostar något för de bostadssökande att registrera sig och hyresvärdarna kan förmedla efter
egna krav och utan att behöva ta hänsyn till kötid. I Göteborg har det fått konsekvensen att den kommunala bostadsförmedlingen halverats. I vårt förmedlingsområde har vi inte sett denna utveckling. Här har vi
stärkt vår marknadsposition genom att flera kommunala bostadsbolag liksom många nya privata skrivit
samarbetsavtal. Men det finns en osäkerhet kopplat till hur vår regionala marknad kommer att emot de
nya privata alternativen utan krav på transparent förmedling.
En billigare nyproduktion är viktigt för att skapa en hållbar bostadsmarknad, men bostadsbristen kan inte
byggas bort. För att motverka den specifika bostadsbristen bland hushåll med låg betalningsförmåga, och
således även hemlösheten, behöver hyran i delar av det befintliga hyresbeståndet förbli låg nog för att
dessa grupper ska kunna efterfråga dem.
Det är nästan enbart i det äldre hyresbeståndet som lägenheter med lägre hyra finns. Samtidigt finns en
tendens att hyran i just detta bestånd höjs kraftigt vid renoveringar, vilket innebär att hushåll med låg betalningsförmåga inte längre kan efterfråga dem. Detta sker bland annat genom att fastighetsägare köper
eftersatta hyresfastigheter, renoverar dessa till en hög standard och höjer hyran till en nivå som i praktiken
tvingar de boende att flytta och omöjliggör för inkomstsvaga grupper att efterfråga lägenheterna.
Det behöver inte handla om renoveringar av hela fastigheter utan kan lika gärna handla om fastighetsägare
som renoverar enskilda hyresbostäder när hyresgäster flyttar ut. De passar då på att höja standard och hyra
maximalt, trots att lägenheterna inte alltid är i behov av renovering. Detta leder till att inkomstsvaga grupper inte längre kan efterfråga lägenheterna. Här hade vi gärna sett att Malmö Stad tog initiativ som motverkar denna utveckling.
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Förändring och utveckling av bolagets verksamhet
Här besvarar bolaget följande frågeställningar:
•
•
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling har bolaget genomfört
senaste tiden som har betydelse för kommande år?
Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom
bolaget framöver och varför?
Hur planerar bolaget att finansiera kommande verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller
kvalitetsutveckling?

Införandet av digital intygshanteringen under 2019 beräknas ge möjlighet att med samma bemanning klara
större delen av verksamhetstillväxten.
Leverantören av vårt förmedlingssystem meddelade i slutet av 2018 att man inom de närmsta åren har för
avsikt att lägga ner det affärsområde som ansvarar för vårt förmedlingssystem. Det här innebär att utvecklingen av systemet stoppas och utvecklingskostnaderna i befintligt system försvinner. I stället planerar vi
söka samarbete med andra bostadsförmedlingar för att samutnyttja andra befintliga systemlösningar. Vi
räknar med att de totala IT-kostnaderna under perioden kommer att stiga något initialt för att sedan succesivt gå ner när sambruket är i bruk.
Vi förväntar att tillströmningen av betalande i kön ska fortsätta öka de kommande åren och ser i dagsläget
inget behov av annan finansiering.
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Ekonomisk plan
Resultaträkning
Tkr

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

Totala intäkter

22 873

23 997

25 197

26 456

Lönekostnader

-8 335

-8 970

-9 239

-9 901

PO-Pålägg

-3 292

-3 543

-3 649

-3 910

-285

-306

-316

-339

-11 912

-12 819

-13 204

-14 150

Övriga kostnader

-8 741

-8 718

-8 875

-9 536

Avskrivningar

-1 969

-2 122

-2 915

-1 629

-10 710

-10 840

-11 790

-11 165

251

338

203

1 141

Resultat

251

338

203

1 141

Resultat exkl. koncernbidrag

251

338

203

1 141

Övriga personalkostnader
Totala personalkostnader

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

Investeringsprognos
Prognos
2019

Prognos
2020

Prognos
2021

Prognos
2022

Prognos
2023

Prognos
2024

Prognos
2025

It-utveckling

1 000

4 000

3 000

2 000

1 000

1 000

1 000

Summa

1 000

4 000

3 000

2 000

1 000

1 000

1 000

Prognos
2019

Prognos
2020

Prognos
2021

Prognos
2022

Prognos
2023

Prognos
2024

Prognos
2025

0

0

0

0

0

0

0

Investering, tkr

Finansieringsbehov
Tkr
Upplåningsbehov
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Sammanfattning
Malmö växer och främst växer målgrupperna barn och unga samt personer 65 år och äldre. Detta är positivt ur många perspektiv men utgör också en utmaning för fritidsnämnden. Behovet av fritidsanläggningar
ökar och många gånger är dessa ytkrävande. Därför är det av stor betydelse att fritidsanläggningarnas ytbehov beaktas i stadsplaneringen och att nämnderna samverkar när det gäller planeringen av mötesplatser.
Malmö har ett brett föreningsliv vars betydelse inte kan överskattas i ambitionen att erbjuda alla Malmöbor möjligheter till en meningsfull och aktiv fritid. Men föreningslivet ser ändrade mönster där
aktivitetsnivån i föreningsidrotten har gått ner. Att stimulera friare aktiviteter såsom prova-på-aktiviteter
samt stötta föreningslivets ledarrekrytering ser nämnden som viktiga prioriteringar framöver.
Exempel på viktiga satsningar som nämnden gjort de senaste åren har varit utvecklingen av spontanaktiviteter, utbildning av unga ledare samt etablering av skolidrottsföreningar. Fritidsgårdsverksamheten har
utvecklats med ökade öppettider och verksamhetsutveckling. Fritidsbanken är sedan ett par år etablerad i
Malmö och erbjuder möjligheter att fritt låna fritidsutrustning. Något som är extra uppskattat i områden
där barn och unga lever i ekonomisk utsatthet.
En rad insatser är gjorda med fokus på tjejers aktivering. Dansaktiviteter i samverkan med bl.a. föreningen
Tjejer i förening, särskilda insatser för gymnastiken och cheerleadingen som har många aktiva tjejer är två
exempel.
Boulealliansen har fått ett stöd för att utveckla verksamheten. Förhoppningen är fler generationsöverskridande aktiviteter.
Fritidsnämnden ser ett behov i att se över nämndens bidragsregler och fördelningsprinciper. Även driftsformen för olika verksamheter kommer genomlysas med syfte att skapa en så kostnadseffektiv verksamhet
som möjligt.
Samtidigt som behovet av nämndens anläggningar växer finns det en stor potential i nyttjandegraden av
befintliga anläggningar. Beläggningen varierar mycket över dygnet och medan vissa tider är fullbokade så
finns kapacitet ledigt på andra tider. Här finns en utvecklings- och effektiviseringspotential.
En ökad digitalisering innebär möjligheter i såväl boknings- och bidragshänseende som ökad möjligheter
för fler att kunna boka nämndens anläggningar.
Stor del av nämndens planerade utveckling ligger inom demografikompenserade satsningar. Dock finns en
osäkerhet i huruvida demografikompensationen täcker de tillkommande driftskostnaderna. Utanför demografikompensationen ligger bl.a. stadionområdets utveckling, bad- och rekreationsverksamhet samt
anordnande av större evenemang. Nämnden ser ett behov av ytterligare simytor inom planperioden.
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Förändringar i omvärlden
Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under
2020 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra förbättringar i den egna verksamheten?

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under
2020 och framåt och på vilket sätt?
Befolkningsutvecklingen i Malmö
För perioden 2018-2028 förväntas Malmös befolkning öka med 13 procent, vilket motsvarar 44 000 personer. Totalt väntas Malmö ha omkring 378 000 invånare 2028. De yngre grupperna väntas öka mest.
Snabbast bedöms ökningen vara i åldersgruppen 16-19 år, där ökningen förväntas vara 42 procent fram till
år 2028 (i absoluta tal innebär det en ökning från 12 000 personer till 17 000 personer). Antalet grundskolebarn väntas öka med en femtedel (i absoluta tal en ökning med omkring 8 000 barn).
En annan av nämndens målgrupper, personer som är 65 år eller äldre, förutses öka med ungefär 18 %
(cirka 9 200 personer) fram till 2028. Gruppen 75-89-åringar öka kraftigt, med ungefär 30 procent till
2028.
Med denna positiva befolkningsutveckling följer en utmaning för fritidsnämnden att skapa möjligheter till
meningsfull och aktiv fritid för alla. Redan i nuläget är många malmöbor fysiskt inaktiva och deltagandet i stadens fritidsutbud varierar i stor utsträckning beroende på kön och socioekonomisk bakgrund.
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. Behovet
av ytor för fritidsaktiviteter har att prioriteras i förhållande till stadens behov av skolor, förskolor och
vårdboende.
Nämnden har etablerat ett Urbant center i förhyrda lokaler i kvarteret Kampen. Då det finns konkreta
exploateringstankar för kvarteret har nämnden en utmaning att säkra en långsiktig tillgång till aktivitetsytor
för ett Urbant center.
Föreningslivets utmaningar
Föreningslivet i Malmö är brett och erbjuder allt från idrott, natur och kultur till sociala aktiviteter. Det går
inte att överskatta betydelsen av ett starkt föreningsliv för ett levande demokratiskt samhälle. Att vara
föreningsaktiv är ett av de bästa medlen mot segregation, isolering och otrygghet. Därför vill fritidsnämnden värna om Malmös starka föreningsliv och fortsätta ge stöd och skapa goda förutsättningar så att föreningar kan växa och utvecklas. I Malmö finns ca 3 700 registrerade ideella föreningar och av dessa är
ca 600 registrerade hos fritidsnämnden.
Fortfarande är en majoritet av alla barn och ungdomar aktiva i föreningsidrott, men under senare år har
aktivitetsnivån inom föreningsidrotten gått ned. Aktivitetsnivån bland äldre ungdomar och flickor minskar
mer än för andra grupper, vilket också bekräftas av Ung Livstilstudie som gjordes i Malmö 2015.
Riksidrottsförbundets FoU-rapport 2016:1 visar bland annat att kraven från skolan samt föreningsidrottens förväntningar är två skäl till att ungdomar väljer att avsluta sitt idrottande och istället söker sig till gym
eller annan verksamhet. Där kan de själva bestämma vilken tid de ska vara på plats, hur mycket tid de ska
lägga på sin fysiska aktivitet och vad de ska göra. För att främja möjligheten för fler att vara aktiva inom
föreningslivet tror ungdomarna på mer ”prova-på-aktiviteter” samt ökad samverkan mellan skola och
föreningsidrott.
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Föreningslivets utmaningar vad gäller brist på ledare och resurser kommer även under kommande år att
påverka fritidsnämndens måluppfyllelse. Det finns 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.
Kravet på att föreningar ska bedriva verksamhet i enlighet med Barnkonventionen kommer in i ett nytt
läge när konventionen blir lag 2020 och utbildningsbehovet kommer att öka för ledare och tränare. Fritidsnämnden har ett samarbete med Skåneidrotten, Rädda Barnen och Bris för att möta behovet.
Överenskommelsen - Malmöandan - om samverkan mellan Malmö stad och idéburen sektor ger förutsättningar för djupare samverkan för att lösa Malmös utmaningar. Fritidsnämnden, tillsammans med flera
andra nämnder, har en viktig roll i att detta arbete prioriteras.
Folkhälsoutvecklingen
Ohälsan i samhället ökar, betydelsen av fysisk aktivitet är viktigt för folkhälsan. Genom fritidsnämndens
anläggningar och Malmös föreningsliv ges goda förutsättningar till fysisk aktivitet men behovet av spontana aktivitetsytor ökar. Nämndens rekreationsanläggningar kan innebära en möjlighet. Även den psykiska
ohälsan har ökat hos barn och unga, något som inte minst märks bland unga flickor. En meningsfull fritid
är en viktig skyddsfaktor för psykisk ohälsa och kan vara viktigt för ett snabbt tillfrisknande. Fysisk aktivitet i gemenskap med andra ger mervärden för bland annat den psykiska hälsan.
Tryggheten i samhället
Tryggheten är viktig för vilja att aktivera sig. Otrygghet får inte vara ett skäl till inaktivitet. Nämnden vill
fortsatt stärka miljöerna kring nämndens anläggningar för att säkerställa att nämndens anläggningar inte
innebär otrygga miljö utan snarare ska nämndens anläggningar bidrar till tryggheten i området. Fritidsnämnden deltar i stadens satsning på det långsiktiga och systematiska sociala preventionsarbetet CTC
(Communities That Care). I detta preventionsarbete kommer betydelsen av fritidsaktiviteter bli tydlig och
därmed blir också föreningslivets engagemang av betydelse.
Statligt riktade bidrag för lovaktiviteter och simkunnighet
Under 2018 tilldelades Malmö stad nästan 35 Mkr i statligt bidrag för att anordna gratis lovaktiviteter för
barn i åldern 6-15 år. Tillsammans med andra nämnder och externa aktörer kunde det erbjudas ett brett
utbud av lovaktiviteter. För 2019 har bidraget reducerats till 14,4 Mkr och avser enbart sommarlovet.
Nämnden är beroende av det statliga bidraget för att kunna erbjuda Malmös barn ett stort aktivitetsutbud
under samtliga skollov.
Förutom lovstödet tilldelades Malmö stad under 2018 ett annat statligt bidrag om 12,5 Mkr som möjliggjorde en satsning på avgiftsfri simskola för elever i förskoleklass. För att fullfölja denna satsning krävs ett
fortsatt statligt bidrag.

Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra förbättringar i den egna verksamheten?
Det är av stor vikt att det i stadens översiktsplan beaktas behovet av ytor för fritidsaktiviteter i exploateringsområden.
Ett utvecklat samarbete med andra nämnder vid planering av nya mötesplatser för malmöborna kan ge
såväl högre måluppfyllelse som positiva ekonomiska konsekvenser via mer effektivt resursutnyttjande.
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Förändring och utveckling av nämndens verksamhet
Här besvarar nämnden följande frågor:
•
•
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling har nämnden genomfört
senaste tiden som har betydelse för kommande år?
Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom
nämnden framöver och varför?
Hur planerar nämnden att finansiera kommande verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller
kvalitetsutveckling?

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling har nämnden genomfört
senaste tiden som har betydelse för kommande år?
Fritidsnämnden har de senaste åren satsat på de öppna föreningsaktiviteterna som erbjuds genom Spontan i
stan och lovbidragen (vinter, sommar och höst). Många av de barn och ungdomar som inte har en aktiv
fritid tillhör familjer i ekonomisk utsatthet. Därför har fritidsnämnden prioriterat föreningsaktiviteter inom
de områden i Malmö som har hög andel barnfamiljer i ekonomisk utsatthet.
En Fritidsbank (gratis utlåning av idrotts- och fritidsutrustning) har etablerats och är en annan åtgärd för
att mildra konsekvenserna av barnfattigdom.
En rad insatser är gjorda med fokus på tjejer, såsom samarbetet med Tjejer i förening och fastighets- och
gatukontoret som numera använder lokaler i Föreningarnas hus till dansaktiviteter för tjejer. Med stöd från
fritidsnämnden har den föreningsdrivna mötesplatsen Nydala öppnats, som erbjuder diverse aktivitetsytor,
däribland en stor danslokal.
Föreningars tillgång till lokal är avgörande för att växa och öka i volym. Hyllievångs sporthall som färdigställdes 2017 utrustades särskilt för gymnastik, som är en idrott med många aktiva tjejer. Den har bidragit
till en positiv utveckling för gymnastiken, där ökningen i medlemsantal samt deltagartillfällen är markant.
Fritidsnämnden ingick i projektet Equalizer, vilket resulterat i förslag på fysiska anläggningsförändringar
och några prototyper har testats på två aktivitetsytor (multiplanerna vid Södervärn och Lindängens idrottsplats). Syftet med dessa var att störa upprepningar av normer, överbrygga hinder och stödja en mer
inkluderande och jämställd användning.
I samarbete med Skolidrottsförbundet har nämnden stimulerat till ett utökat antal elevstyrda skolidrottsföreningar på kommunens grundskolor, vilket gett skoleleverna möjlighet till fysisk aktivitet i anslutning
till skoltid. Ett annat syfte med satsningen är att öka intresset och kunskapen om föreningsdemokrati och
ledarskap samt ge stöd till föreningslivet att rekrytera och utbilda unga ledare.
Fritidsgårdsverksamheten har fått utökade resurser för att vidareutveckla verksamheten och etablera nya
fritidsgårdar. Öppethållandet vid fritidsgårdarna har setts över och utökats på kvällar och helger.
Föreningslivet står för en stor andel av fritidsutbudet, men det är fritidsnämnden som tillhandahåller aktivitetsytorna. Därför är det viktigt att fritidsnämndens anläggningar och lokaler är funktionella och driftas
rationellt. Särskilda insatser har gjorts för att möta behoven gällande gymnastiken och cheerleading, som
är två idrotter som växer och har många aktiva flickor. Folkets hus i Klagshamn har utrustats med kampsportmattor för att möta det ökade intresset bland barn och unga. Ett särskilt bidrag har riktats till Boulealliansen och bidragit till ökat deltagande. Nämndens förhoppning är att föreningarna som är aktiva i hallen ska fortsätta utveckla generationsövergripande aktiviteter. En cricketanläggning öppnades under 2018
med extern drift och stöd av fritidsnämnden. Därutöver har anläggningsbeståndet utökats genom att nya
sporthallar och gymnastiksalar har kommit till i samband med stadens skolutbyggnad.
Nämnden har satt igång ett aktivt miljöarbete på flera olika områden såsom källsortering, hållbar konsumtion och arbete med kemikalier och mikroplaster. Arbetet med att förhindra spridning av mikroplaster från
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konstgräsplanerna har påbörjats genom att sätta upp sarg och granulatfällor på ett antal konstgräsplaner.

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras
inom nämnden framöver och varför?
Flertalet av ovanstående utvecklingsåtgärder kommer att fortgå eller utökas under planperioden.
Kommunfullmäktige har under 2019 gett fritidsnämnden i uppdrag att ansvara för ett gemensamt boknings- och bidragssystem samt att ta fram en modell för hur bidragsgivande nämnder kan hantera boknings- och bidragssystemet. Dessutom behövs en översyn av fritidsnämndens bidragsregler och fördelningsprinciper för att möta Riksidrottsförbundets vision 2025 som innebär att idrottsföreningar kommer
att arbeta för att inkludera fler och erbjuda aktiviteter och rörelse hela livet. En översyn behövs också för
att försöka få ut ännu större effekt av det totala stödet till föreningslivet och att reducera bidragsadministrationen för såväl föreningslivet som nämnden.
Nämnden kommer också se över driftsformen för olika typer av verksamhet med syfte att få en mer kostnadseffektiv verksamhet. Bl.a. kommer utökad samverkan med civilsamhället prövas i enlighet med
Malmöandan.
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.
Ökad digitalisering kan ge effektiviseringar på sikt. 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 integreras 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.

H ur planerar nämnden att finansiera kommande verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller
kvalitetsutveckling?
Många av planerade förändringar ligger inom de ansvarsområden som fritidsnämnden erhåller demografikompensation för och tillkommande driftkostnader beräknas kunna hanteras inom de ekonomiska förutsättningar som en demografikompensation ger. Det råder dock en osäkerhet om nuvarande nivå på demografikompensationen täcker fritidsnämndens andel av tillkommande driftskostnader för nya idrottshallar
som följer av grundskoleutbyggnaden.
Utanför demografikompensationen ligger finansieringen av:
- Stadionområdets utveckling
- Bad- och rekreationsverksamheten
- Anordnande av större idrottsevenemang
Under förutsättning att framtaget planprogram för stadionområdet fullföljs kommer fritidsnämnden behöva äska utökat kommunbidrag för stadionområdets utveckling under planeringsperioden.
Under planperioden finns det behov av ytterligare simytor. Tillkommande årliga driftkostnader är av den
storleken att fritidsnämnden inte kan hantera det inom befintlig budgetram.
Europamästerskapet i handboll 2020 för herrar är ett samarrangemang mellan Sverige, Norge och Österrike. En av värdstäderna är Malmö och i enlighet med kommunstyrelsens beslut i ärendet kommer fritidsBudgetskrivelse 2020, Fritidsnämnden
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nämnden avropa 2,3 Mkr från kommunstyrelsens projektbudget. När det gäller kommunbidrag för andra
större idrottsevenemang, såsom t.ex. World Pride och Eurogames, återkommer fritidsnämnden i särskild
ordning.

Stiftelsen Malmö Sommargårdar
Stiftelsen Malmö Sommargårdar driver sommarkoloniverksamhet i Höllviken och Hästveda för skolbarn
och förskolebarn bosatta i Malmö. För år 2019 får stiftelsen 15 612 tkr i bidrag från fritidsnämnden. Stiftelsen äskar om en uppräkning av 2019 års bidrag 3,1 % och en utökning med 700 tkr för ökade anläggningskostnader.
Stiftelsens budgetskrivelse för 2020 bifogas.

Budgetskrivelse 2020, Fritidsnämnden

8(13)

Behov av investeringar i lokaler och anläggningar
Servicenämnden och tekniska nämnden ansvarar för uppförande av byggnader för samhällsservice inom
Malmö stad på uppdrag av övriga nämnder och utifrån respektive nämnds behov. Servicenämnden och
tekniska nämnden lämnar i sin budgetskrivelse en investeringsplan för år 2020-2025 som är framtagen i
samarbete med beställande nämnder. Investeringsplanen omfattar såväl beslutade (objektsgodkända av
kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller servicenämnd/teknisk nämnd) som planerade investeringar för
perioden. De planerade investeringarna är beräknade utifrån schabloner.
De beslutade och planerade investeringar leder till driftkonsekvenser som kommer att behövas finansieras
av den beställande nämnden.
Nedan beskriver nämnden sina investeringsbehov som finns i servicenämndens/tekniska nämndens investeringsplan samt hur nämnden tänker finansiera kommande driftkonsekvenser.

Beslutade och planerade investeringar
Beslutade investeringar
Kategori

2020

2021

2022

2023

2024

2025

20202025

Demografi

45 000

0

0

0

0

0

45 000

Verksamhetsanpassning (ändamålsenlighet)

0

0

0

0

0

0

0

Lag- och myndighetskrav

0

0

0

0

0

0

0

Övriga ambitioner

50 000

40 000

0

0

0

0

90 000

Summa

95 000

40 000

0

0

0

0

135 000

Kategori

2020

2021

2022

2023

2024

2025

20202025

Demografi

42 600

23 500

30 000

45 000

10 000

20 000

171 100

Verksamhetsanpassning (ändamålsenlighet)

0

0

0

0

0

0

0

Lag- och myndighetskrav

0

0

0

0

0

0

0

7 400

94 500

183 000

168 000

145 000

174 000

771 900

50 000

118 000

213 000

213 000

155 000

194 000

943 000

Antal nya platser
Antal ersättningsplatser

Planerade investeringar

Övriga ambitioner
Summa
Antal nya platser
Antal ersättningsplatser
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Finansiering av driftkonsekvenser
Beslutade investeringar
Investeringskategori "Demografi"
En ny ridanläggning
Tre av de fyra stora ridföreningarna i Malmö har fått tillgång till antingen ny eller renoverad ridanläggning
som förvaltas och underhålls av kommunen. Kvar är att ge Malmö Civila Ryttareförening motsvarande
förutsättningar. För närvarande bedriver föreningen sin verksamhet i externt förhyrda lokaler, som är
undermåliga. Fritidsnämnden har blivit beviljade 4,3 Mkr ur kommunstyrelsens budgetpost "anslag till
förfogande" som delfinansiering av tillkommande driftskostnader om 6,0 Mkr för en ny ridanläggning.
Resterande del av tillkommande driftskostnader, 1,7 Mkr, finansierar nämnden inom befintlig budgetram.
Ridanläggningen beräknas kunna tas i drift i slutet av 2020.
Fritidsgård
Limhamn fritidsgårds nuvarande lokaler är inte optimala och för små på sikt med tanke på befolkningsprognosen för Limhamn. I anslutning till grundskolan som har byggts i kvarteret Cementen i Limhamn
ligger en gammal lokstallsbyggnad som är ledig. Lokstallsbyggnadens placering och storlek ger goda förutsättningar att bedriva fritidsgårdsverksamhet i, utifrån målgruppens behov. Ombyggnationen av lokalen
kommer medföra en högre hyreskostnad jämfört med nuvarande fritidsgård i Limhamn. Fritidsnämndens
finansierar tillkommande kostnader inom demografikompensation som nämnden erhåller. Ombyggnationen till en fritidsgård beräknas bli färdig i början av 2021.
Investeringskategori "Övriga ambitioner"
Ny sporthall på stadionområdet
Sporthallen ska i första hand ses som en sporthall med koppling till den nya skolan för Malmö idrottsgrundskola. I beställning av sporthallen har fritidsnämnden kompletterat med att hallen ska omfatta 500
sittplatser, klättervägg och att den ska vara utrustad för att kunna ta emot tävlingar och arrangemang för
personer i rullstol. Den totala årliga kostnaden beräknas till 7 350 tkr. Fritidsnämndens andel av den tillkommande årskostnaden beräknas uppgå till 3 710 tkr, varav hälften finansieras inom demografikompensation som nämnden erhåller. För övriga 1 855 tkr har fritidsnämnden hemställt hos kommunstyrelsen om
utökat kommunbidrag. Sporthallen beräknas tas i drift till höstterminen 2021.
Planerade investeringar
Investeringskategori "Demografi"
Pilbäcks IP, omklädnadsbyggnad
Omklädningsrummen i Pilbäcks sporthall är otillräckliga för att klara både behovet från föreningarna som
har aktiviteter i sporthallen och behovet från föreningarna som har sin verksamhet på Pilbäcks IP. Därför
är planen att bygga till en omklädningsbyggnad i anslutning till sporthallen. Omklädningsbyggnaden skulle
kunna tas i drift under 2021 under förutsättning att fritidsnämnd och servicenämnd kommer överens om
utformning och kostnadsnivå. Fritidsnämnden finansierar tillkommande kostnader inom demografikompensation som nämnden erhåller.
Hyllievång, ny sporthall och fritidsgård
Exploateringsområdet Hyllievång växer och till höstterminen 2023 är det planerat att ytterligare en grundskola är färdigställd i området. Även behovet av möjlighet till fritidsaktiviteter ökar och därför är förslaget
att bygga både en sporthall och en fritidsgård direkt i anslutning till grundskolan. Fritidsnämnden finansierar tillkommande kostnader inom demografikompensation som nämnden erhåller.
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Utökning av simytor
Utöver planerad ersättningshall för Simhallsbadet kommer det finnas inom en period av 3 - 4 år ett behov
av ytterligare simytor till följd av befolkningsutvecklingen. Det är främst bassängutrymme för skolsimverksamheten och i andra hand för föreningsverksamhet och motionärer som behöver kompletteras. Fritidsnämnden har ingen demografikompensation för badverksamheten, varför nämnden kommer hemställa
om utökat kommunbidrag för tillkommande driftskostnader.
Utveckling av Ribersborgsområdet
Fritidsnämnden kommer se över möjligheterna att utveckla Ribersborgsområdet omfattande Limhamnsfältets idrottsplats och Hylliekrokens golfanläggning samt området däremellan. 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 i anslutning till Ribersborgs handikappbad. Fritidsnämnden har ingen demografikompensation för rekreationsverksamheten, varför nämnden kommer hemställa om utökat kommunbidrag för tillkommande driftskostnader.
Multisportcenter i Östra Malmö
I takt med att områden i östra Malmö byggs ut växer behovet av aktivitetsytor för föreningar, men även
möjligheten till fysisk aktivitet för allmänheten. Ett alternativ att tillgodose detta behov är att bygga ett
multisportcenter likt Hyllie sportcenter. Föreliggande planeringsperiod innefattar endast en uppstart av ett
sådant projekt. Driftformen för ett sådant center är en viktig förutsättning att utreda. Fritidsnämnden
finansierar tillkommande driftskostnader inom demografikompensation som nämnden erhåller.
Investeringskategori "Övriga ambitioner"
Renovering av Heleneholms sporthall
Heleneholms sporthall behöver genomgå en omfattande byggnadsteknisk renovering för att kunna fortsätta vara en ändamålsenlig idrottslokal. Grundskolenämnden har uttalat ett stort behov av sporthallen
och fritidsnämnden bedömer att sporthallen kommer behövas för att tillgodose den ökande befolkningens
behov av aktivitetsytor. Dessutom är hallen den näst största publika sporthallen i fritidsnämndens anläggningsbestånd.
Den omfattande renoveringen beräknas ge en total årshyra för Heleneholms sporthall på ca 3,8 Mkr.
Denna kommer delas mellan fritidsnämnden och grundskolenämnden enligt fastställd överenskommelse. I
förhållande till befintlig hyreskostnad innebär renoveringen för fritidsnämnden en tillkommande årskostnad på 1 Mkr. Renoveringen beräknas vara klar till höstterminen 2021. Fritidsnämnden finansierar tillkommande driftskostnader inom demografikompensation som nämnden erhåller.
Malmö IP
En ny förskola kommer att byggas i anslutning till Malmö IP. Med anledning av detta behöver nämnden
hitta ersättningsytor för beachvolleyboll och träningsyta för fotboll. Fritidsnämnden förutsätter att tillkommande kostnader finansieras inom ramen för förskoleprojektet.
Fotbollsplaner
Ambitionen är att under planperioden påbörja en utfasning av konstgräsplaner med gummigranulat till
mer miljövänliga underlag. I vilken takt utfasningen kommer sker är osäker eftersom det i dagsläget inte
finns några prövade och godkända miljövänliga konstgräsplaner. Närmast i tiden ligger fritidsnämndens
plan att på Lindängen idrottsplats ena grusplan anlägga ett alternativ till dagens konstgräsmaterial. Fritidsnämnden har möjlighet att finansiera del av tillkommande driftkostnader, men är också beroende av att få
ett utökat kommunbidrag.
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Baltiska hallen, evenemangsfaciliteter
För att uppdatera nämndens största evenemangsarena, Baltiska hallen, kommer arenans kringliggande ytor
såsom kioskerna att renoveras. Detta är också ett önskemål från elitföreningarna som använder Baltiska
hallen som matcharena. Tillkommande hyra finansieras inom nämndens befintliga budgetram.
Stadionområdet, etapp 2 och 3
Fritidsnämnden ser utvecklingen av Stadionområdet som en central fråga inom den kommande tioårsperioden, både verksamhetsmässigt för idrotts- och föreningslivet i Malmö och ur ett ekonomiskt perspektiv.
Tidplanen och ordningsföljden av kommande anläggningar är av betydelse. Bedömningen att Simhallsbadet ska kunna bibehållas till 2029 har möjliggjort en ny prioriteringsordning. Fritidsnämnden ser beslut om
en ny multihall som en central del i Stadionområdets utveckling. Fritidsnämnden återkommer i särskild
ordning när det gäller finansiering av stadionområdets utveckling.
Ishallar
Fritidsnämnden vill lyfta fram att det finns objekt i fritidsanläggningsbeståndet som är gamla, ej fullt
ändamålsenliga samt med höga driftskostnader. Ishallarna i Limhamn och Kirseberg är två sådana objekt
som behöver inom snar framtid rustas upp eller ersättas med en nybyggnation. Påbörjan av en sådan satsning är inlagd i slutet av investeringsplanen 2020 - 2025. Finansieringen är oklar.
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Begäran om investeringsram
I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2020 med plan för 2021-2025.

Investeringsram
Begäran om investeringsram 2020 samt plan för 2021-2025 (belopp i tkr)
Begäran
Investeringstyp

Summa investeringsram

Plan

2020

2021

2022

2023

2024

2025

5 500

4 600

4 600

5 500

6 500

6 500

5 500

4 600

4 600

5 500

6 500

6 500

Fritidsnämndens investeringar avser huvudsakligen ersättningsanskaffning av maskiner och utrustning till
drift och skötsel av idrottsanläggningar och inventarier till nya idrottslokaler. Nivåhöjningen fr.o.m. år
2023 hänger samman med stadionområdets utveckling och etableringen av ytterligare simytor.
Ändringen i den kommunala redovisningslagen om sänkt beloppsgräns för vad ska betraktas som investeringsutgift har beaktats och innebär att nämndens årliga behov av investeringslikvid ökar med ca 500 tkr.
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Sammanfattning
Funktionsstödsnämnden kan inom sina ansvarsområden kort- och långsiktigt se möjligheter till utveckling
av verksamhet och effektivt resursutnyttjande.
Framtida utmaningar påverkas i stor grad av övergripande förändringskrafter och trender som Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) beskriver i den framtagna omvärldsanalysen, ”Vägval för framtiden,
utmaningar för det kommunala uppdraget mot år 2030” men även av ändringar i lagstiftningen och andra
myndigheters förändrade arbetssätt.
För att kunna erbjuda Malmöborna en hållbar god service är det av avgörande betydelse att förvaltningen
kan rekrytera, utveckla och behålla engagerade medarbetare med rätt kompetens. Förvaltningen gör satsningar för att möta dessa utmaningar inom ramen för kompetensförsörjningsarbetet. En prioriterad fråga
för funktionsstödsnämnden är att medarbetarna ska erbjudas goda anställningsvillkor i form av heltid som
norm samt en god arbetsmiljö.
Befolkningsutvecklingen i Malmö stad leder till ett ökat antal personer med behov av insatser inom funktionsstödsnämndens målgrupp. Utbyggnad inom LSS och SoL planeras varje år för att möta en ökad efterfrågan. Svårigheter som anskaffning av lämpliga tomter eller att bygglov inte beviljas leder ofta till senare
start av planerade objekt och efterfrågan möts av att brukarna istället erbjuds extern plats. Funktionsstödsnämnden gav funktionsstödsförvaltningen i uppdrag att utreda och återkomma till nämnden 201906-18 med en behovsanalys, marknadsanalys, och en risk- och konsekvensanalys samt förslag till vidare
hantering för att upphandla LSS- och socialpsykiatriboenden som komplement till de boenden som funktionsstödsnämnden bedriver i egen regi.
Nämndens verksamheter har ett antal personer med utmanande beteende som kräver extra personalresurser, anpassning av lokaler samt kompetensutveckling av medarbetare för att möta brukarnas behov. Det
finns också en åldrande målgrupp och en ökande andel brukare som till följd av fysiska svårigheter
och/eller demens har behov av ökat personalstöd vid sidan om ombyggnationer och anpassningar i den
fysiska miljön. Allt fler samhällsfunktioner bygger på digitaliserad självservice, som i hög grad är beroende
av individens förmåga att förstå och följa instruktioner i digitala miljöer. För att utveckling och tillgänglighetsanpassning av dessa tjänster ska kunna ge målgruppen framtida möjligheter till högre grad av självständighet behövs det anpassat pedagogiskt och praktiskt stöd.
För att möta nästkommande års utmaningar planerar nämnden satsningar för att uppnå målen gällande
heltid som norm, minskad sjukfrånvaro och minskat antal arbetsskador, satsningar på kompetensutveckling, verksamhetsanpassning till målgruppens förändrade stödbehov, fortsatt arbete för utökad social samvaro, delaktighet och meningsfull sysselsättning samt satsningar på digitalisering och välfärdsteknik.
Nämnden vill påtala att Försäkringskassans förändrade praxis med medföljande kostnadsövervältring utgör en fortsatt ekonomisk utmaning de närmaste åren när det gäller insatsen personlig assistans och andra
LSS-insatser. Kommande lagförändringar, inte minst till följd av förslag som LSS-utredningen lämnat till
regeringen medför en osäkerhet i bedömningen av kostnader som kommer att belasta nämndens budget
framöver.
Funktionsstödsnämnden bedömer att behovet av ökade ekonomiska resurser för att under 2020 kunna
möta identifierade utmaningar med planerade satsningar, utöver den del som nämnden själv finansierar
inom ram, motsvarar 48 400 tkr.
Funktionsstödsnämnden vill framhålla vikten av att det i budget 2020 även avsätts medel för LSSutbyggnad motsvarande 48 500 tkr.
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Förändringar i omvärlden
Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under
2020 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra förbättringar i den egna verksamheten?

Funktionsstödsnämndens verksamhet präglas av likvärdighet i tillgången till stöd och hjälp för nämndens
målgrupper samt god service. All verksamhet beaktar ett barnrätts-, jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv. Nämnden arbetar för att personer med funktionsnedsättningar, fysiska, psykiska eller
intellektuella ska ha inflytande över sina liv och vara delaktiga i samhället utifrån sina förutsättningar. Utgångspunkten finns i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som Sverige
skrivit under. I Agenda 2030 uppmärksammas personer med funktionsnedsättningar i flera av de 17 målen
för hållbar utveckling.
Globalisering, ny teknik, och förändringar i klimat, demografi och värderingar ändrar kontinuerligt förutsättningarna för människor och samhällen över hela världen. Att kunna förstå och förhålla sig till hur
dessa krafter påverkar lokalt, regionalt och nationellt är av stor betydelse för framtiden. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram en omvärldsanalys, ”Vägval för framtiden, utmaningar för det
kommunala uppdraget mot år 2030”. Innehållet beskriver övergripande förändringskrafter och trender
som bedöms påverka det kommunala uppdraget mot år 2030.
I spåren av de övergripande förändringskrafterna identifierade SKL 13 trender som bedöms påverka såväl
kommuners som landstings och regioners uppdrag de närmaste tio åren: minskat lokalt och regionalt
handlingsutrymme, stigande förväntningar på välfärden, hårdare konkurrens om kompetens, ökad polarisering, ökad bostadsbrist, ökat fokus på landsbygden, förändrat medielandskap, minskad tillit, ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik, ökat kommunalt fokus på integration, ökad osäkerhet i världen,
fler geopolitiska konflikter samt övergången från kunskaps- till nätverkssamhälle.
En del av trenderna påverkar i större grad kommunal verksamhet och därmed även funktionsstödsnämndens verksamhetsområden. Ett exempel är en hårdare konkurrens om kompetens. Konkurrens om kompetens leder till svårigheter att rekrytera vissa yrkeskategorier i förhållande till andra arbetsgivare, exempelvis bemanningsföretag inom hälso- och sjukvård. Utmaningen har de senaste åren lett till ökade kostnader
för nämnden avseende HSL-verksamheten, som till följd av rekryteringssvårigheter fått tillsätta vakanser
med inhyrd personal.
Funktionsstödsnämnden arbetar med att skapa goda förutsättningar till att attrahera och behålla personal
framöver, som exempel kan nämnas arbetet med heltid som norm, satsningar på kompetensutveckling och
en god arbetsmiljö med minskad sjukfrånvaro och ett nära ledarskap. En del i arbetet med det nära ledarskapet är kompetensutvecklingsinsatser för första linjens chefer.
Ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik är ett annat exempel på en framtidstrend som påverkar
nämndens verksamhet. Teknikutvecklingen är en stark övergripande förändringskraft. Digitaliseringen
kommer att leda till effektivisering inom många verksamhetsområden och möjliggöra införandet av välfärdsteknologin som bidrar till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för personer med
funktionsnedsättning i alla åldrar och deras anhöriga. Att tillgodose de resurser som krävs för att bygga
upp en struktur för ett säkert och effektivt införande av digitalisering anser nämnden vara en av Malmö
stads utmaningar. Nya arbetssätt som främjar samarbete över förvaltningsgränser behöver tas fram.
Regeringen beslutade den 21 december 2017 att ge en särskild utredare i uppdrag att se över styrningen
inom funktionshinderspolitiken (dir. 2017:133). Utredningen har tagit namnet Styrutredningen för
funktionshinderspolitiken. 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 ska redovisas våren 2019 och
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nämnden kommer att följa utredningens slutsatser och dess påverkan på nämndens ansvarsområde.
En inkorporering av barnkonventionen i svensk lag (från 1 januari 2020) skapar en grund för ett mer
barnrättsbaserat synsätt i offentlig verksamhet. Genom att göra konventionen till lag blir det ännu tydligare att barn är egna individer med egna rättigheter. Barnkonventionen får en högre status som svensk lag,
det kommer att läggas ett större ansvar på myndigheter, rättsväsendet och andra beslutsfattare, att tillämpa
rättigheterna i konventionen så att de får ett större genomslag vid bedömningar, ärenden och beslut som
rör barn.
För att förbereda inkorporeringen av barnkonventionen i svensk lag genomför funktionsstödsnämndens
myndighet en barnrättssatsning 2019, som innebär bland annat en barnrättsdag med fakta kring barnrätt
och diskussioner kring barnrättsperspektiv och barnkonventionen och att utbilda tre handläggare för att
bli barnstrateger. Dessa tre strateger kommer att utgöra en grupp på myndigheten som handleder och
bevakar i barnrättsfrågor tillsammans med enhetens utvecklingssamordnare och ledningsgruppen. Samarbetet mellan myndighet och barnverksamheten fördjupas för att få en enhetlig bild och skapa enhetliga
metoder kring arbetet med barn. En annan satsning är att utveckla och använda metoder/bildstöd i samtal
med barn. Under 2020 fortsätter arbetet med att säkerställa en handläggning med barnets bästa i fokus
med möjlighet för barn och unga att i så hög grad som möjligt kunna vara delaktiga och påverka samtliga
beslut som tas kring dem. Exempelvis kommer det att ske en utökning av antalet hembesök i samband
med utredningar där barn är involverade från ett till två besök.
Inom ramen för arbetet med en förbättrad samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning
satsar nämnden på ett utökat samarbete inom Malmö stad men även med andra myndigheter och privata
aktörer. Exempelvis har funktionsstödsförvaltningens barnverksamheter tillsammans med myndighetsenheten startat ett samarbete med arbetsmarknads- och socialförvaltningen och Regionen. Samarbete pågår
även med barn- och utbildningsförvaltningen. Syftet är att bygga upp gemensamma strukturer i arbetet
med att skapa den bästa helhetslösningen för det identifierade stödbehovet, ur både barnets och barnfamiljens perspektiv.
I ett samarbete mellan Nka - Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Socialstyrelsen har projektet
Koordinatorstöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning initierats. Syftet med projektet är
att ge intresserade kommuner möjlighet att utveckla och praktiskt tillämpa funktionen som koordinator.
Malmö stad är en av de deltagande kommunerna. Funktionsstödsförvaltningen inrättade i början av 2019
en omsorgspedagogtjänst med halvtidsuppdrag som anhörigkoordinator riktad mot barnverksamheterna.
Uppdraget som anhörigkoordinator innebär att vägleda och stödja vårdnadshavare eller närstående till
barnet, att hitta rätt i vilket stöd som efterfrågas och praktiskt eller socialt medverka till att situationen för
anhöriga blir hanterbar. Detta kan innebära kontakter och processer med en mängd professioner som är
knutna till barnet via LSS, skola, socialtjänst, habiliteringen, primär och/eller specialistvård samt privata
vårdgivare.
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 redovisades den 10 januari 2019. Syftet med utredningen har varit 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.
Utredningen föreslår att staten ska ansvara för insatsen personlig assistans medan kommunerna ska vara
huvudman för tre nya LSS-insatser, nämligen personlig service och boendestöd, personligt stöd till barn
samt förebyggande pedagogiskt stöd. Vidare föreslås bland annat att personlig assistans ersätts med andra
insatser för barn under 16 år, att ledsagarservice ska bli en del av insatsen personlig service och boendestöd samt att samma tre grupper som ingår i LSS så kallade personkrets ska finnas kvar. Om förslagen
genomförs beräknar utredningen att statens kostnader kommer att minska med cirka 600 miljoner kronor
varje år. Utredningen beräknar att kommunernas kostnader samtidigt ökar med mellan 300 miljoner och
400 miljoner kronor om året. Den nya lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning förslås av utredningen träda i kraft den 1 januari 2022. Hur föreslagna förändringar, i fall de genomförs kommer att påverka funktionsstödsnämndens verksamhet och kostnader är det svårt att prognostisera
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i dagsläget.
I april 2017 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av socialtjänstlagen
(2001:453) och vissa av socialtjänstens uppgifter. Översynen handlar om bl.a. socialtjänstlagens struktur och konstruktion, socialtjänstens uppdrag, möjligheten för kommuner att tillgängliggöra insatser samtidigt som en jämlik, likvärdig och rättssäker socialtjänst säkerställs, möjligheten att förenkla handläggningen utan att rättssäkerheten och kvaliteten riskeras. Utredningens ambition är att översynen ska ge underlag
till en långsiktig och hållbar förändring. Direktiven (dir. 2017:39) är omfattande och varje område innefattar flera komplexa frågor och ställningstaganden. Mot bakgrund av detta har utredningstiden förlängts och
uppdraget ska slutredovisas i sin helhet senast den 1 juni 2020.
Den 1 januari 2019 trädde lagen om tillgänglighet till digital service i kraft. Förarbetet till lagen är mer
känt som EU:s webbtillgänglighetsdirektiv. Lagen anger ett antal tidpunkter då olika digitala tjänster ska
följa lagkraven med syftet att varje aktör ska ha en rimlig tid på sig att utveckla och anpassa sin digitala
service. I september 2020 ska Malmö stads webbplats malmo.se vara tillgänglighetsanpassad enligt den nya
lagen. Lagen omfattar bland annat offentlig sektor och skattefinansierade aktörer som utför samhällstjänster. Lagen ställer krav på hur Malmö stads och förvaltningarnas information görs tillgänglig genom till
exempel talsyntes, teckentolkning och undertextning till filmer. Lagens syfte är att öka digital tillgänglighet
för alla användare, inklusive personer som har en funktionsnedsättning. Stadskontorets kommunikationsavdelning utarbetar riktlinjer för tillgänglighetsanpassningen och tar fram tekniska lösningar. Funktionsförvaltningens kommunikationsavdelning deltar i arbetet och ansvarar för att förvaltningens information
som vänder sig till Malmöborna är anpassade enligt lagens riktlinjer.
Försäkringskassans förändrade praxis med medföljande kostnadsövervältring från staten till kommuner utgör en fortsatt ekonomisk utmaning för nämnden de närmaste åren när det gäller insatsen personlig
assistans och andra LSS-insatser.
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.
Sedan 2017 har det skett 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. Försäkringskassans åtstramningar har dessutom lett till att personer i behov av
personlig assistans i större utsträckning vänder sig direkt till kommunen för att ansöka om personlig assistans och andra kompletterande insatser. Den ökade mängden ansökningar har även skapat ett behov av
att bemanna upp med biståndshandläggare inom nämndens myndighetsfunktion.
Kommunen står även för andra insatser ifall brukaren har fått indragen assistansersättning enligt SFB, för
att på så sätt tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor. Detta kan handla om boende eller andra insatser
som t.ex. avlösning, ledsagning eller korttidsvistelse vilket medför ökade kostnader. Den största ökningen
är dock främst inom insatsen personlig assistans enligt LSS.
Förslag föreligger om en ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade från
den 1 juli 2019. Enligt förslaget skall hjälp med andning och sondmatning utgöra sådana grundläggande
behov som kan ge rätt till personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Förslaget till lagändring bedöms leda till en positiv påverkan på kommunens ekonomi, dock i mindre omfattning. De ärenden som berörs av lagändringen uppskattas som få i förhållande till det totala antalet
ärenden som under åren har förts över till förvaltningen. Större delen av de ekonomiska konsekvenserna
till följd av senare tids åtstramningar och förändrad praxis i bedömningen av rätten till assistansersättning
kvarstår.
Diskrepansen mellan den årliga löneutvecklingen för personliga assistenter och uppräkningen av assistansersättningen från Försäkringskassans kan också ses som en övervältring av kostnader till kommunen.
”Gapet” mellan en löneutveckling på ca tre procent per år för kommunalt anställda personliga assistenter
och en årlig uppräkning av timersättningen för personlig assistans SFB om ca en procent leder till en stän-
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dig försämring av ekonomiska förutsättningar för nämndens utförande enhet.
Personer med beviljad personlig assistans behåller rätten till denna insats under tiden i daglig verksamhet
enligt LSS endast om särskilda skäl föreligger. En översyn av tidigare generösare tolkning gör att allt fler
brukare får sin rätt till personlig assistans under tiden i daglig verksamhet indragen av Försäkringskassan.
Detta medför utöver ökade kostnader inom daglig verksamhet LSS även utmaningar gällande bemanning
inom nämndens utförande enhet av personlig assistans. Att den personliga assistenten inte längre följer
med till daglig verksamhet innebär avbrott i scheman för denne med avkortad tjänstgöring/delade turer
och längre förflyttningstid som följd.
Förändringarna har medfört ökade kostnader för funktionsstödsnämnden under 2017 och 2018, och trenden beräknas fortsätta 2019. Kommunfullmäktige tilldelade funktionsstödsnämnden i budgetram 2019 en
förstärkning för att finansiera ökade kostnader inom personlig assistans inklusive förstärkning av bemanning med biståndshandläggare till följd av övervältringen av ärenden och kostnader från staten.
Nämnden vill påtala att Försäkringskassans förändrade praxis med medföljande kostnadsövervältring utgör en fortsatt ekonomisk utmaning de närmaste åren när det gäller insatsen personlig assistans och andra
LSS-insatser. Kommande lagförändringar, inte minst till följd av förslag som LSS-utredningen lämnat till
regeringen medför en osäkerhet i bedömningen av kostnader som kommer att belasta nämndens budget
framöver.
Sedan den 1 september 2018 ingår Malmö stad i ett nytt samarbetsavtal med Region Skåne kring hur
ansvaret och utvecklingen av hälso- och sjukvården ska se ut framöver. Det nya hälso- och sjukvårdsavtalet är ett så kallat utvecklingsavtal. Detta innebär att de faktiska arbetsformerna och processerna inte är
fullt utvecklade utan är något som kommer arbetas fram. Utvecklingen av hälso- och sjukvårdsavtalet,
omfattning och resursbehov som avtalet medför kommer att följas upp framöver.
Inom det socialpsykiatriska området har Socialstyrelsen tagit fram nationella riktlinjer för vård och stöd
vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Dessa riktlinjer ger rekommendationer om vård och
stöd till målgruppen och omfattar bland annat tidiga insatser vid insjuknande i psykos, antipsykotisk läkemedelsbehandling, psykologisk behandling, modeller för att samordna insatser, boendeinsatser, olika former av rehabilitering, stöd och behandling vid akuta tillstånd samt åtgärder för att förebygga och behandla
fysisk ohälsa. Socialstyrelsen har i uppdrag av regeringen att redovisa hur myndighetens arbete bidrar till
att nå målen i Agenda 2030. Dessa riktlinjer rör flera av målen i agendan, exempelvis att genom förebyggande insatser och behandling främja psykisk hälsa och välbefinnande samt att möjliggöra och verka för
att alla människor blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. Funktionsstödsnämnden
ser ett behov av att fortsätta och fördjupa arbetet för ökad social samvaro och delaktighet och för att förbättra möjligheterna för personer med psykisk funktionsnedsättning att få arbete eller tillgång till meningsfull sysselsättning.
En funktionsnedsättning ska så långt som möjligt inte hindra någon från att leva ett självständigt liv. Inom
ramen för kommunfullmäktiges mål har funktionsstödsnämnden tilldelats uppdrag för budgetåret 2019.
Ett uppdrag avser att samordna tillgängligheten och stödet för personer med funktionsvariationer
inom Malmö stad och i förhållande till andra myndigheter. Förvaltningen utreder i nuläget organisering
samt uppdragets omfattning för samordnarfunktionen. Utredningen planeras vara klar i juni 2019. Utredningen kan leda till behov av att inrätta ett antal nya tjänster för att hantera det av kommunfullmäktige
tilldelade uppdrag. Nämnden gör i nuläget en bedömning om att uppdragets omfattning motsvarar ett
resurstillskott motsvarande 2 200 tkr.
Förändringar i omvärlden och ett begränsat ekonomiskt utrymme medför behovet av ett stort gemensamt
utvecklingsarbete i Malmö stad. Bra samverkansformer säkerställer att stadens förvaltningar är rustade för
att ta sig an framtidens utmaningar. Det är positivt att stadskontoret som arbetar med uppdraget att leda,
samordna och ha uppsikt över kommunens verksamheter utvecklar och förändrar sin organisation för att
bli ett mer sammanhållet kontor som har överblick och ett helhetsperspektiv på verksamheterna. Utvecklingen de närmaste åren skapar behov av en tydligare struktur i kommunövergripande IT-satsningar och
andra satsningar såväl som ett nytt tänkande när det gäller samnyttjande av resurser.
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Förändring och utveckling av nämndens verksamhet
Här besvarar nämnden följande frågor:
•
•
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling har nämnden genomfört
senaste tiden som har betydelse för kommande år?
Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom
nämnden framöver och varför?
Hur planerar nämnden att finansiera kommande verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller
kvalitetsutveckling?

Funktionsstödsnämndens uppdrag är att säkerställa att behov och rättigheter tillgodoses för nämndens
målgrupper. Inför 2020 har nämnden identifierat några verksamhetsspecifika utmaningar som, vid sidan
om behovet av utbyggnad till följd av ökade volymer är avgörande för att leva upp till LSS-lagstiftningens
och socialtjänstlagens intentioner samt de politiska målen i Malmö stad. Funktionsstödsnämnden arbetar
kontinuerligt med effektiviseringar inom verksamheten och stabsfunktionen för att frigöra resurser till bl.a.
kvalitetsutveckling och ej påverkbara verksamhetsförändringar.
Ökad befolkning och behov av utbyggnad
Funktionsstödsnämndens målgrupper finns inom alla åldersintervaller, då nämndens verksamheter riktar
sig till barn, unga och vuxna, inom LSS och socialpsykiatri samt insatser till barn med svår somatisk sjukdom.
Malmös befolkning växer, den snabba tillväxten förväntas fortsätta framöver, dock i en något långsammare takt än de senaste åren. Tabellen/Diagrammet nedan visar den prognostiserade befolkningsutvecklingen i Malmö. 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. Ökningen som prognostiseras bland yngre kan
exempelvis medföra ökat behov av daglig verksamhet när personerna går ut gymnasiet.

(Källa: SCB samt stadskontorets avdelning för samhällsplanering)
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Finansiering av utbyggnad inom nämndens verksamheter som kan hänföras till befolkningsutvecklingen
sker med hjälp av den demografikompensation som nämnden erhåller för budgetåret. För att finansiera
utbyggnad som inte är hänförligt till demografiutvecklingen i Malmö stad behöver nämnden tillskott av
ekonomiska medel.
Utbyggnad daglig verksamhet
Utbyggnad av daglig verksamhet sker dels genom start av nya verksamheter men även genom ökning av
antalet enskilda platser. Av förvaltningens 810 brukare i april 2019 har 72 eller cirka 9 procent en enskild
plats. Detta innebär att framtida behov av enskilda platser beräknas till cirka tre nya enskilda platser per år
om den årliga ökningen av nya brukare inom daglig verksamhet prognostiseras till cirka 30 personer.
Daglig verksamhet har ett upparbetat samarbete med cirka 60 privata företag som tar emot personer på
enskilda platser. Detta arbete planeras fördjupas under 2020. ESF ansökan (ESF: Europeiska Socialfonden) förbereds och ska lämnas in augusti 2019.
För att kunna verkställa nya beslut om daglig verksamhet enligt LSS kommer det finnas behov av att starta
nya verksamheter under 2020 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. Anledningen till det ökade vårdbehovet är svårt att definiera men kan till viss del förklaras av
en ökad psykisk ohälsa.
Löpande lokalbehov för att möta volymökningen inom daglig verksamhet LSS är en årlig utbyggnad/anskaffning om två nya lokaler enligt lokalbehovsplanen, medan utbyggnad har skett med en lokal
per år de senaste åren. Daglig verksamhet har därmed mött behovet av fler platser genom att ta emot fler
personer i befintliga verksamheter, vilket har medfört att brukartätheten ökat varje år. För att tillgodose
individuella behov och önskemål ska nämnden säkerställa ett valfrihetssystem inom daglig verksamhet.
I Malmö slutar cirka 25 - 30 elever årligen gymnasiesärskolan och ansöker om daglig verksamhet. Den
prognostiserade ökningen är ca 30 brukare per år framöver. Detta ställer stora krav på anskaffning av nya
lokaler. Antalet personer med insatsen daglig verksamhet LSS i Malmö stad ökar snabbare än snittet i
Sverige. Mellan 2016 och 2018 var ökningen ca elva procent i Malmö att jämföras med ca tre procent för
riket (enligt senast publicerad statistik i Kolada).
Av ökningen på ca 30 brukare per år bedöms ca åtta brukare ha ett mer omfattande stödbehov än genomsnittet, vilket ställer krav på hög bemanning, specialkompetens och anpassade lokaler. Vissa brukare behöver egen ingång, egen toalett, eget kök och har ingen möjlighet att vistas i samma lokaler som andra. Det
finns behov av lokaler med avstånd till grannar och trafikerade vägar.
Ökningen av brukarantalet är inte enbart relaterad till en ökad befolkning i Malmö stad. Det finns andra
faktorer som påverkar både volymer och stödbehovet hos brukarna. De senaste åren har allt fler brukare
som tidigare bott på externa platser av olika anledningar flyttat hem till Malmö igen och fått insatsen daglig verksamhet. Dessutom har skolelever med omfattande stödbehov under skoltid avslutat sin skolgång i
förtid och fått sysselsättning i form av daglig verksamhet.
Allt fler brukare får sin rätt till personlig assistans under tiden i daglig verksamhet indragen av Försäkringskassan då denna rätt förekommer bara vid särskilda skäl och tidigare generösare tolkning ses över.
Brukarnas stödbehov är dock oförändrat, vilket innebär att det är daglig verksamhets personal som måste
bistå brukaren med stödet. Utvecklingen har blivit särskilt märkbar fr.o.m. 2018 och bedöms fortsätta
under 2019/2020 vilket innebär en resursmässig utmaning för verksamheten.
En annan faktor som kommer att påverka volymer inom daglig verksamhet på sikt är planerade förändringar när det gäller pensionsåldern. En höjd pensionsålder från 67 till 69 år under 2023 innebär en större
årlig nettoökning av brukarantalet än tidigare beräknats.
För att klara ökade volymer, utökat behov hos målgruppen och utmaningen gällande anskaffning av lämpliga lokaler arbetar daglig verksamhet aktivt med att på bästa sätt nyttja befintliga resurser optimalt. Detta
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sker genom omfördelning av resurser utifrån behov, omstrukturering och omvandling av verksamheter
där användandet av resurser inte är effektivt samt där efterfrågan från brukare är låg, samlokalisering av
verksamheter.
Ett sätt att utnyttja ekonomiska resurser effektivt där det finns stor efterfrågan från brukare med lägre
stödbehov i daglig verksamhet är utbyggnaden av utegrupper eller miljögrupper. Nya utegrupper skapar
många platser till en relativt liten kostnad utan behov av stora anpassade lokaler. De här grupperna har
även möjlighet att sänka förvaltningens kostnader gällande gräsklippning och liknande. Kostnadsmässigt
blir varje enskild placering i en miljögrupp halva kostnaden gentemot en mer traditionell mellanverksamhet.
Under perioden januari-april 2019 togs beslut om 53 nya bifall om daglig verksamhet LSS. Per den 30 april
hade 20 personer väntat på en plats i daglig verksamhet i mer än 90 dagar. 2019 års prognostiserade inflöde av brukare som beviljas daglig verksamhet beräknas överskrida den planering som verksamheten
hade inför budget 2019. Trots åtgärder i verksamheten för att klara ökade volymer bedöms behovet av
utökning inom daglig verksamhet inte kunna tillgodoses inom befintligt och planerat antal platser för
2019. Ytterligare två nya verksamheter med totalt ca 30 platser beräknas starta under hösten 2019 och
generera en kostnad om 4 500 tkr, vilket motsvarar 13 200 tkr på årsbasis. Denna ökning av brukare är
inte relaterad till normal befolkningsökning vilket medför att medel avseende demografikompensation
som nämnden erhåller årligen inte räcker till för att finansiera denna kostnad utan medel behöver tillföras
nämndens ram.
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 vikten av att det avsätts medel för LSS-utbyggnad under 2020 motsvarande ca 48 500 tkr (helårseffekt inför
2021: 76 400 tkr). Tabellen redovisar planerad utbyggnad samt medel som behövs avsättas för respektive
år för perioden 2020 – 2022.

För 2020 planeras två nya boenden med totalt tio lägenheter. Behovet av LSS-boende kommer under 2020
även att mötas av en ökning av externa platser LSS. Syftet är att minska den negativa effekt som försenad
start av nya boenden kan innebära när det gäller antalet personer som väntar på en plats i gruppbostad. En
uppskattad ökning med 15 externa platser 2020 beräknas motsvara en nettokostnad om 34 500 tkr på
årsbasis. För 2019 prognostiserar nämnden ett underskott om drygt 8 000 tkr för externa platser (ekonoBudgetskrivelse 2020, Funktionsstödsnämnden
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misk prognos 2019).
Funktionsstödsnämnden gav funktionsstödsförvaltningen, i enlighet med det beslut kring upphandling av
boenden som fattades 2018-11-28 (FSN-2018-829), i uppdrag att utreda och återkomma till nämnden med
en behovsanalys, marknadsanalys, och en risk- och konsekvensanalys samt förslag till vidare hantering för
att upphandla LSS- och socialpsykiatriboenden som komplement till de boenden som funktionsstödsnämnden bedriver i egen regi, i enlighet med lagen om offentlig upphandling. Funktionsstödsnämnden
gav även förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden, senast vid nämndsammanträdet 2019-06-18,
med förslag till vidare hantering. Eftersom upphandlingen befinner sig i förberedelsefasen av initieringen
har nämnden valt att inte redovisa någon kostnadsberäkning. Då upphandlingen är beslutad att utgöra ett
komplement till de boenden nämnden bedriver i egen regi idag förväntas kostnaderna rymmas inom befintlig budgetram vad gäller utbyggnadsplan.
För år 2021 planeras fem nya boenden enligt LSS, med 30 lägenheter totalt och för år 2022 planeras fem
nya boenden enligt LSS, med 30 lägenheter totalt.
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 30 april 2019 väntade 32 personer med gynnande beslut på LSSbostad.
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 öppnar 2020 och består av 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. I nära samarbete med LiMa har ett antal tomtförslag tagits fram
för detta ändamål med förhoppning om att dessa boenden är färdigställda 2022.
En annan grupp som uppvisar förändrade behov när det gäller bostadsfrågan är brukare inom personkrets
tre LSS. Till följd av stigande ålder, långvarig medicinering och följdsjukdomar ökar den fysiska svikten
hos målgruppen. Utökade personalinsatser i form av dubbelbemanning kräver en större yta än många av
de befintliga lägenheterna kan erbjuda. I planeringen för nya LSS-boenden tas hänsyn till den tillgänglighet
som krävs.
Behovet av serviceboende inom LSS har minskat de senaste åren och även framöver ser förvaltningen ett
minskat behov av servicelägenheter, vilket framgår av planerad utbyggnad. En förklaring kan vara nämndens arbete med att utveckla insatsen boendestöd SoL som alternativ till LSS-boende för personer med
lindrig utvecklingsstörning och/eller autismspektrumtillstånd. Personer som beviljats insatsen boendestöd
har varierande behov, med insatser från flera gånger i veckan 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 mycket mer resurser, både materiellt och personalmässigt.
Utbyggnad stödboende
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 planerar nämnden att bygga ett nytt boende med 20 lägenheter, varav fem är utslussningslägenheter. Utslussningslägenheterna kommer att vara utformade som vanliga lägenheter med stödinsatser som ges av befintlig personal. Utslussningslägenheterna 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 driften av ett nytt stödboende fr.o.m. budgetåret 2022.
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Myndigheten
Sedan funktionsstödsnämnden bildades maj 2017 har arbetet med att korta handläggningstider varit prioriterat. I dag finns det tre sektioner på myndigheten, en som hanterar personlig assistans ansökningar, en
som hanterar övriga LSS insatser samt en sektion som hanterar socialpsykiatri ansökningar enligt Socialtjänstlagen.
Arbetet med att minska kön påbörjades redan 2018 men intensifierades ytterligare 2019. Åtgärden med att
anställa fler biståndshandläggare har tillsammans med delvis förändrat arbetssätt i form av införandet av
ett strukturerat förbättringsarbete gett resultat under våren 2019. Förvaltningen har beslutat om en handläggningstid på fyra månader. I den nya förvaltningslagen som trädde i kraft i juli 2018 regleras handläggningstiden till att den inte får överskrida sex månader samt att förvaltningen har en skyldighet att underrätta den enskilde om handläggningstiden väsentligen fördröjs i ett ärende samt av vilket skäl. Med anledning av detta samt på grund av att myndigheten identifierade ett stort antal ärenden där handläggningstiden var fördröjd startade ett intensivt arbete i februari 2019 med att arbeta igenom gamla ansökningar.
Målet är att dessa ska ha hanterats senast i maj månad 2019.
Handläggningstiden i beslutade ärenden vad gäller insatsen personlig assistans enligt LSS har minskat från
genomsnittet i januari 2019 på 8,8 månader till i genomsnitt 6,5 månader i mars 2019. Nämnden har 31
ärenden gällande personlig assistans kvar som i april 2019 kommer att ha en handläggningstid längre än
sex månader. Inflödet av ansökningar av personlig assistans ligger relativt konstant. I mars 2018 inkom 33
nya ansökningar och i mars 2019 var siffran densamma, d.v.s. 33 nya ansökningar. I dagsläget har nämnden 209 brukare med insatsen personlig assistans beviljad. För dessa brukare har nämnden även ett uppföljningsansvar.
Handläggningstiden i beslutade ärenden vad gäller övriga LSS insatser ligger nu inom ramen för fyra månader. I mars månad 2019 fattades totalt 187 övriga LSS beslut. Inflödet har varit konstant högt vad gäller
inkomna ansökningar. I mars månad 2018 inkom 127 nya ansökningar att jämföra med 139 nya ansökningar i mars månad 2019. LSS teamet har inrättat ett så kallat resursteam som handlägger gamla ärenden.
Det intensiva arbetet med att få ner handläggningstider har varit framgångsrikt men har medfört att inkommande ansökningar har fått prioriteras framför uppföljningar av pågående beslut. Myndigheten har nu
en stor utmaning framför sig i att fortsatt hålla handläggningstiderna inom ramen samt att följa upp beslut
som förvaltningen har ett myndighetsansvar för. Det intensiva arbetet har även medfört att myndigheten
har fått bromsa utvecklingsarbetet på enheten, vilket inte kommer att vara hållbart i längden.
Vad gäller socialpsykiatrin så ligger handläggningstiderna inom ram, men sektionen har en eftersläpning
gällande uppföljning av beslut. En plan för att arbeta genom uppföljningarna har tagits fram och målet är
att samtliga brukare ska ha fått en uppföljning innan 2019 är slut.
Det saknas ett framtaget nationellt mått på hur många ärenden en biståndshandläggare bör ha på sin
tjänst. En jämförelse har gjorts som visar att flera andra kommuner har ca 60 - 80 LSS ärenden/handläggare. I dagsläget uppgår antalet unika brukare som nämnden har myndighetsansvar för till
totalt 3 439 brukare, på enhetens samtliga 47 handläggare ger det 73 brukare/handläggare. Myndighetens
organisation ser dock ut så idag att handläggarna har olika antal brukare på sin tjänst på grund av ansökningarnas art och därmed olika komplexitet på ärendena. Myndigheten har även valt att frikoppla fem av
handläggarna för att arbeta med andra uppgifter som stöttar och avlastar kollegorna. Det handlar om
förste biståndshandläggare, systemansvarig, handläggare som ansvarar för planeringen vid utskrivningen
från slutenvården (SVU) samt två handläggare som enbart handlägger assistenternas sjuklöner (tillfällig
utökning av personlig assistans vid ordinarie assistents sjukfrånvaro). Med dessa funktioner borträknade
hamnar antalet brukare fördelat på resterande handläggare på en summa av 82 brukare/handläggare, i
denna siffra ingår inte utredningar som leder till avslag.
Assistansteamet har 188 brukare som de har myndighets- och uppföljningsansvar för vilket fördelat på 14
tjänster (borträknat två handläggare som enbart handlägger sjuklöner) ger 14 brukare/handläggare. Vad
gäller assistanshandläggarna så hanterar de många fler ansökningar än de brukare de har myndighetsansvar
för eftersom bifall endast ges i ca 30 procent av ansökningarna. Arbetsbelastningen är därmed större än
vad siffrorna för brukare/handläggare visar. I socialpsykiatriteamet finns det 10 handläggare som hanterar
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inkommande ansökningar. I det teamet finns det 1 028 brukare vilket ger 103 brukare/handläggare. I LSSteamet finns det 18 handläggare som har myndighets- och uppföljningsansvar för 2 223 brukare, detta ger
124 brukare/handläggare.
Myndigheten kan behöva förstärkning 2020 beroende på kommande inflöde och trender i omvärlden som
t.ex. förändrad lagstiftning och ansvarsfördelning. Att barnkonventionen träder i kraft som lag 2020
kommer innebära ökat ansvar och delvis nya arbetsuppgifter för myndighetsenheten. Funktionsstödsnämnden kommer regelbundet att följa ärendemängd, handläggningstider och resursbehov avseende biståndshandläggare.
En lagom och hanterbar arbetsbelastning, god arbetsmiljö och möjlighet till ärendedragning är en förutsättning för att enheten ska kunna rekrytera och behålla personal vilket i dagsläget är en stor utmaning för
myndigheten. Det råder brist på erfarna handläggare och enheten satsar stort på att erbjuda en god kompetensutveckling samt att analysera och uppdatera kompetensbehovet på kort och på lång sikt.
Kompetensförsörjning
Kommunernas LSS-verksamheter likt vård- och omsorgsverksamheter står inför svårigheter kring kompetensförsörjning på kort och lång sikt.
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.
Av förvaltningens ca 2 200 tillsvidare anställda medarbetare i januari 2019 hade ca 1 550 en heltidsanställning, d.v.s. drygt 70,0 procent. Helårskostnaden för att höja alla deltidsanställda till heltid beräknas till
ca 71 000 tkr på årsbasis inklusive PO-pålägg.

Medarbetare som har en deltidsanställning grupperas enligt tjänstgöringsgraden inom intervallerna 0 - 50
procent, 51 - 74 procent, och 75 - 99 procent. Om beräkning görs utifrån funktionsstödsnämndens mål
om att 80 procent av förvaltningens medarbetare ska ha heltidsanställning år 2021 beräknas helårskostnaden till ca 33 000 tkr inklusive PO-pålägg. I denna beräkning är verksamheter som redan idag har uppnått
nämndens mål om minst 80 procent heltidsanställda inte inkluderade. Nämnden intensifierar sitt arbete
med heltid som norm under 2019 och framåt. I beräkningarna ligger som grund ett antagande om att ett
visst antal personer ska höjas till heltid inom respektive intervall avseende sysselsättningsgrad, under perioden 2019 - 2021. Det är dock viktigt att påtala att antagandet kan komma att förändras under arbetets
gång vilket i sin tur kan påverka vilka ekonomiska effekter som uppstår respektive år t.o.m. 2021.
Det är en utmaning för funktionsstödsnämnden att genomföra heltid som norm inom befintlig budgetram. Det ställer även krav på berörda chefer att se resursutnyttjande och kostnader i ett bredare perspektiv. Delar av nämndens ökade kostnader för arbetet med heltid som norm bedöms kunna finansieras
genom delvis sänkning av fyllnads/övertidskostnader inklusive PO-pålägg. Delfinansieringen beräknas till
ca 5 000 tkr.
Detta medför att nämndens behov av tillskott i budgetramen för 2020 uppskattas till 28 000 tkr för att
höja sysselsättningsgraden till 100 procent för att nå målsättningen om heltid för 80 procent av medarbeBudgetskrivelse 2020, Funktionsstödsnämnden
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tarna.
För att uppnå målet gällande införandet av heltid som norm möter en del verksamheter även andra utmaningar vid sidan om de ekonomiska. I förhållande till heltid som norm är exempelvis en svårighet inom
LSS-boendena att dessa är små och ligger geografisk utspridda. De har också olika målgrupper, vilket kräver olika kompetenser på olika boenden. För att finna alternativa lösningar pågår inom förvaltningen projekt med att utforma olika arbetsformer och olika bemannings- och schemaläggningsformer. Inom personlig assistans är Försäkringskassans tidsmässigt korta beslut utspridda över dygnet en faktor som har
negativ påverkan för möjligheten till heltid och attraktiva arbetstider för medarbetarna. Att utöka samarbetet med andra LSS-verksamheter för att kunna ”binda ihop” scheman för berörda medarbetare är en
lösning verksamheten jobbar för. Uppdragets utformning och syfte vid sidan om allt fler komplexa
brukarärenden är en utmaning för verksamheterna avlösning och ledsagarservice både när det gäller rekrytering och att uppnå målet gällande heltid som norm. Uppbyggnad av team med utbildade medarbetare är
nödvändigt för att verkställa dessa uppdrag.
Bemanningsteam har införts i förvaltningen för att minska antal timavlönade vikarier.
En utmaning med koppling till kompetensförsörjningen på kort och lång sikt är att kunna erbjuda medarbetare 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. Nämnden har arbetat med att kartlägga
alla pågående insatser inom dessa områden så att de kan samordnas och organiseras på ett optimalt sätt.
LSS-bostäder har fortsatta rekryteringsbehov av stödassistenter, stödpedagoger, omsorgspedagoger och
sektionschefer bland annat på grund av utbyggnad 2020. Det är viktigt att medarbetarna inom LSSboenden har rätt kompetens som svarar upp till målgruppens behov. Kompetensbehovet hos medarbetarna ser olika ut, men kan handla om kunskap kring intellektuell funktionsnedsättning och autism, samt
grundläggande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Riktade utbildningar kommer att anordnas, det
handlar i första hand om interna utbildningar som ges av bland annat omsorgpedagoger i förvaltningen.
De största prioriterade områden för sjuksköterskeorganisationen är att rekrytera och behålla medarbetare.
Lyckad rekrytering är en förutsättning för god vård till målgruppen, bra arbetsmiljö för medarbetarna och
en budget i balans. Rätt antal sjuksköterskor i tjänst är en förutsättning för att både på kort och lång sikt
avveckla extern bemanning. Mätning över tid behöver göras för att undersöka antal enskilda patienter per
legitimerad personal och verksamhetsområde. Ett rimligt antal enskilda patienter är förutsättningen för att
upprätthålla god patientsäkerhet och en bra arbetsmiljö. Vid all utökning av övriga verksamheter inom
förvaltningen måste hänsyn tas även till eventuell utökning av antalet legitimerad personal.
Komplexiteten i den hälso- och sjukvård som bedrivs kräver bred kompetens inom ett flertal specialistområde utifrån det åldersspann som förvaltningens målgrupper har. Samarbete med HR- avdelningen och
fokus på åtgärder i kompetensförsörjningsplanen är ett led i rekryteringen. En del i arbetet är att utveckla
introduktionen för nya medarbetare samt erbjuda nödvändig kompetensutveckling på kort och lång sikt.
Det är även viktigt att identifiera och inventera behovet av framtida kompetenser.
Grundutbildade sjuksköterskor som arbetar i teambaserad vårdform inom olika verksamhetsområden,
riktade mot förvaltningens målgrupper, behöver stöd i arbetet av sjuksköterskor med specialistkompetens.
Därför skulle inrättandet av sjukskötersketjänster med konsultfunktion innebära ökade möjligheter att
rekrytera både erfarna och mindre erfarna sjuksköterskor.
För att nå uppsatta mål är förutsättningen att skapa hållbart medarbetarengagemang där det finns en vilja
att vara delaktiga i den långsiktiga utvecklingen av verksamheten. Verksamheten står inför stora utmaningar med höga förväntningar på god och säker vård. Fokus på teamarbete och förbättringskunskap för ökad
kvalitet i omvårdnadsarbetet är faktorer som på kort och lång sikt ger goda effekter på arbetsmiljö och
ekonomi.
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Utvecklingen av teambaserad vårdform är en del i arbetet med att kvalitetssäkra hälso- och sjukvården för
förvaltningens målgrupper. Målet är att arbeta förebyggande i samverkan med övriga verksamheter för att
tillgodose en jämlik hälsa inom förvaltningens målgrupper.
Även rehabiliteringsverksamheten har viss svårighet att attrahera, rekrytera och bibehålla personal med yrkesspecifik kompetens som arbetsterapeuter och fysioterapeuter. En ökande psykisk ohälsa i samhället och
ökningen av neuropsykiatriska diagnoser är en annan faktor som påverkar verksamheten, inte minst när
det gäller kostnader för hjälpmedel.
Resurschefer
Förvaltningen har anställt fem sektionschefer med placering i HR avdelningen. Resurscheferna går in i
verksamheter som tillfälligt saknar chef, eller behöver avlastning, exempelvis på grund av sjukfrånvaro, i
avvaktan på ny rekrytering eller vid extraordinära händelser. Syftet med resurschefer är att skapa en ökad
hållbarhet genom en bättre arbetsmiljö för både chefer och medarbetare. Resurscheferna är tillgängliga för
alla verksamheter inom förvaltningen som bedöms ha behov av detta. Resultatet och gensvaret i organisationen har varit mycket gott.
Minskad sjukfrånvaro
Inom ramen för förvaltningens handlingsplan för minskad sjukfrånvaro har ett hälsoprogram för medarbetare som befinner sig i riskzon för sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa startat. Planering för ytterligare två program under 2019 har påbörjats. Ett tätare arbete med Försäkringskassan har inletts kring medarbetares sjukfrånvaro och planering för återgång i arbete för dessa.
Hållbar plattform för kompetensutveckling (HÅPP) är ett projekt som finansieras av Europeiska
unionen via Europeiska socialfonden (ESF) inom ramen för programområde 1, kompetensförsörjning.
ESF har beviljat funktionsstödsförvaltningen 6 866 tkr i ekonomiska medel för att finansiera projektet
som pågår under perioden 2019 - 2021.
HÅPP syftar till att stärka de anställdas ställning på arbetsmarknaden genom ökat fokus på jämställdhet,
antidiskriminering och tillgänglighet. I projektet tas en plattform för kompetensutveckling fram som bygger på Flipped Classroom, arbetsplatsnära stöd samt normbrytande ledarskap. Metoden Flipped
Classroom (det omvända klassrummet) fokuserar på ett flexibelt lärande som tar hänsyn till den enskilde
medarbetarens lärostil och eventuella behov av anpassningar. HÅPP genomförs för 368 ledare och medarbetare inom LSS och bedrivs i samverkan med Malmö universitet och fackliga företrädare. 30 arbetsplatser ska implementera ett normkritiskt arbetssätt såväl inom rekrytering och kompetensutveckling som i det
kollegiala mötet, mötet ledare och medarbetare emellan samt i mötet med brukare.
Förändrat stödbehov inom målgruppen
Över tid konstaterar nämnden ett förändrat och utökat stödbehov inom målgruppen. Förändringarna kan
bero på en ny samhällsstruktur, förtätad stadsmiljö som i många fall strider mot brukarnas behov av stimulianpassad miljö, nyanlända brukare med en annan medicinsk omvårdnadsbakgrund. En skärpt tillämpning av lagstiftning med större fokus på självbestämmande och färre begränsningsåtgärder ställer också
krav på verksamheten.
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 funktionsstödsnämnden 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.
Att vid akuta situationer och ibland under en längre period bemanna upp personalstyrkan för att hantera
uppdrag och arbetsmiljö hjälper den akuta situationen, men det är ingen bra lösning på längre sikt, varken
för brukaren eller medarbetarna. En lösning är att inom ramen för kompetensutveckling bygga upp en
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likvärdig hållbarhet i form av en pedagogisk, verksamhetsnära struktur i samtliga LSS-boenden, som gör
att verksamheterna har bättre beredskap i utmanande situationer.
Förvaltningen har tagit fram en strategi för utmanande beteende för att bättre kunna möta en del brukare
som utmanar organisationen. På sikt förväntas denna strategi kunna bidra till att minska hot- och våldssituationer i verksamheten och även bidra till positiva effekter i form av minskad sjukfrånvaro. Syftet är att
arbeta förebyggande med lågaffektivt bemötande. Signaler om att en persons behov inte tillgodoses finns
ofta under en längre tid. Därför behöver det finnas kompetens i organisationen att se tidiga signaler och
en struktur för att möta brukarens förändrade behov innan situationen eskalerar. På så sätt förebyggs negativa konsekvenser för den enskilde. Idag finns studiecirklar och utbildningar. Förvaltningens konsultativa stödteam inom ramen för strategin för utmanande beteende startas upp i maj 2019.
Mer anpassade LSS-bostäder kommer underlätta arbetet kring brukare som behöver en avskalad och lugn
miljö. Under 2020 kommer ett boende som matchar behovet att öppnas. I samband med det planeras en
omorganisation och utökning med en enhet med särskild kunskap och inriktning för målgruppen personer
med omfattande, utmanande beteende. Resultatet av det väntas på sikt bli mer stabila personalgrupper
med rätt kompetens och förutsättningar för sitt arbete. Samverkan med andra verksamheter kan byggas
upp på ett mer riktat sätt, vilket sannolikt inte bara ger vinster för brukarna utan även ekonomiskt.
Allt fler samhällsfunktioner, kontakter och vardagliga göromål bygger på digitaliserad självservice, som i
hög grad är beroende av individens förmåga att förstå och följa instruktioner i digitala miljöer. Utveckling
och tillgänglighetsanpassning av dessa tjänster förväntas ge framtida möjligheter till högre grad av självständighet för brukare. I nuläget och de närmaste åren leder dock utvecklingen till en ökande grad av abstraktion. En stor andel av nämndens målgrupp kommer behöva pedagogiskt och praktiskt stöd för att
kunna möta utvecklingen.
En annan utmaning är en åldrande målgrupp och en ökande andel brukare som till följd av fysiska svårigheter och/eller demens har behov av ökat personalstöd vid sidan om ombyggnationer och anpassningar i
den fysiska miljön.
Social samvaro, bryta isolering och meningsfull sysselsättning
Såväl lagens intentioner gällande daglig verksamhet LSS som politiska mål i Malmö stad leder till ökade
krav på att intensifiera arbetet med att personer tillhörande målgruppen skall uppnå ett lönearbete.
För att skapa ett tydligare fokus på de brukare ur denna grupp som står närmast arbetsmarknaden men
behöver extra stöd för att nå ett lönearbete finns det behov av en ny befattning som kombinerar professionerna arbetskonsulent, omsorgspedagog och yrkesvägledare. Arbetet skall genomföras i nära samarbete
med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, arbetsmarknads- och socialförvaltningen och privata aktörer
på arbetsmarknaden.
Nämnden ser en utökad efterfrågan och intresse för sociala arenor och mötesplatser inom det socialpsykiatriska området. Över 100 personer i veckan söker sig till mötesplatsen Vänkretsen som erbjuder stöd och
bedriver arbetsinriktad social rehabilitering för personer som har eller har haft kontakt med någon form av
psykiatrisk behandling. På mötesplatsen Vänkretsen är alla medarbetare utbildade i och använder sig av
återhämtningsinriktat arbetssätt. Ambitionen är att framöver rekrytera personer med egen erfarenhet av
psykisk ohälsa. Antalet besökare till mötesplatsen ökar stadigt, speciellt gruppen unga vuxna ökar i antal.
För att möta detta behov är verksamheten initiativtagare till ett nätverk mellan Malmö stad och Regionen
som fokuserar på psykisk ohälsa bland unga vuxna.
Även till verksamheten Handkraft som erbjuder arbetsinriktad verksamhet till personer med psykisk
funktionsnedsättning har efterfrågan ökat.
Funktionsstödsnämnden planerar utöka utbudet av mötesplatser, det finns behov av att öppna en ny mötesplats 2020.
Funktionsstödsnämnden kan också se en brist på sociala arenor och mötesplatser för andra brukargrupper
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inom nämndens ansvarsområde. Exempelvis omfattas inte personer inom LSS personkrets 3 och brukare
som är över 67 år inom personkrets 1 och 2 av daglig verksamhet och nämnden kan se ett behov av att
utveckla möjligheten till meningsfull sysselsättning och fritid även för denna målgrupp.
Ökad efterfrågan av mötesplatser och meningsfull sysselsättning kan inte enbart ses som en demografieffekt. En påverkande faktor är det positiva resultat som nämndens satsning på återhämtningsinriktat arbetssätt gett när det gäller bruten passivitet och isolering och ökad motivation inom målgruppen. En annan faktor som påverkar efterfrågan är beslut om förändringar inom Regionen och andra myndigheter.
Exempelvis påverkar nedläggningen av psykiatrisk dagvård inom Regionen ett ökat behov av kommunala
mötesplatser för målgruppen.
Uppdrag psykisk hälsa är en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting och Socialdepartementet (tidigare PRIO) som syftar till att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete när det gäller
individ- och behovsanpassade effektiva insatser av god kvalitet inom området psykisk hälsa. Inom ramen
för Uppdrag psykisk hälsa upprättar Malmö stad varje år en lokal handlingsplan som är grunden för Malmös socialpsykiatriska utvecklingsarbete. Handlingsplanen tas fram i samarbete mellan arbetsmarknadsoch socialförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen. Satsningar inom ramen för handlingsplanen har
de senaste åren finansierats med stimulansmedel för riktade insatser inom området psykisk ohälsa (PRIOmedel). Exempelvis har statsbidrag om drygt 5 000 tkr finansierat funktionsstödsnämndens utvecklingsarbete inom psykisk hälsa 2018. Under 2019 förväntas finansieringen via statsbidrag i form av PRIO-medel
från Socialstyrelsen fortsätta. Osäkerhet om finansiering från 2020 utgör en utmaning framöver.
Digitalisering och välfärdsteknologi
Digitala lösningar för att möta utmaningar och som underlättar för medarbetarna och utveckling av välfärdsteknologi för mer självbestämmande är prioriterade områden för nämnden. 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 är ett
verktyg för att öka delaktigheten, jämlikheten och möjligheten att leva som andra.
För att kunna utveckla välfärdstekniken är det dock viktigt att förvaltningen har rätt hårdvara och infrastruktur, t.ex. trådlöst nätverk på LSS-boenden. Det är en förutsättning för att personalen ska kunna jobba
med brukarna i deras egna lägenheter men samtidigt ha tillgång till Malmö stads nätverk. Under 2019 och
2020 sker utbyggnaden av det trådlösa nätverket inom nämndens verksamheter med ambitionen att alla
nämndens objekt ska ha trådlöst nätverk 2020. Utbyggnaden omfattar även att erbjuda möjlighet till internetuppkoppling i alla lägenheter på LSS-boenden.
Internet är ett redskap som erbjuder ökade möjligheter för personer med funktionsnedsättning när det
gäller delaktighet i samhället då det kan underlätta för att skapa och bibehålla sociala relationer. Vidare har
många viktiga servicefunktioner gått över till nätet, till exempel banker, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, biljettbokning och nyhetsmedier.
Tekniska hjälpmedel kan öka tillgängligheten och i viss mån även tryggheten och säkerheten i LSSbostäderna. I det arbetet har teknikcoacherna en viktig roll. De arbetar bland annat med att kartlägga brukarnas behov av IT-stöd. LSS-bostäderna har arbetat för att ta fram en hållbar struktur för arbetet med
teknikcoacher, bland annat har en ny samordnare utsetts och materialet som teknikcoacherna använder
när de kartlägger brukarnas behov av IT-stöd har reviderats. Det finns även ett nätverk för teknikcoacherna med syftet att stärka dem i deras arbete med att stödja kollegor och brukare i arbetet med tekniska
hjälpmedel. Sex av teknikcoacherna har även gått en utbildning i AKK (Alternativ och kompletterande
kommunikation).
Inom utförarenheten för personlig assistans blev arbetet med ett digitalt system för redovisning av s. k.
FK-listor avslutat i början av 2019. Hanteringen av FK-listor är nu digitaliserad vilket förväntas frigöra tid
och tillfällen för kvalitetsinsatser på olika nivåer inom verksamheten. En annan faktor med positiv påverkan framöver är att personalen fått tillgång till LifeCare för dokumentation och genomförandeplaner samt
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till Flexite för hantering av avvikelser. Användandet av dessa program är under implementering.
Förvaltningen arbetar dels internt men även tillsammans med hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen
(HVOF) när det gäller att använda sig av den digitala tekniken för effektivt nyttjande av resurser. Elärande och samordning av praktikplatser är exempel på samarbete med HVOF där digitalisering skapar
mer brukarnära tid och verksamhetsutveckling. Förvaltningens interna arbete med digitalisering av styroch ledningssystem i Stratsys slutförs enligt plan under 2019. Plan tas fram för att under 2019 och 2020
implementera nya verksamheter i den struktur som förvaltningen har byggt upp i Stratsys.
Satsningar med sikte på framtida effektiviseringar
Funktionsstödsnämnden arbetar med fokus på effektivisering inom alla verksamheter. Målet är att motverka en kostnadsstegring på sikt samtidigt som man strävar efter en ökad kvalitet inom alla stödinsatser
till målgruppen och en förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna i form av bättre arbetsvillkor, minskad
sjukfrånvaro och minskat antal tillbud och arbetsskador.
Planering och satsningar inför budgetår 2019 har präglats av eftersträvan om kvalitativa och ekonomiska
effekter på kort och långt sikt.
Exempelvis har nämnden tilldelat LSS-bostäder en resursförstärkning om 13 000 tkr inför 2019 för att
tillgodose att ett ökat stödbehov hos målgruppen de senaste åren möts av motsvarande ökning när det
gäller personalresurser. Närmare hälften av satsningen har finansierats genom interna omfördelningar
inom budgetramen.
HSL-organisationen har sedan bildandet av funktionsstödsförvaltningen 2017 mött utmaningar i form av
dels en underbudgetering i samband med omorganisationen och dels rekryteringssvårigheter med vakanser
och behov av inhyrd personal som följd. Med resurser i form av tilldelat kommunbidrag i samband med
omorganisationen den 1 maj 2017 tillsammans med senare budgetväxling från hälsa, vård- och omsorgsnämnden uppvisade verksamheten en negativ budgetavvikelse om ca 16 000 tkr för perioden majdecember 2017 och ca 26 000 tkr för helåret 2018. Inför budget 2019 tilldeladelades HSL-organisationen,
genom interna omfördelningar, ett tillskott av ekonomiska resurser om drygt 8 000 tkr för att finansiera
inrättade befattningar såväl inom sjuksköterskeorganisationen som inom rehabilitering och möjliggöra
införandet och utvecklingen av en ny intern organisation med fokus på teamarbete. Syftet är en ökad kvalitet i omvårdnadsarbetet men också bättre förutsättningar för att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare och på sikt avveckla extern personal och uppnå en budget i balans.
Funktionsstödsnämnden beslutade i samband med antagandet av Nämndsbudget 2019 om att under året
genomföra en effektivisering på 0,5 procent av tilldelat kommunbidrag. Effektiviseringen avser i första
hand delar av förvaltningens verksamheter inom administration. Frigjorda resurser skall användas för att
öka kvaliteten i andra delar av verksamheten. Funktionsstödsnämnden har påbörjat arbetet med att vidta
effektiviseringsåtgärder som innebär kostnadsreduceringar inom verksamheten. Ett exempel är införandet
i början av 2019 av ett digitalt system för redovisning av timlistor till Försäkringskassan inom personlig
assistans, utförande enheten.
Framtida utmaningar i verksamheten kräver välplanerade satsningar som ger en maximal kvalitativ och
ekonomisk effekt.
Inför 2020 och följande år krävs det exempelvis satsningar till följd av ett förändrat stödbehov hos nämndens målgrupper, inte minst hos den grupp som utvecklar eller riskerar att utveckla ett utmanande beteende. Införande av en pedagogisk struktur inom LSS-boendena har identifierats som en sådan satsning.
Successiv uppbyggnad av strukturen innebär en initial kostnadsökning med 10 000 tkr under 2020, följt av
full kostnadseffekt om 19 000 tkr per år fr.o.m. 2021 och framåt. Utöver ett bättre stöd till brukarna bedöms införandet av en pedagogisk struktur motverka framtida kostnadsökningar till följd av ökat behov
hos målgruppen och bidrar på så sätt till effektiviseringar i verksamheten. Den uppskattade kostnaden för
att tillgodose stödbehovet hos en brukare med utmanande beteende motsvarar en personalgrupp om sju
årsarbetare och uppgår till ca 3 500 tkr på årsbasis. Detta innebär att den uppskattade kostnaden för en ny
pedagogisk struktur om 19 000 tkr ersätter behovet av personalresurser motsvarande fem brukare med
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utmanande beteende per år och motverkar att extrakostnader uppstår i samband med att nya brukare ur
målgruppen tas emot. Genom att frigöra omsorgspedagoger från schemat skapas det också tidsutrymme
för att kunna höja sysselsättningsgraden för medarbetare som jobbar deltid, vilket bidrar till arbetet med
införandet av heltid som norm. Arbetet med att bygga upp den pedagogiska strukturen har påbörjats redan under 2019 och planeras vara fullt ut implementerad 2021. Det är nämndens ambition att denna satsning under dessa år delvis ska finansieras av effektiviseringar under åren 2019 - 2021 inom nämndens
övriga verksamheter inklusive administration. Nämndens bedömning är att delfinansiering kan ske inom
befintlig budgetram med motsvarande 5 000 tkr för 2020 vilket medför ett behov av utökad ram med
5 000 tkr. För budgetåret 2021 bedöms nämnden kunna ytterligare effektivisera motsvarande 5 000 tkr
och behov finns av utökad ram motsvarande 4 000 tkr.

Budgetskrivelse 2020, Funktionsstödsnämnden

19(22)

Behov av investeringar i lokaler och anläggningar
Servicenämnden och tekniska nämnden ansvarar för uppförande av byggnader för samhällsservice inom
Malmö stad på uppdrag av övriga nämnder och utifrån respektive nämnds behov. Servicenämnden och
tekniska nämnden lämnar i sin budgetskrivelse en investeringsplan för år 2020-2025 som är framtagen i
samarbete med beställande nämnder. Investeringsplanen omfattar såväl beslutade (objektsgodkända av
kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller servicenämnd/teknisk nämnd) som planerade investeringar för
perioden. De planerade investeringarna är beräknade utifrån schabloner.
De beslutade och planerade investeringar leder till driftkonsekvenser som kommer att behövas finansieras
av den beställande nämnden.
Nedan beskriver nämnden sina investeringsbehov som finns i servicenämndens/tekniska nämndens investeringsplan samt hur nämnden tänker finansiera kommande driftkonsekvenser.

Beslutade och planerade investeringar
Funktionsstödsnämndens beslutade och planerade investeringar är avstämda med serviceförvaltningen
och återfinns i serviceförvaltningens investeringsplan för åren 2020 - 2025. Behovet av utbyggnad kan
härledas till befolkningsutvecklingen i Malmö stad under perioden, som i sin tur skapar ökade volymer
inom funktionsstödsnämndens målgrupper.
Funktionsstödsnämndens verksamhet riktar sig till fyra målgrupper: människor med funktionsnedsättning
som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, barn med fysiska funktionsnedsättningar eller somatisk sjukdom, vuxna människor med psykiska funktionsnedsättningar och vuxna
människor med psykiska sjukdomar. Funktionsstödsnämnden utgör som en socialnämnd det yttersta
skyddsnätet för människor inom nämndens målgrupper som vistas i Malmö stad.
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. LSS ger rätt till tio insatser
för särskilt stöd och särskild service som människor kan behöva utöver det som de kan få genom annan
lagstiftning. Bostad med särskild service för barn och ungdom och bostad med särskild service för vuxna
är insatser enligt LSS. Insatsen inkluderar tre former av bostäder: servicebostad, gruppbostad och annan
särskilt anpassad bostad. För samtliga boendeformer gäller att bostaden ska vara fullvärdig, att den är den
enskildes privata och permanenta hem och att den inte ska ha en institutionell prägel.
Merparten av funktionsstödsnämndens utbyggnadsbehov består av nya gruppbostäder tillhörande bostad
med särskild service för vuxna enligt LSS. Gruppbostaden är ett bostadsalternativ för personer som har ett
så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är
nödvändig. I gruppbostaden ska det finnas en fast bemanning som i huvudsak ska täcka de boendes hela
stödbehov.
I en boendeutbyggnadsprocess är det många faktorer som samverkar och det är därför svårt att ha specifika datum på när olika boenden ska vara färdiga. Det är allt från detaljplansplanering, bygglovsprocesser,
projekteringstider samt byggtider som styr och därtill kommer många andra utmaningar som det måste tas
hänsyn till. I de flesta fall så är det möjligt att finna en gemensam lösning på de hinder som uppstår, men
det finns även fall där projektet inte kan genomföras. Då avskrivs processen och arbetet fortsätter med att
utveckla idéerna kring nya projekt.
I tabellerna nedan under beslutade och planerade investeringar avser antalet platser det året som boendet
färdigställs oavsett när investeringen startade. Platsantalet avser nya LSS-boenden, ny daglig verksamhet
LSS samt ett nytt stödboende SoL.
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Beslutade investeringar
Kategori

2020

2021

2022

2023

2024

2025

20202025

Demografi

15 000

0

0

0

0

0

15 000

Verksamhetsanpassning (ändamålsenlighet)

0

0

0

0

0

0

0

Lag- och myndighetskrav

0

0

0

0

0

0

0

Övriga ambitioner

0

0

0

0

0

0

0

15 000

0

0

0

0

0

15 000

Antal nya platser

4

0

0

0

0

0

Antal ersättningsplatser

0

0

0

0

0

0

2020

2021

2022

2023

2024

2025

20202025

109 000

141 000

98 000

49 000

62 000

55 000

514 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

6 000

Lag- och myndighetskrav

0

0

0

0

0

0

0

Övriga ambitioner

0

0

0

0

0

0

0

110 000

142 000

99 000

50 000

63 000

56 000

520 000

Antal nya platser

18

30

46

12

24

12

Antal ersättningsplatser

0

0

0

0

0

0

Summa

Planerade investeringar
Kategori
Demografi
Verksamhetsanpassning (ändamålsenlighet)

Summa

Finansiering av driftkonsekvenser
Finansiering av driftskonsekvenser för utbyggnad av LSS-boenden sker via de av kommunfullmäktige
tilldelade medel till nämnden så som tidigare år. Nämndens behov av driftsbudget framgår av sammanställningen i tabell (sidan 12) för åren 2020 – 2022. Funktionsstödsnämnden vill framhålla vikten av att det
avsätts medel för LSS-utbyggnad under 2020 motsvarande ca 48 500 tkr (helårseffekt inför 2021: 76 400
tkr). Tabellen redovisar planerad utbyggnad samt medel som behövs avsättas för respektive år för perioden 2020 – 2022.
Driftskonsekvenser för utbyggnad av daglig verksamhet sker via demografikompensation som nämnden
erhåller årligen.
I investeringsplanen ingår även utbyggnad av stödboende SoL år 2022. Boendet är till för en målgrupp
som ökar men där ökningen inte är hänförligt till normal befolkningsutveckling. Ökningen kan istället
härledas till en ökad psykisk ohälsa i samhället vilket medför ett behov av att öka antalet platser. Detta
innebär att nämnden inte kan finansiera drift av ett sådant boende inom befintlig ram utan behov finns av
att medel tillförs för drift motsvarande 10 000 tkr.
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Begäran om investeringsram
I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2020 med plan för 2021-2025.

Investeringsram
Begäran om investeringsram 2020 samt plan för 2021-2025 (belopp i tkr)
Begäran

Plan

Investeringstyp

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Inventarier/Byggnadsinventarier

8 000

9 000

9 000

9 000

9 000

9 000

Summa investeringsram

8 000

9 000

9 000

9 000

9 000

9 000

Funktionsstödsnämnden begär för 2020 en investeringsram om 8 000 tkr. 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 – 2025 bedöms en investeringsram om 9 000 tkr/år täcka de behov som uppstår.
Behovet av investeringsram har förändrats i förhållande till investeringsplan för nämnden som finns i
kommunfullmäktiges budget 2019 med plan för 2020 - 2022. Förändringen förklaras av planerad LSSutbyggnad 2020 som förskjuts till kommande år men även av förändrade regler kring beloppsgräns för
investering. 2019 sänks beloppsgränsen avseende anskaffningskostnaden för en tillgång som har en ekonomisk livslängd på minst tre år och som ska redovisas som investering till ett halvt prisbasbelopp från
tidigare ett helt prisbasbelopp. Detta medför en ökning av investeringskostnaderna då fler tillgångar
kommer att uppfylla kravet för redovisning som en investering. Det är i nuläget svårt att beräkna de exakta
konsekvenserna av förändringen då 2019 är första året som förändringen får genomslag på nämndens
investeringsram.
När det gäller inköp av hjälpmedel till Hjälpmedelscentrum kommer samtliga nya artiklar med ett inköpspris över ett halvt prisbasbelopp som registreras i lagersystemet SESAM från och med 2019-01-01 att
hanteras som investering. Förändringen beräknas ge full ekonomisk effekt på nämndens investeringsram
2023.
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Förskolans grundläggande och långsiktiga betydelse för utveckling och lärande, inte minst för barn som
växer upp under begränsade socioekonomiska villkor, måste ges större uppmärksamhet när Malmö ska
fortsätta att utvecklas hållbart. Medarbetarna i förskolan har i uppdrag att varje dag i mötet med barnen
kompensera för stadens ojämlika förhållanden. Samtidigt råder kompetensbrist och andelen förskollärare
fortsätter att sjunka. Professionen som ska borga för att förskolans kompensatoriska uppdrag förverkligas
får därmed bära ett allt tyngre ansvar. Förskolenämnden behöver årligen höja barnpengen för att säkerställa kompetensförsörjningen. Samtidigt innebär ökade lokalkostnader att verksamhetens resurser begränsas.
Mötet mellan barn och medarbetare är det viktigaste i nämndens verksamhet och det är i detta möte som
kvaliteten skapas. För förskolenämnden fortsätter arbetet med att skapa förutsättningar för professionen
att utföra sitt uppdrag enligt läroplanen. De nationella kraven på förskoleverksamheten har dock skärpts.
Bland annat lyfter den reviderade läroplanen fram förskollärarnas ansvar för utbildningen. Detta samtidigt
som forskning visar på behov av satsningar på förskollärarnas förutsättningar att utföra läroplansuppdraget. Ett riktat utvecklingsarbete kommer att genomföras för att skapa nya sätt att stärka förskollärarnas
förutsättningar, exempelvis gällande förskollärarnas arbetstid och arbetsvillkor.
Trots de senaste årens omfattande arbete för att säkerställa tillräcklig kompetens och ett kontinuerligt
arbete för att förbättra arbetsmiljön är kompetensbristen ett faktum. För att kunna bedriva en verksamhet
av god kvalitet på ett effektivt vis är det avgörande att nämnden kan behålla de utbildade medarbetare som
redan är anställda. Till exempel bedöms satsningar på hälsofrämjande arbete bidra till att minska sjukfrånvaron. Vidare bedöms en proaktiv resurs- och bemanningsplanering bidra till att kompetensen fördelas
utifrån verksamhetens behov så att friskfaktorer och kontinuitet i verksamheten stärks.
Förskolenämnden anser även att det krävs förändringar i staden som helhet för att förbättra och effektivisera stadens arbete med barnen i fokus. Samverkan mellan stadens nämnder måste utgå från en gemensam
bild av behoven utifrån respektive nämnds kärnuppdrag. Med det som grund kan värdefullt samarbete
mellan nämnder och professioner stärkas. Förskolenämnden efterfrågar även en tydligare prioritering av
stadens tvärsektoriella satsningar så att nämndernas resurser fokuseras där de ger störst värde för barnen
och övriga Malmöbor. Nämnden vill understryka vikten av nära dialog utifrån verksamheternas behov i
det kommungemensamma digitaliseringsarbetet. Fortsatta åtgärder krävs också gällande informationssäkerhet utifrån rådande lagkrav.
Förskolenämnden anser vidare att det krävs ett kommungemensamt förhållningssätt till stadens förskolemiljöer. Finansieringen av den gemensamma utvecklingen i utbyggnadsområden och utvecklingsområden
bör ske i särskild ordning. Nämnden anser även att friytornas storlek bör bedömas utifrån tomtens och
verksamhetens förutsättningar snarare än statiska mått. Detta är åtgärder som krävs när staden växer och
samtidigt förtätas. En större flexibilitet bedöms inte äventyra utemiljöns pedagogiska kvalitet och professionens möjligheter att arbeta enligt läroplanen. Parallellt genomförs insatser inom nämndens verksamhet
för att säkerställa en effektiv lokalförsörjning och motverka kostnadsökningarna. En fortsatt samverkan
med andra nämnder är centralt i detta sammanhang.
Förskolenämnden planerar även för etablering av fler familjecentraler. Tillsammans med fortsatt uppsökande arbete och fördjupad samverkan med den idéburna sektorn syftar arbetet till att fler barn ska gå i
förskolan. På så sätt kan nämnden bidra med viktiga insatser för Malmös barn, vårdnadshavare och för
staden i stort.

Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under
2020 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra förbättringar i den egna verksamheten?

Malmö stads tre skolnämnder – förskolenämnden, grundskolenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden – har gemensamt arbetat med att identifiera och definiera Malmös största utmaningar utifrån utbildningsperspektivet. Följande utmaningar är således stadsövergripande och avgörande för Malmös utveckling.
Tidiga satsningar på barn och unga krävs för en hållbar utveckling
Malmös unga befolkning med 23 procent under 20 år (Malmö i korta drag, 2018-11-06) är en potential när
det framtida Malmö ska byggas. Stadens barn och ungdomar bär på drömmar, ambitioner och förväntningar på en god framtid för sig själv och för den omvärld som de lever i, samtidigt som deras vardagsvillkor har en avgörande påverkan på möjligheterna att lära och utvecklas i ett livslångt perspektiv.
Den ekonomiska situationen för barn och deras familjer är en grundläggande förutsättning för goda uppväxtvillkor. Den sociala ojämlikhet i hälsa som råder bland barn och unga i dagens Malmö är ett hinder för
att alla ska kunna leva ett gott liv här och nu och för stadens utveckling på längre sikt.
Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö (Malmökommissionen) konstaterar att de systematiska skillnader i barns och ungdomars hälsa som råder i Malmö har samband med de sociala bestämningsfaktorer
som utgörs av deras vardagsvillkor. Det handlar om sociala relationer och möjligheter till emotionell och
kognitiv stimulans, bostadens och bostadsområdets kvalitet samt möjligheterna till en trygg och stimulerande miljö i förskola, skola och fritid.
Av Rädda Barnens senaste rapport om barnfattigdom i Sverige framgår att barnfattigdomen i Malmö uppgår till 25,2 procent (2016) och att Malmö är den kommun i Sverige där barnfattigdomen är som störst.
Detta betyder att en fjärdedel av barnen och ungdomarna i Malmö växer upp under ekonomiskt ansträngda förhållanden, vilket påverkar deras möjligheter till goda livschanser.
Enligt utbildningsforskningen är elevers socioekonomiska bakgrund den faktor som är viktigast för betygsprestationer och för att elever överhuvudtaget ska få slutbetyg eller avsluta sina gymnasiestudier (Skolverkets rapport; Analyser av familjebakgrundens betydelse för skolresultaten och skillnader mellan skolor
2018, Rapport 467, s. 13-17). Malmökommissionen konstaterar att ”utbildning är den samhällsstruktur
som äger den största potentialen att utrusta barn och ungdomar med kapacitet att överskrida familjebakgrundens sociala begränsningar och utveckla god hälsa” (Malmös väg mot en hållbar framtid, Kommission
för ett socialt hållbart Malmö, s. 79).
Malmö stads fortsatta arbete för att bidra till minskade socioekonomiska skillnader hos befolkningen
kommer att vara avgörande för stadens utveckling. Här är utbildningsverksamheten en grundläggande
social investering där tidiga satsningar på barns och elevers utveckling är nödvändiga för att uppnå målet
om ökad jämlikhet i Malmö. Förskolans långsiktiga betydelse för barns, utveckling och lärande kan inte
nog betonas. Tidiga investeringar i förskola - det första steget i utbildningssystemet - lägger grunden i ett
livslångt perspektiv, där förskolan har störst betydelse för barn som växer upp med begränsade socioekonomiska villkor. Utbildningsverksamhetens förutsättningar att möta alla barn och ungdomar med en likvärdig verksamhet kommer att vara avgörande i Malmö stads fortsatta arbete för alla Malmöbor och för
en hållbar stad.
Utbildningen ska uppväga skillnaderna mellan barns och elevers förutsättningar

Uppdraget definieras i skollagen
Enligt skollagen ska utbildningen inom skolväsendet leda till att barn och elever inhämtar och utvecklar
kunskaper och värden. Utbildningen ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska vidare förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna
och de grundläggande demokratiska värderingarna som det svenska samhället vilar på.
I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans
så att de utvecklas så långt som möjligt. Utbildningens ska sträva efter att uppväga skillnader i barns och
elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen syftar också till att i samarbete med
hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.
Förskole-, grundskole- och gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att utveckla en utbildning av hög kvalitet som gör att Malmö stad lever upp till skollagens krav. Uppdraget är samtidigt nämndernas största och viktigaste utmaning.
Organisera och strukturera för välfungerande förskolor och skolor
Nyckeln till att ge Malmös barn och elever en utbildning av hög kvalitet så att alla elever utvecklar kunskaper och värden utifrån sina egna förutsättningar, är att utveckla välfungerande förskolor och skolor
med kompetenta pedagoger. Det är i mötet mellan barn/elev och pedagog som utbildningen genomförs.
Förskole-, grundskole- och gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppgift är att organisera och strukturera verksamheten samt tilldela resurser så att förskolor och skolor ges goda förutsättningar att genomföra uppdraget.
Uppdragsfokus möjliggör likvärdig utbildning
Enligt skollagen ska alla barn och elever erbjudas en utbildning som tar hänsyn till barnets/elevens behov.
Varje barn och elev ska ges stöd och stimulans så att hen utvecklas så långt som möjligt. Detta krav ställer
skollagen på varje förskola, skola respektive skolhuvudman oberoende av barnens/elevernas förutsättningar. Således åligger det de tre skolnämnderna att utveckla en likvärdig verksamhet som har kompetens
att stödja, stimulera och utmana varje barn och elev.
Likvärdigheten utgår ifrån skollagen, läroplanerna och övriga skolförfattningar. Malmös utbildningsverksamhet har haft en positiv utveckling under flera år, bland annat med resultatförbättringar i stadens skolor.
Likvärdigheten mellan elevernas och skolornas resultat har dock inte förbättrats.
Fortfarande visar forskning (Skolverkets lägesbedömning 2017, Rapport 455, s. 40-41) att elevernas prestationer i första hand avgörs av deras socioekonomiska bakgrund så som vårdnadshavarnas utbildningsbakgrund. Förskolans, skolans och pedagogernas arbete avgör endast i andra hand elevernas resultat. Det
rimmar inte med skollagens krav och utbildningens kompensatoriska uppdrag. För att leva upp till skollagen behöver utbildningen systematiskt utvecklas så att varje pedagog, arbetslag, förskola/skola och skolhuvudman ständigt förbättrar sin praktik. Pedagoger och förskolor/skolor samt skolhuvudmannen behöver utgå från läroplanen för respektive verksamhet och ta sin utgångspunkt i den när utbildningen planeras, genomförs och följs upp.
Skolnämnderna och Malmö stad har ett stort arbete framför sig för att möjliggöra och säkerställa ett systematiskt arbete utifrån hela läroplanen inom respektive utbildningsverksamhet. Endast genom att leva
upp till uppdraget så som det definieras i läroplanerna kan Malmö stads utbildning utvecklas i relation till
barns och elevers behov och skollagens krav. Endast så kan likvärdigheten öka och varje barn och elev få
den utbildning som hen behöver och har rätt till.
Nationell brist på behöriga pedagoger är en problematisk utmaning
Bristen på utbildade och behöriga förskollärare, fritidspedagoger och lärare är fortsatt allvarlig. För att
skolnämnderna och Malmö stad ska klara av att leva upp till uppdraget är behöriga och kompetenta pedagoger en av de avgörande framgångsfaktorerna.
Enligt Skolverkets prognos från 2016 behöver skolhuvudmännen rekrytera 77 000 lärare, förskollärare och

fritidspedagoger de kommande fem åren för att brist ska undvikas. Från lärarutbildningen examineras
ungefär 8 000 per år och av dessa börjar inte alla arbeta som lärare. Det innebär att Sverige står inför en
brist i storleksordningen om 40 000 lärare och förskollärare om fem år. Arbetsförmedlingen bedömer att
förskollärare är det största bristyrket i Sverige.
Utbildning är en framgångsfaktor som ger effekter för hela Malmö
Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Skollagen säger tydligt att alla ska ha lika tillgång till
utbildning i skolväsendet, oberoende av geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden. En
inkluderande utbildning av god kvalitet är dessutom en av de viktigaste grunderna för välfärd och hälsa i
varje samhälle. Att utbilda barn, ungdomar och vuxna är en avgörande faktor för att ge varje individ bästa
möjliga förutsättningar till arbete och självförsörjning men även i att bidra till utvecklingen av ett demokratiskt och hållbart samhällsbygge.
Gymnasiebehörighet, utbildningsnivå och sysselsättningsgrad
Gymnasiebehörigheten i Malmö har ökat de senaste åren. 2018 blev 83,7 procent av eleverna i nionde
klass behöriga till gymnasiet jämfört med 81,4 procent 2017. Att ytterligare öka andelen elever som når
behörighet till gymnasiet är en prioriterad fråga för skolnämnderna då en fullständig gymnasieutbildning, i
de allra flesta fall, är en förutsättning för att etablera sig i samhället och på arbetsmarknaden. Detta är
centralt såväl i ett individperspektiv som i ett samhällsekonomiskt perspektiv.
På grund av en lång och stabil högkonjunktur ökar sysselsättningsgraden samtidigt som arbetslösheten
minskar i såväl riket som i Malmö. I Malmö fortsätter, trots detta, andelen arbetslösa att ligga på en alltför
hög nivå. Idag saknar cirka 17 procent av Malmös befolkning i åldern 20–64 år en utbildning motsvarande
gymnasienivå. Arbetslösheten för arbetssökande med högst förgymnasial utbildning låg i oktober 2018 på
cirka 39 procent. Vid samma mättillfälle var arbetslösheten i Malmö för personer med gymnasieutbildning
cirka 13 procent samt 8,5 procent för personer med eftergymnasial utbildning (Arbetsförmedlingen och
SCB). Statistiken visar tydligt att befolkningens utbildningsnivå har en stor påverkan på sysselsättningsgraden. I Malmö utgör gruppen med högst förgymnasial utbildning en betydande andel av de som har ekonomiskt bistånd som huvudsaklig försörjning.
Samtidigt som arbetslösheten i Malmö är hög finns en växande brist på arbetskraft i allt fler sektorer på
Malmös arbetsmarknad. Idag motsvarar inte utbildningsnivån hos Malmöborna i tillräckligt hög grad efterfrågan på arbetskraft. Särskilt svår är matchningen för den relativt stora grupp av arbetslösa som saknar
fullständig grundskoleutbildning.
Malmös utbildningsutbud måste därför i högre grad möta upp den utmaning som finns i gapet mellan
arbetsmarknadens behov och den utbildade arbetskraften samt möta Malmöbornas behov av utbildning
under hela livet; genom förskola, grundskola och gymnasium till vuxenutbildning, och högre utbildning,
samt erbjuda alla människor lika möjlighet till livslångt lärande som gynnar deltagande i arbetsliv och samhälle.

Här följer en beskrivning av beslut, händelser och förändringar i omvärlden som är specifika för förskolenämndens verksamhet.

Förändringar i befolkningsprognosen är av central betydelse för bedömningarna av det samlade lokalbehovet men även kring behovet av medarbetare och stödresurser i organisationen.
Den senaste befolkningsprognosen, som beslutades av kommunstyrelsen i juni 2018, skiljde sig från tidigare års befolkningsprognos. Befolkningen i åldersgruppen 1-5 år ökar fortfarande men i en lägre takt än
tidigare bedömningar, vilket illustreras i diagrammet nedan. Om kommande befolkningsprognos skiljer sig
mot tidigare bedömningar behöver detta tas i beaktande i nämndens planering framöver.

Efterfrågan av förskoleplatser har successivt ökat de senaste åren. 2019 bedöms nästan 90 procent av
stadens barn i förskoleålder ha eller önska plats inom förskoleverksamheten. Förskolenämndens bedömning om det långsiktiga behovet av förskoleplatser inom lokalplaneringen bygger på en konstant efterfrågan om 90 procent.
Samtidigt har andelen barn inskrivna hos de fristående huvudmännen ökat och bedöms för 2019 hamna
runt 17 procent av de totala platserna. Förskolenämndens bedömningar vid lokalplanering utgår emellertid
från antagandet att alla enligt befolkningsprognosen tillkommande barn hanteras inom den kommunala
verksamheten.

Ny läroplan för förskolan
Den 1 juli 2019 träder en reviderad läroplan för förskolan i kraft. Den största förändringen i läroplanen är
ett nytt avsnitt om förskollärares ansvar i undervisning. Vidare har uppdraget om bland annat jämställdhet,
hållbar utveckling och lek förtydligats. Det gäller även barns integritet, språkutveckling, digital kompetens,
de nationella minoriteternas rätt till sina språk och kulturer och rätt till svenskt teckenspråk.
Läroplanen för förskolan är tillsammans med skollagen viktiga styrdokument för förskolenämndens verksamheter. Revideringen av läroplanen innebär en ambitionshöjning som ställer krav på att det finns kompetens för att implementera och leva upp till läroplanens mål och riktlinjer. Revideringen ställer också krav
på förutsättningarna för professionen att genomföra uppdraget.
Skolchefsuppdrag inrättat
Enligt skollagen ska varje huvudman biträdas av en skolchef med uppdrag att se till att föreskrifter som
gäller för utbildningen följs. Förskolenämnden har utsett förskoledirektören till skolchef för den kommunala förskoleverksamheten från och med den 1 januari 2019. Ett centralt uppdrag för skolchefen är att
samordna det systematiska kvalitetsarbetet samt hantera brister som kan uppstå i förhållande till föreskrifterna.
FN:s barnkonvention blir svensk lag
Från den 1 januari 2020 gäller barnkonventionens 42 första artiklar som lag i Sverige. Den nya lagen
kommer att heta barnrättslagen. En inkorporering av barnkonventionen ska bidra till att synliggöra barnets
rättigheter och vara ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet. Utvecklingsarbetet kring barns rättigheter på kommunens förskolor utgår ifrån värdegrundsuppdraget
i skollagen och förskolans läroplan som bär med sig barnkonventionens grundprinciper.
Ägar- och ledningsprövning för enskilda huvudmän

Den 1 januari 2019 trädde nya bestämmelser gällande fristående förskolor i kraft. Dessa innebär att förskolenämnden i samband med godkännande av huvudmän som vill starta fristående förskola samt även i
samband med tillsyn kommer att göra en så kallad ägar- och ledningsprövning. Detta innebär att ytterligare uppdrag tillfaller förskolenämndens myndighetsansvar. De nya bestämmelserna ger kommunerna
möjlighet att ta ut en avgift för ansökningar om godkännande för fristående förskola. Förskolenämnden
har föreslagit för kommunfullmäktige att Malmö stad bör ta ut avgifter för godkännande för ansökan om
nyetablering av en förskoleenhet, samt vid godkännande av en ny huvudman för en befintlig förskoleenhet.
Regeringen utreder pedagogisk omsorg
I augusti 2018 tillsatte regeringen utredningen Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg.
Utredaren ska bland annat kartlägga och analysera om pedagogisk omsorg stimulerar barns utveckling och
lärande i tillräcklig grad och om den förbereder barnen för fortsatt lärande. Utredningen ska också jämföra
pedagogisk omsorg och förskola samt analysera om verksamhetsformerna ger barn likvärdiga förutsättningar inför start i förskoleklass. Utifrån analysen ska utredningen lämna förslag på hur barns likvärdiga
förutsättningar inför start i förskoleklass kan främjas. Redovisning av uppdraget ska ske senast 30 september 2019. Beroende på vilka förslag utredningen lämnar kan dess slutsatser få ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för förskolenämndens verksamhet.

Inför regeringsbildningen i januari 2019 slöt de blivande regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet en sakpolitisk överenskommelse med Centerpartiet och Liberalerna. I överenskommelsen lyfts
bland annat att Sverige ska ha höga ambitioner som kunskapsnation och att det behövs en politik för att
ge mer likvärdiga förutsättningar för alla elever att klara skolan. Förslag som kan påverka förskolenämndens verksamhet är till exempel förslaget om obligatorisk språkförskola för nyanlända barn från tre år
samt förslaget om att investera i goda lärmiljöer och små grupper i förskola och fritidshem. Ytterligare
förslag som sannolikt kan påverka förskolan är ett införande av 10-årig grundskola och den så kallade
familjeveckan. I överenskommelsen ingår även en utredning om att skapa förutsättningar för statligt huvudmannaskap för skolan.
I vårpropositionen och vårändringsbudgeten för 2019 föreslås en fortsatt finansiering till Delegationen
mot segregation, och en förstärkning av statsbidraget till kommuner med socioekonomiskt utsatta områden. Även detta är relevant för Malmö stad och förskolenämnden.

Förskolenämnden i Malmö har en unik roll i Sverige som innebär både möjligheter och skyldigheter att
uppmärksamma och driva frågor som är viktiga för förskolan i Malmö och i Sverige. Förverkligandet av
visionen om barnens bästa förskola är även delvis beroende av beslut på den nationella nivån. Därför
krävs ett proaktivt, långsiktigt och transparent omvärlds- och opinionsarbete, med utgångspunkt i kommunfullmäktiges program för Malmö stads strategiska omvärldsarbete (STK-2015-1006).
Prioriterade frågor för de kommande åren är följande:
•

•
•

Omvandla de riktade statsbidragen till förskolan till generella statsbidrag till sektorn förskola. Ha
tillit till att professionen och huvudmännen fördelar resurserna så att likvärdigheten och professionens förutsättningar stärks utifrån barnens behov och de lokala förhållandena. Behålls de riktade statsbidragen bör förskolan jämställas med skolan i satsningarna förstelärare och lärarlönelyftet. Resursfördelningen ska spegla det forskningen pekar ut – att tidiga satsningar lönar sig.
Riksdagens arbete med förskolepolitik behöver i hög grad bygga på aktuell forskning. Det behövs
en nationell förskolepolitik som inkluderar bredden av faktorer som påverkar barnens välbefinnande, lärande och utveckling i förskolan.
Forskningsanslagen med fokus på förskolan behöver öka. Trots att cirka 500 000 barn går i förskolan i Sverige, och trots att förskolan är en egen skolform, saknas fortfarande forskning inom
flera viktiga områden med fokus på förskolan.

Förskolan spelar en avgörande roll i arbetet med att skapa ett mer socialt hållbart Malmö. Genom att planera och skapa förutsättningar för en likvärdig förskola med god kvalitet kan förskolenämnden bidra till
att förbättra barnens hälsa både i ett kortsiktigt och i ett långsiktigt perspektiv och minska skillnaderna när
det gäller barns förutsättningar i livet. Barnens behov och perspektiv måste dock ägas av hela Malmö stad.
En samverkan och samsyn mellan Malmö stads nämnder och förvaltningar utifrån barnens behov kommer att bli än viktigare i en växande stad. Målkonflikter kommer att fortsätta att uppstå och för att möta
dessa krävs nya och gemensamma synsätt och lösningar. I detta avsnitt beskrivs de behov av förändringar
i Malmö stad som helhet som förskolenämnden ser för att ytterligare möjliggöra förbättringar av arbetet
kring Malmös barn.

Att en fjärdedel av Malmös barn växer upp under ekonomiskt utsatta förhållanden innebär en stor utmaning för barnen och för de verksamheter de befinner sig i. Medarbetare i förskolenämndens verksamheter
ser, möter och måste förhålla sig till dessa utmaningar varje dag. De har också i uppdrag att i mötet med
barnen kompensera för stadens ojämlika förhållanden. Samtidigt sjunker andelen förskollärare och en
fortsatt hög andel av barnskötarna är outbildade. Professionen som ska borga för att förskolans kompensatoriska uppdrag förverkligas får därmed bära ett allt tyngre ansvar. Dessutom innebär förskolenämndens
ökade lokalkostnader att verksamhetens resurser begränsas. Denna utveckling sker utifrån ett läge där
förskoleverksamheten redan har ett lågt kostnadsläge.
Malmös nämnder behöver därför än mer sluta upp kring barnen. Malmös förskolor är en bra arena för att
ge stadens barn förutsättningar för en rolig, trygg och lärorik barndom, och jämlika livsvillkor på sikt. Men
för att lyckas med det behöver flera nämnder, processer och professioner samverka. Stadens utmaningar
ger till exempel argument för att stärka socialtjänstens och förskolans samarbete ytterligare. Förskolan är
en central plats i barnens liv och kan vara en arena där socialtjänsten skulle kunna ha en än mer närvarande roll i vardagen. Tillsammans med förskolans profession skulle socialtjänsten kunna förbättra möjligheterna att ge barnen det stöd de behöver och har rätt till utifrån sina behov. Under 2020 vill förskolenämnden, tillsammans med arbetsmarknads- och socialnämnden, fördjupa sig i möjligheterna att stärka
det gemensamma arbetet för Malmös barn i linje med detta.
En förutsättning för förändrad och förstärkt samverkan är emellertid att varje nämnd ges grundläggande
förutsättningar att fullt ut lägga kraft på sitt kärnuppdrag samt att det skapas tillit mellan stadens olika
nämnder. Det är av största vikt att samverkan mellan nämnder utgår från en gemensam bild av behoven
utifrån respektive kärnuppdrag. Med en sådan grund att stå på kan värdefullt samarbete mellan olika
nämnder och professioner stärkas.
Med anledning av ovanstående efterfrågar förskolenämnden även en tydligare prioritering och effektiv
koordinering av de tvärsektoriella satsningarna som görs i staden. Många av de samverkanssatsningar som
pågår har lovvärda syften, men de tar sällan hänsyn till nämnders kärnuppdrag. Ett exempel är Communities that Care (CTC). Satsningarna tenderar att bli stuprör var och en för sig. Detta innebär dels en risk att
satsningarna inte i tillräcklig utsträckning skapar ett värde för barnen, dels att förskolans medarbetare och
ledare får lägga stora resurser på att sätta sig in i och medverka i processer som inte alltid har en tydlig
koppling till kärnuppdraget. Nämnderna behöver ges möjlighet att koncentrera sig på sina kärnuppdrag.
Det ger i sig grundläggande förutsättningar för ett effektivt förebyggande arbete i Malmö stad med fokus
på barnen.

Utvecklingen av lokalkostnaderna inom förskoleverksamheten kräver särskild uppmärksamhet och gemensamt fokus i Malmö stad framöver. Lokalkostnaderna per inskrivet barn i kommunala förskolor ökar
och skillnaden mot riksgenomsnittet är sedan tidigare relativt stor. Detta framgår av diagrammet nedan.

Förskolenämndens mål om likvärdig kvalitet i den fysiska miljön, att Malmö är en tät stad samt de ambitioner som staden har kring ytor bedöms påverka förskolenämndens lokalkostnader. Förskolenämnden ser
att det krävs ett gemensamt förhållningssätt vid stadens planering och till framtidens förskolemiljöer. De
av stadens nämnder som inom ramen för sina ansvarsområden arbetar med förskolelokaler behöver ta ett
gemensamt ansvar för att motverka lokalkostnadsutvecklingen.
Strategiska investeringar kräver finansiering i särskild ordning
Förskolenämnden anser att det finns ett behov av att hantera finansieringen av stadens gemensamma utveckling i utbyggnadsområden och utvecklingsområden i särskild ordning. Det är väsentligt att belysa de
ekonomiska konsekvenserna av att tillgodose behoven av samhällsservice och därmed förskola i utbyggnadsområden som till exempel Hyllie, Västra hamnen, Limhamns sjöstad och Norra Sorgenfri. Samtidigt
ser förskolenämnden dessa åtgärder som nödvändiga för kommunens utveckling och attraktionskraft,
särskilt med tanke på Malmös unga befolkning. Befolkningsutvecklingen i dessa områden och bedömningen av förskolebehovet bygger på nyckeltal kring vilket behov av förskoleplatser som de olika typerna av
bostäder genererar, vilket inte är liktydigt med befolkningsutvecklingen i staden som helhet.
I Malmö pågår vidare utvecklingsarbete i flera så kallade utvecklingsområden. Detta är större områden i
befintlig stadsmiljö som är under förändring. Ett av dessa områden är Amiralsstaden i de östra delarna av
staden. Initiativet till Amiralsstaden kommer från Malmökommissionen, som menade att det behövs ett
stadsutvecklingsprojekt där den fysiska planeringen bidrar till att förbättra ojämlika förutsättningar lokalt,
och på längre sikt även för hela Malmö.
I förskolenämndens planering kring Amiralsstaden ingår ett visst antal nya förskoleplatser som också återfinns i servicenämndens investeringsplanering, samt avvecklingar av lägenhetslokaler som inte kan vara
kvar vid förtätning med nya bostäder. Omställningen från befintliga lägenhetslokaler till nybyggda förskolor medför ökade kostnader för nämnden. Fastighetsägarna i området förväntas också svara för en betydande del av lokaler till nya förskolor som behövs för det behov som nya bostäder genererar. En central
fråga är hur fastighetsägarna i området kommer att verka för att tillgodose det behov av förskoleplatser
som planerade nya bostäder kommer att generera. I nuläget råder osäkerheter både vad gäller konkreta
planeringsförutsättningar, exempelvis ambitioner om nya förskolor i kommande detaljplaner, och vad
gäller finansiering av de åtgärder som bör genomföras. Det är därför svårt för förskolenämnden att initiera
en heltäckande planering.

Förskolenämndens planering sedan tidigare är att lokaler motsvarande 350 platser ska överlämnas till
grundskolan. Bedömningen i nuläget är dock att de osäkra planeringsförutsättningarna och de ekonomiska
konsekvenserna medför att överlämning av platser till grundskolan inte längre kan räknas med i planeringen. Detta innebär att grundskolenämnden kan behöva etablera en ny grundskola i området, något som
hittills inte ingått i planeringen.
Förtätning av staden kräver flexibilitet
Flera av kraven som ställs på stadens förskolemiljöer i tidiga planskeden har påtagliga konsekvenser för
utvecklingen av förskolenämndens verksamhet och dess lokalkostnader. Det finns därför ett behov av en
större samsyn och samordning inom Malmö stad.
Ett exempel är effekterna av de krav som ställs på förskolors friytor. Förskolenämnden anser att friytornas
storlek bör bedömas utifrån tomtens och verksamhetens förutsättningar istället för utifrån statiska mått
om 30 kvm/barn. Flexibla byggrätter och mått på friytor kan innebära flera verksamhetsmässiga fördelar
och möjliggör även mer kostnadseffektiva förskolebyggnader som kan begränsa förskolenämndens lokalkostnadsökning. Domen i mark- och miljööverdomstolen, 2018-06-20, visar också på att det inte är avgörande med ett visst antal kvadratmeter per barn i inne- och utemiljön. Förskolenämnden bedömer att en
flexibilitet när det gäller friytor inte i sig behöver äventyra utemiljöns pedagogiska kvalitet och möjligheterna för förskolans profession att arbeta enligt läroplanen. Det är en del av den pedagogiska personalens
ansvar på förskolan att planera den dagliga vistelsen, vilket innebär att alla barn inte vistas ute samtidigt.
Översiktliga beräkningar tyder på att den samlade investeringsramen borde kunna minskas. Generellt
skulle antalet platser kunna utökas med 20 procent om 25 kvm per barn tillämpas i stället för 30 kvm. Om
förutsättningarna inom befintliga förskolor tas med i beräkningarna bör de samlade behoven av åtgärder
påverkas i än högre grad. Ett alternativ kan också vara att utgå ifrån närvarande barn istället för inskrivna
barn, då närvaron bedöms uppgå till 80-90 procent av andelen inskrivna barn.
Ett annat exempel är parkeringsfrågan, där Malmö stads parkeringsnorm i praktiken är mer styrande än
nationella regelverk som skollagen och plan- och bygglagen. Detta trots att plan- och bygglagen anger att
förskolornas utemiljö ska prioriteras framför parkeringsplatser. Förskolenämnden tvingas till dyra parkeringsköp som ett led i att finansiera parkeringshus. Parkeringsplatserna används inte eftersom förskolenämnden inte anvisar parkeringsplatser till personal och den slutliga effekten är att det påverkar lokalkostnaderna utan att tillföra något värde för barnen.
Ökat samutnyttjande av funktioner krävs
Översiktsplanen belyser samutnyttjande av ytor som en nödvändighet för att hushålla med markresurser
och skapa en tät stad. För att sträva efter ett effektivt markutnyttjande behöver samtliga Malmö stads serviceverksamheter sträva efter ett ökat samutnyttjande av både lokaler och uteytor. Exempelvis kan förskolor med fördel placeras i anslutning till parker, så att förskolans friytor kan nyttjas av allmänheten efter
verksamhetstid, men också så att parken kan nyttjas av förskoleverksamheten. Vissa kommuner utgår då
ifrån att förskolornas friyta ska uppgå till 20 kvm/barn.
För att möjliggöra samutnyttjande av ytor är det dock väsentligt att enskilda nämnder inte belastas med
ökade kostnader för exempelvis slitage till följd av samutnyttjande. För samutnyttjande krävs metoder för
samfinansiering och en kommungemensam strategi för samutnyttjande och de kostnader som det kan
medföra. En sådan metod kan, som lyfts i Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö, exempelvis vara att
ekonomiska resurser och kostnader för samutnyttjande fördelas geografiskt.
Modeller för internhyra och hyreskompensation bör ses över
Att bygga nya förskolor leder till ökade kostnader för nämnden och detta minskar det ekonomiska utrymmet för att bedriva undervisning och annan pedagogisk verksamhet. Lokalkostnaderna för förskolorna
är högre än i andra kommuner. Det innebär även att lokalkostnadsersättningen till enskilda huvudmän är
relativt hög och ökar.
Malmö stad har en särskild internhyresmodell för förskolor som till viss del avviker från den skolhyresmodell som finns. Förskolornas internhyresmodell innehåller en reglering kopplad till marknadshyra. Modellen har också gett den tidigare stadsdelsorganisationen möjlighet att teckna hyresavtal med ett eget an-

svar för underhåll. Detta har inneburit att förskolenämnden fått ta ett större ansvar för eftersatt underhåll i
vissa områden. Modellen har funnits i många år och det finns en risk att detta har bidragit till ökningen av
förskolenämndens lokalkostnader. Det finns också delar i hyressättningen, till exempel den internränta
som beräknas för nya hyresavtal, som innebär att hyreskostnaderna blir högre än stadens verkliga kostnad.
Sedan 2017 får förskolenämnden och grundskolenämnden en utökad demografikompensation som ska
kompensera nämnderna för de nya invånare som tillkommer under budgetåret och det större åtagande
som detta innebär för nämnderna. Detta till följd av att hyreskostnaden för barn i nya förskolor är högre
än den genomsnittliga hyreskostnaden i befintligt bestånd. Denna extra kompensation utgår endast om det
finns en befolkningsökning i aktuell åldersgrupp. Det är huvudsakligen andra faktorer än befolkningsutvecklingen som driver förskolenämndens utbyggnadsbehov. Detta gör att det extra kommunbidraget till
förskolenämnden uteblir eller blir litet och därför är modellen verkningslös för förskolenämnden i rådande
läge.
Förskolenämnden anser att det krävs en översyn av modellerna för internhyror och hyreskompensation
inför kommande budgetår.

Förskolenämnden menar att Malmö stads fortsatta utveckling genom digitalisering och IT kräver ett robust och sammanhållet arbete på kommunövergripande nivå. En viktig utgångspunkt för arbetet är regeringens digitaliseringsstrategi och Malmö stads program för digitalisering – Det digitala Malmö.
Förskolenämnden anser vidare att det fortsatta digitaliseringsarbetet förutsätter en tydlig organisation och
ansvarsfördelning i staden såväl som i förvaltningen med nära dialog mellan användare, informationsägare,
systemförvaltare och systemägare. Förskolenämnden vill understryka vikten av att det kommungemensamma digitaliseringsarbetet genomförs i nära dialog med stadens förvaltningar för att säkerställa en utveckling av kommungemensamma digitala system och verktyg som är anpassade efter verksamheternas
behov av utvecklade verksamhetsprocesser, kommunikation samt säker informationshantering utifrån
rådande lagkrav. Ett exempel på detta är behovet av ett IT-system som stödjer en effektiv resurs- och
bemanningsplanering. Detta bedöms vara av stor betydelse för utvecklingen av en effektiv verksamhet i
den personaltäta verksamhet som förskolan är. Det skulle även skapa utvecklingsmöjligheter för att främja
tid för professionen till mötet mellan medarbetare och barn samt vårdnadshavare. Ett annat exempel är
möjligheten att utveckla e-tjänster för kommunikation mellan förskolorna och vårdnadshavare för att
digitalt åstadkomma ett säkert informationsutbyte och bidra till att tillgodose vårdnadshavarnas insyn och
delaktighet i verksamheten.
Under 2018 gjordes omfattande digitaliseringsinsatser inom nämndens verksamhet. Exempel på dessa är
vistelsetidsprojektet (VISP) - ett system för att följa barns vistelsetid på förskolan, införande av digital
arbetsplats (IDA) och utbyggnad av Wi-Fi på förskolor. Dessa satsningar genomfördes i samarbete med
de centrala IT-funktionerna i staden och förskolenämnden vill understryka vikten av ett fortsatt kommungemensamt samarbete.
En likvärdig tillgång till digitala verktyg och kanaler är en viktig förutsättning för att det pedagogiska uppdraget på förskolorna ska kunna genomföras utifrån läroplanen. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som krävs för att leva och verka i ett modernt samhälle. Alla barn
ska få likvärdiga möjligheter att utveckla en digital kompetens. I förskoleverksamhetens digitaliseringsstrategi som sträcker sig över åren 2019-2022, är fokus på fyra områden; barns digitala kompetens, relationen
mellan förvaltningen och vårdnadshavare, digitalt utvecklingsarbete som en del av verksamhetsutvecklingen samt support, förvaltning och drift. Detta är utgångspunkten för det fortsatta arbetet.
Förskoleförvaltningen ska säkerställa en trygg och säker informationshantering, samt användarnas tillit till
de digitala verktygen som en integrerad del av digitaliseringsprocessen. Förskoleverksamheten lyder under
stark sekretess och förskolenämnden vill understryka vikten av utvecklingen av digitala system och verktyg
på central nivå såväl som på förvaltningsnivå som har adekvata skyddsnivåer. Det finns även behov av
fortsatta satsningar och åtgärder gällande informationssäkerhet utifrån GDPR och IT-säkerhet.

Här besvarar nämnden följande frågor:
•
•
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling har nämnden genomfört
senaste tiden som har betydelse för kommande år?
Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom
nämnden framöver och varför?
Hur planerar nämnden att finansiera kommande verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller
kvalitetsutveckling?

Förskolenämnden har ett uppdrag att erbjuda Malmös barn en likvärdig utbildning av hög kvalitet. För att
uppnå detta riktas de utvecklingsinsatser som förskolenämnden som huvudman genomför framför allt
mot att stärka förskolornas ekonomiska, materiella, personella och organisatoriska förutsättningar att uppfylla de nationella målen. Under förra mandatperioden sorterades förskolenämndens insatser inom tre
områden: kvalitet, kompetens och kapacitet.
Kvalitet
Grunden för att utveckla utbildningen är att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete inom hela organisationen – såväl på övergripande nivå som på alla förskolor. Förskolenämnden har tagit fram en modell
för det systematiska kvalitetsarbetet som baseras på dialog och dokumentation på olika organisatoriska
nivåer. Modellen utvecklas kontinuerligt i syfte att förbättra underlagen för strategiska beslut.
Förskolenämnden har på olika sätt stärkt förskolornas förutsättningar att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Hösten 2017 infördes fastställda ramar för tid och kvalitativt innehåll för verksamhetsutveckling i förskolan – benämnt tid för verksamhetsutveckling. Detta har gett förskollärare, barnskötare och
pedagoger bättre förutsättningar att reflektera och lära tillsammans med kollegor samt att dokumentera,
analysera, observera och följa upp, vilka är viktiga komponenter i ett systematiskt kvalitetsarbete.
Med syftet att utveckla utbildningen i förskolorna och att bidra till ett kollegialt lärande har också en modell för utvecklingsbesök tagits fram. Med utgångspunkt i skattningar som görs både av arbetslagen och av
kollegor inom utbildningsområdet förs en fördjupad pedagogisk dialog om det egna arbetet.
I förskolenämndens kvalitetsmodell ingår att identifiera ett prioriterat utvecklingsområde för hela organisationen. I de två områden som prioriterats sedan 2013 (språkutveckling med fokus på flerspråkighet och
modersmål samt alla barns rätt till stöd) har en ökad måluppfyllelse skett. Detta framgår av nämndens
uppföljningar.
En viktig utgångspunkt för arbetet de senaste åren har varit att skapa en stödjande organisation som ger
förskolorna förutsättningar att genomföra sitt uppdrag. En viktig förändring var organisationsutvecklingen
år 2016 som med de nyinrättade yrkesrollerna biträdande förskolechef och förste förskollärare gav förutsättningar för ett nära ledarskap. Det nya sättet att organisera ledarskapet gav bland annat förskolecheferna
förutsättningar att anta en mer strategisk roll och att mer fokus kunde läggas på att utveckla den pedagogiska kvaliteten. Därutöver har stödfunktioner i form av team (pedagogiska utvecklingsteam, specialpedagog- och psykologteam samt administrativa team) organiserats inom utbildningsområdena för att på så vis
komma nära förskolornas verksamhet. Dessa sätt att organisera har bidragit till avlastning och kompetenshöjning bland förskolorna vilket i sin tur ger bättre förutsättningar för en förskola av hög kvalitet.
Kompetens
Kompetens är enligt forskning en nyckelfaktor för kvalitet inom förskolan och förskolenämnden har prioriterat insatser för att behålla och kompetensutveckla befintliga medarbetare samt att rekrytera nya medarbetare. Tid för verksamhetsutveckling, det nära ledarskapet och utvecklingsbesöken förväntas leda till att
göra arbetet i förskolan mer attraktivt, vilket är positivt för nämndens stora rekryteringsutmaningar. Utö-

ver dessa utvecklingsinsatser har arbete genomförts för att synliggöra förskoleförvaltningen som arbetsgivare, bland annat genom konceptet Förskolekarriär och ambassadörsprogrammet.
Förskolenämnden har också haft ett riktat arbete för att stärka kompetensen bland barnskötarna. Flera
interna utbildningar har genomförts, såsom uppdrags-, introduktions- och femdagarsutbildningar. Förskoleförvaltningen har därtill ett nära samarbete med framför allt gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen samt arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Även Arbetsförmedlingen är en viktig samarbetspartner.
Dessa samarbeten har genererat olika arbetsmarknadspolitiska insatser såsom traineer, förskoletalanger
och kommande introduktionsjobb för potentiella medarbetare. Insatserna har lett till att barnskötare med
formell kompetens har ökat från 50 procent år 2016 till 56 procent.
En strategisk resurs- och bemanningsplanering är ytterligare ett sätt att ge förskolorna de personella förutsättningar som behövs för att uppfylla de nationella målen. Införandet av bemanningsteam i de fem utbildningsområdena och utbildningsinsatser inom resurs- och bemanningsplanering har lett till att antalet
timavlönade medarbetare har minskat och att det finns bättre förutsättningar för stabila pedagogiska relationer mellan barnen och förskolepersonalen. Bemanningsteamen har därtill gjort att barnen i högre utsträckning möter utbildad personal.
Sedan förskolenämndens ansvar trädde i kraft har andelen timavlönade barnskötare minskat avsevärt, från
drygt 14 procent år 2013 till knappt fem procent år 2018. Detta är resultatet av ett målinriktat arbete för
att öka kontinuiteten för barn, medarbetare och vårdnadshavare.
Förskolenämndens verksamhet har inom ramen för det så kallade vistelsetidsprojektet (VISP) infört och
implementerat ett digitalt verktyg för att registrera barns närvaro. Att följa barns faktiska vistelsetid möjliggör en strategisk resurs- och bemanningsplanering som utgår från barnens behov och bidrar till en ökad
trygghet och säkerhet för barnen.
Kapacitet
Lokaler och utemiljöer utgör viktiga materiella förutsättningar för förskolornas måluppfyllelse. Välplanerade lokaler ger exempelvis bättre förutsättningar att organisera barngrupperna på ett ändamålsenligt sätt
under dagen och att utveckla de pedagogiska miljöerna.
Under förra mandatperioden fanns ett stort behov av att bygga ut förskoleverksamheten för att möta den
växande befolkningens efterfrågan på platser. Även ersättning av lokaler som av olika skäl behövde avvecklas, som lämnades till grundskolan, skärpta myndighetskrav samt höga ambitioner kring stadens utveckling påverkade nämndens arbete med kapacitet. Arbetet ledde till 5 000 nya platser samtidigt som
2 500 platser avvecklades. Tillskottet av nya platser innebar förutsättningar för att anpassa antalet barn till
lokalernas förutsättningar i befintliga förskolor, vilket också förbättrat arbetsmiljön på dessa förskolor.
Insatserna för att förbättra den materiella standarden har stärkt förskolornas förutsättningar att uppfylla de
nationella målen. Platstillgången är i dagsläget tillräcklig för att hantera efterfrågan, dock är lokalkostnadsutvecklingen en stor utmaning.
Effektiv verksamhetsutveckling
Avslutningsvis kan förskolenämnden konstatera att utvecklingsinsatserna ovan har genomförts med lägre
kostnader än vad som kan förväntas utifrån stadens förutsättningar. Nedanstående diagram visar nettokostnadsavvikelsen för Malmö stads olika kommunala verksamheter.

Nettokostnadsavvikelsen är skillnaden mellan vad verksamheten borde kosta enligt kostnadsutjämningssystemet om verksamheten bedrivs med genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet, och vad den faktiskt
har kostat det aktuella året. En negativ nettokostnadsavvikelse ska tolkas som att kostnaderna är lägre än
vad behovet indikerar. För 2017 låg Malmö stads nettokostnadsavvikelse för förskoleverksamheten på - 6
procent. Omräknat innebär det 158 Mkr vilket kan bero på lägre kostnader eller högre effektivitet.
Nämnden strävar efter kontinuerliga förbättringar och effektiviseringar. Det sker en ständig anpassning av
stödfunktioner, arbetssätt och rutiner, även i samarbete med andra nämnder. De förändringar som genomförts när det gäller exempelvis organisationsutveckling, bemanningsteam och anpassningar i förhållande till behov har också påverkat förskolenämndens möjligheter att bedriva verksamheten inom givna
ramar. Ytterligare ett exempel är effektiv sommarplanering med färre förskolor som varit öppna, vilket
bättre stått i relation till barnens behov av förskola och skapat förutsättningar för en mer effektiv bemanningsplanering.
Samtidigt bör det poängteras att minskningen av utbildad personal i nämndens verksamhet innebär lägre
kostnader. Om andelen förskollärare hade varit på samma nivå som 2014 hade kostnaderna varit 60 Mkr
högre. Framöver krävs det offensiva åtgärder för att möta den rådande kompetensbristen inom förskolan,
vilket är avgörande för nämndens uppdrag. En högre andel utbildad personal kommer dock att innebära
ökade kostnader för förskolorna och därmed ett behov av att höja barnpengen i motsvarande grad.

I följande avsnitt beskrivs de verksamhetsförändringar, effektiviseringar och kvalitetsutveckling som förskolenämnden ser har hög prioritet kommande år för att möta utmaningarna inom förskolan. När det
gäller vägval och fortsatt arbete med lokalplanering framgår detta av det särskilda kapitlet - Behov av investeringar i lokaler och anläggningar.

Under mandatperioden behöver förskolenämnden ytterligare fokusera på kärnuppdraget och förutsättningarna för att genomföra det. I kärnuppdraget ingår att uppfylla de nationella krav som finns på försko-

leverksamheten i skollag och läroplan. Den reviderade läroplanen innebär en ambitionshöjning som ställer
höga krav på nämndens verksamhet.
Mötet mellan barn och medarbetare är det viktigaste i nämndens verksamhet. Det i är detta möte som
kvalitet skapas. Medarbetarnas förhållningsätt och interaktionen mellan barnen och förskolans personal
har avgörande betydelse för barns lärande och utveckling. Förskolepersonalens utbildning och kompetensnivå och organisationens möjligheter att fördela kompetens för att möta förskolornas lokala behov
blir därmed avgörande framgångsfaktorer.
Förskolenämndens uppföljningar visar på komplexa samband där olika strukturella förutsättningar på
olika sätt påverkar arbetet tillsammans med barnen. Utöver personalens utbildning och kompetens, är
professionens förutsättningar (arbetssituationen på förskolorna) och förskolornas fysiska miljöer att betrakta som förutsättningar av särskild betydelse. Även barngruppernas organisation och sammansättning
är avgörande.

Förskollärare är en nyckelkompetens i nämndens verksamhet, men antalet fortsätter att minska. Andel
anställda med förskollärarexamen har sedan 2014 minskat från 36 procent till 29 procent. Antalet barn per
förskollärare har samtidigt blivit fler. Enligt den årliga SCB statistiken var det i oktober 2014 i genomsnitt
13,2 barn per heltidstjänst med förskollärarexamen. Motsvarande siffra oktober 2018 var 17,1 barn. Kompetensförsörjningen av förskollärare är en nationell utmaning och förskollärare bedöms enligt Arbetsförmedlingen (2019) vara det största bristyrket i Sverige.
Trots de senaste årens omfattande arbete för att säkerställa tillräcklig kompetens på kommunens förskolor
och ett kontinuerligt arbete för att förbättra medarbetarnas arbetsmiljö är det förskolenämndens bedömning att ytterligare insatser måste genomföras de kommande åren. Det krävs ytterligare och framåtriktade
kompetensförsörjningsinsatser när det gäller förskollärare, men också barnskötare och pedagoger med
inriktning förskola. Med anledning av den kompetensbrist som råder är det avgörande att nämnden kan
behålla de utbildade medarbetare som idag är anställda.
Sjukfrånvaron i nämndens verksamhet är fortsatt hög. Bedömningen är att de åtgärder och aktiviteter som
genomförts, pågår och planeras är långsiktigt hållbara och kan bidra till en minskad sjukfrånvaro på sikt.
Ett dilemma när det gäller utvecklingen av sjukfrånvaron är långtidssjukfrånvaron, som ofta innefattar
komplexa sjukdomsbilder där sjukvårdens tillgänglighet och ett nära samarbete med Försäkringskassan är
betydelsefullt. Det förs även kontinuerlig dialog med företagshälsovården kring insatser i organisationen
och hur det verksamhetsnära stödet från företagshälsovården på bästa sätt kan öka.
Hälsofrämjande arbete är en av de avgörande beståndsdelarna i arbetet för en god arbetsmiljö och likvärdig kvalitet i Malmö stads förskolor. Med en utmanande kompetensförsörjningssituation och sjukfrånvaro
är det av än större vikt att arbeta med strategisk och proaktiv resurs- och bemanningsplanering. På detta
sätt kan kompetensen fördelas utifrån verksamhetens situation och behov i syfte att stärka friskfaktorer
och kontinuiteten i verksamheten. Via genomförda utvecklingsinsatser och samarbeten ges en tydligare
bild över förskoledagens och professionens verkliga förutsättningar, därmed kan insatser och resurser
riktas.
Ledarförsörjning och ledarutveckling är nyckelfaktorer för verksamhetens fortsatta arbetsmiljöarbete och
kvaliteten i verksamheten. Arbetet är långsiktigt och syftar till att skapa plattformar för systematisk kvalitetsutveckling genom det systematiska arbetsmiljöarbetet samt stärka attraktiviteten som arbetsgivare vilken erbjuder en vidd av karriärmöjligheter.
För att möta den hårdnande konkurrensen både internt inom Malmö stad och externt med andra kommuner behöver förskolenämnden fortsätta arbeta på bred front med lönebildningsfrågan i flertalet yrkeskategorier inom nämndens verksamhet. Lönebildningsarbetet kräver stor medvetenhet och långsiktighet
där lönebildning är ett komplement till andra insatser för att vara en attraktiv arbetsgivare.
Även antalet utbildningsplatser inom förskollärarutbildning vid universitet och barnskötarutbildning vid

gymnasium samt antal examinerade förskollärare har stor påverkan på arbetet med kompetensförsörjning.
Förskolenämnden arbetar för ökad samverkan med Malmö universitet och deras utbildning av förskollärare samt med utbildningsanordnare för barnskötarutbildning och övrig pedagogisk personal.
Utöver detta behöver förskolenämnden arbeta för att upprätthålla och stärka den formella kompetensen
bland kommunens barnskötare och pedagoger med inriktning förskola. Nämnden söker aktivt och kontinuerligt nya arenor för att bredda urvalet av potentiella nya medarbetare i syfte att stärka den formella
kompetensen. Nämndens strävan att öka andelen män i förskolan är en del av ett strategiskt kompetensförsörjningsarbete med syfte att bredda rekryteringsbasen och främja en jämnare fördelning.
Vidare ska förskolans normer och värden genomsyra den dagliga verksamheten och mötet mellan medarbetare och barn samt vårdnadshavare genom att förmedla och förankra respekt för mänskliga rättigheter
och demokratiska värderingar. Kunskapshöjande insatser kring normkritik och HBTQ genomförs för att
stärka arbetet som sker i dessa möten. Det planeras även för satsningar på chefer och ledares kommunikativa ledarskap, för att stärka relationerna och tilliten internt i organisationen och mellan förskolorna och
barnens vårdnadshavare. Organisationens interna och externa kommunikation är även viktig för förtroendet för verksamheten generellt sett.
Professionens förutsättningar behöver stärkas
Trots ovanstående insatser kring kompetensförsörjning och arbetsmiljö kräver nuvarande situation och
utmaningar ytterligare insatser. Kraven på förskolans organisation och genomförande och även när det
gäller innehållet i verksamheten är högt ställda i de nationella styrdokumenten. Förskolans reviderade läroplan uttrycker en ambitionshöjning vad gäller förskolans pedagogiska uppdrag och förskollärarens särskilda ansvar i utbildningen.
Aktuell forskning som tagits fram i samarbete med Malmö universitet identifierar en motsättning i förskollärarnas vardag. De personal- och arbetsmiljömässiga förutsättningarna på förskolorna bedöms i många
fall inte som tillräckliga för att helt kunna möta de krav och det uppdrag som förskolan och förskollärarna
ålagts nationellt. Detta är en bild som bekräftas av förskolenämndens egna uppföljningar.
Under 2019 påbörjas ett riktat utvecklingsarbete för att skapa nya sätt att stärka förskollärarnas förutsättningar att utföra läroplansuppdraget. Fokus är på förskollärarnas arbetstid och arbetsvillkor samt på kompetens och organisering i ett likvärdighetsperspektiv. Arbetet innefattar såväl omvärldsorientering som
analys och förslag på åtgärder. Detta sker i en långsiktig process med bred förankring där såväl förskollärare som förskolechefer involveras. Insatserna handlar om att använda den kompetens som finns i verksamheten idag på ett effektivt sätt och att ge professionen de bästa förutsättningarna för att kunna utföra
det pedagogiska uppdraget tillsammans med barnen. Då blir det viktigt att fördjupa kunskaperna om hur
en förskoledag kan se ut i kommunens förskolor.
Förskolechefernas kunskap om lokala villkor på förskolorna är avgörande i det fortsatta arbetet med att
analysera och skapa fördjupad förståelse för förskolornas olika förutsättningar. Arbetet med analys av
likvärdigheten har startat upp i förskolechefsforum där likvärdig tillgång till kompetens är en viktig utgångspunkt.
Rätt bemanning och kompetens i förhållande till den organisering av barngrupperna som professionen
väljer under dagen behöver vara vägledande för det fortsatta arbetet. Som tidigare nämnts kan även vistelsetidsprojektet (VISP) bidra med fördjupad kunskap om barns närvaro eller frånvaro vid varje tidpunkt
under dagen. På så sätt får förskolorna bättre underlag för att fördela kompetens och resurser optimalt
under förskoledagen.

Enligt skollagen ska barn få gå i förskolan så mycket de behöver med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier, eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Ett eget behov kan till exempel vara att barnets föräldrar är långtidssjukskrivna, sjuk- eller förtidspensionerade. Barn
vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga med ett annat barn ska erbjudas förskola från och med ett
års ålder under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan. Barn ska också erbjudas förskola om de

behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl. Från
och med höstterminen det år då barnet fyller tre år ska kommunen erbjuda förskola i minst 525 timmar
om året (allmän förskola).
Enligt förskolenämndens resursfördelningsmodell erhåller en förskola ersättning för barn i verksamheten
beroende på om barnet har en deltids- eller heltidsplats. Ersättningen för ett deltidsbarn är hälften av ersättningen för ett barn på heltid, vilket i praktiken är allt över 15 timmar.
Andelen inskrivna deltidsbarn i Malmö stad sjunker varje år och har minskat sedan 2014 från 5,5 procent
till 3,3 procent 2018. År 2018 var knappt 700 barn inskrivna på 15 timmar i veckan, varav cirka 50 barn
gick i allmän förskola. Det fanns ytterligare cirka 600 barn vars föräldrar är föräldralediga men som beviljats utökad vistelsetid utifrån barnets behov. Det finns också barn till föräldralediga som har rätt till en
heltidsplats eftersom föräldern studerar under sin föräldraledighet. Det finns inga uppgifter om hur många
barn det handlar om. Ökningen av antalet heltidsbarn som skett de senaste åren har finansierats inom
förskolenämndens befintliga ekonomiska ram.
I Malmö delar ofta två deltidsbarn en heltidsplats i ekonomisk bemärkelse. Förskolorna organiserar deltidsbarn på olika sätt. Vissa deltidsbarn deltar i förskolan vissa dagar i veckan medan andra är i förskolan
några timmar varje dag (till exempel förmiddag eller eftermiddag alternativt tre timmar per dag). Samtidigt
skiljer sig vistelsetiderna för heltidsbarn åt mellan förskolorna vad det gäller antal timmar på förskolan per
dag. Vistelsetidssystemet, som infördes 2018, visar att det finns heltidsbarn som är relativt lite på förskolan
(15-25 timmar). Detta indikerar att nuvarande ersättningsskillnader mellan deltid och heltid inte motsvarar
behoven.
Förskolenämnden har en ambition om att alla barn ska generera samma ersättning, oavsett vistelsetid.
Detta skulle innebära bättre och mer långsiktiga planeringsförutsättningar för förskolorna som kan gynna
arbetet med barngruppernas organisering.
Barngruppernas organisering är förskolechefens ansvar. Förskolechefen ska systematisk följa upp och
planera barngruppernas storlek och sammansättning utifrån de specifika förutsättningarna på enheten.
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. 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.
En enhetlig ersättning för alla barn skulle kunna innebära minskade barngrupper. I ett övergångsskede
kommer troligtvis nuvarande deltidsbarn fortsätta i respektive barngrupp men efterhand kan antalet barn
anpassas till antalet platser på förskolorna. Om 700 deltidsbarn räknas som heltidsplatser skulle det, för
den samlade verksamheten, innebära ett behov av ytterligare 350 platser. Den totala kostnaden för denna
åtgärd med en bibehållen barnpeng är cirka 30 miljoner kronor. Ett beslut om förändring kan dock även
ge lokalmässiga konsekvenser, dvs behov av fler lokaler och därmed utökade lokalkostnader. En förutsättning för förslaget ska kunna genomföras är därför att nuvarande lokaler kan användas optimalt. För att
detta ska kunna uppnås behövs ett gemensamt förhållningssätt till stadens förskolemiljöer i hela Malmö
stad (se avsnitt om "Gemensamt förhållningssätt till stadens förskolemiljöer"). Om detta lyckas kan förskolorna använda de utökade resurserna till fler medarbetare, som i sin tur möjliggör annan organisering
av barngrupperna och även i vissa fall mindre barngrupper.
Det höga trycket under vårmånaderna relativt hösten innebär att förslaget åtminstone inledningsvis kan
komma att förstärka problemen med att erbjuda plats på just den förskola som vårdnadshavaren önskar.

För att förbättra barns uppväxtvillkor i Malmö och öka andelen barn i förskola satsar förskolenämnden
gemensamt med flera andra aktörer. Arbetet utgår ifrån behovet av gemensamt ansvarstagande för barnen
i Malmö, och grundar sig i Malmökommissionens rekommendationer om en social investeringspolitik och
demokratiserad styrning. Genom de öppna förskolorna, familjecentralerna, uppsökande verksamhet och

samverkan med den idéburna sektorn bidrar förskolenämnden med viktiga insatser för barnen, föräldrarna
och för samhället i stort.
Öppna förskolor, familjecentraler och uppsökande verksamhet
Förskolenämnden har en tydlig ambition om en fortsatt aktiv samverkan med arbetsmarknad- och socialnämnden och Region Skånes verksamheter inom familjecentralerna. Familjecentralerna arbetar målmedvetet med att främja en god hälsa för barnfamiljer och utjämna hälsoklyftor genom ett hälsofrämjande och
förebyggande arbete. Med ett familjecentrerat arbetssätt ökar chansen att upptäcka och tillgodose behov
av stöd. Dessutom kan uppsökande verksamhet bedrivas för att stimulera fler barn att gå i förskola och då
särskilt gentemot dem som behöver det allra mest, de barnfamiljer som levt en längre tid med begränsade
socioekonomiska resurser.
Utbyggnaden av familjecentraler är fortsatt prioriterat inom förskolenämnden, vilket innebär att fler familjecentraler med öppen förskola planeras under kommande år. Vid årsskiftet 2020 kommer Sesams familjecentral att flytta till nya lokaler i Törnrosens vårdcentral för att kunna erbjuda plats till barnmorskemottagning och därmed bli en komplett familjecentral. Det finns även en långt framskriden planering för att
starta en ny familjecentral vid Värnhemstorget 2020. Ytterligare områden som förskolenämnden ser som
möjliga lokaliseringar för framtida familjecentraler är Hyllie, Holma/Kroksbäck, Bellevuegården/område
Väster, Kirseberg, Oxie och Almgården. En dialog mellan berörda parter pågår löpande för att få fram
lämpliga lokaler för nyetablering inom de prioriterade områdena.
Samverkan med idéburen sektor i Malmö
Förskolenämnden arbetar med att utveckla samverkan med idéburen sektor med målsättningen att skapa
plattformar för att möta barnfamiljer i Malmö som är svåra att nå. Målet är att tillsammans utarbeta samverkansformer som förbättrar barns utveckling, hälsa, lärande och trygghet.
Förskolenämnden har de gångna åren etablerat kontakter med ett 30-tal föreningar i Malmö som har kontakter med barnfamiljer. Återkommande nätverksträffar har arrangerats och ambitionen för kommande år
är att fördjupa samverkan ytterligare med fokus på att utveckla den uppsökande verksamheten gemensamt
med de idéburna aktörerna och familjecentralerna. En särskilt viktig målgrupp är nyanlända familjer. Möjligheterna till en gemensam finansiering av denna typ av satsning undersöks för närvarande.
Alla barns rätt till mer tid i förskola
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 av förskolenämnden att erbjuda förskola 30 timmar per vecka för denna grupp så fort detta kan göras utan att kvaliteten i verksamheten påverkas i form av större barngrupper eller lokalbrist. Bedömningen är att detta kan
bidra till att fler vårdnadshavare väljer förskola för syskon under föräldraledigheten.
Ett införande av att barn till vårdnadshavare som är föräldralediga får rätt till 30 timmar per vecka skulle
innebära bättre möjligheter att planera verksamheten, med ett jämnare antal barn över veckan. Det skulle
också innebära en minskad administration för förskolorna kring ansökningar om utökad vistelsetid och
intygsinhämtning kring vårdnadshavares studier.
Förskolenämnden vill förbättra förskolornas planeringsförutsättningar genom att alla barn ska generera
samma ersättning oavsett vistelsetid. I det fall nämnden ges förutsättningar att genomföra detta kan det
finnas möjlighet att även erbjuda barn till föräldralediga 30 timmar i veckan. Ett fortsatt utredningsarbete
kring konsekvenser behöver i så fall genomföras.

Servicenämnden och tekniska nämnden ansvarar för uppförande av byggnader för samhällsservice inom
Malmö stad på uppdrag av övriga nämnder och utifrån respektive nämnds behov. Servicenämnden och
tekniska nämnden lämnar i sin budgetskrivelse en investeringsplan för år 2020-2025 som är framtagen i
samarbete med beställande nämnder. Investeringsplanen omfattar såväl beslutade (objektsgodkända av
kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller servicenämnd/teknisk nämnd) som planerade investeringar för
perioden. De planerade investeringarna är beräknade utifrån schabloner.
De beslutade och planerade investeringar leder till driftkonsekvenser som kommer att behövas finansieras
av den beställande nämnden.
Nedan beskriver nämnden sina investeringsbehov som finns i servicenämndens/tekniska nämndens investeringsplan samt hur nämnden tänker finansiera kommande driftkonsekvenser.
Förskolenämndens lokalplanering bygger på den lokalförsörjningsplan som fastställdes i oktober 2018. De
planerade förskoleplatser som följer av servicenämndens investeringsplanering är en del av förskolenämndens samlade lokalplanering. Utöver detta hyr förskolenämnden även lokaler av externa fastighetsägare
och dessa åtgärder innefattas således inte i servicenämndens investeringsplanering nedan. I efterföljande
kapitel beskrivs därför nämndens totala planering.

Förklaring av kategorier
Demografi beskriver hur befolkningsförändringen påverkar investeringsbehovet. Det innefattar ett genomsnitt av aktuella investeringar i relation till befolkningsprognosen. Det investeringsbelopp som står under
demografi i tabellerna nedan speglar enbart de objekt som finns med i servicenämndens investeringsplan
och således inte platser hos externa fastighetsägare. Detta är värt att ta i beaktande då befolkningsförändringen fångas upp av platser hos såväl kommunala som externa fastighetsägare.
I verksamhetsanpassning innefattas investeringar i nya lokaler som byggs till följd av att lokaler lämnas till
grundskolan eller tillfälliga lokaler måste avvecklas, till exempel paviljonger med tillfälliga bygglov. Vidare
innefattas satsningar i områden med underliggande brist på förskoleplatser i kombination med att lokaler
är nödvändiga att avveckla i området.
Lag- och myndighetskrav innefattar ersättningslokaler för lokaler med omfattande brister. I denna kategori
återfinns bland annat förskolor byggda under 1960- och 70-talet där byggnadernas status medfört bedömning att de är uttjänta och fortsatt underhåll inte är ekonomiskt motiverat. Vidare innefattas lokaler som
har direkta förelägganden och där åtgärder inte bedöms som möjliga att genomföra.
I övriga ambitioner innefattas nya förskolor i utbyggnadsområdena.
Nya platser avser platser som bidrar till en ökad volymmässig kapacitet. Med ersättningsplatser avses nya platser som ersätter platser som avvecklats.

Tabellen anger servicenämndens beslutade investeringar. Under planeringsperioden 2020 till 2025 finns
beslutade investeringar enbart för 2020, totalt 134 Mkr. Med beslutad investering menas investering beslutad av servicenämnd, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.
För år 2020 och 2021 öppnas nya förskolor med sammanlagt 1 015 platser med koppling till de beslutade
investeringarna. Orsaken till att det finns platser 2021 är att investeringskostnaden för en ny förskola fördelas över flera år. Platserna redovisas däremot i förskolenämndens planering det år den nya förskolan tas
i bruk. Förskolor som öppnas 2020 med totalt 360 platser är Trädgårdens förskola och Tröskans förskola.
Huvuddelen av beslutade investeringar är kopplade till verksamhetsanpassningar, samt till lag- och myndighetskrav. Den höga andelen ersättningsplatser belyser detta förhållande, 715 platser av totalt 1 015
platser. Antal nya platser uppgår således till 300.
Den samlade investeringen om 134 Mkr avseende 2020 avser del av investeringen för förskolor som tas i
bruk 2021. Det är Ellstorps nya förskola, Mossebo nya förskola, Ubåtens förskola och Rönneholms nya
förskola, totalt 655 platser.

Tabellen beskriver de planerade investeringarna i servicenämndens investeringsplanering. Investeringsbeloppet uppgår till totalt 1 269 Mkr. Investeringar är dessutom uppdelade per kategori.
Servicenämndens planerade investeringar motsvarar 2 440 platser. Av dessa är 1 000 nya platser och 1 440
ersättningsplatser. I planerade investeringar innefattas bland annat förskolorna Källängen, Bollen, Tomasgården, Ängslätt och Ärtan.
Servicenämndens beslutade och planerade investeringar innefattar således totalt 3 455 platser (1 015 + 2
440). Av dessa platser är 1 300 nya platser och 2 155 ersättningsplatser.

I den samlade lokalplaneringen ingår förutom beståndet i servicenämndens investeringsplan även nya
förhyrningar och avvecklingar hos externa fastighetsägare.
Förskolenämndens samlade planering under perioden 2020 till 2025 omfattar totalt 4 400 nya platser. Om
samtliga 2 600 ersättningsplatser verkställs och 900 nya platser skapas för förändringar i befolkningen
innebär det ett behov av 3 500 platser. Förskolenämnden planerar således för ytterligare 900 nya förskoleplatser, överstigande det förväntade behovet. Det är angeläget med en planeringsmässig utbyggnadsvolym
som i det långsiktiga perspektivet överstiger de faktiska bedömningarna om behovet av volymmässig kapacitet. Detta då lokalplaneringen behöver ta hänsyn till ett antal faktorer utöver befolkningsförändringen,
bland annat planeringen i stadens utbyggnads- och utvecklingsområden. Det krävs också investeringar för
att bibehålla den nuvarande lokalmässiga kapaciteten. Inom befintligt lokalbestånd finns ett stort antal
lokaler med brister i den fysiska miljön. Cirka en femtedel av kommunens förskolelokaler är byggda under
70-talet och i flera fall har byggnadens status inte bedömts som ekonomiskt rimlig för fortsatt drift. Vidare
finns nya lokaler till följd av att tillfälliga lokaler behöver avvecklas, samt att lokaler behöver lämnas till
grundskolan. Förseningar i projekt och oförutsedda händelser är ytterligare en förklaring.
Den faktiska utbyggnadstakten i planeringen måste dock styras och anpassas utifrån behovsutvecklingen.
En ny befolkningsprognos kan komma att påverka behovet, men oro finns även för att akuta stängningar i
befintligt bestånd kan komma att påverka behovet av nya lokaler.
Huvuddelen av beslutade och planerade platser, 78 procent, är i kommunalt ägda lokaler. Nästan 1 000
platser förväntas byggas av externa fastighetsägare, varav hälften är beslutade. Andelen i extern regi avlastar stadens investeringsvolym, men påverkar likväl förskolenämndens lokalkostnader. Av de platser som
inte är beslutade med externa fastighetsägare är samtliga platser i utbyggnadsområden.
Förskolenämnden väntas besluta om en långsiktig planering i lokalförsörjningsplanen som tas fram under
hösten 2019, men det sker kontinuerlig anpassning och vissa projekt senareläggs.
Malmö stad behöver ha ett gemensamt förhållningssätt när staden växer och förtätas. Som nämnts inledningsvis anser förskolenämnden bland annat att friytornas storlek bör bedömas utifrån tomtens och verksamhetens förutsättningar snarare än statiska mått. En större flexibilitet i planeringen bedöms inte i sig
äventyra utemiljöns pedagogiska kvalitet och professionens möjligheter att arbeta enligt läroplanen.

Förskolenämnden anser att det behövs ett gemensamt förhållningssätt vid planeringen av staden och till
framtidens förskolemiljöer. I ett tidigare avsnitt om behov av förändringar i Malmö stad som helhet lyfts
ett antal förslag fram. Vidare visar förskolenämnden på möjligheter att utveckla verksamheten på ett sätt
som kan ge värde både för barn och medarbetare i avsnittet om förskolors planeringsförutsättningar.
Förskolenämnden har de senaste åren utökat den lokalmässiga kapaciteten och bedömningen är att kapaciteten är tillräcklig. Utöver detta har miljöerna i befintliga förskolor avsevärt förbättrats. I detta avsnitt
beskrivs de ekonomiska konsekvenserna för förskolenämndens samlade lokalplanering för perioden 2020
till 2025. Utöver effekterna av beslutade och planerade platser och dess koppling till de kommunala investeringarna i servicenämndens investeringsram, innefattas även externt förhyrda lokaler, samt de avvecklingar som är kopplade till dessa åtgärder.
Om nuvarande planering genomförs kommer förskolenämndens lokalkostnader att öka med 159 Mkr
fram till år 2025. Av dessa genererar nya platser och ersättningsplatser i nybyggda förskolor en kostnadsökning med 107 Mkr. Förskolenämnden kommer därför att behöva anpassa utbyggnadstakten i förhållande till beslutade resurser, för att även fortsättningsvis kunna öka förskolornas grundbelopp. Med nuvarande planering påverkas barnpengen med i genomsnitt en procent årligen av de ökade kostnaderna för
nybyggnation.

De yttre förutsättningarna, byggregler, myndighetskrav och specifika krav i gällande detaljplaner, innebär
att lokalkostnaden för tillkommande platser uppgår till 36 tkr per plats och för de platser som ersätts är
kostnaden i genomsnitt cirka 20 tkr, vilket medför en ökad kostnad med 16 tkr per plats. I nuläget är den
genomsnittliga lokalkostnaden per plats cirka 31 tkr.
I diagrammet nedan visas den befintliga lokalplaneringen, såväl beslutade som planerade platser. Den
streckade kurvan visar en bedömning av de platser som ersätter de avvecklingar som ses som nödvändiga,
tillsammans med förväntat behov utifrån befolkningstillväxt. Den hela linjen visar även behovet av ersättning för de platser som i ett längre perspektiv behöver avvecklas, men som i nuläget kan senareläggas.

Förskolenämnden har viss möjlighet att påverka lokalkostnadsutvecklingen genom att senarelägga planerad utbyggnad och avveckling. I nuläget ingår ett handlingsutrymme om 900 platser i planeringen. Dessa
platser kan senareläggas i förhållande till behovsutvecklingen. Drygt 2 000 av nämndens platser finns i

stadens utbyggnadsområden, som bedöms vara av strategisk betydelse för Malmö stad. Om den samlade
planeringen ska minskas kan en konsekvens bli att 900 av dessa platser senareläggs. Om planeringen av
900 nya platser i utbyggnadsområden inte verkställs minskar lokalkostnadsökningen med 28 Mkr. De ersättningsplatser som kan senareläggas minskar lokalkostnadsökningen med ytterligare 10 Mkr.
För att bibehålla tillräcklig kapacitet i staden utifrån befolkningstillväxt och nödvändiga avvecklingar krävs
930 nya platser och 1 950 ersättningsplatser, vilket innebär en ökad kostnad om 69 Mkr som förskolenämnden behöver kunna finansiera inom ramen för tilldelade resurser.
Stadens planerade omställning i Amiralsstaden är i nuläget osäker och finns därför bara delvis med i
nämndens planering. Bedömningen är dock att den påverkan Amiralstadens långsiktiga planering har på
förskolenämndens kostnader kräver särskild finansiering. Om 350 platser lämnas till grundskolan och
förväntat tillskott på 200 platser tillkommer till följd av förtätning innebär detta en ökad kostnad om
13 Mkr för nämnden.
Förskolenämndens förslag till åtgärder inom staden gällande friytor kan komma att ha en positiv effekt på
lokalkostnaderna motsvarande 14 Mkr under perioden.
Förskolenämnden har tidigare i denna budgetskrivelse lyft fram att det finns ett behov av att hantera
finansieringen i utbyggnads- respektive utvecklingsområden i särskild ordning. I det fall särskild finansiering inte är möjlig kommer det att krävas en anpassning av utbyggnadstakten.
Konsekvenserna för staden bedöms i så fall bli att barnens och vårdnadshavarnas avstånd till förskolan
kan bli längre. Sänkt ambitionsnivå avseende utbyggnadsområde innebär att samhällsservice i form av
förskolor kan komma att saknas i närmiljön. Omställning till likvärdiga förskolemiljöer tar längre tid och
möjligheter att lämna lägenhetsförskolor och grundskolor kommer att försvåras. Möjligheter att på kort tid
vid akuta händelser ta fram ersättningsplatser försvåras eller kan leda till färre barn i förskoleverksamheten.
Förskolenämnden behöver årligen höja barnpengen för att säkerställa tillgång till personal och möta behovet av ökad kompetens. Detta måste prioriteras före en utbyggnad av förskoleplatser som överstiger kapacitetsbehovet.

I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2020 med plan för 2021-2025.

Förskolenämnden har behov av en investeringsram om 36 Mkr under 2020. Nämnden planerar att investera 13,5 Mkr i inventarier i samband med nybyggnationer. Förbättringar i inne- och utemiljö på befintliga förskolor bedöms uppgå till 22,5 Mkr. Det omfattar investeringar i brandskydd och larm, reparationer
och standardhöjande underhåll samt förbättringar av befintliga förskolors utemiljöer. Beloppet inkluderar
inte investeringar som genomförs av servicenämnden.
Investeringsbeloppen för 2020 och 2021 går i linje med kommunfullmäktiges investeringsplan för åren.
För åren 2022-2025 bedöms nämndens investeringsbehov variera. För 2022 och 2023 förväntas behovet
uppgå till 37 Mkr för respektive år. Det beror till stor del på inköp av inventarier till de nya förskolor som
planeras färdigställas under dessa år. Inköp av inventarier och maskiner på minst ett halvt basbelopp klassas numera som investeringar och bedöms öka investeringsbehovet för förbättringar i inne- och utemiljöer
på befintliga förskolor med 2,5 Mkr årligen.
Investeringsbehovet bedöms minska 2024 och 2025. Det råder dock osäkerhet kring denna bedömning då
budgeteringen för förbättringar i förskolors inne- och utemiljöer ligger konstant över tidsperioden. Dessutom kan planerade nybyggnationer försenas eller flyttas mellan åren vilket påverkar behovet av investeringsramen. Beståndet av befintliga förskolor blir också äldre vilket leder till ett ökat renoveringsbehov av
det som ligger utanför fastighetsägarens ansvar. Ventilations- eller bulleråtgärder är exempel på detta, som
ofta föranleds av miljöförvaltningens beslut. Byggs förskolor fortsättningsvis i hög takt tar inventarier vid
nybyggnation större del av investeringsvolymen vilket i sin tur kan ge mindre utrymme för förbättringar av
inne- och utemiljöer i de befintliga förskolorna.

Malmös skolor har större utmaningar och är billigare och effektivare än rikets
Malmös elevers meritvärde i årskurs 9, 213,4, är högre än det genomsnittliga meritvärdet i Sverige men
något under storstädernas. Samtidigt har Malmöelevernas föräldrar lägre utbildningsnivå än storstädernas
föräldrar. Föräldrarnas utbildningsnivå är den faktor som visar det enskilt starkaste sambandet med elevernas kunskapsresultat i skolan.
Malmö har tagit emot en högre andel nyanlända elever. Dessa elever har rätt till modersmålsundervisning
samt studiehandledning på modersmålet, och denna undervisning respektive stöd är kostnadskrävande.
Trots ovanstående visar beräkningar av Statistiska centralbyrån, SCB, och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, att Malmös skolor är både billigare och effektivare än rikets och storstädernas genomsnitt.
Malmös effektivitetstal bland Sveriges kommuner har förbättrats med 57 platser mellan 2014 och 2017
och beräknas nu vara bättre än genomsnittet för Sveriges kommuner samt storstädernas genomsnitt.
Ungas utbildning är Malmös möjlighet
Malmös unga befolkning med 23 procent under 20 år är en potential när det framtida Malmö ska byggas.
Den ekonomiska situationen för barn och deras familjer är en grundläggande förutsättning för goda uppväxtvillkor. Av Rädda Barnens senaste rapport om barnfattigdom i Sverige framgår att barnfattigdomen i
Malmö uppgår till 25, 2 procent (2016) och att Malmö är den kommun i Sverige där barnfattigdomen är
som störst. Detta betyder att en fjärdedel av barnen och ungdomarna i Malmö växer upp under ekonomiskt ansträngda förhållanden, vilket påverkar deras möjligheter till goda livschanser.
Enligt utbildningsforskningen är elevers socioekonomiska bakgrund och deras föräldrars utbildningsnivå
den faktor som är viktigast för betygsprestationer och för att elever överhuvudtaget ska få slutbetyg i
grundskolan och avsluta sina gymnasiestudier.
Malmö ska skapa varje elevs bästa skola
Grundskoleförvaltningen har tagit ett samlat grepp för att utveckla och fördjupa ett styr- och ledningssystem som ska möjliggöra att Malmös skolor ska bli varje elevs bästa skola. I varje elevs bästa skola uppfylls
skolförfattningarnas krav och intentioner.
För att Malmös skolor ska bli varje elevs bästa krävs ett omfattande och systematiskt arbete tillsammans
med samtliga anställda, arbetslag, enheter, skolor och avdelningar i grundskoleförvaltningen. Grundskoleförvaltningen behöver tid och resurser för att systematiskt och metodiskt genomföra de förändringar och
utveckla den kapacitet som verksamheten behöver för att kunna stödja och utmana varje elev utifrån hens
förutsättningar. Det är ett långsiktigt arbete som kommer att kräva fokus i flera år framöver.

Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under
2020 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra förbättringar i den egna verksamheten?

Malmö stads tre skolnämnder – förskolenämnden, grundskolenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden – har gemensamt arbetat med att identifiera och definiera Malmös största utmaningar,
beslut, händelser och förändringar utifrån utbildningsperspektivet. Följande frågor är således stadsövergripande och avgörande för Malmös utveckling.

Malmös unga befolkning med 23 procent under 20 år[1] är en potential när det framtida Malmö ska bygggas. Stadens barn och ungdomar bär på drömmar, ambitioner och förväntningar på en god framtid för sig
själv och för den omvärld som de lever i, samtidigt som deras vardagsvillkor har en avgörande påverkan
på möjligheterna att lära och utvecklas i ett livslångt perspektiv.
Den ekonomiska situationen för barn och deras familjer är en grundläggande förutsättning för goda uppväxtvillkor. Den sociala ojämlikhet i hälsa som råder bland barn och unga i dagens Malmö är ett hinder för
att alla ska kunna leva ett gott liv här och nu och för stadens utveckling på längre sikt.
Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö (Malmökommissionen) konstaterar att de systematiska skillnader i barns och ungdomars hälsa som råder i Malmö har samband med de sociala bestämningsfaktorer
som utgörs av deras vardagsvillkor. Det handlar om sociala relationer och möjligheter till emotionell och
kognitiv stimulans, bostadens och bostadsområdets kvalitet och möjligheterna till en trygg och stimulerande miljö i förskola, skola och fritid.
Av Rädda Barnens senaste rapport om barnfattigdom i Sverige framgår att barnfattigdomen i Malmö uppgår till 25, 2 procent (2016) och att Malmö är den kommun i Sverige där barnfattigdomen är som störst.
Detta betyder att en fjärdedel av barnen och ungdomarna i Malmö växer upp under ekonomiskt ansträngda förhållanden, vilket påverkar deras möjligheter till goda livschanser.
Enligt utbildningsforskningen är elevers socioekonomiska bakgrund den faktor som är viktigast för betygsprestationer och för att elever överhuvudtaget ska få slutbetyg eller avsluta sina gymnasiestudier. [2]
Malmökommissionen konstaterar att ”utbildning är den samhällsstruktur som äger den största potentialen
att utrusta barn och ungdomar med kapacitet att överskrida familjebakgrundens sociala begränsningar och
utveckla god hälsa”.
Malmö stads fortsatta arbete för att bidra till minskade socioekonomiska skillnader hos befolkningen
kommer att vara avgörande för stadens utveckling. Här är utbildningsverksamheten en grundläggande
social investering där tidiga satsningar på barns och elevers utveckling är nödvändiga för att uppnå målet
om ökad jämlikhet i Malmö. Utbildningsverksamhetens förutsättningar att möta alla barn och ungdomar
med en likvärdig verksamhet kommer att vara avgörande i Malmö stads fortsatta arbete för alla Malmöbor
och för en hållbar stad.
[1] Malmö i korta drag, 2018-11-06, malmo.se
[2] Se t.ex. Skolverkets rapport; Analyser av familjebakgrundens betydelse för skolresultaten och skillnader mellan
skolor 2018, Rapport 467, s.13-17.

Uppdraget definieras i skollagen
Enligt skollagen ska utbildningen inom skolväsendet leda till att barn och elever inhämtar och utvecklar
kunskaper och värden. Utbildningen ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska vidare förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna
och de grundläggande demokratiska värderingarna som det svenska samhället vilar på.
I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans
så att de utvecklas så långt som möjligt. Utbildningens ska sträva efter att uppväga skillnader i barns och
elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen syftar också till att i samarbete med
hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.
Förskole-, grundskole- och gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att utveckla en utbildning av hög kvalitet som gör att Malmö stad lever upp till skollagens krav.
Uppdraget är samtidigt nämndernas största och viktigaste utmaning.
Organisera och strukturera för välfungerande förskolor och skolor
Nyckeln till att ge Malmös barn och elever en utbildning av hög kvalitet så att alla elever utvecklar kunskaper och värden utifrån sina egna förutsättningar, är att utveckla välfungerande förskolor och skolor
med kompetenta pedagoger. Det är i mötet mellan barn/elev och pedagog som utbildningen genomförs.
Förskole-, grundskole- och gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppgift är att organisera och strukturera verksamheten samt tilldela resurser så att förskolor och skolor ges goda förutsättningar att genomföra uppdraget.
Uppdragsfokus möjliggör likvärdig utbildning
Enligt skollagen ska alla barn och elever erbjudas en utbildning som tar hänsyn till barnets/elevens behov.
Varje barn och elev ska ges stöd och stimulans så att hen utvecklas så långt som möjligt. Detta krav ställer
skollagen på varje förskola, skola respektive skolhuvudman oberoende av barnens/elevernas förutsättningar. Således åligger det de tre skolnämnderna att utveckla en likvärdig verksamhet som har kompetens
att stödja, stimulera och utmana varje barn och elev.
Likvärdigheten utgår ifrån skollagen, läroplanerna och övriga skolförfattningar. Malmös utbildningsverksamhet har haft en positiv utveckling under flera år, bl a med resultatförbättringar i stadens skolor. Likvärdigheten mellan elevernas och skolornas resultat har dock inte förbättrats.
Fortfarande visar forskning [1] att elevernas prestationer i första hand avgörs av deras socioekonomiska
bakgrund så som vårdnadshavarnas utbildningsbakgrund. Förskolans, skolans och pedagogernas arbete
avgör endast i andra hand elevernas resultat. Det rimmar inte med skollagens krav och utbildningens
kompensatoriska uppdrag. För att leva upp till skollagen behöver utbildningen systematiskt utvecklas så
att varje pedagog, arbetslag, förskola/skola och skolhuvudman ständigt förbättrar sin praktik. Pedagoger
och förskolor/skolor samt skolhuvudmannen behöver utgå från läroplanen för respektive verksamhet och
ta sin utgångspunkt i den när utbildningen planeras, genomförs och följs upp.
Skolnämnderna och Malmö stad har ett stort arbete framför sig för att möjliggöra och säkerställa ett systematiskt arbete utifrån hela läroplanen inom respektive utbildningsverksamhet. Endast genom att leva
upp till uppdraget så som det definieras i läroplanerna kan Malmö stads utbildning utvecklas i relation till
barns och elevers behov och skollagens krav. Endast så kan likvärdigheten öka och varje barn och elev få
den utbildning som hen behöver och har rätt till.
[1] Se t ex Skolverkets lägesbedömning 2017, Rapport 455, s 40-41.

Bristen på utbildade och behöriga förskollärare, fritidspedagoger och lärare är fortsatt allvarlig. För att
skolnämnderna och Malmö stad ska klara av att leva upp till uppdraget är behöriga och kompetenta pedagoger en av de avgörande framgångsfaktorerna.
Enligt Skolverkets prognos från 2016 behöver skolhuvudmännen rekrytera 77 000 lärare, förskollärare och
fritidspedagoger de kommande fem åren för att brist ska undvikas. Från lärarutbildningen examineras
ungefär 8 000 per år och av dessa börjar inte alla arbeta som lärare. Det innebär att Sverige står inför en
brist i storleksordningen om 40 000 lärare och förskollärare om fem år. Arbetsförmedlingen bedömer att
förskollärare är det största bristyrket.
Historiskt stor elevökning i grundskolan fortsätter
Den starka tillväxten av barn i skolåldrarna väntas, enligt befolkningsprognosen, fortsätta de kommande
åren. Malmö är en region där elevökningen är extra stor. Inom de närmaste åren planeras därför fjorton
nya grundskolor att öppna och tolv skolor byggas ut. Utbyggnadstakten ställer mycket höga krav på en
redan hårt ansatt rekryteringssituation. Samtliga skolor har redan rekryteringsbehov utifrån exempelvis
utökning av verksamheten och personalomsättning.
Fram till 2023 beräknas Malmö stads skolor behöva rekrytera cirka 3000 nya lärare. Särskilt svårrekryterade yrkesgrupper är lärare, fritidspedagoger, förskollärare, skolledare, medarbetare inom elevhälsan och
modersmålslärare. I nuläget klarar förvaltningen inte av att tillsätta alla tjänster med behöriga lärare och
fritidspedagoger. Utifrån den nationella bristen lär den bristen fortsätta. Detta ställer stora krav på förvaltningens förmåga att anpassa och ställa om verksamheten och rekrytera kompletterande kompetenser.

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Skollagen säger tydligt att alla ska ha lika tillgång till
utbildning i skolväsendet, oberoende av geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden. En
inkluderande utbildning av god kvalitet är dessutom en av de viktigaste grunderna för välfärd och hälsa i
varje samhälle. Att utbilda barn, ungdomar och vuxna är en avgörande faktor för att ge varje individ bästa
möjliga förutsättningar till arbete och självförsörjning men även i att bidra till utvecklingen av ett demokratiskt och hållbart samhällsbygge.
Utbildningsutbudet måste kunna möta Malmöbornas behov under hela livet; genom förskola, grundskola
och gymnasium till vuxenutbildning, och högre utbildning, samt erbjuda alla människor lika möjlighet till
livslångt lärande som gynnar deltagande i arbets- och samhällsliv.
Utbildningsnivå och sysselsättningsgrad
Att öka andelen elever som når behörighet till gymnasiet är en prioriterad fråga för skolnämnderna då en
fullständig gymnasieutbildning, i de allra flesta fall, är en förutsättning för att etablera sig i samhället och
på arbetsmarknaden. Detta är centralt såväl i ett individperspektiv som i ett samhällsekonomiskt perspektiv. Beräkningar har gjorts av samhällets kostnad för en elev som inte når gymnasiebehörighet. Utöver de
rent mänskliga svårigheterna som drabbar individen, beräknas samhällets kostnad för att en elev lämnar
grundskolan utan fullständiga betyg till mångmiljonbelopp.
Cirka 17 procent av Malmös befolkning i åldern 20–64 år saknar en utbildning motsvarande gymnasienivå.
I oktober 2018 låg arbetslösheten för arbetssökande med högst förgymnasial utbildning på 39,3 procent.
Arbetslösheten i Malmö för personer med gymnasieutbildning låg på 12,9 procent och för personer med
eftergymnasial utbildning på 8,5 procent. I Malmö utgör gruppen med högst förgymnasial utbildning en
betydande andel av de som har ekonomiskt bistånd som huvudsaklig försörjning.
Malmö måste på ett bättre sätt möta den utmaning som finns i gapet mellan arbetsmarknadens behov och
den utbildade arbetskraften. Idag ökar sysselsättningsgraden samtidigt som arbetslösheten minskar i såväl
riket som i Malmö. I Malmö fortsätter dock andelen arbetslösa ligga på en relativt hög nivå trots den långa

och stabila högkonjunkturen. Samtidigt finns det en växande brist på arbetskraft i allt fler sektorer på arbetsmarknaden. En välutbildad befolkning är viktig för att öka konkurrenskraften och hålla tillbaka arbetslösheten som hänger starkt samman med utbildningsnivån.

Osäkerhet kring statsbidrag och redan beslutade förändringar
Stadieindelad timplan från och med 1 juli 2018
För att öka likvärdigheten och underlätta när elever byter skola har regeringen fattat beslut om en stadieindelad timplan för grundskolan. Förordningen trädde i kraft den 1 juli 2018. För de elever som började
årskurs 7, 8 och 9 höstterminen 2018 gäller dock den tidigare timplanen. Under våren 2018 fattades ytterligare beslut på nationell nivå, bland annat om förändringar i kursplanerna i moderna språk och teckenspråk samt om grundsärskolans timplan. Grundskoleförvaltningen har beslutat att beslut om undervisningstid mellan årskurser inom respektive låg-, mellan- och högstadiet ska fattas av rektor. Förvaltningen
kommer löpande att bistå skolorna med stöd för övergången till och implementeringen av den nya timplanen samt för övriga kommande nationella förändringar på området.
Obligatorisk skolstart vid sex års ålder
Riksdagen har beslutat att skolplikten ska inträda höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. Skolplikten förlängs därmed med ett år och blir som regel tioårig. Skolplikten ska normalt börja fullgöras i
förskoleklassen, som blir en obligatorisk skolform inom skolväsendet. Lagändringarna trädde i kraft den 1
januari 2018 och tillämpas på utbildning från och med höstterminen 2018.
Tillägg i skollagen om övergångar
Den 1 juli 2018 infördes nya bestämmelser i skollagen om överlämning av information i samband med att
en elev i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan eller
gymnasiesärskolan övergår från skolformen till en annan av de angivna skolformerna, eller byter skola
inom skolformen (3 kap. 12 § skollagen). De nya bestämmelserna förtydligar ansvarsfördelningen mellan
avlämnande och mottagande skola. Dessa lagändringar har redan föranlett grundskoleförvaltningen att
vidta åtgärder på huvudmannanivå för att ge skolorna ytterligare stöd i arbetet med övergångar, exempelvis i form av gemensamma rutiner och blanketter. Arbetet med att implementera de nya övergångsrutinerna kommer att behöva fortsätta så att det införs på alla skolor.
Obligatorisk prao i grundskolan
Riksdagen har beslutat återinföra obligatorisk praktisk arbetslivsorientering (prao) i högstadiet (proposition 2017/18:24, Stärkt koppling mellan skola och arbetsliv). Prao ska anordnas under minst tio dagar för alla
elever från och med årskurs 8 i grundskolan och från och med årskurs 9 i specialskolan. Ändringarna
trädde i kraft 2018. Med anledning av lagändringarna har grundskoleförvaltningen beslutat att prao ska
genomföras i alla grundskolor i årskurs 8, under en vecka på höstterminen och en vecka på vårterminen.
Förvaltningen har därtill beslutat att kostnaden för att anskaffa praoplatser kommer att finansieras
centralt.
Individuell studieplan, anpassad timplan och studiehandledning på modersmål för nyanlända
elever
Riksdagen har beslutat om ändringar i skollagen för att stärka nyanlända elevers möjligheter att uppnå
behörighet till nationella program i gymnasieskolan utifrån regeringens proposition Fler nyanlända ska uppnå
behörighet till gymnasieskolan och kvaliteten i förskola och fritidshem ska stärkas. Nyanlända elever i högstadiet ska
få en individuell studieplan inom två månader från skolstart. Den ska beskriva hur eleven ska nå behörighet till gymnasiet. Eleverna ska också kunna få en anpassad timplan där ämnen som krävs för behörighet
prioriteras. Elevernas rätt till studiehandledning på sitt modersmål ska också förstärkas. Lagändringarna
började gälla 2018.

För att möta de ökade kraven och säkerställa en god kvalitet i mottagandet och undervisningen av nyanlända elever har grundskoleförvaltningen antagit reviderade riktlinjer för arbetet. Riktlinjerna anger ansvarsfördelning och förfarande vid inskrivning och placering, bedömning och introduktion samt undervisning av nyanlända elever.

Riksdagen har fattat beslut om en läsa, skriva, räkna-garanti
Den 30 maj 2018 fattade riksdagen beslut om en justerad version av regeringens proposition Läsa, skriva,
räkna - en garanti för tidiga stödinsatser. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2019. Syftet med garantin är att
elever i behov av stöd tidigt ska få de stödinsatser som behövs för att de ska nå kunskapskraven i svenska,
svenska som andraspråk och matematik. Redan i förskoleklass ska elevens språkliga medvetenhet och
matematiska tänkande kartläggas med hjälp av ett obligatoriskt kartläggningsmaterial. Om behov framkommer ska stödinsatser sättas in och resultaten av dessa följas upp. I arbetet ska förskollärare och lärare
samråda med personal med specialpedagogisk kompetens.
Huvudmannen ansvarar för att det finns tillräckliga organisatoriska och ekonomiska förutsättningar för att
garantin för tidiga stödinsatser ska kunna uppfyllas. Garantin ställer krav på personalens kompetens både
för att identifiera elevers behov av stöd och för att arbeta med verksamma insatser, vilket ytterligare skärper de redan stora rekryteringsbehoven i verksamheten.

Regeringen utreder modersmålsundervisningen
Regeringen tillsatte i maj 2018 utredningen Modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer, som ska kartlägga behovet av åtgärder när det gäller undervisningen i modersmål och
studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer. Uppdraget skulle redovisats
senast den 31 december 2018 men har försenats. Utredningens förslag kan komma att få konsekvenser för
stora delar av grundskolenämndens verksamhet eftersom cirka hälften av alla elever inom grundskolan har
modersmålsundervisning.

Regeringen utreder fritidshemmet och pedagogisk omsorg
I augusti 2018 tillsatte regeringen utredningen Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg.
Utredningen har bland annat i uppdrag att kartlägga och analysera vilka utvecklingsområden som finns i
fritidshemmet, samt vid behov föreslå åtgärder för att öka kvaliteten och likvärdigheten och stärka fritidshemmets kompensatoriska uppdrag. Redovisning av uppdraget ska ske senast 30 september 2019. Beroende på vilka förslag utredningen lämnar kan dess slutsatser få ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för grundskolenämndens fritidshemsverksamhet.

Regeringen utreder skolsegregation och resurstilldelning
Utredningen Ökad likvärdighet genom minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning tillsattes av regeringen
i juli 2018 och ska presentera sina slutsatser senast den 30 mars 2020. I uppdraget ingår bland annat att ta
ställning till hur bestämmelserna kring skolplacering bör förändras för att främja en mer allsidig sammansättning av elever inom förskolan och grundskolan. Utredningen ska även kartlägga och analysera skillnaderna i avsatta resurser för undervisning och elevhälsa mellan kommunerna och mellan de enskilda huvudmännen, och vid behov ta fram förslag för att minska dessa genom resurstilldelning. Utredningens
förslag har således potential att få stor påverkan på grundskolenämndens finansiering av sin verksamhet
framöver.

Ökad undervisningstid i matematik och idrott och hälsa
Regeringen har beslutat att elevernas undervisningstid i matematik i grundskolan och motsvarande skolformer ska öka med 105 timmer per år. Samtidigt minskas den garanterande undervisningstiden i elevens
val med lika många timmar för grundskolan och specialskolan. I grundsärskolan minskas undervisningstiden i elevens val med 45 timmar och i slöjd med 60 timmar. Regeringen utökar dessutom den garanterade
undervisningstiden i idrott och hälsa med 100 timmar i grundskolan. Samtidigt minskar den garanterade

undervisningstiden i elevens val med lika många timmar. Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2019. Att
antalet undervisningstimmar i matematik och idrott och hälsa ökar skärper ytterligare nämndens och skolornas utmaning att rekrytera behöriga lärare i dessa ämnen. Det ökar även kraven på tillgång till ändamålsenliga idrottslokaler.

FN:s barnkonvention blir svensk lag
Från den 1 januari 2020 gäller barnkonventionens 42 första artiklar som lag i Sverige. Den nya lagen
kommer att heta barnrättslagen. Övriga tolv artiklar handlar om FNs: arbete och kommer inte att ingå i
barnrättslagen. En inkorporering av barnkonventionen ska bidra till att synliggöra barnets rättigheter och
vara ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet.
Grundskolenämndens bidrag för att säkra barnets rättigheter i Malmö kravställs i skollagen och läroplanerna. Dessa övergripande styrdokument utgår från varje barns rätt. Grundskoleförvaltningen arbetar
fokuserat med att fördjupa arbetet utifrån styrdokumenten, följa upp och identifiera utvecklingsinsatser
inom olika områden och därmed åstadkomma varje elev bästa skola.
73-punktsprogrammet kan medföra en mängd förändringar
Inom januariöverenskommelsen, det så kallade 73-punktsprogrammet, har regeringen samt Centerpartiet
och Liberalerna enats om att utreda och verka för en mängd reformer. De föreslagna förändringarna inom
grundskolområdet är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reviderade kursplaner
Central rättning av nationella prov
Betyg från årskurs 4
10-årig grundskola
Särskilda undervisningsgrupper och resursskolor
Läxhjälpsgaranti och prioriterad timplan
Mobiltelefonförbud i klassrummet
Trygghet och studiero
Utreda statligt huvudmannaskap för skolan
Reformera lärarutbildningen
Etableringsstopp för konfessionella friskolor
Statsbidrag för lärarassistenter
—Lättare som elev att både få stöd och utmaningar
—Skolchefsutbildning i Skolverkets regi—
Regionaliserade skolmyndigheter och professionsprogram för lärare och rektorer
Nationella riktlinjer för hur lärarassistenter, socionomer m fl ska kunna ”avlasta” lärarna
I lag definiera lägsta acceptabla tillgång till elevhälsa
—Avtal mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, om ett större statligt ansvarstagande och ökade resurser för att stärka elevhälsans främjande och förebyggande arbete

Ingen av förändringarna är ännu beslutade, men flera kommer troligen att genomföras under mandatperioden. Det får stor påverkan på grundskolenämndens verksamhet.

Malmö stad som helhet skulle behöva tydliggöra organisationens och uppdragets fokus gentemot brukare
och medborgare. Att hela organisationen och alla dess delar arbetar för att möta Malmöbornas behov och
rättigheter kan inte nog betonas. Genom att omsätta ett tydlig fokus på brukare och medborgare skulle
Malmö stad ytterligare utveckla service och tjänster så att de möter hela Malmös behov.

För att kommunfullmäktiges mål ska kunna förverkligas behöver stadens alla delar utveckla ett systemsynsätt i styrning och ledning av verksamheten. Kommunfullmäktiges målsättningar är inte i sig tillräckliga för
att de ska uppnås. Medarbetarnas kompetens och motivation, stadens organisering och ledarskap, arbetssätt och samverkan inom alla delar, resursfördelning, kommunikation samt inte minst kulturen inom verksamheterna är lika viktiga som tydliga mål för att Malmö stad ska leva upp till sitt uppdrag gentemot Malmöborna. Staden behöver utveckla en styrning och ledning som har effekt på verksamheten och därmed
för brukarna och medborgarna.

Här besvarar nämnden följande frågor:
•
•
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling har nämnden genomfört
senaste tiden som har betydelse för kommande år?
Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom
nämnden framöver och varför?
Hur planerar nämnden att finansiera kommande verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller
kvalitetsutveckling?

Malmös skolor är billigare än rikssnittet
Nettokostnaden för en elev i grundskolan i Malmö är lägre än landets genomsnitt och lägre än storstädernas genomsnitt. Malmös kostnadsutveckling mellan 2014 och 2017 på 7,7 % motsvarar den genomsnittliga
utvecklingen för storstäder.

Nettokostnad grundskola åk 1-9, kr/elev (U15013) Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för
mer information. Kommunens samtliga kostnader för grundskola åk 1-9 minus intäkter dividerat med genomsnittligt antal
inskrivna elever år t-1 och år t som var folkbokförd i kommunen. Källa: SCB och SKL.
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har tagit fram ett nyckeltal som visar skillnaden mellan kommunens verkliga kostnad för grundskolan och en referenskostnad som baseras på kostnaderna beroende på
kommunens struktur. Tabellerna nedan visar värden i dels procent och dels i miljoner kronor. Negativa
värden visar lägre kostnadsläge än förväntat.

Nettokostnadsavvikelse grundskola F-9, (%) (N15001). Avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för
grundskola inkl. förskoleklass, kr/inv. Nettokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt. Referenskostnaden bygger på

nettokostnaden för grundskola och förskoleklass i riket, andel 6-15-åringar i kommunen, barn med utländsk bakgrund
samt antaganden om merkostnader för små skolor och skolskjuts. Därutöver tillkommer del av standardkostnaderna från
delmodellerna löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt
förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. Källa: SKL.
I tabellen ovan kan man läsa att grundskoleförvaltningens nettokostnad är 2,1 % lägre än förväntat med
hänsyn till Malmös demografiska struktur. I kronor innebär skillnaden 71 Mkr.
Malmös skolor är effektivare än rikets
Statistiska centralbyrån, SCB, har tillsammans med SKL tagit fram ett utvecklingsmått som mäter effektiviteten i grundskolan baserad på resultat och kostnader. Malmös effektivitetstal bland Sveriges kommuner
har förbättrats med 57 platser mellan 2014 och 2017 och beräknas nu vara högre än genomsnittet för
Sveriges kommuner samt högre än storstädernas genomsnitt.

Effektivitetstal grundskola, lägeskommun, ranking (låga värden visar goda resultat) (U15012). Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Effektivitetstalet baseras på det sammanvägda resultatet och
avvikelsen från standardkostnaden. Det redovisade resultatet är kommunens placering bland landets 290 kommuner. Källa:
SCB och SKL.
Malmö har en större andel nyanlända elever än riket
Under de senaste åren har grundskoleförvaltningen skrivit in, kartlagt och introducerat drygt 1 000 nyanlända elever årligen. Malmö skiljer sig från den genomsnittliga kommunen i Sverige och storstäderna genom en större andel nyinvandrade elever och en högre andel av elever med utländsk bakgrund. Se tabell
nedan.
Den högre andelen nyinvandrade elever kräver att en större andel av resurserna används för stöd till eleverna i form av till exempel modermålundervisning och studiehandledning på modersmålet.

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

skola tidigare. Uppgiften avser läsår, mätt 15 oktober. Källa: SCB och Skolverket.
Enligt Rädda barnens rapport om barnfattigdom i Sverige löper barn med utländsk bakgrund mycket
större risk att växa upp i ekonomisk utsatthet än barn med svensk bakgrund. Andelen barn med utländsk
bakgrund ökar kontinuerligt. Särskilt utsatta är nyanlända barn under deras första fem år i Sverige då 4050 % av alla nyanlända barn lever i ekonomisk utsatthet. (1)
Malmöelevernas föräldrar har lägre utbildningsnivå än storstädernas
Föräldrarnas utbildningsnivå visar det enskild största sambandet med elevernas skolprestationer. Elever
med högutbildade föräldrar presterar avsevärt bättre i skolan än elever vars föräldrar har lägre utbildning.
55 % av eleverna i Malmös kommunala grundskolor hade föräldrar med eftergymnasial utbildning 2017.
Genomsnittet i storstäderna var 63 % motsvarande period.
Kostnad för fler elever i fritidshem kompenseras inte
Andelen barn som är inskrivna i stadens fritidshem har ökat från 59 % 2013 till 62,2 % 2018. Skillnaden
på 3,2 procentenheter motsvarar cirka 550 fler barn för vilka grundskolenämnden bereder plats i fritidshem. Denna ökning av andelen barn med plats i fritidshem motsvarar en merkostnad på cirka 17,0 Mkr
som grundskolenämnden inte kompenseras för i Malmö stads resursfördelningen. Förvaltningen har således skapat utrymme för kostnadsökningen inom befintlig ram med befintliga medel.
Malmös elever har högre meritvärde än kommungenomsnittet
Malmös elevers meritvärde i årskurs 9, 213,4, är högre än det genomsnittliga meritvärdet i Sverige men
något under storstädernas genomsnitt. Kostnaden per betygspoäng är lägre i Malmös kommunala skolor
jämfört med genomsnittet i landet och genomsnittet i storstäderna. Kostnadsutvecklingen per betygspoäng motsvarar cirka 4 procent årligen och är lägre jämfört med storstädernas genomsnitt. SKL och SCB
har tagit fram ett utvecklingsnyckeltal där hänsyn tas till kommunens socioekonomiska struktur i jämförelse mot faktiskt meritvärde. Malmös meritvärde 2018 är 8,5 poäng högre än förväntat utifrån tillgängliga
resurser.
I tabellen nedan visas meritvärden för kommunala skolor, kostnaden per betygspoäng samt avvikelse från
förväntat meritvärde.

Elever i år 9 genomsnittligt meritvärde kommunala skolor (modellberäknat värde) (U15458). Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Modellberäknade värden för genomsnittligt meritvärde har tagits
fram av SKL i en regressionsmodell där kommunerna jämförs med övriga kommuner och där hänsyn tagits till behov av
ekonomiskt bistånd, nyinvandrade elever (0-4 år), föräldrars utbildningsnivå, kön samt fr.o.m. 2017 andel elever med
okänd bakgrund. Avser elever i kommunala skolor i kommunen oavsett var de är folkbokförda. Källa: SKL och SCB.
Malmö sätter resurserna i klassrummet
En viktig orsak till grundskoleförvaltningens framgångsrika utveckling är att förvaltningen har koncentrerat största möjliga resurser till skolorna så att de kan användas i klassrummet.
Tabellen nedan visar utvecklingen av resurserna som har använts för undervisning i Malmö.

Källa: Kolada
Resurserna som används till undervisning har ökat 21,0 % mellan åren 2014 och 2017. Det ska jämföras
med de totala nettokostnaderna som har ökat med 7,7 % under motsvarande period. En allt större andel
av förvaltningens totala kostnader läggs på undervisning.
Sammanfattningsvis har Malmös skolor bedrivit skolverksamheten på ett mer och mer effektivt sätt med
ett elevresultat som överträffat det förväntade med hänsyn till Malmös socioekonomiska struktur. En del
av förklaringen till resultatförbättringen antas vara att en större del av resurserna riktats till undervisning.
Lokalkostnaderna har hållits nere tack vare förtätning
Lokalkostnaderna utgör en betydande del av grundskolenämndens kostnader. Rena hyreskostnader utgör
cirka 620 Mkr i budget 2019. Förvaltningen har antagit riktlinjer - Lokalprogrammet - för skolbyggnader
och skolans inredning för att standardisera och optimera kostnaderna vid om- och nybyggnation.
Tabellen nedan som visar utvecklingen av lokalkostnader per elev

Lokalkostnaderna per elev har ökat 3,4 % mellan åren 2014 och 2017. Lokalkostnadsökningen har hållits
nere tack vare att Lokalprogrammet har tillämpats samt att många skolor har förtätats med fler elever.
Grundskoleförvaltningen har från läsåret 2014/2015 fram till i år utökat antalet elever/klass från 23 till
24,5 elever i genomsnitt. Om förvaltningen skulle ha fortsatt att placera 23 elever per klass skulle det med
2019 års volymer behövts 73 fler klasser, årskurs 1-9, än det finns idag. Detta motsvarar en förtätning med
cirka 1 700 elever från läsåret 2014/2015 till nuvarande läsår, vilket i sin tur motsvarar mer än ett helt års
ökning av befolkningen i åldersgruppen 6-15 år eller tre medelstora skolor. Ytterligare ökning av antalet
elever per klass är svår att genomföra i befintliga lokaler.
Ökat det centrala stödet till skolorna utan att kostnaderna har ökat
Förvaltningen arbetar utifrån inriktningen att minska det administrativa arbetet på skolorna så att skolled-

ning, lärare och övrig personal ska kunna ha mera tid för arbetet med eleverna. Nedan några åtgärder som
genomförts 2018/2019 för att minska det administrativa arbetet i skolorna genom flytt av arbetsuppgifterna till den centrala administrationen.
· Skolplaceringsenheten hanterar nu centralt ansökningar och beslut om skolval, placering av eleverna i
skola samt skolskjuts.
· HR- enheten hanterar nu arbetet kring anställning och lön centralt.
· Infört flyttkoordinator som hanterar frågor vid tillfällig flytt av elever och material i samband med nyoch ombyggnation.
· Infört administrativa chefer i skolorna för att avlasta rektor med skolans administrativa uppgifter. Central
samordning av administrativa chefers arbete. Finansieras till hälften centralt genom befolkningsansvaret.
· Utökade skyldigheter inom hemkommunsansvaret. Skolpliktsbevakningen har utvidgats volymmässigt,
dels för att elevantalet ökar generellt och dels för att obligatorisk förskoleklass införts och ytterligare 4 500
elever har tillkommit.
· Utökat ansvar för elever med upprepad eller längre frånvaro som går i skolor med annan huvudman, dvs
fristående skolor, annan kommuns kommunala skolor eller specialskola. Hemkommunen ska inom ramen
för skolpliktsbevakningen vid behov samordna insatser med andra organisationer och samhällsorgan i
syfte att minska en elevs frånvaro.
Förvaltningen har, som framgår ovan, löpande utvecklat och utökat stödet till skolorna, och övertagit flera
arbetsområden till central hantering. Det minskar arbetsbelastningen på skolan samt ökar likvärdigheten
och rättssäkerheten. Det har dock inte inneburit att en större andel av grundskolenämndens resurser läggs
i den centrala förvaltningen. Istället står staben och de centrala processerna för en mindre del av grundskolenämndens kostnader än när förvaltningen bildades. Kostnaderna för den centrala administrationen
inklusive myndighetsutövandet har samtidigt minskat från att har varit 5,0 % av de totala intäkterna 2014
till 3,9 procent i budget 2019. Genom effektivare arbetssätt har grundskoleförvaltningen således samtidigt
utökat, effektiviserat och professionaliserat stödet till skolorna.
Förändringar i förvaltningens pedagogiska utvecklingsstöd till skolorna
Malmö stads utbildningsförvaltningars gemensamma utvecklingsorganisation Pedagogisk Inspiration
Malmö (PI Malmö) har setts över under fjolåret. De tre förvaltningarna har enats om tre nya uppdragsområden för PI Malmö för perioden 2019–2022: Likvärdighet, delaktighet och hållbarhet; Alla barns och
elevers rätt till stöd samt Professionsutveckling och kollegialt lärande. Utifrån dessa områden ska PI
Malmö bidra till att skapa förutsättningar för en mer likvärdig skola och ökad måluppfyllelse för Malmös
barn och elever, samt utgöra en arena för samarbete mellan skolförvaltningarna utifrån ett 1–65årsperspektiv.
Beslutet om nya uppdragsområden innebar även att PI Malmö delas organisatoriskt, så att vissa förvaltningsgemensamma uppdrag stannar på PI Malmö medan grundskoleförvaltningens pedagogiska utvecklingsstöd flyttas ut. Förvaltningen har därför utrett organisering och arbetsformer inför skapandet av en ny
utvecklingsavdelning. Inriktningen är att avdelningen utformas och organiseras så att huvudmannen på
bästa sätt stödjer skolorna i omsättandet av grundskoleförvaltningens strategiska ramverk för varje elevs
bästa skola. Den nya utvecklingsavdelningen ska vara i drift till hösten 2019 och då inrymma såväl grundskoleförvaltningens eget utvecklingsstöd till skolorna som det gemensamma PI Malmö.
Organisationsförbättring för varje elevs bästa skola
Förvaltningen genomförde under fjolåret en organisationsförbättring som rörde förvaltningsledning, utbildningsområden och stabsavdelningar. Syftet var att effektivisera organisationen och skapa förutsättningar för varje elevs bästa skola.
Skolorna organiserades i nya utbildningsområden som baserades på likvärdighet och utvecklingsmöjlighet-

er, istället för som tidigare, geografisk närhet. Tre av de tidigare stabsavdelningarna slogs samman till en.
Organiseringen inom avdelningen samordning och stöd förändrades. Antalet chefer inom förvaltningsledningen minskade därmed samtidigt som ledningsgruppens mötesformer ändrades.
(1) Rädda barnen: Barnfattigdom i Sverige. 2018.

Långsiktigt arbete med all personal för att utveckla varje elevs bästa skola
Varje elevs bästa skola är grundskoleförvaltningens mest omfattande och prioriterade utvecklingsarbete
som berör alla delar av organisationen och alla medarbetare. I varje elevs bästa skola
· lyckas varje elev
· lär varje elev utifrån sina förutsättningar
· utvecklar varje elev kunskaper, värden, färdigheter och förmågor för ett aktivt och självständigt liv
· har varje elev framtidstro, förmåga och möjlighet att göra egna val
I varje elevs bästa skola uppfylls skolförfattningarnas avsikter och mål. Här uppfylls grundskolenämndens
mål om måluppfyllelse och likvärdighet. Här skapas en hållbar utveckling.
Under 2018 antog förvaltningsledningen grundskoleförvaltningens strategiska ramverk för varje elevs
bästa skola. Ramverket pekar ut gemensam riktning och övergripande långsiktigt tillvägagångssätt för
medarbetare, skolor och förvaltningen som helhet. Riktningen anges som fyra VAD:
– Vår gemensamma riktning styr prioriteringar och beslut
– Vårt ledarskap ger resultat och effekter för våra elever
– Vårt kvalitets- och förbättringsarbete baseras på data och evidens
– Vi fördjupar vårt lärande systematiskt och tillsammans
De fyra VAD:en definierar vad alla medarbetare i grundskoleförvaltningen gör och att vi gör det tillsammans. VAD:en konkretiseras i HUR på tre nivåer – medarbetare på skolor, skolledningar och förvaltningsledning/stab. HUR:en beskriver operativa och strategiska handlingar. Genom dessa handlingar levandegör
medarbetarna ramverket. Så skapar vi varje elevs bästa skola.
Det strategiska ramverket är en del i grundskoleförvaltningens styr- och ledningssystem. Det skapar samsyn och sammanhang, tydliggör ansvar och relation mellan olika nivåer och funktioner och stödjer ett
kontinuerligt lärande och förbättringsarbete. Ramverket tar sin grund i internationell och nationell forskning om framgångsrika skolsystem och betonar särskilt det som är relevant för Malmös grundskolor.
Som en del i att stödja och säkerställa implementeringen av varje elevs bästa skola i hela organisationen,
varje arbetslag och hos varje medarbetare har grundskoleförvaltningen inlett en forskarsamverkan med
forskare från Umeå och Karlstad universitet. De utsedda forskarna – Olof Johansson och Lars Svedberg –
ska följa grundskoleförvaltningens implementering av det strategiska ramverket. Forskningssamverkan
studerar respektive kommer att studera implementeringen inom ramverkets samtliga nivåer – förvaltningsledning/stab, skolledning, medarbetarna på skolorna – samt gränssnittet dem emellan.
Parallellt med implementeringen av det strategiska ramverket arbetar stabsavdelningarna med att se över
alla förvaltningens samtliga processer och styrdokument etc så att de arbetar enligt ramverkets intention.
Detta ska möjliggöra att förvaltningens styr- och ledningssystem fördjupas och förbättras så att ett system-

synsätt införs i alla delar i systemet. Syftet är att åstadkomma ett effektivt och sammanhållet styr- och
ledningssystem som möjliggör varje elevs bästa skola. Systemet ska säkerställa att läroplanens krav och
intentioner uppfylls.
Systematiskt arbete för att stärka varje skolas kapacitet
Grundskoleförvaltningens första version av kvalitetsbesök initierades under våren 2015 och fokuserade på
helhet och process med den primära uppgiften att stödja skolorna i det systematiska kvalitetsarbetet. Under en treårsperiod fick samtliga skolor i Malmö stad ett kvalitetsbesök. Utifrån en utvärdering av besöken,
beslutade förvaltningsledningen att besöken skulle fortsätta i en utvecklad form. En ny modell har arbetats
fram för att i ännu högre kunna grad bidra till ökad måluppfyllelse. Den utvecklade modellen benämns
kapacitetsmodell.
Syftet med den nya modellen är detsamma som tidigare; dels att stärka skolornas kapacitetsbyggande i det
systematiska kvalitetsarbetet och dels att bidra med underlag till huvudmannens uppföljningsarbete. Den
nya modellen kommer att ta avstamp i skolornas egna inre arbetsprocesser där skolorna och dess personal
bereds möjlighet att inom olika fokusområden kartlägga, analysera, besluta om och planera för utvecklingsåtgärder. Därigenom verkar modellen i en tillitsbaserad styrning med syfte att stärka det professionella
kapitalet i verksamheten inom kvalitetshjulets alla delar.
För samtliga skolor inleds arbetet med kapacitetsmodellen med ett fokusområde kring undervisningens
kvalitet. Därefter kommer varje skola själv att välja fokusområde utifrån identifierade behov.
Kapacitetsbesöken bidrar dessutom med kvalitativa analysunderlag för förvaltningens utvecklingsinsatser
och är en del av grundskoleförvaltningens styr-och ledningsmodell.
Vidare har ett flerårigt samarbete mellan Linnéuniversitetet kring följeforskning av modellen. I fokus för
följeforskningen står implementering, genomförande och uppföljning av kapacitetsmodellen. Syftet är dels
att följa och analysera implementeringen av modellen i dess olika faser, dels att över tid följa och analysera
de effekter modellen har för ett urval av grundskolor i Malmö stad avseende kapacitet för skolförbättring.
Malmöeleverna delar på färre lärare
Malmös lärartäthet är 12,8 elever per lärare omräknat till heltidstjänster. Malmös lärartäthet är jämförbar
med andra storstäder men lägre jämfört med riket totalt. Lärartätheten har minskat genom åren. Om
Malmös lärartäthet skulle förbättras så att den motsvarade riksgenomsnittet, skulle cirka 250 nya lärartjänster på heltid behöva inrättas utöver nuvarande lärartäthet i årskurs 1-9. Tabellen nedan visar antalet elever
per lärare omräknat till årsarbetare för kommunal grundskola.

Andelen lärare med lärarlegitimation är lägre i Malmös kommunala skolor jämfört med storstäderna samt
riksgenomsnitt. Andelen har dock åter ökat efter två års nedgång. Svårigheten att rekrytera lärare utgör ett
stort hinder. Tabellen nedan visar andelen lärare med lärarlegitimation omräknat till heltidstjänster.

Lärarbristen leder till löneglidning

Löneutvecklingen för lärare har under de senaste åren legat på en hög nivå. Utöver löneavtalen har lönenivån drivits upp genom stort behov av lärare. Vid nyanställning ökar lönenivån och genomsnittslönen ökar.
Löneglidning som är löneökning utöver avtalsnivåer har de senaste åren legat på 0,7 till 1,0 procent. I bokslutet 2018 konstaterades att löneglidningen utgjorde en merkostnad på 11 Mkr utöver avtalsnivån.
Omfattande insatser pågår för att säkra kompetensförsörjningen
Grundskoleförvaltningen bedriver ett prioriterat arbete med att identifiera och genomföra insatser som
leder till att skolan kan bemannas av kompetent personal både på kort och lång sikt. Fram till 2025 bedömer grundskoleförvaltningen att det är extra viktigt att satsa på:
Nya potentiella lärare - Grundskoleförvaltningen är aktiv i att möjliggöra för nya potentiella lärare att
anställas i skolan och i takt med att nya identifieras, fortgår förstudier, rekrytering och introduktion av
dessa. Inom regeringsuppdraget Flera vägar till läraryrket [1] sker samarbete med exempelvis Malmö universitet.
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. De senaste åren har allt fler
arbetsintegrerade lärarutbildningar startat och inför hösten 2019 kommer även Malmö universitet att erbjuda en arbetsintegrerad lärarutbildning (AIU) inom grundlärarprogrammet F-3 och 4-6.
Ta tillvara redan anställda medarbetares kompetens - Obehöriga lärare som arbetar inom grundskoleförvaltningen har i många fall en akademisk bakgrund som gör det möjligt att antingen komplettera till
lärarexamen eller att färdigställa en avbruten lärarutbildning. Inom Bli behörig på arbetstid ges lärare möjlighet att läsa in sin lärarexamen med lön under viss tjänstledighet.
Arbetsmiljö - Ur ett kompetensförsörjningsperspektiv fortsätter arbetsmiljön att vara en av de viktigaste
förutsättningarna för att förvaltningen ska kunna behålla sina medarbetare. Befintliga medarbetare som är
nöjda med sin arbetsmiljö är ambassadörer som kan förbättra förutsättningarna för nyrekrytering. De
närmsta åren kommer förvaltningen att ha fokus på att så väl förebygga risker i arbetsmiljön som att
främja god hälsa och en positiv hälsoutveckling i skolmiljön. Förvaltningen behöver dessutom analysera
personalomsättningens orsaker och utifrån analysen vidta ytterligare insatser vid behov.
Marknadskrafter kräver förändrat arbetssätt med lön - Marknadskrafter påverkar lärarlönerna vilket
skapat utmaningar för förvaltningen utifrån den nationella bristen på behöriga lärare och de kompetensförsörjningsutmaningar förvaltningen har. Liknande utmaning finns även vid rekrytering av skolledare och
fritidspedagoger. En fortsatt satsning på löner för lärare, fritidspedagoger och skolledare är därför nödvändig.
Fokus på arbetstid och bemanning - Arbetstid utgör tillsammans med lön, förutsättningar för uppdraget och andra villkor, ett konkurrensmedel vid rekrytering. Förvaltningen kommer under de kommande
åren behöva arbeta aktivt med bemanning, arbetstidernas förläggning och medarbetarnas schema så att
alla medarbetare har möjlighet till återhämtning. Ett sätt att behålla lärare efter uppnådd pensionsålder är
att skapa förutsättningar för flexibla arbetstidslösningar, t ex deltid. Även vid rehabilitering och återgång i
arbete är det viktigt att hitta fungerande lösningar för medarbetarnas arbetstid.
Attraktiv arbetsgivare - Att grundskoleförvaltningen syns och är attraktiv som arbetsgivare är av stor
vikt för såväl befintliga som potentiella medarbetare samt för att marknadsföra läraryrket. Förvaltningen
behöver därför förbättra exponering av vad grundskolan som arbetsgivare erbjuder, vad vårdnadshavare
och elever kan förvänta sig kopplat till varje elevs bästa skola och en utveckla en förnyad visuell plattform
i alla de sammanhang där Malmös grundskola presenteras.
Pröva tre terminer och nya arbetstidsavtal för att förbättra förutsättningarna för lärande
Grundskoleförvaltningen överväger att undersöka om förvaltningen eller någon skola skulle kunna införa

ett läsår med tre terminer och ett kortare sommarlov. Förvaltningen vill också verka för en förändring av
de arbetstidsavtal som gäller idag. Avsikten är att förbättra förutsättningarna för samtliga elevers kontinuerliga lärande. Forskning visar att elevers lärande gynnas av kontinuitet. Framgångsrik undervisning tar sin
utgångspunkt i elevernas lärande och utmanar den kontinuerligt och med en tydlig progression.
Särskilt elever med sämre socio-ekonomiska hemförhållanden missgynnas av dagens system med två terminer och ett långt sommarlov. Studier visar att elever från socioekonomiskt starka hemförhållanden i
större utsträckning fortsätter sin lärandeprogression under sommarlovet. Elever från socioekonomiskt
svagare hem tappar tvärtemot mycket kunskaper under sommarlovet och återkommer till nästa läsårsstart
med ännu sämre utgångspunkt än sina klasskamrater från socioekonomiskt starka hem. Studier visar vidare att skillnaden mellan elevgrupperna blir större ju äldre eleverna är. Det långa uppehållet i elevernas
lärande förstärker därmed de stora skillnader och den olikvärdighet som råder mellan olika elevgrupper.
Detta vill grundskoleförvaltningen ändra på och förbättra förutsättningarna för att alla elever ska kunna ha
en kontinuerligt pågående lärprocess. Förvaltningen avser därmed utreda vilka möjligheter som finns för
att göra de nödvändiga förändringarna. [2]
Utmanande att verkställa tvärsektoriell samverkan för att stödja barn och unga
Sedan 2017 arbetar de tre skolnämnderna samt arbetsmarknads- och socialnämnden på uppdrag av kommunstyrelsen med samverkan kring frågor som rör barn och unga i behov av skydd och stöd (STK-20161055). I fjol kom de berörda nämnderna överens om att inrätta en samverkansplattform för frågor som
rör barns och ungas uppväxtvillkor.
Ett tvärsektoriellt arbetssätt är nödvändigt för att kunna möta de utmaningar som Malmö står inför. Bland
annat pekade Malmökommissionens slutsatser på vikten av förebyggande arbete och tidiga insatser i samverkan mellan myndigheter och civilsamhälle.
Samverkansplattformen utgörs av nämndernas presidier samt förvaltningsrepresentation (GRF-201714668 och GRF-2018-9238). Dess uppdrag är att samordna, stödja, följa upp, driva och utveckla gemensamma insatser inom området barns och ungas uppväxtvillkor.
Eftersom denna typ av samverkan har visat sig vara svår att få till stånd, inte bara i Malmö utan överallt,
beslutades det att ledningsorgan på tjänstepersonsnivå i de berörda förvaltningarna skulle säkerställa att
konkret samverkan sker så att barn och unga i Malmö, som har behov av stöd, får detta tillgodosett. Detta
sker inom ramen för Samverkan barn och unga Malmö (SBUM). Mycket arbete återstår ännu på flera
nivåer inom skolan och socialtjänsten för att åstadkomma en konkret samverkan som säkerställer adekvat
stöd till berörda barn och unga.
Förbättrar mottagandet och undervisningen av tvåspråkiga elever
Malmös skolor tar kontinuerligt emot ett stort antal nyanlända elever och elever med annat modersmål än
svenska. Efter införandet av skolvalet och den centrala skolplaceringen går nyanlända elever och elever
med annat modersmål än svenska i större utsträckning på fler olika skolor än tidigare.
Tillsammans med övriga skolförvaltningar bedriver grundskoleförvaltningen ett omfattande arbete för att
utveckla undervisningen så att den möter dessa elevers behov. Utvecklingsarbetet behöver framöver utveckla organisationens förmåga att integrera alla nyanlända elever oavsett skola. Förvaltningen behöver
dessutom se över processerna för modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet så att
de svarar mot elevernas behov samtidigt som en större andel elever har rätt till undervisningen respektive
stödet. I samarbete med förskole- och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen planerar förvaltningen också att se över behov av och möjligheter för en central inskrivning av nyanlända elever till förskola,
grundskola och gymnasieskola. Avsikten är att underlätta för och skapa möjligheter att stötta den nyanlända familjen samt att samordna förvaltningarnas resurser.
Fler skolbyten ställer större krav på strukturerad hantering vid övergångar

Det nyligen införda skolvalet syftar till att göra det möjligt för vårdnadshavare att påverka vilken skola
barnet ska gå i. Ökad rörlighet i elevunderlaget mellan skolorna i samband med skolvalet, riskerar dock att
få negativa effekter på det sammanhållna långsiktiga undervisnings- och elevhälsoarbetet kring elevers
hälsa, lärande och utveckling. I övergångar mellan skolor riskerar viktig information kring elevers förutsättningar och behov att gå förlorad. Processen kring skolvalet har också visat sig vara en särskild utmaning för elever i behov av särskilt stöd.
För att hantera de ökade elevströmmarna håller förvaltningen på att utveckla ett strukturerat arbetssätt
med elevernas övergångar mellan skolor och skolformer. Särskilt vikt behöver läggas vid övergångar för
elever i behov av särskilt stöd. Processen kring skolvalet för elever med särskilda behov kommer också att
behöva ses över. Bland annat avser förvaltningen se över en samlad, central ansökan till högspecialiserade
lärmiljöer. Detta för att åstadkomma likvärdighet och rättssäkerhet för alla elever.
Likvärdig skola kräver fördjupad analys och rätt insatser i samverkan
Grundskoleförvaltningens resultat förbättras löpande. Fortfarande kvarstår utmaningen att stödja och
utmana alla elever till att klara målen för sin utbildning. En betydande del av Malmös elever når inte godkänt i alla ämnen. Denna grupp av lågpresterande elever är heterogen med differentierade förutsättningar
och behov. Elevgruppens behov och den undervisning de får behöver analyseras för att förvaltningen och
skolorna ska kunna vidta mer riktade insatser mot specifika elevgrupper.
Det finns elever som, trots omfattande stöd och individuella anpassningar inom ramen för högspecialiserade lärmiljöer, inte bedöms ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen och där det krävs omfattande samverkan med andra aktörer. Denna elevgrupp är kvantitativt begränsad men förutsätter en välfungerande samverkansmodell med berörda samhällsfunktioner ur ett socialt investeringsperspektiv.
Grundskoleförvaltningen behöver ytterligare utveckla samverkan som medel för att lösa sammansatt problematik där kompetens från flera professioner är nödvändig. Denna samverkan behöver pågå på flera
nivåer, och samverkan mellan nivåerna behöver koordineras för att eleverna ska få den undervisning de
har rätt till. Denna elevgrupps progression avspeglar sig sällan i måluppfyllelse och behörighet till gymnasieskolan, men är nog så betydelsefull för berörda individer.
Arbetar för god platsutbyggnad i planeringen
Förvaltningen fortsätter arbetet med att skapa platser för ett växande antal elever. Lokalförsörjningsplanen
beskriver de lokalbehov nämnden har under perioden 2020–2029. Planen visar på en god platsutveckling.
Platsutbyggnaden överstiger den kraftiga demografiska utvecklingen, som visar på en fortsatt hög elevutveckling. Ett högre antal nya platser än den demografiska utvecklingen möjliggör de omlokaliseringar som
krävs för att kunna utföra åtgärder för att nå myndighetskraven, säkerställa god lärmiljö och säkra långsiktig platstillgång för att bland annat hantera oförutsedda händelser.
Utvecklar likvärdiga och ändamålsenliga skollokaler
Hur nya skolor utformas baseras på grundskoleförvaltningens lokalprogram som specificerar bland annat
undervisningslokaler, grundutrustning, teknik och säkerhet för nya grundskolor. Programmet utvecklas
kontinuerligt för att möta nya behov och att skapa varje elevs bästa skola.
Ingen kompensation för hyresökningar som följer på ventilationsåtgärder
Hyreskostnaden för ny- eller ombyggda skolor är betydligt högre än genomsnittshyran för grundskolenämndens lokaler. Nämnden erhåller en utökad demografikompensation för de ökade kostnaderna som
uppkommer vid ny- och ombyggnation när det gäller nya skolplatser i relation till befolkningsökningen.
Däremot får grundskolenämnden inte någon kompensation för de ökade hyreskostnader som uppkommer
när ventilationsstandarden i gamla skolor förbättras som en följd av myndighetskrav.
Ventilationsåtgärderna som genomförs på flera grundskolor är omfattande och kostsamma. Dessa åtgärderna medför även ökade kostnader i form av skolskjuts och andra byggåtgärder som görs i samband med
att ventilationen förbättras. Under arbetet med åtgärderna tas nya grundskoleplatser i anspråk, eftersom

skolverksamheten behöver omlokaliseras till andra lokaler under ombyggnaden. Cirka 15 grundskolor
fram till 2024 kommer att påverkas av omlokaliseringar. Under 2018 hade grundskolenämnden kostnader
för 28 Mkr för engångsåtgärder som krävdes i samband med ny-, om- och tillbyggnad. De största kostnadsposterna var skolskjuts med cirka 11 Mkr och flyttkostnader med cirka 3 Mkr. Förvaltningen arbetar
aktivt med att optimera flyttkedjorna för att hålla nere kostnaderna.
Utvecklingen av Amiralstaden ställer om lokaler till grundskola
Grundskoleförvaltningen medverkar i arbetet med Amiralstaden som är en samling stadsutvecklingsprocesser och projekt kring Station Rosengård. Det övergripande målet för Amiralsstaden är att samla Malmö
stads och samhällets insatser i området för att skapa fler jobb och bostäder.
Inom området ligger Annelundsskolan som idag används för förskoleverksamhet. Skolans lokaliseringen
bedöms som särskild viktig för grundskolan eftersom den ger möjligheter att bereda plats åt såväl elevökningen som sker i Innerstaden som ökningen som sker till följd av Amiralstadens utveckling i Rosengård.
Därutöver pågår planering för att grundskoleförvaltningen ska överta 150 platser som idag nyttjas av förskoleförvaltningen på Örtagårdsskolan respektive Apelgårdsskolan. Det innebär ett platstillskott om cirka
350 platser vilket motsvarar hela den prognosticerade ökningen (270) till följd av Amiralstaden-projektet.
Eftersom de ovannämnda lokalerna nyttjas av förskoleförvaltningen bedöms omställningen innebära att
ersättningsplatser måste skapas för förskolan. Om förskoleförvaltningen inte kan friställa lokalerna för
omställning till grundskoleverksamhet kommer det krävas en skoltomt på cirka 15 000 kvm för ny grundskola inom området.
Förtätade skolor ställer ytterligare krav på lärmiljön
De senaste årens elevtillväxt har medfört en kraftig förtätning på många skolor. Det påverkar såväl elevernas som medarbetarnas arbetsmiljö och lärmiljö. Grundskoleförvaltningen behöver se över hur lärmiljön
bör utformas för att kunna härbärgera många elever och samtidigt möte elevernas differentierade förutsättningar och behov i undervisningen.
Utveckling av digitala system effektiviserar
För att kunna utveckla och stödja Malmös skolors arbete på ett effektivt sätt arbetar grundskoleförvaltningen aktivt med att införskaffa respektive utveckla nya och befintliga digitala system. Det gäller till exempel system som stödjer skolornas bemanningsplanering, rekryteringsstöd, elevadministration samt
nämndens ärendehantering. I takt med att skolvalet utvidgas till att omfatta alla årskurser utvecklar nämnden ett digitalt system som kan hantera och stödja arbetet med skolplaceringar.
Grundskoleförvaltningens arbete med att utveckla beslutsstödsapplikationer som samlar statistik om skolornas verksamhet och resultat fortskrider. Applikationerna visualiserar statistik samt möjliggör att denna
bryts ner och underlättar analysen, vilket är värdefullt inte minst i skolornas egna systematiska kvalitetsarbete. Malmö stad har valt att framöver övergå till en uppdaterad och modernare programvara för uträkningar och visualisering av statistik. Skiftet kommer att medföra att befintliga applikationer måste omarbetas och att nya behöver utvecklas i ny programvara. Övergången medför i ett övergångsskede ökade personella och ekonomiska insatser för utveckling och utbildning.
Digitalisering förbättrar och kräver utökade resurser
Grundskoleförvaltningen avser att åstadkomma ett sammanhållet arbete kring digitaliseringen av verksamheten inom Malmö stads grundskolor och har tagit fram en handlingsplan för Varje elevs bästa skola - digital
certifiering. För att säkerställa likvärdigheten mellan skolorna och öka elevernas måluppfyllelse planerar
grundskoleförvaltningen att höja den digitala mognaden i skolorna. Den digitala mognaden höjs genom att
skolornas medarbetare arbetar inom processen att certifiera skolan som en digital skola.
Den nationella planen Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet för digitalisering av skolväsendet kravställer att skolhuvudmän säkerställer ”digital kompetens för alla i skolväsendet”, ”likvärdig tillgång och

användning” samt ”forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter”. För att klara av detta
behöver förvaltningen vidmakthålla och utveckla de större satsningar i IT-utrustning och alternativa verktyg för lärande som förvaltningen initierade 2014. För att uppfylla kravet på likvärdighet behöver förvaltningen fortsatt öka anskaffningen av datorer eller andra digitala enheter för motsvarande ca 40 Mkr årligen
de kommande åren samt alternativa verktyg för lärande (läs och skriv) motsvarande 8 Mkr årligen. I detta
ingår inte en eventuell satsning på digitala läromedel. För att möta den nationella handlingsplanens krav
behöver förvaltningen stärka den centrala IKT-pedagogiska insatsen och utveckla kompetensen för att
driva och stödja utvecklingen framåt inom 21st learning skills såsom programmering, utvecklingsinsatser
inom den digitala lärmiljön och integrering av den digitala världen utifrån ett omvärldsperspektiv.
Elevantalet fortsätter att öka
Grundskoleförvaltningen står inför betydande utmaningar i arbetet med att öka skolresultaten och samtidigt minska kostnaden per betygspoäng.
Antalet folkbokförda elever beräknas öka med 4000 under de 5 kommande åren. Utöver folkbokförda
elever beräknas det tillkomma cirka 200 asylsökande årligen. Det ökade antalet elever innebär behov av 8
nya medelstora skolor, kommunala eller fristående. Det kommer att finnas behov av cirka 400 lärartjänster, i kommunal eller fristående verksamhet, samt att ersätta avgångar av lärare. Med cirka 1 000 nyanlända
elever som tillkommer årligen finns också behov av att ersätta lärare för studiehandledning på modersmål
och modersmålsundervisning.

Tabell för prognos av antal individer i åldersgruppen 6-15 år i Malmö de kommande åren. Källa: Malmö stad.
[1] https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2018/08/uppdrag-om-att-skapa-fler-vagar-in-ilararyrket/
[2] Rob Brown: Is There a case for Year-Round Schooling? Organizational Development \ Research &
Information Services, 416-394-4929, Vol. 4, Issue 3, 2009

Malmö stads resursfördelning tar hänsyn till vissa faktorer
Malmö stads ersättningsmodell ersätter grundskolenämnden för de kostnadsökningar som nämnden har
för ny-, om- och tillbyggnation utifrån befolkningsökning. Nämnden kompenseras däremot inte för ökade
hyreskostnader för verksamhetsanpassning och myndighetskrav. Om nuvarande ersättningsmodell används även fortsättningsvis kommer grundskolenämnden 2020 ha en obalans i budget motsvarande cirka
24,7 Mkr. Skulle nämnden inte heller få den utökad demografikompensation skulle obalansen vara cirka

40,3 mkr. För hela perioden år 2020-2022 beräknas obalansen i budgeterade medel vara cirka 52,4 mkr
inklusive utökad demografikompensation och cirka 90,9 mkr exklusive utökad demografikompensation.
Grundskolenämnden kompenseras inte heller för att en större andel av eleverna går i fritidshem, har rätt
till modersmålsundervisning, har rätt till studiehandledning på modersmålet, har särskilda behov som kräver kompenserade lärmiljöer och undervisning utifrån individuella förutsättningar att lära.
Staten inför nya krav utan tillräcklig finansiering
Staten har infört nya krav för skolverksamheter genom att införa obligatorisk förskoleklass, ställa krav på
lovskola samt införa obligatorisk Praktisk arbetslivsorientering (prao). De generella statsbidragen som är
avsedda att kompensera för dessa nya verksamheter täcker inte de verkliga kostnaderna.
Riktade statsbidrag begränsar handlingsutrymmet
De riktade statsbidragen har ökat de senaste åren. Villkoren för statsbidragen är att skolhuvudmannen inte
får minska sina egna kostnader per elev eller att personaltätheten måste öka. Den delen av ökningen av
kostnaderna som finansieras av statsbidragen räknas bort i jämförelsen. Villkoret att kommunens kostnader för elevhälsa och undervisning per elev inte får minska gäller för det nuvarande största riktade statsbidraget Likvärdig skola.
Den absolut största delen av grundskolenämndens resurser används i verksamheten runt eleven i skolan.
Kostnaderna för undervisning, elevhälsa, särskilt stöd och modersmålsundervisning motsvarar cirka 68 %
av grundskoleverksamhetens bruttokostnader. Lokalkostnadernas andel av bruttokostnaderna är cirka
19 %. Lärverktyg och skolmåltider motsvarar cirka 7 % av bruttokostnaderna. Administrationen inom
skolorna, som t ex skoladministratörer och administrativa chefer, har en kostnadsandel på drygt 2 %. Kvar
blir cirka 3,9 % av bruttokostnaderna som används för den centrala administrationen, myndighetsutövning
och kostnader för centrala IT-system.
Den centrala administrationens resurser är bundna med cirka 25 % för licenskostnader för de centrala ITsystemen. Framöver finns det behov av att utveckla digital kommunikation med vårdnadshavarna, förstärka GDPR-arbetet i systemen samt att effektivisera rutiner med hjälp av robotisering och effektivare
system. Initialt kräver dessa digitaliseringsåtgärder investeringar för framtida effekter. Investeringar i lärverktyg behöver öka med satsning på digitala läromedel. Det kräver i sin tur förbättrad IT-infrastruktur.
Givet villkoren i statsbidragen att kostnaderna för undervisning och elevhälsa ska öka är utrymmet för
kostnadsbesparingar små. Hög utbyggnads-, om-, och tillbyggnadstakt gör det svårt att minska lokalkostnaderna. Det innebär att handlingsutrymmet för att effektivisera i form av kostnadsreducering endast kan
appliceras på en liten del av administrationen samt lärverktyg om nämnden ska ha rätt att ta emot det riktade statsbidraget Likvärdig skola. Om grundskolenämnden inte få täckning för hyreskostnadsökningarna,
kommer nämnden att ha mycket svårt att leva upp till kraven inom Likvärdig skola.
Kommande effektivisering går ut på att förbättra elevernas resultat
Grundskolenämnden är fokuserad på att effektivisera genom att ytterligare förbättra elevernas resultat såväl kunskapsresultat som värdegrundsresultat - och leva upp till skolförfattningarnas uppdrag fullt ut.
Ambitionen i varje elevs bästa skola att varje elev utvecklar kunskaper, värden, färdigheter och förmågor
för ett aktivt och självständigt liv är den effektivisering som grundskolenämnden eftersträvar. Därför avser
förvaltningen lägga kraft på att utveckla styr- och ledningssystemet så att varje elevs bästa skola möjliggörs.
Parallellt fortsätter förvaltningen att avlasta skolorna i det administrativa arbetet så att skolans personal har
så mycket tid som möjligt i arbetet med eleverna. Genom att centralisera och digitalisera mer av det administrativa arbetet effektiviseras rutiner.

Servicenämnden och tekniska nämnden ansvarar för uppförande av byggnader för samhällsservice inom
Malmö stad på uppdrag av övriga nämnder och utifrån respektive nämnds behov. Servicenämnden och
tekniska nämnden lämnar i sin budgetskrivelse en investeringsplan för år 2020-2025 som är framtagen i
samarbete med beställande nämnder. Investeringsplanen omfattar såväl beslutade (objektsgodkända av
kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller servicenämnd/teknisk nämnd) som planerade investeringar för
perioden. De planerade investeringarna är beräknade utifrån schabloner.
De beslutade och planerade investeringar leder till driftkonsekvenser som kommer att behövas finansieras
av den beställande nämnden.
Nedan beskriver nämnden sina investeringsbehov som finns i servicenämndens/tekniska nämndens investeringsplan samt hur nämnden tänker finansiera kommande driftkonsekvenser.

Beslutade investeringar är sådana investeringar som har ett beslutat objektsgodkännande i kommunfullmäktige (dvs sådan investering som är beslutad av servicenämnd/teknisk nämnd (under 15 Mkr), kommunstyrelsen (¨över 15 Mkr) eller kommunfullmäktige (över 50 Mkr) medan planerade investeringar innefattar såväl projekt som är beslutade i grundskolenämnden genom hyresavtal och tilläggsavtal som projekt
som befinner sig i tidigt skede och utreds fortfarande av grundskoleförvaltningen. Investeringarna är uppdelade i fyra kategorier enligt nedan definitioner:
Demografi - Kommunfullmäktige har beslutat om befolkningsprognos för Malmö stad 2019-2028, Utifrån
denna prognos och under denna kategori beskriver nämnden hur befolkningsökningen påverkar investeringsbehovet. Inom detta kategori ryms utbyggnadsprojekt som de nya skolorna Elinelundsskolan, Toftanässkolan, Neptuniskolan och befintliga Rörsjöskolans utbyggnad.
Verksamhetsanpassning (ändamålsenlighet) - avser investeringar i nuvarande lokaler utifrån verksamhetens
behov och som ej beskrivs under kategori lag- och myndighetskrav. Inom detta kategori ryms utemiljöanpassningar samt verksamhetsanpassningar i samband med renoveringen av Monbijouskolan.
Lag- och myndighetskrav - Investeringar som har sin grund i lag- och myndighetsbeslut. Kan vara investeringar som är såväl verksamhetsrelaterade som fastighetsrelaterade. Denna investeringskategori innefattar
installation av ny ventilation för skolor med självdrag till följd av myndighetskrav och bristande fysisk
miljö. Här inryms även miljöhus för sex grundskolor.
Övriga ambitioner - investeringar som inte ryms inom ovanstående kategorier

Den totala platsutbyggnaden för grundskoleverksamheten uppgår till c:a 5 000 platser, varav c:a 400 är
ersättningsplatser i samband med ombyggnation under perioden 2020-2025. Antalet ersättningsplatser kan
komma att öka under perioden och allteftersom omlokaliseringsplaneringen för ombyggnationsprojekten
kommit längre. En majoritet av utbyggnaden befinner sig i planeringsskedet. Under perioden 2020-2025
kommer antalet individer i grundskoleåldern ha ökat med c:a 4 000 individer från c:a 39 000 till 43 000
enligt Malmö stads befolkningsstatistik.
I ovanstående tabell ingår utbyggnad med ny grundskola inom kvarteret Altanen samt nytt högstadium i
Hyllie. Stor osäkerhet råder kring såväl färdigställande som dimensionering av de två berörda grundskolorna. I tabellen ovan genererar dock de två objekten ett väsentligt antal nya platser (1 100 platser).
I planeringen ingår ca 600 platser fler än den prognostiserade behovet, dvs 85% av befolkningsökningen
mellan åren 2020 - 2025. Därutöver är det väsentligt att beakta att befolkningsprognosen har de senaste
åren underskattat ökningen för individer i åldern 6-15 år med mellan 100-250 individer. Vidare ingår inga
asylsökande i prognosen varför antalet elever som faktiskt behöver beredas plats kan komma att bli fler än
ursprungligen prognosticerat.
Det finns objekt och investeringar som ingår ovan och som har bedömts vara verksamhetsanpassning då
åtgärderna utförs i förebyggande syfte och där sannolikheten för ett föreläggande är stort om inga åtgärder
vidtas. Verksamhetsanpassning är således inte en frivillig åtgärd utan en medveten del av prioriteringsordning där många parametrar såväl fastighetsskick, riktlinjer, krav, ambitioner och likvärdighet vägs in.

Med den planerade utbyggnaden kommer hyreskostnaderna att öka under planeringsperioden.
Tabellen nedan visar den beräknade ökningen av hyreskostnaden per år från 2020 till 2025.

Kostnaderna för hyror beräknas öka med 24,7 % mellan åren 2020 - 2025. Demografikompensationen till
grundskoleförvaltningen baseras på ökningen av antalet elever. Antalet elever prognostiseras att öka med
8,2 % under samma period vilket innebär att demografikompensationen inte ökar i samma takt som kostnaderna. Hyreskostnaden per elev beräknas öka med 15,2 %.
Utöver hyreskostnaden för kommunala skolor ersätter grundskoleförvaltningen de fristående huvudmännen med kommunens genomsnittliga hyreskostnad. Hyreskostnadsersättningen mot fristående huvudmän
budgeterades till cirka 105 Mkr för 2019. Denna hyreskostnadsersättning kommer att öka i samma takt
som hyreskostnaden för de kommunala skolorna.
Grundskoleförvaltningen får hyreskompensation från för nya platser i Malmö stads budget. Det är viktigt
att denna kompensation finns kvar även framledes.

I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2020 med plan för 2021-2025.
Förvaltningens egna investeringar avser främst inredning och utrustning vid om- till- och nybyggnad av
skollokaler.
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Sammanfattning
Att utbilda barn, ungdomar och vuxna är en avgörande faktor för att ge varje individ bästa möjliga förutsättningar till arbete och självförsörjning men även i att bidra till utvecklingen av ett demokratiskt och
hållbart samhällsbygge. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål på både kort och lång sikt är därför att skapa förutsättningar för att alla elever ska få möjlighet att nå målen för sina utbildningar.
Ett prioriterat område för förvaltningen är fortsatt utvecklingen av analysen inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet och att skapa större förståelse för och finna förklaringar till de resultat verksamheterna har. Målet är att kunna göra relevanta prioriteringar och vidta åtgärder efter behov.
Inom vuxenutbildningen strävar förvaltningen efter att skapa ett bredare utbud av studieformer och studietakt i syfte att erbjuda en vuxenutbildning som ger alla möjlighet att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Fler utbildningar som kombinerar yrkesutbildning med sfi eller svenska som andraspråk har startats. Förvaltningen utvecklar vidare en struktur för att på ett systematiskt sätt bygga och upprätthålla relationerna mellan utbildningar och branscher.
Tillsammans med arbetsmarknads- och socialförvaltningen arbetar gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen för att förbereda och leda Malmöbor mot det reguljära utbildningssystemet. I de fall där detta
inte är ett alternativ samverkar förvaltningarna för att via andra utbildningsinsatser matcha Malmöborna
mot ett bristyrke.
Nämndens budgetram justeras inte utifrån ett demografiperspektiv i förhållande till efterfrågan på vuxenutbildning. 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.
Regionala förändringar och ett potentiellt förändrat läge när det gäller samarbetet inom Kommunförbundet Skåne kan komma att påverka utbildningsutbudet för ungdomar i gymnasieåldern. Även förändringar i
Arbetsförmedlingens uppdrag medförande minskade resurser till arbetsmarknadspolitiska åtgärder kan
komma att få konsekvenser för kommunernas och därmed nämndens uppdrag när det gäller de som står
längst från arbetsmarknaden.
Den växande volymen av elever på introduktionsprogram med relativt låg övergång till nationella program, liksom en fortsatt hög andel elever från grundskolan som saknar behörighet till nationella gymnasieprogram är en utmaning i förvaltningens arbete med att öka måluppfyllelsen. Inom förvaltningen pågår
ett arbete för att snabbare och i högre omfattning vägleda elever som fortfarande går kvar på ett introduktionsprogram vid 20 års ålder vidare till vuxenutbildning.
Inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) har ett arbete påbörjats under 2018 med att ta fram en
modell för målgruppsanalys, planering och uppföljning. Detta arbete fortsätter under 2019.
Befolkningsdemografin visar på en markant ökning av elever i gymnasieålder i Malmö de kommande åren.
Enligt stadens demografiberäkningar ökar antalet ungdomar i gymnasieålder fram till år 2026 med ca 40%.
Förvaltningen beräknas sakna cirka 250 lärare redan år 2023. Det faktiska rekryteringsbehovet är dock
ännu mer omfattande då även pensionsavgångar och personalomsättning bidrar till lärarbristen.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen fortsätter att stärka sitt arbete med att identifiera och genomföra insatser som leder till att skolan fortsatt kan bemannas av personal med rätt kompetens, både på
kort och på lång sikt.
Elevökningen i gymnasieskolan ställer därtill krav på att utforma en växande utbildningsorganisation som i
så hög utsträckning som möjligt tillgodoser elevernas förstahandsval av utbildningsprogram. Det befintliga
lokalbeståndet kommer att vara otillräckligt men ska i ett första steg nyttjas fullt ut genom ett effektivt
lokalutnyttjande. De investeringar som förvaltningen planerar kommer att innebära ökade hyreskostnader.
Finansieringen av dessa planeras ske via resurser för demografiökningar samt effektiviseringar.
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Förändringar i omvärlden
Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under
2020 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra förbättringar i den egna verksamheten?

Inledning
Malmö stads tre skolnämnder – förskolenämnden, grundskolenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden – har gemensamt arbetat med att identifiera och definiera Malmös största utmaningar utifrån utbildningsperspektivet. Följande utmaningar är således stadsövergripande och avgörande för Malmös utveckling.
Tidiga satsningar på barn och unga krävs för en hållbar utveckling
Malmös unga befolkning med 23 procent under 20 år [1] är en potential när det framtida Malmö ska bygggas. Stadens barn och ungdomar bär på drömmar, ambitioner och förväntningar på en god framtid för sig
själv och för den omvärld som de lever i, samtidigt som deras vardagsvillkor har en avgörande påverkan
på möjligheterna att lära och utvecklas i ett livslångt perspektiv.
Den ekonomiska situationen för barn och deras familjer är en grundläggande förutsättning för goda uppväxtvillkor. Den sociala ojämlikhet i hälsa som råder bland barn och unga i dagens Malmö är ett hinder för
att alla ska kunna leva ett gott liv här och nu och för stadens utveckling på längre sikt.
Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö (Malmökommissionen) konstaterar att de systematiska skillnader i barns och ungdomars hälsa som råder i Malmö har samband med de sociala bestämningsfaktorer
som utgörs av deras vardagsvillkor. Det handlar om sociala relationer och möjligheter till emotionell och
kognitiv stimulans, bostadens och bostadsområdets kvalitet och möjligheterna till en trygg och stimulerande miljö i förskola, skola och fritid.
Av Rädda Barnens senaste rapport om barnfattigdom i Sverige framgår att barnfattigdomen i Malmö uppgår till 25, 2 procent (2016) och att Malmö är den kommun i Sverige där barnfattigdomen är som störst.
Detta betyder att en fjärdedel av barnen och ungdomarna i Malmö växer upp under ekonomiskt ansträngda förhållanden, vilket påverkar deras möjligheter till goda livschanser.
Enligt utbildningsforskningen är elevers socioekonomiska bakgrund den faktor som är viktigast för betygsprestationer och för att elever överhuvudtaget ska få slutbetyg eller avsluta sina gymnasiestudier [2].
Malmökommissionen konstaterar att ”utbildning är den samhällsstruktur som äger den största potentialen
att utrusta barn och ungdomar med kapacitet att överskrida familjebakgrundens sociala begränsningar och
utveckla god hälsa”.
Malmö stads fortsatta arbete för att bidra till minskade socioekonomiska skillnader hos befolkningen
kommer att vara avgörande för stadens utveckling. Här är utbildningsverksamheten en grundläggande
social investering där tidiga satsningar på barns och elevers utveckling är nödvändiga för att uppnå målet
om ökad jämlikhet i Malmö. Förskolans långsiktiga betydelse för barns, utveckling och lärande kan inte
nog betonas. Tidiga investeringar i förskola - det första steget i utbildningssystemet - lägger grunden i ett
livslångt perspektiv, där förskolan har störst betydelse för barn som växer upp med begränsade socioekonomiska villkor. Utbildningsverksamhetens förutsättningar att möta alla barn och ungdomar med en likvärdig verksamhet kommer att vara avgörande i Malmö stads fortsatta arbete för alla Malmöbor och för
en hållbar stad.
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Utbildningen ska uppväga skillnaderna mellan barns och elevers förutsättningar
Uppdraget definieras i skollagen
Enligt skollagen ska utbildningen inom skolväsendet leda till att barn och elever inhämtar och utvecklar
kunskaper och värden. Utbildningen ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska vidare förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna
och de grundläggande demokratiska värderingarna som det svenska samhället vilar på.
I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans
så att de utvecklas så långt som möjligt. Utbildningens ska sträva efter att uppväga skillnader i barns och
elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningen syftar också till att i samarbete med
hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.
Förskole-, grundskole- och gymnasie- och vuxenutbildningsnämndernas uppdrag är att utveckla en utbildning av hög kvalitet som gör att Malmö stad lever upp till skollagens krav.
Uppdraget är samtidigt nämndernas största och viktigaste utmaning.
Organisera och strukturera för välfungerande förskolor och skolor
Nyckeln till att ge Malmös barn och elever en utbildning av hög kvalitet så att alla elever utvecklar kunskaper och värden utifrån sina egna förutsättningar, är att utveckla välfungerande förskolor och skolor
med kompetenta pedagoger. Det är i mötet mellan barn/elev och pedagog som utbildningen genomförs.
Förskole-, grundskole- och gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppgift är att organisera och strukturera verksamheten samt tilldela resurser så att förskolor och skolor ges goda förutsättningar att genomföra uppdraget.
Uppdragsfokus möjliggör likvärdig utbildning
Enligt skollagen ska alla barn och elever erbjudas en utbildning som tar hänsyn till barnets/elevens behov.
Varje barn och elev ska ges stöd och stimulans så att hen utvecklas så långt som möjligt. Detta krav ställer
skollagen på varje förskola, skola respektive skolhuvudman oberoende av barnens/elevernas förutsättningar. Således åligger det de tre skolnämnderna att utveckla en likvärdig verksamhet som har kompetens
att stödja, stimulera och utmana varje barn och elev.
Likvärdigheten utgår ifrån skollagen, läroplanerna och övriga skolförfattningar. Malmös utbildningsverksamhet har haft en positiv utveckling under flera år, bl a med resultatförbättringar i stadens skolor. Likvärdigheten mellan elevernas och skolornas resultat har dock inte förbättrats.
Fortfarande visar forskning [3] att elevernas prestationer i första hand avgörs av deras socioekonomiska
bakgrund så som vårdnadshavarnas utbildningsbakgrund. Förskolans, skolans och pedagogernas arbete
avgör endast i andra hand elevernas resultat. Det rimmar inte med skollagens krav och utbildningens
kompensatoriska uppdrag. För att leva upp till skollagen behöver utbildningen systematiskt utvecklas så
att varje pedagog, arbetslag, förskola/skola och skolhuvudman ständigt förbättrar sin praktik. Pedagoger
och förskolor/skolor samt skolhuvudmannen behöver utgå från läroplanen för respektive verksamhet och
ta sin utgångspunkt i den när utbildningen planeras, genomförs och följs upp.
Skolnämnderna och Malmö stad har ett stort arbete framför sig för att möjliggöra och säkerställa ett systematiskt arbete utifrån hela läroplanen inom respektive utbildningsverksamhet. Endast genom att leva
upp till uppdraget så som det definieras i läroplanerna kan Malmö stads utbildning utvecklas i relation till
barns och elevers behov och skollagens krav. Endast så kan likvärdigheten öka och varje barn och elev få
den utbildning som hen behöver och har rätt till.
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Nationell brist på behöriga pedagoger är en problematisk utmaning
Bristen på utbildade och behöriga förskollärare, fritidspedagoger och lärare är fortsatt allvarlig. För att
skolnämnderna och Malmö stad ska klara av att leva upp till uppdraget är behöriga och kompetenta pedagoger en av de avgörande framgångsfaktorerna.
Enligt Skolverkets prognos från 2016 behöver skolhuvudmännen rekrytera 77 000 lärare, förskollärare och
fritidspedagoger de kommande fem åren för att brist ska undvikas. Från lärarutbildningen examineras
ungefär 8 000 per år och av dessa börjar inte alla arbeta som lärare. Det innebär att Sverige står inför en
brist i storleksordningen om 40 000 lärare och förskollärare om fem år. Arbetsförmedlingen bedömer att
förskollärare är det största bristyrket i Sverige.
Utbildning är en framgångsfaktor som ger effekter för hela Malmö
Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Skollagen säger tydligt att alla ska ha lika tillgång till
utbildning i skolväsendet, oberoende av geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden. En
inkluderande utbildning av god kvalitet är dessutom en av de viktigaste grunderna för välfärd och hälsa i
varje samhälle. Att utbilda barn, ungdomar och vuxna är en avgörande faktor för att ge varje individ bästa
möjliga förutsättningar till arbete och självförsörjning men även i att bidra till utvecklingen av ett demokratiskt och hållbart samhällsbygge.
Gymnasiebehörighet, utbildningsnivå och sysselsättningsgrad
Gymnasiebehörigheten i Malmö har ökat de senaste åren. 2018 blev 83,7 procent av eleverna i nionde
klass behöriga till gymnasiet jämfört med 81,4 procent 2017. Siffrorna inkluderar ej nyanlända elever och
den totala andelen behöriga till gymnasiet uppgick 2018 till 76 procent. Att ytterligare öka andelen elever
som når behörighet till gymnasiet är en prioriterad fråga för skolnämnderna då en fullständig gymnasieutbildning i de allra flesta fall är en förutsättning för att etablera sig i samhället och på arbetsmarknaden.
Detta är centralt såväl ur ett individperspektiv som i ett samhällsekonomiskt perspektiv.
På grund av en lång och stabil högkonjunktur ökar sysselsättningsgraden samtidigt som arbetslösheten
minskar i såväl riket som i Malmö. I Malmö fortsätter, trots detta, andelen arbetslösa att ligga på en alltför
hög nivå. Idag saknar ca 17 procent av Malmös befolkning i åldern 20–64 år en utbildning motsvarande
gymnasienivå. Arbetslösheten för arbetssökande med högst förgymnasial utbildning låg i oktober 2018 på
ca 39 procent. Vid samma mättillfälle var arbetslösheten i Malmö för personer med gymnasieutbildning
ca 13 procent samt 8,5 procent för personer med eftergymnasial utbildning [5]. Statistiken visar tydligt att
befolkningens utbildningsnivå har en stor påverkan på sysselsättningsgraden. I Malmö utgör gruppen med
högst förgymnasial utbildning en betydande andel av de som har ekonomiskt bistånd som huvudsaklig
försörjning.
Samtidigt som arbetslösheten i Malmö är hög finns en växande brist på arbetskraft i allt fler sektorer på
Malmös arbetsmarknad. Idag motsvarar inte utbildningsnivån hos Malmöborna i tillräckligt hög grad efterfrågan på arbetskraft. Särskilt svår är matchningen för den relativt stora grupp av arbetslösa som saknar
fullständig grundskoleutbildning.
Malmös utbildningsutbud måste därför i högre grad möta upp den utmaning som finns i gapet mellan
arbetsmarknadens behov och den utbildade arbetskraften samt möta Malmöbornas behov av utbildning
under hela livet; genom förskola, grundskola och gymnasium till vuxenutbildning, och högre utbildning,
samt erbjuda alla människor lika möjlighet till livslångt lärande som gynnar deltagande i arbetsliv och samhälle.

[1] Malmö i korta drag, 2018-11-06, malmo.se
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[2] Se t.ex. Skolverkets rapport; Analyser av familjebakgrundens betydelse för skolresultaten och skillnader mellan
skolor 2018, Rapport 467, s.13-17.
[3] Se t ex Skolverkets lägesbedömning 2017, Rapport 455, s 40-41.
[4] Ingvar Nilsson, Anders Wadeskog, Lena Hök, Nima Sanandaji: Om utanförskapets pris - en bok om
förebyggande sociala investeringar. 2014.
[5] Källa: Arbetsförmedlingen och SCB

Beslut, händelser och förändringar i omvärlden
Förändringar i demografi får konsekvenser för hela organisationen
Befolkningsdemografin visar på en markant ökning av elever i gymnasieåldern i Malmö de kommande
åren. De närmaste tre åren ökar antalet i en relativt måttlig takt för att därefter öka kraftigt. Enligt stadens
demografiberäkningar ökar antalet ungdomar i gymnasieålder fram till år 2026 med ca 40%.
Tillsammans med ökningen av pensionsavgångar och den totala personalomsättningen genereras ett allt
större personalbehov inom samtliga yrkesgrupper i gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter, men särskilt för lärare.
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 inom Skåne och västra Blekinge. Det lokalbestånd som
nämnden har idag kommer att vara otillräckligt men det ska i ett första steg nyttjas fullt ut genom ett effektivt lokalutnyttjande.
Nationell sakpolitisk överenskommelse
Inför regeringsbildningen i januari 2019 slöt de blivande regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet en sakpolitisk överenskommelse med Centerpartiet och Liberalerna. I överenskommelsen lyfts
bland annat att Sverige ska ha höga ambitioner som kunskapsnation och att det behövs en politik för att
ge mer likvärdiga förutsättningar för alla elever att klara skolan. Exempel på konkreta förslag som vid ett
eventuellt genomförande kommer att påverka gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet är
utredningen om en 10-årig grundskola, ämnesbetyg i gymnasiet, regionaliserade skolmyndigheter, införande av ett professionsprogram för lärare och rektorer, en nationell plan för trygghet och studiero samt
insatser för att stärka särskolan.
Regionala förutsättningar under förändring
En särskild utredare ska föreslå hur utbildning inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning (komvux) och särskild utbildning för vuxna (särvux) bättre kan planeras och dimensioneras
utifrån regionala och nationella kompetensbehov, bl.a. för att åstadkomma ett bättre resursutnyttjande
(Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola). Utredningen har bland annat i uppdrag att se över och vid behov föreslå en ansvarsfördelning mellan staten, kommunerna och andra aktörer
för en regional planering och dimensionering av gymnasial utbildning. Syftet med utredningen är bl.a. att
trygga den regionala och nationella kompetensförsörjningen, effektivisera resursutnyttjandet och förbättra
tillgången till ett allsidigt brett utbud av utbildningar av hög kvalitet. Syftet är även att främja en likvärdig
utbildning och minska segregationen inom gymnasieskolan. Utredningen slutredovisas i februari 2020.
Inom det befintliga samverkansavtalet mellan samtliga kommuner i Skåne och västra Blekinge kan gymnasieelever idag fritt välja utbildning inom det geografiska området. Dock kan utbildningsutbudet för ungdomar i gymnasieåldern komma att påverkas om samarbetet inom Kommunförbundet Skåne försvåras på
grund av ett oroligt läge kring samverkansavtalet.
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Förändringar i Arbetsförmedlingens uppdrag
I januari varslades 4500 personer av Arbetsförmedlingens anställda vilket utgör en tredjedel av den befintliga personalen. En kraftig decimering av budget och antal anställda på Arbetsförmedlingen innebär minskade resurser till arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Förändringarna kommer sannolikt få konsekvenser för
kommunernas och därmed gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag när det gäller de som står
längst från arbetsmarknaden.
Utredning om stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk
En pågående nationell utredning undersöker behovet av förändringar när det gäller kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) och sfi i kombination med annan utbildning. Syftet är att analysera
förutsättningarna för att sfi-elever ska kunna erbjudas en utbildning av god kvalitet som motsvarar elevernas behov och förutsättningar samt att förbättra genomströmningen inom sfi och underlätta övergången
till samt kombinationer med andra vuxenutbildningar. Syftet är även att utreda hur utbildning kan erbjudas
för nyanlända som omfattas av utbildningsplikt. Utredningen slutredovisas i maj 2019.
FN:s barnkonvention blir svensk lag
Från den 1 januari 2020 gäller barnkonventionens 42 första artiklar som lag i Sverige. Den nya lagen
kommer att benämnas barnrättslagen. Övriga tolv artiklar handlar om FNs: arbete och kommer inte att
ingå i barnrättslagen. En inkorporering av barnkonventionen ska bidra till att synliggöra barnets rättigheter
och vara ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens bidrag för att säkra barnets rättigheter i Malmö kravställs i
skollagen och läroplanerna. Dessa övergripande styrdokument utgår från varje barns rätt. Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden arbetar fokuserat med att fördjupa arbetet utifrån styrdokumenten och inom
det systematiska kvalitetsarbetet följa upp och identifiera utvecklingsinsatser.

Behov av förändringar i Malmö stad som helhet
Likvärdiga förutsättningar för Malmö stads skolor att möta alla elever och deras olika behov framstår som
än viktigare med tanke på den socioekonomiska segregation som råder i Malmö och den jämförelsevis
höga andelen Malmöbor som lever under fattiga förhållanden. Det kompensatoriska uppdraget är centralt
för att alla Malmös barn och ungdomar ska få samma möjligheter att nå målen för sina utbildningar.
En samverkan och samsyn mellan Malmö stads nämnder och förvaltningar utifrån den inneboende förändringskraft som utbildning innebär kommer att bli än viktigare i en växande stad med stora skillnader i
hälsa hos befolkningen. Nya gemensamma lösningar som prioriterar utbildning från förskola till vuxenutbildning kommer att krävas.
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Förändring och utveckling av nämndens verksamhet
Här besvarar nämnden följande frågor:
•
•
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling har nämnden genomfört
senaste tiden som har betydelse för kommande år?
Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom
nämnden framöver och varför?
Hur planerar nämnden att finansiera kommande verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller
kvalitetsutveckling?

Genomförd, pågående och planerad verksamhetsförändring, effektivisering och kvalitetsutveckling
Vuxenutbildning
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden strävar efter att skapa ett bredare utbud av studieformer och
studietakt i syfte att erbjuda en vuxenutbildning som ger alla möjlighet att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Kartläggning och validering av kunskaper erbjuds nu samtliga elever inom yrkesvux. Fler
utbildningar som kombinerar yrkesutbildning med sfi eller svenska som andraspråk har startats.
Nämnden har under 2018 samlat en stor del av vuxenutbildningsutbudet vid Kvarteret Margareta. Detta
har ökat möjligheterna för att erbjuda Malmöborna en vuxenutbildning med högre tillgänglighet, bättre
kvalitet och effektivare användning av resurserna.
Inom vuxenutbildningen har förvaltningen påbörjat framtagandet av en struktur för att på ett systematiskt
sätt kunna bygga och upprätthålla relationerna mellan utbildningar och branscher. Utifrån yrkespaket och
nationellt framtagna snabbspår riktade mot nyanlända tas ett samlat grepp där utbildningar, såväl på
gymnasial som på grundläggande nivå eller i form av yrkeshögskola, samlas för samarbete med branscherna. Utifrån samarbete med stadskontorets näringslivsavdelning och arbetsförmedlingen har ett antal
branscher/yrkespaket valts ut för fördjupat samarbete med start hösten 2019.
Förvaltningen fortsätter att vara en del i den strategiska överenskommelsen (SÖK) mellan Malmö stad och
Arbetsförmedlingen som syftar till att fler Malmöbor ska få arbete och utbildning.
Nämndens budgetram justeras inte utifrån ett demografiperspektiv i förhållande till efterfrågan på vuxenutbildning. 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.
Insatser för att motverka ökade försörjningsstödskostnader
Tillsammans med arbetsmarknads- och socialförvaltningen arbetar förvaltningen på ett systematiskt och
strukturerat sätt för att förbereda och leda Malmöbor mot det reguljära utbildningssystemet. I de fall där
det reguljära utbildningssystemet inte är ett alternativ samverkar förvaltningarna för att via andra utbildningsinsatser matcha Malmöborna mot ett bristyrke.
Tabellen nedan visar antalet elever vid respektive hösttermin samt kostnad i miljoner kronor (mkr). De
ekonomiska uppgifterna är bruttoberäknade och eventuella statsbidrag är ej beaktade. Tabellen avser de
båda förvaltningarnas gemensamt prioriterade insatser i syfte att motverka ökade försörjningsstödskostnader. De ekonomiska effekterna i tabellen avser dock enbart gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Utbildningsform

2019
Elever

2020
Mkr

Elever

2021
Mkr
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Utbildningsform

2019

2020

2021

2022

Elever som studerar
yrkes-sfi

250

13

250

13

250

13

250

13

Elever som studerar
på ett yrkespaket

100

3,3

250

11,3

500

22,1

700

33.3

Merkostnad avseende elever som
studerar grundläggande vuxenutbildning parallellt med
sfi

800

10,8

1 000

12,7

1 200

14,4

1 200

14,4

Studieovana elever
som befinner sig på
studieförberedande
utbildning

200

1,5

350

2,6

500

3,8

600

4,5

Sfi
Efter att oegentligheter framkom under den första delen av 2018 övertogs all skolförlagd sfi i egenregi
från den 1 augusti 2018. En del sfi finns fortsatt vid folkhögskolorna.
En satsning från 2017 som förväntas korta vägen till arbete för många Malmöbor är sfi-handlingsplanen
som bland annat innebär att sfi-elever i större omfattning kartläggs gällande förkunskaper och erfarenheter. Sfi-handlingsplanen har reviderats under 2018. Arbetet sker i samverkan med arbetsmarknadsenheten
på arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
Förvaltningen kommer framöver att lägga särskilt fokus på att öka andelen elever på sfi studieväg 1 som
tar sig vidare till kurserna C och D. Åtgärderna för detta är flera där bland annat en ökad resursstyrning i
antalet undervisningstimmar från 15 till 17 timmar kan nämnas. Vidare fortsätter även arbetet med att öka
andelen sfi-elever som fortsätter till grundläggande svenska som andraspråk. Att sfi-elever uppmuntras att
studera grundläggande matematik parallellt med sfi-studierna är en åtgärd som förväntas förbättra övergångarna mellan sfi och grundläggande nivå.
Gymnasieskola
Ett prioriterat område för ökad måluppfyllelse inom gymnasieskolan är utveckling av analysen inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet och att skapa större förståelse för och finna förklaringar till de
resultat verksamheterna har. Målet är att kunna göra relevanta prioriteringar och vidta åtgärder efter behov. En struktur för systematiskt kvalitetsarbete som syftar till att stötta skolornas analys av sin måluppfyllelse med läroplanen i fokus har utvecklats och implementerats på samtliga skolenheter under hösten
2018. Detta arbete kommer att fortsätta att utvecklas under år 2019.
Under 2019 fortsätter förvaltningens arbete med att skapa strukturer för att stötta skolornas systematiska
kvalitetsarbete i syfte att förbättra måluppfyllelsen. Skolledare erbjuds sedan årsskiftet ett utökat stöd från
huvudmannen i att utveckla sitt systematiska kvalitetsarbete. En central del i skolornas systematiska förbättringsarbete är att skolorna skapar processer för analys och åtgärder där såväl lärare som elever är delaktiga.
Under 2019 ser nämnden över resursfördelningssystemet ur ett likvärdighetsperspektiv i syfte att i högre
grad fördela resurserna utifrån elevernas behov.
Introduktionsprogram
Eftersom ca en fjärdedel av de elever som går ut grundskolan i Malmö stad inte är behöriga för gymnasiestudier har nämndens gymnasieskolor ett stort utbud av introduktionsprogram för obehöriga elever. 20
procent av samtliga elever inom förvaltningens gymnasieskolor studerar läsåret 2018-19 på ett introduktionsprogram. Det största introduktionsprogrammet är språkintroduktion för elever som nyligen kommit
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till Sverige.
Många av eleverna på introduktionsprogrammen har en lång väg till gymnasieexamen; 37 procent av de
elever som lämnade grundskolan utan gymnasiebehörighet 2018 saknade godkänt i fler än tre ämnen. Det
är en hög siffra men samtidigt en viss minskning jämfört med de två föregående läsåren.
Skolverkets rapport (436/2016) Språkintroduktion konstaterar att det krävs insatser inom – och samverkan
mellan – såväl det utbildningspolitiska som det arbetsmarknadspolitiska området, för en snabbare och mer
effektiv integration av nyanlända ungdomar i svensk utbildning och på arbetsmarknaden.
Inom förvaltningen pågår ett arbete för att snabbare och i högre omfattning vägleda elever som fortfarande går kvar på ett introduktionsprogram vid 20 års ålder vidare till vuxenutbildning.
Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)
Inom det kommunala aktivitetsansvaret har ett arbete påbörjats under 2018 med att ta fram en modell för
målgruppsanalys, planering och uppföljning. Syftet är att utveckla en styrnings- och flödesmodell samt en
systematisk mål- och resultatstyrning för det kommunala aktivitetsansvaret. Detta arbete fortsätter under
2019.
Verksamheten har utifrån de förändringar som genomförs fått mer personella resurser till uppsökande
arbete, vilket har resulterat i att man nått fler ungdomar totalt sett och därmed även fler ungdomar som
saknar sysselsättning.
Fördjupa och förbättra styr- och ledningssystemet
Förvaltningens styr- och ledningssystem har under 2018 förändrats 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 har fått tydliga roller, uppdrag och ansvarsområden; organiserade i verksamhetsansvar, stödprocesser och myndighetsfunktion. Organisationsstrukturen ger korta och effektiva beslutsvägar som stärker rektorns pedagogiska ledarskap och tydliggör
rektorsrollen utifrån skollagens bestämmelser. Inom vuxenutbildningen ger en mer samlade stödorganisation en möjlighet att styra resurserna dit de gör störst nytta.
Ett mer effektivt nyttjande av nämndens lokaler
De demografiska förändringarna som beskrivits ovan ställer krav på ett 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.
Stärka studie- och yrkesvägledningens roll
Förvaltningen har under 2018 bedrivit ett utvecklingsarbete i syfte att stärka studie- och yrkesvägledningens roll inom både gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Målsättningen för arbetet är att alla elever ska
ha tillgång till likvärdig studie- och yrkesvägledning av hög kvalitet. Elever i särskilt behov av vägledning,
såsom elever på språkintroduktionsprogram med grundförutsättningar som skiljer sig från andra elevers,
ska få tillgång till en anpassad studie- och yrkesvägledning.
Inom vuxenutbildningen har studie- och yrkesvägledningsuppdraget förändrats under perioden. Studieoch yrkesvägledningen har placerats på skolenheterna och fokus har skiftat från allmän information till
vägledning, både individuellt och i grupp. Syftet är att ge den enskilde en snabbare väg till självförsörjning.
En utvecklad systematik i arbetet med studie- och yrkesvägledning inom både gymnasieskolan och vuxenutbildning fortsätter att vara ett utvecklingsområde även under kommande år.
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Förbättra strukturen för övergångar mellan och inom skolformer
Förvaltningen har, tillsammans med grundskoleförvaltningen tagit fram, prövat och utvärderat rutiner för
elevers övergångar inom och mellan skolformer. Med start läsårsskiftet 2019 kommer alla kommunala
grund- och gymnasieskolor i Malmö att omfattas av de nya rutinerna.
Inom vuxenutbildningen har ett utvecklingsarbete påbörjats i syfte att förbättra kontinuiteten i elevernas
studier och därmed progression. En arbetsgrupp har under 2019 i uppdrag att se över hur övergångar från
språkintroduktion (IMS) till vuxenutbildning kan bli smidigare. En modell för övergångar ska vara framtagen till hösten 2019. Modellen ska sedan utvecklas och förbättras under 2019 för att 2020 vara helt på
plats.
Förvaltningen har därtill påbörjat ett utvecklingsarbete för att ta fram ett systemstöd som ska förenkla
övergångar mellan bland annat gymnasieskolans introduktionsprogram och vuxenutbildningen. Den tekniska lösningen ska utgå från den enskilda elevens målbild och ska kunna följa kunskapsutvecklingen löpande, och inte enbart utifrån det slutliga betyget.
Omfattande insatser krävs för att säkra kompetensförsörjningen
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen behöver stärka sitt arbete med att identifiera och genomföra insatser som leder till att skolan kan bemannas av personal med rätt kompetens, både på kort och på
lång sikt. Förvaltningen beräknas sakna cirka 250 lärare år 2023. Det faktiska rekryteringsbehov är dock
ännu mer omfattande då även pensionsavgångar och personalomsättning bidrar till lärarbristen.
Den stora lärarbristen är inte möjlig att utbilda bort och därmed kan inte heller förvaltningen enbart fokusera på nyrekrytering. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen behöver arbeta aktivt med att skapa
förutsättningar för ett förändrat arbetssätt i skolan med kompletterande kompetenser. Lösningarna förutsätter mod att prova nya vägar och en fördjupad samverkan mellan lärare och andra yrkesgrupper.
Fram till 2023 bedömer förvaltningen att det är viktigt att satsa på:
En god arbetsmiljö
Ur ett kompetensförsörjningsperspektiv fortsätter en god arbetsmiljö att vara en av de viktigaste förutsättningarna för att förvaltningen ska kunna behålla sina medarbetare. Att medarbetare ges goda förutsättningar för att lyckas i sina uppdrag är en framgångsfaktor för såväl måluppfyllelse som möjlighet till nyrekryteringar. Medarbetare som är nöjda med sin arbetsmiljö är ambassadörer för yrket och Malmö stad som
arbetsgivare och är därför även viktiga för att attrahera och rekrytera nya medarbetare. De närmsta åren
kommer förvaltningen att ha fokus på att såväl förebygga risker i arbetsmiljö som att renodla lärarnas
undervisningsuppdrag.
En tydlig arbetsgivarvarumärkesstrategi
Att gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har en tydlig och medveten strategi som genomsyrar all
kommunikation med potentiella kandidater är av stor vikt för att attrahera nya medarbetare. Förvaltningen
behöver synas i fler sammanhang och kommunicera vad den som arbetsgivare kan erbjuda. Förvaltningen
kommer ta fram en arbetsgivarvarumärkesstrategi som tydligt anger strategier för marknadsföring av lediga tjänster och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen som arbetsgivare.
Stärka det partsgemensamma arbetet
Det omfattande rekryteringsbehovet och bristen på lärare kräver utveckling av organisation och arbetssätt
i skolan. Förvaltningen kommer under de närmaste åren att behöva arbeta för ett mer renodlat undervisningsuppdrag, utveckling av kompletterande kompetenser och alternativa sätt att organisera skola. Ett nära
och gott samarbete mellan arbetsgivaren och fackliga organisationer är en förutsättning för att i ett första
steg skapa en gemensam målbild och strategi. Under 2019 etableras en partsgemensam arbetsgrupp som
ska arbeta integrerat med kompetensförsörjningsfrågor och arbetsmiljöfrågor.
Framtida lärare
Lärarstudenter är en viktig resurs för kompetensförsörjningen och det är angeläget att gymnasie- och vux-
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enutbildningsförvaltningen fortsätter samarbetet med Malmö universitet och andra lärosäten som erbjuder
lärarutbildningen. Studenter ska under sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) mötas av en professionell utbildningsorganisation och kompetenta handledare. Studenter som väljer att arbeta samtidigt som sina
lärarstudier, ska erbjudas attraktiva anställningsvillkor som möjliggör att studera på heltid och utöver det
arbeta i viss omfattning.
Kompletterande kompetenser
I brist på legitimerade lärare kommer gymnasie- och vuxenutbildningen alltmer bemannas av andra akademiska kompetenser och behöver därför vara organiserad så att dessa nya kompetenser tas tillvara på rätt
sätt. Under kommande år är det viktigt att förvaltningen arbetar med att identifiera vilka ansvarsområden
som inte behöver ligga i lärarens uppdrag. Syftet är att kunna upprätta nya befattningar som avlastar kärnuppdraget.
Stöd till chefer vid rekrytering
Kommande år kommer antal nyrekryteringar att öka markant. Rekryteringsprocesser är mycket tidskrävande och dessutom en mycket stor kostnadsinvestering. Det är därför viktigt att gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen satsar på att erbjuda ett kvalificerat stöd till chefer vid rekryteringar. Förvaltningen
utreder möjligheten att bygga upp ett rekryteringsteam för att bättre möta det stora rekryteringsbehov som
väntas.
Marknadskrafter kräver förändrat arbetssätt med lön
Löneutvecklingen för lärare har under de senaste åren legat på en hög nivå. Utöver löneavtalen har lönenivån drivits upp till följd av ett stort behov av lärare. Vid nyanställning ökar både lönenivån och genomsnittslönen. Marknadskrafter påverkar lärarlönerna vilket skapat problem för förvaltningen utifrån den
nationella bristen på behöriga lärare och de kompetensförsörjningsutmaningar förvaltningen har. Liknade
utmaningar finns även vid rekrytering av skolledare. Detta motsvarar sannolikt ett framtida effektiviseringskrav på gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden på 1,0–1,5%.
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Behov av investeringar i lokaler och anläggningar
Servicenämnden och tekniska nämnden ansvarar för uppförande av byggnader för samhällsservice inom
Malmö stad på uppdrag av övriga nämnder och utifrån respektive nämnds behov. Servicenämnden och
tekniska nämnden lämnar i sin budgetskrivelse en investeringsplan för år 2020-2025 som är framtagen i
samarbete med beställande nämnder. Investeringsplanen omfattar såväl beslutade (objektsgodkända av
kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller servicenämnd/teknisk nämnd) som planerade investeringar för
perioden. De planerade investeringarna är beräknade utifrån schabloner.
De beslutade och planerade investeringar leder till driftkonsekvenser som kommer att behövas finansieras
av den beställande nämnden.
Nedan beskriver nämnden sina investeringsbehov som finns i servicenämndens/tekniska nämndens investeringsplan samt hur nämnden tänker finansiera kommande driftkonsekvenser.

Beslutade och planerade investeringar
Detta avsnitt avser investeringar i byggnader som ägs av Malmö stad.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i nuläget inga beslutade investeringar (objektsgodkända av
kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller servicenämnd) avseende byggnader som ägs av Malmö stad.
De olika kategorierna ska förklara orsakerna till investeringsbehovet.
Demografi - Kommunfullmäktige har beslutat om befolkningsprognos för Malmö stad 2019-2028, Utifrån
denna prognos ska nämnden under denna kategori beskriva hur befolkningsökningen påverkar investeringsbehovet.
Verksamhetsanpassning (ändamålsenlighet) - Investeringar i nuvarande lokaler utifrån verksamhetens behov och
som ej beskrivs under kategori lag- och myndighetskrav.
Lag- och myndighetskrav - Investeringar som har sin grund i lag- och myndighetsbeslut. Kan vara investeringar som är såväl verksamhetsrelaterade som fastighetsrelaterade.
Övriga ambitioner - investeringar som inte ryms inom ovanstående kategorier.
Beslutade investeringar
Kategori

2020

2021

2022

2023

2024

2025

20202025

Demografi
Verksamhetsanpassning (ändamålsenlighet)
Lag- och myndighetskrav
Övriga ambitioner
Summa
Antal nya platser
Antal ersättningsplatser
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Planerade investeringar
Kategori

2020

2021

2022

2023

2024

2025

20202025

Demografi

69 500

128 000

130 000

130 000

76 000

50 000

583 500

42 500

70 000

70 000

35 000

112 000

198 000

200 000

165 000

76 000

Antal nya platser

450

1 100

Antal ersättningsplatser

760

Verksamhetsanpassning (ändamålsenlighet)
Lag- och myndighetskrav

217 500

Övriga ambitioner
Summa

50 000

801 000

Universitetsholmens gymnasium är i behov av omfattande underhåll eftersom ventilationen inte motsvarar
dagens lagkrav. Det innebär att skolan används i en begränsad omfattning. Efter dialog med stadsfastigheter kan det konstateras att nuvarande fastighet inte klarar av omfattande förändringar. Skolans totala
kapacitet är 760 elever om hela skolan nyttjas. Den planerade förändringen innebär ett tillskott av 450 nya
elevplatser. Skolan beräknas stå klar sommaren år 2023. Denna investering bedöms ingå i kategorierna
demografi och lag- och myndighetskrav.
Södervärnskolan används idag till vuxenutbildning. Avsikten är att på sikt samlokalisera majoriteten av
vuxenutbildningen vid kvarteret Margareta. Behovet av nya gymnasieplatser ökar i takt med kommande
demografiökningar samtidigt som förskolenämnden har behov av förskoleplatser i området kring Södervärn. Det pågår därför ett planeringsarbete förvaltningarna emellan som syftar till att omfatta både förskola och gymnasieskola. Gymnasieskolan beräknas rymma 1 100 elevplatser och stå klar sommaren år
2024. Denna investering bedöms ingå i kategori demografi.
Behovet av centralt placerade idrottslokaler har ökat både för grundskolan och gymnasieskolan. I ovanstående kostnader avseende demografi ingår planeringen av en idrottslokal som kommer att nyttjas av både
grundskolan och gymnasieskolan. I nuläget återfinns denna idrottslokal endast i gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens planerade investeringar. Denna investering bedöms ingå i kategori demografi.
I planeringen finns ett ospecificerat objekt som beräknas vara klart år 2027 och denna investering bedöms
ingå i kategori demografi.

Finansiering av driftkonsekvenser
De planerade investeringarna kommer att innebära ökade hyreskostnader. Finansieringen av dessa planeras ske via resurser för demografiökningar samt effektiviseringar.
Lokalkostnader är en betydande kostnadspost. Att använda lokalerna på ett effektivt sätt är därför mycket
viktigt. Lokaler ska bidra till hög produktivitet och effektivitet i verksamheten. Den demografiskt beräknade elevtalsökningen inom gymnasieskolan kommer att kräva förändringar. Arbetet har påbörjats med att
se över lokalanvändningen för att säkerställa att lokalerna används effektivt och flexibelt. Nyckeltal kommer att tas fram och ska vara riktmärke vid framtagande av ersättningsnivåer.
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Begäran om investeringsram
I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2020 med plan för 2021-2025.

Investeringsram
Begäran om investeringsram 2020 samt plan för 2021-2025 (belopp i tkr)
Begäran
Investeringstyp

Plan

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Lösöre

15 000

15 000

15 000

20 000

20 000

15 000

Summa investeringsram

15 000

15 000

15 000

20 000

20 000

15 000

I samband med ny-, om- och tillbyggnad uppstår behov av investeringar i inredning och utrustning. Detaljerad budget tas fram och beslutas i samband med beslut om nämndsbudget.
Gränsen för vad som betraktas som inventarier respektive investeringar har förändrats 2019. Tidigare har
inköp av inventarier till ett värde av över ett basbelopp, cirka 45000 kronor och med livslängd över tre år
behandlats som investering. Från 2019 har Malmö stad beslutat att sänka gränsen för vad som klassificeras
som investering till ett halvt prisbasbelopp.
Investeringsbehov avseende inredning och utrustning beräknas uppgå till 15 000 tkr. Beloppet kommer att
fördelas till enheter efter beslut.
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Sammanfattning
Budgetskrivelsen utgör nämndens information till kommunstyrelsen inför deras beredning av förslag till
budget som föreläggs kommunfullmäktige. Budgetskrivelsen fokuserar på det som nämnden tycker är
angeläget att föra fram inför budget 2020.
Förändringar i omvärlden
Befolkningsprognosens träffsäkerhet utgör en viktig faktor för nämndens förmåga att ha en hållbar planering och en hållbar ekonomi. Då de allra äldsta befolkningsgrupperna kommer att sjunka de närmsta åren
behövs ingen utbyggnad av platser vid särskilda boenden genomföras. Beslut finns om att avveckla tre
boenden för vilka ersättningsplatser planeras. Ökningen bland de yngre äldre betyder att behoven och
efterfrågan av service inom ordinärt boende kommer att öka. Fler kommer att bo kvar hemma. För
nämnden betyder Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten vård att allt fler personer kommer hem från
sjukhuset i sämre hälsotillstånd än tidigare och har ett större behov av insatser från kommunen. Det ställer
större krav på flexibel organisering och bredare kompetens.
Förändring och utveckling av nämndens verksamhet
En inre omorganisation har genomförts under 2018 för att på ett modernt och effektivt sätt kunna möta de
utmaningar som nämnden står inför:
•

•

•
•

Brukarkvalitet står i centrum för nämndens satsningar, vilket bland annat innebär ett fortsatt införande av arbetssätten i enlighet med Hälso- och sjukvårdsavtalet med Region Skåne. Det kommer
att medföra att mer av sjukvården kommer att utföras i hemmet. Demensvården ska utvecklas i
enlighet med en strategi som är under framtagande. Kontinuitet är en av flera viktiga faktorer för
en god demensvård och därför prövas olika metoder för att öka kontinuiteten.
En satsning på digitalisering och välfärdsteknik genomförs som förväntas öka kvaliteten för brukare
och ge en bättre arbetsmiljö för medarbetare. Satsningen förväntas medföra visst frigörande av
resurser för utveckling. En förutsättning för att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ska kunna genomföra planerade och kommande satsningar på digitalisering och välfärdstekniska lösningar är
att digital infrastruktur finns tillgängligt inom staden samt att det finns en samsyn kring den digitala utvecklingen och dess prioritet.
Satsningar på det förebyggande arbetet förväntas ge ökad kvalitet för de äldre medborgarna och förlänga tiden innan behov av insatser inträder.
Utveckling av medarbetarskap och ledarskap betyder satsningar avseende kompetensförsörjning: rekrytering och kompetensutveckling samt satsningar på heltidsorganisering, ledares förutsättningar
och arbetsmiljö.

Specialdestinerade statsbidrag
Under åren 2015-2018 avsatte regeringen specialdestinerade statsbidrag till äldreomsorgen. De extra resurserna användes till en ökad bemanning i syfte att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. Dessa
medel upphörde 2019. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott motsvarande
53 mkr för 2019. Nämnden utgår från att kommunstyrelsen under 2019 kommer att neutralisera effekten
av det uteblivna statsbidraget.
Begäran om investeringsram
Nämnden begär en investeringsram om 27 000 tkr per år för de investeringar som nämnden avser att genomföra kommande år. I investeringsramen återfinns investeringar till följd av lokalanpassningar, inventarier samt investeringar till följd av digitalisering och välfärdsteknologi.
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Förändringar i omvärlden
Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under
2020 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra förbättringar i den egna verksamheten?

Befolkningsutveckling och efterfrågan i målgruppen
Befolkningsprognosen utgör grund för verksamhetens planering. Den ligger också till grund för beräkning
av det kommunbidrag som ges från kommunfullmäktige till nämnden.
Enligt den senaste befolkningsprognosen, framtagen av Malmö stad april 2019, kommer åldersgrupperna
över 65 år att öka under den närmaste 10-årsperioden. Den största ökningen sker dock i de yngre åldersgrupperna 65-84 år medan det för 85-89-åringarna sjunker under 2019 och 2020 för att återigen öka från
och med 2021. I gruppen 90 år och äldre minskar befolkningen fram till och med 2025, för att inte återställas till 2018 års nivåer förrän på 2030-talet.
Detta bedöms innebära att utbyggnad av platser vid särskilda boenden inte behöver genomföras för den
närmaste perioden. Beslut finns sedan tidigare att avveckla tre boenden inom den närmaste femårsperioden. Ersättningsplatser planeras. Bedömning görs att behoven och efterfrågan av service inom ordinärt
boende, ledsagning, avlösning och dagverksamhet kommer att öka då utvecklingen tyder på att fler över
65 år bor kvar hemma. Fler med komplexa behov vårdas också i större utsträckning i hemmet. Detta ska
mötas genom en mängd insatser vilka samlas i en för förvaltningen sammanhållen kompetensförsörjningsplan.
Befolkning och ekonomi
Befolkningsprognosens träffsäkerhet utgör en viktig faktor för nämndens förmåga att ha en hållbar planering och en hållbar ekonomi. Särskilt viktig är träffsäkerheten för de äldre åldersgrupperna, vilka i större
utsträckning utgör målgruppen och därmed även genererar högre kommunbidrag per capita.
Lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård
Vid årsskiftet 2017-2018 infördes Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten vård. Lagen ställer nya krav på
kommun och region avseende samverkan och parternas åtagande i samband med utskrivning. Lagen ersatte Betalningsansvarslagen och medför att gränsen när betalningsansvaret infaller numera är tre kalenderdagar efter det att patienten bedöms vara utskrivningsklar. Tidigare inföll betalningsansvaret efter fem arbetsdagar.
En överenskommelse med Region Skåne har träffats som går ut på att en genomsnittsmodell har införts.
Modellen innebär att betalningsansvaret inträder efter 2,8 kalenderdagar, men med en genomsnittsmodell
som betyder att kommunerna får tillgodoräkna sig de dagar som patienter kunnat gå hem innan betalningsansvaret inträder.
För hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen medför lagen att allt fler personer kommer hem från sjukhuset
i sämre hälsotillstånd än tidigare och har ett större behov av insatser från kommunen. Detta kräver en
flexibel organisering och personal med bred kompetens för att kunna möta alltmer omfattande behov och
snabba utskrivningar från slutenvården. Det kräver också att biståndshandläggare gör snabba individuppföljningar efter sjukhusvistelse för att säkerställa att den enskildes behov blir tillgodosett utifrån rättigheter
i socialtjänstlagen.
Slutenvården har ökat bemanningen under helgen för att genomföra kartläggningar av patienter inför utskrivning. Som en följd kan förvaltningens myndighetsavdelning också behöva bemanna under helgen för
att klara planeringar inom 2,8 kalenderdagar efter att patienten bedömts som utskrivningsklar. Detta innebär ett ökat behov av personal inom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens avdelning för myndighet och
avdelning för ordinärt boende.
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HS-avtal
Hälso- och sjukvårdsavtalet (HS-avtal) mellan Region Skåne och Skånes kommuner innebär bland annat
ett långsiktigt införande av nytt arbetssätt där mer av sjukvården för de mest sjuka kommer att utföras i
hemmen. För att följa de ekonomiska konsekvenserna, har KEFU (Kommunal Ekonomisk Forskning och
Utbildning) i uppdrag att följa utvecklingen under avtalsperioden 2017–2020.
Specialdestinerade statsbidrag
Under åren 2015-2018 avsatte regeringen specialdestinerade statsbidrag till äldreomsorgen. De extra resurserna användes till en ökad bemanning i syfte att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. Dessa
medel upphörde 2019. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott motsvarande
53 mkr för 2019. Nämnden utgår från att kommunstyrelsen under 2019 kommer att neutralisera effekten
av det uteblivna statsbidraget.
Karensavdrag ersätter karensdagen
Den förste januari 2019 genomfördes ändringar i socialförsäkringsbalken och lagen om sjuklön. Ett karensavdrag som ersätter karensdagen införs i sjukförsäkringen. Nya regler om karensavdrag påverkar i
första hand verksamheter såsom hälsa-, vård och omsorg med ojämna arbetstider och koncentrerad
tjänstgöring. I dessa verksamheter förväntas kostnaden öka.
Digitalisering
En förutsättning för att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden ska kunna genomföra planerade och kommande satsningar på digitalisering och välfärdstekniska lösningar är att digital infrastruktur finns tillgängligt inom staden samt att det finns en samsyn kring den digitala utvecklingen och dess prioritet.
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Förändring och utveckling av nämndens verksamhet
Här besvarar nämnden följande frågor:
•
•
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling har nämnden genomfört
senaste tiden som har betydelse för kommande år?
Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom
nämnden framöver och varför?
Hur planerar nämnden att finansiera kommande verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller
kvalitetsutveckling?

Organisationsutveckling
Sedan nämnden inrättades den 1 maj 2017 har en omfattande organisationsöversyn och organisationsförändring genomförts. Detta har bland annat inneburit att hemtjänstens områdesindelning har förändrats för
att skapa jämnstora upptagningsområden med likvärdiga förutsättningar för en god och effektiv bemanning. Inom hemtjänsten testas införande av resursgrupper i syfte att minska behovet av timvikarier och för
att förbättra kontinuiteten. Vidare har nämnden antagit en strategisk plan för särskilda boende- och korttidsplatser
som ligger till grund för de kommande årens planering och utveckling av särskilda boenden utifrån demografisk utveckling samt utifrån lokalstrategiska frågor.
Digitalisering och välfärdsteknik
Nämnden har antagit en strategi för digitalisering och välfärdsteknik som ligger till grund för de kommande
årens arbete. Verksamheterna har identifierat behov av digitala lösningar utifrån både patientsäkerhetsaspekter och effektiviseringsbehov samt av arbetsmiljöskäl. De digitala lösningarna bedöms frigöra resurser
för nuvarande och kommande behov av verksamhets- och kvalitetsutveckling.
Förebyggande arbete
I samband med den nya förvaltningens organisering inrättades en avdelning för hälsa och förebyggande. Avdelningen ansvarar för hälsofrämjande och förebyggande arbete som syftar till att öka livskvaliteten för Malmöborna inom nämndens ansvarsområde och kan bidra till att behovet av andra insatser på individnivå
som nämnden ansvarar för skjuts framåt i tiden. Med stöd i forskning har avdelningen möjlighet att rikta
sina insatser rörande ensamhet till riskgrupper samt även rikta det fallförebyggande arbetet gentemot
gruppen sköra äldre. Avdelningen har även till uppgift att stötta övriga verksamhetsavdelningar i det förebyggande arbetet som faller inom respektive avdelnings ansvarsområde.
En utveckling av det förebyggande arbetet de kommande åren avser bland annat utveckling av utbud och
eventuellt öppettider och nya former av mötesplatser, utbyggd volontärverksamhet samt införande av ITfixartjänst för att motverka digitalt utanförskap och isolering. Verksamheten ledsagning och avlösning står
inför utmaningar avseende ett ökat antal månadsanställningar samt professionalisering av uppdragen vilket
ställer krav på kompetensutveckling och ledarskap i annan form än tidigare år.
Det finns bland annat behov av att se över bemanning på dagverksamheter för att skapa en likvärdig verksamhet i staden samt ett identifierat behov av kompetensutveckling inom demens för biståndshandläggare,
omvårdnadspersonal samt legitimerad personal. Vidare finns det behov av nya dagverksamheter för att
möta gruppen unga med demenssjukdom där det för närvarande finns ett mellanrum mellan etablerad
dagverksamhet för yngre med demenssjukdom och nästa steg med övriga dagverksamheter.
Medarbetarskap och ledarskap
Rekrytering och kompetensutveckling
Nämnden står inför stora utmaningar avseende kompetensförsörjning inom vissa yrkeskategorier samt för
att möta de ökade komplexa behoven hos brukarna. En nationell utredning om reglering av yrket undersköterska är pågående och nämnden avvaktar resultatet som kommer påverka det framtida kompetensförsörjningsarbetet.
Den nationella bristen på sjuksköterskor påverkar också nämndens tillgång till sjuksköterskor. Förvaltningen arbetar med en plan för hur fler sjuksköterskor kan tillsvidareanställas och samtidigt minska beho-
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vet av köp från bemanningsföretag. För att bli mer framgångsrika i rekryteringsarbetet av svårrekryterade
yrkeskategorier krävs ett arbete med utveckling av arbetsgivarvarumärket. Förvaltningen kommer också att
samla rekryteringen under HR-avdelningens bemanningsenhet för att skapa bättre förutsättningar för ett
kvalitativt och effektivt rekryteringsarbete.
Sammantaget innebär det att etablerade arbetssätt och strukturer för kompetensförsörjning utmanas. Förvaltningen arbetar aktivt för att hitta arbetssätt som kan möta dessa nya förutsättningar.
Kompetensförsörjningen är också avhängig kompetensutveckling i syfte att vara en attraktiv arbetsgivare
för att behålla och rekrytera nya medarbetare.
Förvaltningen konstaterar att det ställs ökade krav på medarbetarna och dessa kompetensutveckling utifrån:
•
•
•

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

Heltidsorganisering
Förvaltningen ska de närmaste åren gå från att vara en deltidsorganisation till att bli en heltidsorganisation.
Omställningsarbetet ställer höga krav på en effektiv bemanningsplanering och flexibilitet i organisationen.
Förvaltningen tar sig an uppgiften främst genom projektet Kvalitativ bemanning som påbörjas under 2019.
Nämnden har satt mål för arbetet att andelen heltidsanställda ska öka från 68,8 % i december 2018 till
75 % i december 2019. I maj 2021 ska andelen heltidsanställda uppgå till 90 % enligt Malmö stads målsättning, vilket är en stor och utmanande förflyttning som ska ske på relativt kort tid.
Ledarskap
Förvaltningen har den lägsta ledartätheten i jämförelse med övriga förvaltningar inom staden vilket utgör
en av de större utmaningarna när det gäller att skapa en god arbetsmiljö för framförallt sektionschefer och
deras medarbetare. Förvaltningen arbetar för att fler chefer ska ha färre än 40 medarbetare.
Ambitionen att få fler chefer som har ett lägre antal medarbetare kombineras med ansträngningar att
skapa ett adekvat stöd till cheferna. En stor administrativ tyngd finns på ledare längst ut i organisationen.
Inriktningen är att i större utsträckning avlasta sektionschefer från rapporterings-, dokumentations- och
planeringsuppgifter genom administrativt stöd och mindre krav från förvaltningscentrala nivåer.
Arbetsmiljö
Arbetsmiljöarbetet är en prioriterad fråga, dels utifrån aspekten attraktiv arbetsgivare, dels utifrån ett ökat
fokus på hot- och våldssituationer i arbetsmiljön. Dessa förändringar kräver ett aktivt förebyggande arbete
och förändrade arbetssätt. Förvaltningen har också ett pågående arbete för att ytterligare minska den arbetsrelaterade sjukfrånvaron.
Brukarkvalitet
Pågående införande av HS-avtal
En fortsatt inskrivning i den teambaserade vårdformen, där insatserna för brukaren samordnas, sker inom
både ordinärt och särskilt boende. Alla som motsvarar inklusionskriterierna ska vara inskrivna i vårdformen senast 2020.
Förändringen innebär behov av förstärkning och kontinuerlig kompetensutveckling för både hälso- och
sjukvårdspersonal, undersköterskor och vårdbiträden som utför omvårdnadsinsatser.
Kortare vårdtid inom slutenvården
Den nya lagstiftningen med kortare utskrivningstid från slutenvården har inneburit att mottagandet inom
den kommunala äldreomsorgen, har organiserats om och förstärkts i Malmö. Samverkan vid utskrivning
från slutenvården (SVU)-teamen, har i uppdrag att genom en god samverkan säkerställa en trygg och säker
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hemgång för den enskilde vid utskrivning från slutenvården och korttidsvistelse enligt gällande lagstiftning.
HS-avtal och kortare vårdtider ställer stora krav på ökad kompetens inom verksamheten. Verksamheten
planerar för kompetensutveckling till gruppen undersköterskor för att möta behovet.
Ökat behov och utveckling av demensvård
Ett ökat behov av demensvård förutspås i takt med att levnadsåren ökar. För att skapa en likvärdig och
utvecklad demensvård pågår en översyn och utveckling av vården. En sammanhållen strategi för demensvård
arbetas fram under innevarande år. Strategin syftar till att kartlägga nuläge och sätta upp mål för de kommande årens demensvård och vad som behöver utvecklas för att uppnå målen. Strategin ska utgå från de
nationella riktlinjerna för demensvård och genererar bland annat kompetensutvecklande insatser för de
olika yrkesgrupper som arbetar med personer med demenssjukdom.
Kontinuitet
Ett arbete med att ha en god personalkontinuitet fortsätter. Inriktningen är att fortsatt sänka antalet personer den enskilde ska träffa och att skillnader mellan olika delar av organisationen ska minska. Det kan
betyda en utökad grundbemanning, men kan medföra lägre vikariekostnader. De pilotprojekt som är igång
kommer att utvärderas.
Ökad vårdtyngd
Behovet av tvåpersonsinsatser har ökat på grund av den ökade vårdtyngden hos allt sjukare brukare, både
inom ordinärt, särskilt boende, dagverksamhet och avlösning. Vid ett mättillfälle under våren inom särskilt
boende krävde 44% av de boende tvåpersonsinsatser.
Måltider
Den inrättade kostenheten, som är organiserad i avdelningen för särskilt boende, fortsätter att utveckla
måltiderna för medborgarna. Kompetensen ska öka hos medarbetare som idag lagar mat inom de särskilda
boenden som inte får måltiderna levererade från förvaltningens leveranskök.
Lokaler
Arbete pågår utifrån planen för förvaltningens kommande lokalbehov. Funktionsprogrammet för särskilt
boende för äldre kommer att ses över och funktionsprogram för andra lokaltyper kommer att tas fram.
Förvaltningen har tagit fram en checklista för tillgängliga lokaler som ska vara ett stöd för lokalsamordnare
vid ombyggnad av befintliga lokaler och nybyggnation.
I flera av nämndens lokaler är underhållet eftersatt. Förvaltningen har gjort en genomgång av alla 42 särskilda boende utifrån ett brukar- och medarbetarperspektiv. Syftet med genomgången var att få fram en
prioriteringslista över vilka boende som är i störst behov av underhåll. Under 2019 kommer genomgång
ske av förvaltningens 4 korttidsboende.
Arbete pågår med ombyggnader av lokalerna för att möjliggöra för införandet av arbetskläder. Det finns
även behov av att se över vissa lokaler för mötesplatser och dagverksamhet där ombyggnation och renovering planeras av Dammfrigården i syfte att effektivisera och kvalitetssäkra verksamheterna. Det finns
även behov av att se över vissa lokaler för mötesplatser och dagverksamhet. Planering av ombyggnation
och renovering av plan 1 på Dammfrigården pågår i syfte att effektivisera och kvalitetssäkra verksamheten.
Under 2019 kommer förvaltningen påbörja arbetet med att inventera den fysiska säkerheten i lokalerna.
Inventeringen avser dörrar, lås, passagesystem, inbrottslarm och brandlarm. Inventeringen syftar till att få
en helhetsbild på anläggningarna för att kunna planera framtida investeringar.
Uppsägningar för villkorsförändring i hyresavtalen sker nu från fastighetsägarna och hyrorna för uppsagda
avtal förväntas öka med cirka 20 procent under de kommande åren.
Ramavtal
Nämnden har fattat beslut om att ansluta sig till Kommunförbundet Skånes ramavtal istället för att för-
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länga Malmö stads nu gällande ramavtal. Kommunförbundets pågående upphandling av nya ramavtal
väntas komma till resultat i sommar. I dagsläget är det osäkert om detta kommer att medföra ökade kostnader vid köp av externa särskilda boendeplatser och korttidsplatser.
Finansiering av kommande verksamhetsförändringar
För att finansiera ovanstående verksamhetsförändringar krävs införande av välfärdsteknologi. Införandet
av tekniska lösningar är dock ett omfattande arbete som sträcker sig över flera år då det handlar om implementering av nya arbetssätt, ny teknik och i flera fall föregås av upphandlingar.
Post- och telestyrelsen har med anledning av regeringens bredbandsstrategi haft ett regeringsuppdrag att ta
fram en så kallad digitaliseringssnurra. Denna ger ett underlag för att vid införandet av ett urval av digitala
tjänster bedöma effektiviseringsvinsterna. För hälsa-, vård- och omsorgsnämnden finns effektiviseringsvinster vid införandet av digital nattillsyn, digital medicinpåminnare och digital nyckelhantering. De möjliga effektiviseringsvinsterna väntas öka över tid som en följd av att befolkningen blir äldre och antalet
hemtjänsttagare ökar. Nedanstående beräkning bygger på dagens befolkning.
Digital tillsyn och digital medicinpåminnare genererar tre typer av effektivisering; minskad restid, lägre
transportkostnader samt att de virtuella besöken tar kortare tid att genomföra.
Vid digital nattillsyn används en kamera som gör att hemtjänsttagaren kan ses till på natten utan att hemtjänsten behöver göra ett fysiskt besök. Detta förväntas kunna bidra till en ökad trygghet och självständighet för hemtjänsttagaren. I dagsläget har cirka 2 % av hemtjänsttagare fått beviljat nattillsyn. Om dessa
tillsyner görs digitalt finns en möjlig effektivisering om cirka 12 mkr per år.
Digital medicinpåminnare innebär en effektivisering i form av färre fysiska besök till hemtjänsttagaren.
Istället för den traditionella dosetten nyttjas en digital lösning som registrerar att hemtjänsttagaren tagit
rätt medicin vid rätt tidpunkt. På så sätt kan hembesök som endast syftar till att hjälpa till med medicinering minskas. Om hemtjänsttagaren inte tagit medicinen skickas ett meddelande till hemtjänsten. Om 5 %
av hemtjänsttagarna har en digital medicinpåminnare möjliggörs en effektivisering på cirka 5 mkr per år.
Digital nyckelhantering innebär effektiviseringar i form av minskad administration för de anställda inom
hemtjänsten. För att förenkla administrationen med nycklar till de äldre kan ett nyckellöst system användas. Om 90 % av hemtjänsttagarna har digitala lås genereras en effektivisering på cirka 6 mkr per år. Digital nyckelhantering medför även en ökad säkerhet för den äldre genom att det går att se vem som har varit
hos hemtjänsttagaren, samt när och hur länge besöket ägt rum. Om hemtjänsttagaren larmar efter hjälp via
sitt trygghetslarm, kan hemtjänsten dessutom ta sig in snabbare eftersom de inte behöver åka för att hämta
ut fysiska nycklar.
Ovanstående beräkningar tar inte höjd för att det inom förvaltningen krävs en organisation för att hantera
digitalisering, välfärdsteknik och e-hälsa. Enligt strategin som är antagen av hälsa-, vård- och omsorgsnämnden uppgår personalkostnaderna till 5 mkr innevarande år och kommer att öka i takt med att befolkningen ökar och att ytterligare välfärdsteknik tillkommer. Utöver detta tillkommer uppstartskostnader på
cirka 10 mkr.
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Behov av investeringar i lokaler och anläggningar
Servicenämnden och tekniska nämnden ansvarar för uppförande av byggnader för samhällsservice inom
Malmö stad på uppdrag av övriga nämnder och utifrån respektive nämnds behov. Servicenämnden och
tekniska nämnden lämnar i sin budgetskrivelse en investeringsplan för år 2020-2025 som är framtagen i
samarbete med beställande nämnder. Investeringsplanen omfattar såväl beslutade (objektsgodkända av
kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller servicenämnd/teknisk nämnd) som planerade investeringar för
perioden. De planerade investeringarna är beräknade utifrån schabloner.
De beslutade och planerade investeringar leder till driftkonsekvenser som kommer att behövas finansieras
av den beställande nämnden.
Nedan beskriver nämnden sina investeringsbehov som finns i servicenämndens/tekniska nämndens investeringsplan samt hur nämnden tänker finansiera kommande driftkonsekvenser.

Beslutade och planerade investeringar
Beslutade investeringar
2020

2021

2022

2023

2024

2025

20202025

Demografi

0

0

0

0

0

0

0

Verksamhetsanpassning (ändamålsenlighet)

0

0

0

0

0

0

0

Lag- och myndighetskrav

0

0

0

0

0

0

0

Övriga ambitioner

0

0

0

0

0

0

0

Summa

0

0

0

0

0

0

0

Antal nya platser

0

0

0

0

0

0

Antal ersättningsplatser

0

0

0

0

0

0

2020

2021

2022

2023

2024

2025

20202025

0

0

0

0

0

0

0

3 500

0

0

0

0

0

3 500

0

0

0

0

0

0

0

Övriga ambitioner

2 500

18 000

70 000

0

0

0

90 500

Summa

6 000

18 000

70 000

0

0

0

94 000

Antal nya platser

0

0

0

0

0

0

Antal ersättningsplatser

0

0

70

0

0

0

Kategori

Planerade investeringar
Kategori
Demografi
Verksamhetsanpassning (ändamålsenlighet)
Lag- och myndighetskrav

Nämnden bedriver 42 särskilda boenden med 1 540 platser. De särskilda boendeplatserna i egen regi utgör
cirka 75 % av det totala behovet av platser. Den strategiska planen visar på att behovet av särskilda boen-
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deplatser under de närmsta åren kommer att minska något. Under den senare delen av perioden fram till
år 2028 förväntas det ske ett marginellt ökat behov, en ökning med cirka 50 platser. Efter 2028 är bedömningen att det kommer att ske en markant ökning. Detta beror bland annat på att de stora årskullar som
föddes på 1940-talet kommer upp i de höga åldrar som generellt sett är förenade med ökat vård- och omsorgsbehov.
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att godkänna avveckling av 92 särskilda boendeplatser mot bakgrund av att boendena inte ansetts vara ändamålsenliga eller kostnadseffektiva. Förvaltningen gör bedömningen att ytterligare cirka 100 platser bör avvecklas då det inte bedöms finnas förutsättningar att uppnå
rimliga kvalitetskrav på grund av lokalernas utformning och/eller avsaknad av utemiljö. Dessa kommer att
behöva ersättas på kort sikt för att kunna bibehålla nuvarande tillgång till boendeplatser i egen regi.
18 av de 42 särskilda boenden (vårdboende och gruppboende) i egen regi ägs av Stadsfastigheter. Initiala
diskussioner har påbörjats inför ett eventuellt nytt gruppboende i Sege Park med inflyttning 2022 omfattande 60-70 platser. Platserna utgör till största delen ersättningsplatser.
Förvaltningen förbereder för en centralisering av alla växelvårdsplatserna, cirka 20 platser, till Matildenborg (gamla Trygghetshotellet). Idag finns dessa platser utspridda på de olika särskilda boendena och med
en centralisering frigörs särskilda boendeplatser. Förvaltningen väntar besked om tidsplan för uppfräschning av lokalerna.
Under 2019/2020 planeras för ombyggnad av mötesplats Träffpunkten (Hohögsskolan). Andra våningen
kommer att brandskyddsanpassas så att den går att använda och utemiljön kommer att ses över.

Finansiering av driftkonsekvenser
Ett eventuellt nytt särskilt boende i Sege Park finansieras genom avveckling av andra boenden.
Ombyggnaden av Matildenborg till växelvårdsplatser finansieras dels genom en effektivare drift av dessa
platser när de centraliseras dels genom färre externa särskilda boendeplaceringar då platser frigörs i egen
regi.
Ombyggnad mötesplats Träffpunkten finansieras inom nuvarande budget för avdelningen för hälsa och
förebyggande.
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Begäran om investeringsram
I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2020 med plan för 2021-2025.

Investeringsram
Begäran om investeringsram 2020 samt plan för 2021-2025 (belopp i tkr)
Begäran
Investeringstyp

Plan

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Diverse inventarier

27 000

27 000

27 000

27 000

27 000

27 000

Summa investeringsram

27 000

27 000

27 000

27 000

27 000

27 000

Nämnden begär en investeringsram om 27 000 tkr per år för de investeringar som nämnden avser att genomföra kommande år.
I investeringsramen återfinns investeringar till följd av lokalanpassningar, inventarier samt investeringar till
följd av digitalisering och välfärdsteknologi.
Ett nytt gruppboende i Tygelsjö planeras vara klart för inflyttning under 2020.
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Sammanfattning
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ett övergripande ansvar för
kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet,
samt ha uppsikt över de kommunala verksamheter som bedrivs inom kommunala företag, stiftelser och
kommunalförbund. Den stora utmaningen för kommunstyrelsen de närmaste åren kommer därför fortsatt
vara att utveckla och etablera en kommunövergripande styrmodell och ett arbetssätt där stadens samlade
resurser och ansträngningar gemensamt används på ett optimalt sätt för att skapa jämlika livsvillkor och en
säker grundtrygghet för alla malmöbor. Kommunstyrelsen behöver hantera dessa utmaningar genom att
utöka sin dialog och samverkan, såväl inom Malmö stads som med andra externa aktörer och genom att
på ett tydligt och strukturerat sätt ta till vara de fördelar som den nya förvaltningsstrukturen inom staden
innebär. En särskild utmaning är att hantera den bristande förståelsen för kommunal verksamhet hos nationella beslutsfattare. Utifrån detta behöver kommunstyrelsen fortsätta sitt pågående anpassningsarbete i
sin egen förvaltningsorganisation för att hantera såväl nya uppgifter som ett delvis förändrat uppdrag.
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Förändringar i omvärlden
Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under
2020 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra förbättringar i den egna verksamheten?

Kommunstyrelsen ska utifrån ett helhetsperspektiv leda kommunens verksamhet genom att utöva en
samordnad styrning och följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomi. För att
möjliggöra detta så har kommunstyrelsen även ett ansvar för att besluta om samordning mellan nämnderna och gränsdragningen mellan nämnders kompetens, och därmed också ansvara för att kommunens organisation är effektiv och ändamålsenlig. För att kommunstyrelsen ska kunna hantera sitt ansvar och sina
uppdrag har den tillgång till stadskontoret som förvaltning. Kommunstyrelsen har alltså ett ansvar både
för att säkerställa stadens samlade förmåga och effektivitet, såväl om att fastställa sin egen förvaltnings
förmåga. Viktiga förändringar i omvärlden för styrelsen kan därför också ha två fokus; dels det som rör
staden i stort, dels det som rör stadskontorets förvaltning. Nedan lyfts frågor inom båda dessa riktningar.
En översyn har gjorts på nationell nivå av kostnadsutjämningssystemet mellan kommuner och utredningens förslag till förändringar har skickats ut på remiss till kommunerna. Om de förändringar som utredningen föreslår genomförs kommer detta att innebära minskade stadsbidrag för Malmö stad med knappt
200 Mkr. Utredningen föreslår att effekterna ska dämpas genom övergångsregler, som för Malmös del
innebär att effekten på skatteintäkterna begränsas till drygt 100 Mkr det första året.
Skatteväxlingsavtalet med Region Skåne har under en längre tid inneburit att Region Skåne lämnar finansiellt stöd riktat till ett antal kulturinstitutioner däri bland Malmö Live konserthus AB samt Malmö stadsteater AB. Nuvarande avtal gäller till och med 2020 och något nytt avtal har ännu inte tecknats. Omfattningen av finansiering från Region Skåne uppgår till ca 85 mkr per år.
Under 2020 kommer ett nytt centralt avtal att tecknas mellan arbetsgivaren och Kommunal. Baserat på
utgången av årets avtalsrörelse med Vårdförbundet, kan kostnaderna för ett nytt avtal med Kommunal att
komma att öka i förhållande till nuvarande nivå.
Det finns en oroande trend från statens sida att på olika sätt detaljstyra kommunal verksamhet med riktade
uppdrag eller riktad finansiering. Särskilt tydligt har detta varit inom grundskolan. Det förs även en diskussion inom flera områden om att staten antingen avser att överta hela delar av det nuvarande kommunal
uppdraget som gymnasieskolan eller lämnar stora delar av statliga uppdragen till kommunerna som arbetsmarknadsfrågor och delar av det civila försvaret. Konsekvenserna av statens agerande kan i grunden
påverka kommunernas möjligheter att driva en effektiv verksamhet anpassad till de förutsättningar som
finns lokalt i landet.
Stadskontoret driver på uppdrag av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ett antal olika utvecklingsprojekt som initiala startas upp i en mindre skala i en förvaltning eller ett verksamhetsområde, med det
tydliga uppdraget att verksamheten på sikt ska implementeras på övergripande stadsnivå. I och med att
verksamheterna skalas upp blir det tydligt att uppdragen behöver förändras avseende organisatorisk tillhörighet, styrning och finansieringsmodell, då kostnaderna hanteras av styrelsen medan effektiviseringsvinster eller andra nyttor faller ut i andra nämnders ansvarsområden.
Ett exempel på detta är digitaliseringsarbetet inom ”Det digitala Malmö”. Under 2019 införs verktyg för
att digitalisera och automatisera verksamhetsprocesser, samt satsningar för att lansera Öppna data, ett sätt
att möjliggöra innovation baserat på stadens information. Fortsatta satsningar görs även kring arbetet på
den digitala arbetsplatsen, bland annat genom att ett nytt intranät tas fram samt fortsatta förflyttningar
inom mobilitet samt inom IT- och informationssäkerhet. Alla insatser skapar möjligheter till digitala satsningar inom stadens samtliga förvaltningar. Kommunstyrelsens kostnader för att leda och implementera
den här typen av arbete kan inte finansieras genom effektivisering i andra delar av styrelsens verksamhet.
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Effektiviseringsvinsterna kommer företrädesvis att uppstå i nämndernas verksamheter.
Ett annat exempel är arbete med preventionsstrukturen CTC (Communities that cares) som enligt beslut i
kommunfullmäktige ska genomföras i hela Malmö. Under uppstartsfasen har kommunstyrens hanterat
kostnaderna, men när modellen ska implanteras i hela staden kommer förbättringarna och effekterna att
finnas inom andra nämnders ansvarsområden.
Ytterligare ett exempel är arbetet med en gemensam beslutstödslösning under namnet Koll. Syftet med
beslutsstödet är att ge stadens ledning, chefer samt ledningsstöd och specialister tillgång till kvalitetssäkrad
information för att planera, prioritera, följa upp, analysera samt utveckla och styra verksamheten. Under
2019 görs en uppgradering av verktyget, vilket innebär att vi under en övergångsperiod kommer att ha
kostnader för två system och miljöer. Verksamhetsnyttan av systemet ligger även här primärt inom andra
nämnders ansvarsområden. Slutsatsen är att en modell för implementering och kostnadsfördelning av
kommungemensamma nyttor behöver tas fram för att kommunstyrelsen och stadskontoret fullt ut ska
kunna genomföra de uppdrag som man har tilldelats av kommunfullmäktige.
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Förändring och utveckling av nämndens verksamhet
Här besvarar nämnden följande frågor:
•
•
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling har nämnden genomfört
senaste tiden som har betydelse för kommande år?
Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom
nämnden framöver och varför?
Hur planerar nämnden att finansiera kommande verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller
kvalitetsutveckling?

Stadskontoret är inne i en större förändringsprocess som påbörjades i och med den nya förvaltningsorganisationen som sjösattes 2017 och den nya stadsdirektörens tillträde 2018. Målet med förändringsprocessen är att stadskontoret ska ge bra underlag till kommunstyrelsen och stadens ledningsgrupp för att leda,
samordna och ha uppsikt över Malmö stads verksamheter. Detta ska ske genom att stadskontoret har
överblick och inblick med ett helhetsperspektiv tillsammans med stadens verksamheter samt att tillsammans med förvaltningar och bolag gör gemensamma prioriteringar och utvecklar strategier för ett hållbart
Malmö.
För att uppnå målen är det av stor vikt att stadskontoret agerar proaktivt med ett flexibelt och utforskande
arbetssätt som tar tillvara på möjligheter och hanterar stadens utmaningar tillsammans med andra samhällsaktörer. Stadskontor behöver också ha förmågan att bygga tillit genom ett arbetssätt och en kultur där
vi lär av varandra och är stolta över hela vårt uppdrag som bland annat innebär att skickliggöra stadens
verksamheter med Malmöborna i fokus.
Stadskontorets pågående utvecklingsarbete innebär konkret bland annat att granska och värdera de verksamheter som bedrivs inom förvaltningen med utgångspunkt i vilka uppdrag som kommunstyrelsen har i
sitt reglemente.
I reglementet är det tydligt att kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med
ett övergripande ansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning, samt att
kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt
över nämndernas verksamhet. Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som
bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. Ska kommunstyrelsen ha en god förmåga
att hantera dessa uppdrag behöver kommunstyrelsen förvaltningsorganisation tydligt riktas mot dessa
områden. En allt för splittrad uppgiftskatalog innebär att förvaltningens resurser inte fullt ut kan fokuseras
kring de grundläggande uppdragen som ett ledande förvaltningsorgan har.
I det fall som kommunstyrelsen tillförs nya uppdrag till följda av nationella direktiv eller lagstiftning, behöver en dialog föras med andra nämnder och bolag kring finansieringsformer, målbilder och dimensionering av stadskontoret, då det inte är långsiktigt hållbart att uppgifter som riktas mot stadens samlade organisation tillförs stadskontoret utan en gemensam finansiering. Ett exempel på ett sådant område är arbetet med dataskydd och GDPR-förordningen, där stadskontoret sedan en tid tillbaka hanterar ett omfattande stadsövergripande uppdrag, utan utökad finansiering.
Inför 2019 fick kommunstyrelsen ett effektiviseringskrav på sex procent vilket motsvarar cirka 38 miljoner
och inför 2018 fick kommunstyrelsen ett mindre effektiviseringskrav på cirka 6 miljoner. Kraven har till
största delen hanterats genom att vakanshålla tjänster, inte finansiera alla tjänster fullt ut på årsbasis samt
dra in och omprioritera utvecklingsmedel då alla utvecklingsprojekt inte kan bemannas fullt ut. Detta samtidigt som uppdrag och ambitionsökningar har tillförts verksamheten, vilket har inneburit behov av effektiviseringar inom verksamheten på en generell nivå. I och med den organisationsförändring som genomförs under 2019 kommer stadskontorets budget att noggrant genomlysas och en ny budgetstruktur kommer att tas fram, primärt baserad på kommunstyrelsens uppdrag i enlighet med reglementet.
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Sammantaget innebär detta att stadskontoret på sikt kommer att minska i organisatoriskt omfång, men
öka förmågan att strukturerat och långsiktigt utveckla och driva styr-, lednings-, och uppföljningsmodeller
som är anpassade dels till stadens organisation och dels till de utmaningar som staden står inför.
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Begäran om investeringsram
I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2020 med plan för 2021-2025.

Investeringsram
Begäran om investeringsram 2020 samt plan för 2021-2025 (belopp i tkr)
Begäran
Investeringstyp

Plan

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Digital infrastruktur

49 000

32 000

32 000

32 000

32 000

32 000

IT investeringar

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

Lokala datanät

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

95 000

78 000

78 000

78 000

78 000

78 000

Allmänt investeringsutrymme

Summa investeringsram

Avseende digital infrastruktur så är fibernätet på väg att bli färdigbyggt i sin grundstruktur och det har till
och med 2016 varit en stor utbyggnad framförallt till småhus. Utbyggnad inom ett mindre antal områden
återstår. Kommande investeringar är främst att relatera till förtätningar och nybyggnationer. För att uppnå
den nya bredbandsstrategin (antagen december 2016 av regeringen) kan det bli aktuellt för ytterligare satsningar vilka inte är inkluderade i nuvarande investeringsplan.
IT investeringar avser kostnader för re- och nyinvesteringar inom Malmö stads centrala IT-miljöer. Nivån på
denna typ av investering kan variera mellan åren beroende på behov. Investeringstakten har varit lägre
beroende på att klientplattformen flyttas till det så kallade molnet. Det pågår kontinuerligt konsolidering
genom att individuella IT-miljöer överförs till den virtuella miljön. Detta minskar behovet av investeringar
av servrar.
Investeringarna av de lokala datanäten är relaterat till det behov som de enskilda förvaltningarna har. Stadskontoret har ett tydligt ägarskap i frågan kring re- och nyinvesteringar av kommunikationsutrustning i
staden lokala datanät. De kapitalkostnader som uppstår kommer att finansieras av respektive nämnd som
omfattas av re- och nyinvesteringarna.
Avseende det allmänna investeringsutrymmet är detta avsett att täcka kostnader i samband med lokalförnyelse
av stadskontorets lokaler.
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KULTUR OCH DEN HÅLLBARA STADEN
”Det är så häftigt när en sån plats som KRUT kan skapas då alla olika människor kan träffas och få ett socialt sammanhang, om så bara för en kväll. Jag har varit hemma-sittare under en längre tid och är så imponerad över att sådana här
platser finns och över er människor om förverkligar dem”
18-årig tjej om KRUT på Stadsbiblioteket.
Malmös kulturpolitik utvecklar stadens attraktivitet, utjämnar klyftor och bidrar till en mer hållbar stad.
Kulturen i Malmö verkar för att öka alla Malmöbors möjligheter till meningsfulla liv präglade av inflytande, demokrati, möjlighet till yttrandefrihet och en känsla av samhörighet. Konst och kultur påverkar
den hållbara samhällsutvecklingens samtliga dimensioner. Konst och kultur i det offentliga rummet skapar
kulturell närvaro och bidrar till ökad trygghet, en känsla av ägarskap över närområdet och attraktiva offentliga miljöer för invånarna. I bred bemärkelse kan kulturen betraktas som ett sammanhållande kitt i
samhället. Genom ökad konstnärlig och kulturell närvaro i staden skapas inbjudande publika livsrum för
Malmöborna som bidrar till attraktivitet, trygghet och känsla av sammanhang.
Sammanfattning
Kulturnämnden arbetar strategiskt med interna prioriteringar och effektiviseringar för att möjliggöra verksamhets- och kvalitetsutveckling men med tanke på Malmö stads befolkningsstruktur och befolkningsökning behövs en demografiuppräkning som kopplas till hela nämnden. Dessutom en indexuppräkning likt
de tre skolnämnderna. Statliga och regionala nedskärningar inom kulturområdet får konsekvenser för kulturnämndens verksamheter och skapar en oro för framtiden. Omförhandling av skatteväxlingsavtalet kan
också innebära minskade resurser till verksamheterna.
Kulturnämnden arbetar med ökad tillgänglighet:
•
•
•

Genom riktade satsningar och ett kompensatoriskt förhållningsätt tillförsäkrar nämnden likvärdig
tillgång till kulturell delaktighet för barn och unga. Detta ger barnen en kulturell allemansrätt.
Genom konceptspridning av verksamheter som KRUT, Kanini, Balagan, El Sistema och Allaktivitetshus till flera delar av staden stärker vi den kulturella infrastrukturen och når fler Malmöbor.
Genom ett extra fokus på inkluderande möten och mötesplatser med Malmöbor skapas förutsättningar för delaktighet, bildning och demokratiskt inflytande som stärker nämndens arbete med ett
hållbart Malmö.

En av de viktigaste konkurrensfördelarna för tillväxt och utveckling är en stads attraktionskraft. För att
skapa en hållbar och attraktiv stad, och uppnå den fulla potentialen i Malmö, behöver Malmö stad utveckla stadens attraktivitet ytterligare tillsammans med Malmöborna, näringslivet och stadens fria kulturaktörer.
Den digitala utvecklingen är fortsatt snabb och har stor påverkan på både individen och samhället. Här
bör staden gemensamt kraftsamla för att verka för ett digitalt innanförskap för alla Malmöbor.

Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under
2020 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra förbättringar i den egna verksamheten?

Malmö växer – demografiska förändringar i staden
Förändringar i befolkningsstrukturen och antalet Malmöbor förändrar förutsättningarna för stadens infrastruktur och därmed nämndens verksamheter och mötesplatser. Enligt beräkningar kommer staden ha en
halv miljon invånare år 2047. Stor segregation är en utmaning som rör hela Malmö och staden bör verka
gemensamt för att för att stärka Malmöbornas delaktighet. Andelen Malmöbor i åldern 6-19 år förväntas
öka mer än dubbelt så snabbt som stadens övriga befolkning fram till 2027. 2020 blir FNs konvention om
barnets rättigheter svensk lag. Kulturnämndens verksamheter kommer ha fortsatt stort fokus på barn och
unga och barnrätt blir en naturlig del av kulturnämndens verksamhet. Behovet av en demografiuppräkning
för samtliga verksamheter och inte som idag enbart för en del, kommer åren framöver bli en nödvändighet för att kulturnämnden ska ha möjlighet att stärka, utveckla och sprida förvaltningens mötesplatser i
den takt och omfattning som krävs för att ge alla Malmöbor möjlighet att ta del av ett likvärdigt kulturutbud. Dessutom behövs en årlig indexuppräkning likt de tre skolnämnderna.
Regional påverkan
Stat, region och kommun verkar i ett gemensamt kulturpolitiskt fält med stora inslag av samverkan och
samfinansiering. Det betyder att om en finansiär drar ner sitt stöd påverkas övriga bidragsgivare. Som
direkt konsekvens av att Region Skåne dragit ner på sin kulturbudget med drygt 5% minskar statens kulturråd statsbidragen till Skåne. Konsekvenserna av regionala och statliga nedskärningar på kort sikt är mest
kännbara för aktörer inom det fria kulturlivet, främst inom scenkonstområdet som i hög grad är beroende
av utvecklingsbidrag. Ett ökat tryck finns nu på kulturnämnden som tvingas till hårdare prioriteringar
eftersom projekt och verksamheter som söker stöd totalt sett måste ha en tillräcklig budget. Detta är redan
nu märkbart i ansökningarna om projektstöd till Malmö kulturnämnd våren 2019. Enbart ett fåtal projekt
inkluderar beviljade regionala utvecklingsbidrag i sin budget.
På längre sikt kan återväxten inom det professionella kulturlivet drabbas liksom möjligheterna till fortsatt
utveckling och nya samarbeten inom kultursektorn. Sammantaget kan detta leda till ett minskat kulturutbud för invånarna i Malmö och en minskad mångfald i utbudet. En viktig förutsättning för att kulturlivets
aktörer ska våga satsa med kraft och kreativitet är att det finns ett förtroende för att samhällets stödstrukturer är långsiktiga och hållbara. Vidare riskerar Skånes kulturpolitiska roll och förtroendet i kultursamverkansmodellen att försvagas.
En oro framöver finns också gällande de regionala verksamhetsbidragen som i den regionala kulturbudgeten 2019 inte räknats upp och risken är stor att dessa nästa år kommer att skäras ner. Flera verksamheter i
Malmö erhåller och är beroende av dessa bidrag: Malmö Museer, Malmö Konstmuseum, Form Design
Center samt kulturbolagen Malmö Live och Malmö Stadsteater.
Statlig påverkan
I statsbudgeten för 2019 gjordes en nedskärning på 100 mkr till kulturskolorna. För Malmös del innebar
det ett bortfall på ca. 2,5 Mkr per år, vilket är vad kulturskolan erhållit de senaste tre åren. Bidraget har gått
till att i en snabbare takt kunna sprida El Sistema men också gett möjlighet att prova nya verksamheter
och riktade insatser för att nå nya målgrupper. Exempel på detta är DJ-kurser, kulturskolefritids och dans
för funktionshindrade. I den nya vårbudgeten som precis har lagts fram återförs bidraget men minskas till
50 mkr. Förhoppningen är att Malmö kulturskola erhåller hälften av vad man tidigare erhållit och då
kunna starta ett nytt El Sistema på Rörsjöskolan.
Den statliga lovsatsningen med avgiftsfria lovaktiviteter för barn i ålder 6-15 slopades också i statsbudgeten 2019 men har i vårbudgeten återförts men minskats och omfattar enbart sommarlovet.

Ovissheten om ett statligt bidrag finns kvar nästa år gör att det inte går att långsiktigt planera verksamheten för att få en maximal utdelning av tillsatta resurser.
Omförhandling av skatteväxlingsavtalet
Det nuvarande skatteväxlingsavtalet med Region Skåne går ut 191231 och håller för närvarande på att
omförhandlas. För kulturnämnden handlar det om ca 23 mkr som fördelas till olika verksamheter, förutom kulturbolagen. Malmö Museer är en stor mottagare, ca 15 mkr och är starkt beroende av denna finansiering.
Museiområdet och fastigheterna
Staden växer och museiområdet står inför stora förändringar de kommande åren med framväxten av den
nya Citadellsstaden. Den nuvarande baksidan av Teknikens- och Sjöfartens hus kommer att bli ytterligare
en framsida och ska erbjuda Malmöborna en välkomnade och tillgänglig plats utan stängsel och taggtråd.
Ett arbete med att ta fram en utvecklingsplan för museiområdets gestaltning behövs. Det genomgripande
arbetet med att inventera samtliga byggnader på området fortsätter för att kunna bedöma hur museets
byggnader bäst ska förvaltas och vilka insatser som krävs för att de ska kunna användas. Detta är angeläget
då Malmö Museer tvingats stänga många av sina byggnader då prover visat på för höga halter av hälsofarliga ämnen. Kulturnämnden har inte den kompetens eller organisation som krävs för att förvalta fastigheter. Kommunstyrelsen har i budget 2019 gett ett uppdrag till berörda nämnder, kulturnämnden och servicenämnden, att utreda ansvaret för förvaltningen av stadens kulturfastigheter.
Rörelsernas Museum
Under 2018 och 2019 har Malmö stad/kulturnämnden erhållit 5 mkr per år från Kulturdepartementet för
uppstartsverksamheten av ett Rörelsernas Museum, som är planerat att stå färdigt ca 2023-2024. För 2020
har staden äskat 10 mkr för verksamheten som nu kommer in i en mer aktiv period. Det pågår ett arbete
och en planering avseende huvudmannaskap och lokalisering av ett permanent museum. Kulturnämnden
går in med ca 5 mkr per år (inklusive Räddningsarkivet) och det är vad kulturnämnden klarar resursmässigt
inom sin egen ram.
E-arkiv
Stadsarkivet har sedan tre år utvecklat och förvaltat stadens gemensamma e-arkiv. I ansvaret ingår verksamhetsstödjande funktioner, service till Malmöborna och säkrande av stadens behov av rättssäker hantering av digital information. Verksamheten är av kritisk betydelse för den stadsgemensamma digitaliseringen. E-arkivet bidrar till kostnadseffektivitet och påskyndar möjlighet för förvaltningarnas och bolagens
digitaliseringsprocesser. De förvaltningar som e-arkiverar information sparar kostnader för licenser, drift
och hantering för dessa äldre IT-system.
Den digitala klyftan
Digitalisering är en ofrånkomlig del av Malmöbornas vardag, och den digitala utvecklingen går snabbt.
Den tekniska utvecklingen innebär möjligheter för alla Malmöbor, men med det följer risken för en ny
form av obalans, den så kallade digitala klyftan. Likvärdig tillgång till de tjänster som samhället erbjuder är
därför en demokratifråga. Enskilda personer och platser som inte lyckas anpassa sig och förändra sig i takt
med den tekniska utvecklingen kan drabbas hårt. Den digitala utvecklingen påverkar kulturnämnden och
Malmö stad, som framåt gemensamt bör arbeta för stödjande insatser inom digitala bildning och digital
tillgång för alla Malmöbor.

VILKA FÖRÄNDRINGAR SER NÄMNDEN BEHOV AV I MALMÖ STAD SOM HELHET
SOM SKULLE MÖJLIGGÖRA FÖRBÄTTRINGAR I DEN EGNA VERKSAMHETEN
Samverkan med utgångspunkt i Malmöbornas rättigheter
Tillsammans med civilsamhället, andra förvaltningar och verksamheter är Malmös kulturliv med och bidrar till en mer attraktiv och hållbar stad. För att Malmö ska bli en hållbar stad där alla får ta plats oavsett
förutsättningar och behov fordras en för staden gemensam utgångspunkt i att alltid sätta Malmöbon i
fokus. En lokal utgångspunkt som möjliggör samverkan på lika villkor. Glappet mellan beslutsfattare och
de boende anses vara stort och stigmatisering av områden med socioekonomiska utmaningar i bland annat

media anses vara ett hinder. Detta kräver av staden en helhetssyn med en god framförhållning i planering
såväl som uppföljning. Vidare behövs en närmre dialog med Malmöborna samt en struktur i staden som
både möjliggör och främjar samverkan och tvärgående processer i nya former av samarbeten inom och
mellan nämnderna/förvaltningarna och med civilsamhället och akademi, likt den form som arbetats upp
av områdesnämnderna. Vikten av samverkan betonas i flera av Malmös styrdokument till exempel Översiktsplan för Malmö och det förarbetet som gjorts inför Handlingsplan för Kulturstrategin 2019-2020.
Det attraktiva Malmö
Malmös rika kulturliv är med och skapar den attraktiva staden. Malmö bubblar av kreativitet, skaparglädje
och av upplevelser. Ett rikt och spännande kulturliv är en faktor som på senare år har lyfts fram som en av
de absolut viktigaste konkurrensfördelar en stad kan tillskansa sig. Med större utbud och större kreativitet i
befolkningen ökar en stads möjlighet att växa och utvecklas. Stadens attraktionskraft är absolut avgörande
för dess förutsättningar att skapa tillväxt och att utvecklas.
För att skapa en hållbar och attraktiv stad, och uppnå den fulla potentialen i Malmö, behöver Malmö stad
utveckla stadens attraktivitet ytterligare tillsammans med Malmöborna, näringslivet och stadens fria kulturaktörer. Utgångspunkten är att ännu fler Malmöbor behöver involveras, bli hörda och aktiveras genom
kultur. En tänkbar utveckling framåt skulle med fördel kunna vara att Malmö kandiderar för Kulturhuvudstad 2029. Ett första steg skulle vara att kulturnämnden 2020 genomför en förstudie i syfte att identifiera
förutsättningar och möjligheter.
Digitalisering
Den digitala utvecklingen är fortsatt snabb och har stor påverkan på både individen och samhället. Digitaliseringen ger oss helt fantastiska möjligheter men innebär också att vi behöver förändra beteenden och
vanor inom staden. Nya färdigheter och kunskaper efterfrågas samtidigt som annan kunskap blir föråldrad. Värdeskapande finner helt nya former i en tid med nya digitala flöden. Behov av att förstå beteenden
samt möjligheter och risker kopplat till den digitala utvecklingen kopplat till långsiktig planering är därför
högt prioriterat för kulturnämnden samt hela Malmö stad framåt.
Samlokalisering
För att effektivisera samt skapa kvalitativ utveckling bör fokus framåt även ligga på samutnyttjande av
lokaler och andra platser i staden . Exempelvis samutnyttjande av skolor, idrottshallar som med fördel kan
inhysa kulturverksamhet t.ex. i form av allaktivitetshus och bibliotek.

Här besvarar nämnden följande frågor:
•
•
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling har nämnden genomfört
senaste tiden som har betydelse för kommande år?
Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom
nämnden framöver och varför?
Hur planerar nämnden att finansiera kommande verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller
kvalitetsutveckling?

GENOMFÖRDA VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR OCH EFFEKTIVISERINGAR
Interna prioriteringar
För att möjliggöra verksamhetsförändringar och kvalitetsutveckling arbetar kulturnämnden strategiskt med
årliga omdisponeringar av budgeten. Ingen verksamhet ges en automatisk indexuppräkning förutom stödet till det fria kulturlivet som årligen har räknats upp. Detta har möjliggjort ett ekonomiskt utrymme till
prioriterade områden. Exempel på satsningar de senaste åren som möjliggjorts inom ordinarie budgetram
är de nya avdelningarna Kanini (barn) och KRUT (14-25 år) på stadsbiblioteket, utveckling av Kulturskolan, spridning av El Sistema till fler skolor som även gjorts avgiftsfri, utökning med ett nytt allaktivitetshus
på Apelgården och skapandet av ett räddningsarkiv på Stadsarkivet. På Teknikens och Sjöfartens hus
byggs för närvarande entrén om för att förbättra tillgängligheten för besökarna.
Effektiviseringar
Utvecklingen av Malmö kulturskola till en av Sveriges främsta har varit en strategisk satsning som prioriterats men som också möjliggjorts via effektiviseringar. Man har övergått från individuell undervisning till
gruppundervisning. Med hjälp av digital teknik går det att ha gruppundervisning i nästan samtliga instrument. Tvåornas kör når 4 000 Malmöbarn och bygger på undervisning via YouTube men är också ett
exempel på hur man arbetar för att nå ut till alla barn och få barn från olika delar av Malmö att träffas.
Genom utvecklingen av Kulturskolan har fler Malmöbarn fått möjlighet att vara en del av stadens kulturutbud.
Två områdesbibliotek har infört "meröppet" vilket betyder att besökare kan vara på biblioteken även när
det inte finns personal på plats. Med små resurser för kulturnämnden blir det möjligt för Malmöborna att
få tillgång till sitt bibliotek på tider som annars inte skulle vara möjligt.
Kvalitetsutveckling-områdesbiblioteken
Som ett led i att arbeta kompensatoriskt och erbjuda likvärdiga möjligheter i hela Malmö har nämnden
efter övertagandet av områdesbiblioteken arbetat med att stärka dessa mötesplatser och göra dem mer
jämlika utifrån utbud och öppettider. De har även upprustats med ny inredning och ytrenovering av väggar och golv. Utvecklingen och upprustningen fortsätter åren framöver med ett bibliotekskoncept där
samtliga områdesbibliotek ska ha ett gemensamt grundutbud med därutöver en unik profil för respektive
bibliotek. Dessutom ska lyckade koncept som Kanini, Balagan och KRUT, som genom inkluderade metoder nått nya målgrupper, överföras i mindre skala till några av biblioteken.
Den stora satsningen framöver är att bygga till Rosengårdsbiblioteket som är det mest besökta områdesbiblioteket i Malmö. Beslut har tagits i kulturnämnden och tidplanen är att det ska stå färdigt 2021 och
kommer att finansieras inom kulturnämndens budgetram.

PÅGÅENDE VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR OCH EFFEKTIVISERINGAR
Kunskap- Analys och effektutvärdering
Genom kunskapsallianser och större kunskap om Malmöbornas förutsättningar, behov och önskemål
samt de värden som kulturen i Malmö tillför dem, kan kulturnämnden erbjuda mer effektiv och målgrupp-

sanpassad verksamhet. Kunskapen möjliggör även prioriteringar samt strategisk planering framåt, till exempel lokalisering av nya områdesbibliotek. Arbetet med kvalitet och uppföljning kommer att utvecklas
till exempel genom att kvantitativ statistik kompletteras med kvalitativa metoder. Med erfarenheter från
exempelvis Communities That Care (CTC), Ung livsstilsundersökningar och Generic Learning Outcomes
(GLO) erhålls kunskap som säkerställer kvalitativa processer och möjlighet att göra rätt från början.
Spridning av framgångsfaktorer - Konceptspridning
Kulturnämnden har flera framgångsrika verksamheter där deltagarkultur och inkludering av Malmös unga
står i fokus, så kallade koncept. Genom dessa koncept har kulturnämnden framgångsrikt nått nya målgrupper i staden. Kulturnämnden kommer därför framåt att prioritera arbetet med spridningen av följande
koncept/metoder:
Allaktivitetshusmodellen är områdesbaserad, där alla boende i området kan bli delaktiga. Deltagare tillåts ta
plats och ges ansvar, vilket skapar en känsla av trygghet och gemensamt ägarskap för verksamheten och
den fysiska platsen.
EL Sistema engagerar barn i områden med socioekonomiska utmaningar att spela ett instrument på sin
skola. Uppföljning visare att deltagande ökar barnens prestationer i skolan samt föräldrarnas engagemang i
barnens skol- och fritid.
Inom biblioteken i Malmö finns Kanini, Balagan och KRUT där de framgångsrika verksamheterna helt bygger på delaktighet och involvering av Malmös unga. Som ett led i att stärka och utveckla Malmös områdesbibliotek inleds arbetet med konceptspridningen till stadens områdesbibliotek.
Garaget är ett områdesbibliotek som ligger i framkant vad gäller både delaktighet och delningskultur. Verksamheten sker i nära samverkan med lokalsamhället, en modell som med fördel kan appliceras och spridas
till flera verksamheter i staden.
Kultur för seniorer - genom ett nära samarbete med hälsa-vård och omsorgsnämnden ska kulturnämnden
samordna, stärka, tillgängliggöra och sprida kulturnämndens kulturutbud för Malmös seniorer.
Mötesplatser för demokrati och folkbildning
Kulturnämndens institutioner, Biblioteken i Malmö, Malmö Museer, Stadsarkivet, Malmö Kulturskola,
Kulturhus och Mötesplatser, Konstmuseet och Malmö Konsthall fungerar redan i dag som framgångsrika
mötesplatser för Malmöborna. Med utgångspunkt i Malmökommissionens rekommendationer ska kulturnämnden framåt fokusera extra mycket på att skapa förutsättningar för delaktighet, bildning och demokratiskt inflytande genom nya inkluderande möten med Malmöbor.
Ökad inkludering av Malmös unga i våra verksamheter
Ett särskilt fokus kommer läggas på att visa på vidgade möjligheter för och inkludering av Malmös unga.
Det sker genom inspiration, relationsbyggande och att lyfta fram förebilder, men även genom att kulturnämndens verksamheter erbjuder sommarjobb och praktikplatser. Genom denna satsning ökar inkludering samt representationen i våra verksamheter.
Barn och ungas kulturella allemansrätt
Barn och ungas möjligheter att ta del av och vara delaktiga i kulturupplevelser är inte jämnt fördelade i
staden. I läroplanen för grundskolan finns bland annat målet att varje elev ska ha inblick i närsamhället
och dess arbets-, förenings- och kulturliv. Här har nämnden ett tydligt uppdrag. Kulturnämndens verksamheter ska genom riktade satsningar tillförsäkra likvärdig tillgång till kulturell delaktighet för barn och
unga. Kulturnämndens verksamheter kommer ha fortsatt stort fokus på barn och unga och barnrätt blir
en naturlig del av kulturnämndens arbete, bland annat ska barnrättsperspektiv genomsyra alla politiska
beslut. Dialogen med Malmös barn och unga behöver öka och kulturnämndens verksamheter ska därför
skapa former för barn och ungas inflytande i frågor som berör dem.

FINANSIERING AV KOMMANDE VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR OCH KVALITETS-

UTVECKLING
Demografi-indexuppräkning-interna prioriteringar
Kulturen i Malmö är med och formar stadens karaktär samtidigt som den ska reflektera stadens värdegrund, identitet och interkulturella prägel. Kulturen i Malmö ska verka för att öka alla Malmöbors möjligheter till meningsfulla liv präglade av inflytande, demokrati, möjlighet till yttrandefrihet och en känsla av
samhörighet.
För att göra detta möjligt behövs en demografiuppräkning för hela kulturnämnden, en indexuppräkning
likt de tre skolnämnderna men också fortsatta effektiviseringar och omdisponeringar inom kulturnämnden.

Servicenämnden och tekniska nämnden ansvarar för uppförande av byggnader för samhällsservice inom
Malmö stad på uppdrag av övriga nämnder och utifrån respektive nämnds behov. Servicenämnden och
tekniska nämnden lämnar i sin budgetskrivelse en investeringsplan för år 2020-2025 som är framtagen i
samarbete med beställande nämnder. Investeringsplanen omfattar såväl beslutade (objektsgodkända av
kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller servicenämnd/teknisk nämnd) som planerade investeringar för
perioden. De planerade investeringarna är beräknade utifrån schabloner.
De beslutade och planerade investeringar leder till driftkonsekvenser som kommer att behövas finansieras
av den beställande nämnden.
Nedan beskriver nämnden sina investeringsbehov som finns i servicenämndens/tekniska nämndens investeringsplan samt hur nämnden tänker finansiera kommande driftkonsekvenser.

Planerade investeringar 2020-2025

Planerade investeringar uppgår år 2020 till ca. 29 mkr.
Verksamhetsanpassningar i Kommendanthuset uppgår till 9 mkr år 2020. Det avser ventilation och åtgärder
för värme samt anpassningar av café och arbetsplatser.
Entrésolplan ska göras publikt på Garaget. Installation av plattformshiss krävs och beräknas till1 850 tkr.
Mindre verksamhetsanpassningar i kulturnämndens övriga mötesplatser beräknas till 3 mkr per år.
På Malmö Museer pågår ett större nationellt projekt, Wisdome, en etablering av en högteknologiskt visualiseringsmiljö som byggs på Teknikens och Sjöfartens hus. Här ska visualiseringar/filmer visas i 360-graders
format. Kopplat till domen skapas arenor för kreativitet och innovationer, där akademi och näringsliv kan
möta varandra och besökarna på museet. Mötesplatsen ska fungera både som en lärmiljö och besöksmål
för staden och regionen. Ett av målen är att öka barn och ungas intresse för vetenskap och väcka nyfikenhet på att själva utforska världen. Den planerade ombyggnaden uppgår 2020 till 15,5 mkr. Kulturnämnden
har erhållit en donation på 20 mkr för tekniska installationer, från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse
samt investeringsbidrag från Tillväxverket för ombyggnationen.
2021-2025
Nytt Konstmuseum
Kulturnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att göra en fördjupad lokaliseringsutredning av tre
av de fem förslag som tagits fram i det första utredningsarbetet. Lokaliseringsutredningen beräknas att
vara klar våren/sommaren 2019. Om kommunstyrelsen tar beslut om att bygga ett nytt Konstmuseum är
beräknad tid för eventuell byggstart tidigast år 2022 för att stå färdig år 2025. Byggnaden är kostnadsberäknad till ca 360 mkr.
Övriga investeringar åren framöver i lokaler och anläggningar
En utredning om möjligheten att bygga en hall för Malmö museers spårvagnar pågår och en dialog har
inletts med stadsbyggnadskontoret gällande möjliga placeringar på museiområdet.

Verksamhetsanpassningar i Kommendanten och andra mindre anpassningar i kulturnämndens övriga
mötesplatser finansieras inom kulturnämndens ram.
Malmö Museum har beviljats investeringsbidrag till projektet Wisdom från Tillväxtverket för en ombyggnad av Teknikens och Sjöfartens hus med max.11,5 mkr. Resterande investeringskostnader finansieras
inom ram.
För att finansiera ett nytt Konstmuseum behövs medel från Kommunstyrelsen.

I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2020 med plan för 2021-2025.
Åren framöver finns det behov av större investeringar i Centralmagasinet. Nya ytor kommer även att hyras till av Fastighets- och Gatukontoret som från 2017 är fastighetsägare.
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Sammanfattning
Malmö Leasing AB är ett av Malmö stads helägda bolag. Bolaget erbjuda finansiell och operationell leasing
samt annan uthyrning av lös egendom till Malmö stad och dess helägda aktiebolag.
Till sin hjälp har styrelsen medarbetare som från och med 1:a februari 2019 blev för första gången i bolagets historia anställda i bolaget (personalen hyrdes in från Serviceförvaltningen fram till omorganisationen). Företaget leds av en VD och den övriga personalen är indelad enligt följande arbetsuppgifter: ekonomi & administration, inköp/kund långtidsleasing och kundmottagning.

Bolaget genererar stabila intäkter från leasing och korttidsuthyrning av fordon, som förväntas hamna runt
60 Mkr per år under perioden 2019 – 2022. Malmö Leasing AB:s nya verksamhetsgren leasing av lös
egendom planeras börja generera väsentliga för bolaget intäkter från och med 2020 (se Bilaga 1.Detaljerad
prognos 2019 – 2022) eftersom leasing av digitala enheter (såsom datorer, skrivare, surfplattor, o.s.v.)
kommer att börja erbjudas till Malmö stads förvaltningar och helägda bolag. Den exakta storleken av intäkterna samt investeringarna som kommer att behövas i samband med bolagets nya verksamhet är svåra
att prognostiseras men ett resultat exkl. koncernbidrag på runt 3 Mkr förväntas genereras under perioden
2019 – 2022. Detta eftersom nettoeffekten (intäkter - kostnader) av leasing av lös egendom för bolagets
resultat förväntas vara marginell under de kommande 3 åren.
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Förändringar i omvärlden
Här besvarar bolaget följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka bolaget under
2020 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser bolaget behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra förbättringar i den egna verksamheten?

2.1 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 2019 och 2020.
Det nya uppdraget kommer att ha en positiv ekonomisk effekt för bolagets verksamhet ur ett långsiktigt
perspektiv genom att skapa en ny intäktskälla för Malmö Leasing AB. Kortsiktigt kommer bolagets ekonomi att påverkas negativt på grund av:
1. kapitalinvesteringar i lös egendom;
2. högre operationella kostnader relaterade till det nya uppdraget.
2.2 Digitaliseringen
Digitaliseringen som sker i samhället ställer krav på den offentliga sektorn att erbjuda sina tjänster digitalt
och att IT-system är anpassade därefter. Malmö Leasing AB kommer att behöva anpassa sina tjänster och
system samt se till att medarbetarnas kompetens på området följer utvecklingen.
Malmö Leasing AB 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.
Bolagets bedömning är att dessa digitala lösningar representerar en långsiktig förbättringsmöjlighet för
Malmö Leasing AB:s verksamhet.
2.3 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 beträffande
personbilar och lätta transportfordon. Utmaningen ligger i att anpassa den tunga fordonsflottan inför
omställningen till fossilfritt bränsle.
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Förändring och utveckling av bolagets verksamhet
Här besvarar bolaget följande frågeställningar:
•
•
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling har bolaget genomfört
senaste tiden som har betydelse för kommande år?
Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom
bolaget framöver och varför?
Hur planerar bolaget att finansiera kommande verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller
kvalitetsutveckling?

3.1. Omorganisation av bolagets personal
Under början av 2019 genomfördes en omorganisation av bolagets personal som för första gången anställes i bolaget (personalen hyrdes in från Serviceförvaltningen fram till 1:a februari 2019). Detta leder till en
tydligare organisation inom bolaget samt förväntas resultera i en medarbetarstyrka som är bättre rustad för
att hantera framtida förändringar och utmaningar kopplade till bolagets verksamhet.
3.2. Leasing av lös egendom
I 2018 fick Malmö Leasing ett utökat uppdrag som omfattar all leasing av lös egendom inom Malmö stad
(till skillnad för bolaget tidigare uppdrag som omfattade leasing och korttidsuthyrning av fordon). Leasing
av digitala enheter (såsom datorer, kopiatorer, surfplattor, o.s.v.) bedöms vara den största delen av bolagets utökade uppdrag och förväntas kräva investeringar i nya enheter på mellan 15 Mkr och 20 Mkr per år
(dessa belopp kan variera beroende på leasingbehoven av bolagets kunder). Framtida investeringar i objekt
som faller under kategorien lös egendom kommer att finansieras via lån från Malmö stads Internbank.
3.3. Nytt affärssystem
Malmö Leasing AB har redan 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, som upphandlas tillsammans med Serviceförvaltningen, ska kunna hantera både leasing av fordon och leasing av lös egendom för att säkerställa att bolaget har rätta förutsättningar för att kunna hantera sitt utökade uppdrag om intern leasing inom Malmö stad.
3.4. Skadeförebyggande arbete
Malmö Leasing AB 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. Bolaget har också gjort en direktupphandling av
trafiksäkerhetsutbildning med syfte att minska antalet skador på Malmö stads fordonsflotta.
3.5. Kompetensförsörjning
Malmö Leasing AB ska vara en attraktiv arbetsplats och ett inkluderande bolag där alla känner sig sedda,
välkomna och viktiga. Bolaget 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.
Bolagets verksamhet, oavsett om det gäller den dagliga verksamheten eller kommande verksamhetsförändringar, finansieras i första hand via intäkterna som genereras i samband med bolagets löpande verksamhet.
Utöver det har bolaget en låneram på 250 Mkr från Malmö stads Internbank samt obeskattade reserver på
32 Mkr som kan användas för att finansiera oförutsedda kostnader under perioden 2019 – 2025.
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Ekonomisk plan
Resultaträkning
Tkr

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

Totala intäkter

97 900

101 700

109 100

115 500

Lönekostnader

-4 170

-4 290

-4 410

-4 535

PO-Pålägg

-1 630

-1 680

-1 730

-1 775

-200

-200

-200

-200

-6 000

-6 170

-6 340

-6 510

Övriga kostnader

-30 800

-31 900

-34 600

-36 400

Avskrivningar

-55 400

-57 800

-62 100

-66 300

Totala övriga kostnader

-86 200

-89 700

-96 700

-102 700

5 700

5 830

6 060

6 290

-2 000

-2 000

-2 000

-2 000

Finansiella kostnader

-2 600

-2 750

-3 000

-3 200

Resultat

1 100

1 080

1 060

1 090

Resultat exkl. koncernbidrag

3 100

3 080

3 060

3 090

Övriga personalkostnader
Totala personalkostnader

Resultat exkl. finansnetto
Koncernbidrag erhållna
Koncernbidrag lämnade
Finansiella intäkter

Investeringsprognos
Investering, tkr
Fordon
Lös egendom
Summa

Prognos
2019

Prognos
2020

Prognos
2021

Prognos
2022

Prognos
2023

Prognos
2024

Prognos
2025

81 600

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

600

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

82 200

85 000

85 000

85 000

85 000

85 000

85 000

Prognos
2019

Prognos
2020

Prognos
2021

Prognos
2022

Prognos
2023

Prognos
2024

Prognos
2025

85 000

90 000

90 000

90 000

90 000

90 000

90 000

Finansieringsbehov
Tkr
Upplåningsbehov

Budgetskrivelse 2020, Malmö leasing AB

6(6)

RESULTATBUDGET 2019-2022
Alla belopp är i TSEK
Intäkter
Hyresintäkter leasing
Hyresintäkter korttidsuthyrning
Leasing lös egendom
Förmedlade intäkter leasing lös egendom
Övriga intäkter
Förmedlade intäkter
Försäkring besiktning, skatt
Försäljning anläggningstillgångar

Prognos 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
48 600
12 000
130
170
1 300
14 600
10 100
11 000

49 000
12 000
2 300
1 000
1 000
15 000
10 400
11 000

49 500
12 000
7 000
2 900
1 000
15 000
10 700
11 000

49 500
12 000
11 600
4 400
1 000
15 000
11 000
11 000

97 900

101 700

109 100

115 500

-2 800
-3 130
-14 600
-170
-10 100
-6 000

-2 500
-3 000
-15 000
-1 000
-10 400
-6 170

-3 000
-3 000
-15 000
-2 900
-10 700
-6 340

-3 000
-3 000
-15 000
-4 400
-11 000
-6 510

Summa rörelsekostnader

-36 800

-38 070

-40 940

-42 910

Resultat före avskrivningar

61 100

63 630

68 160

72 590

Avskrivningar
Bokfört värde sålda fordon

-50 900
-4 500

-52 800
-5 000

-56 800
-5 300

-60 500
-5 800

5 700

5 830

6 060

6 290

-2 600

-2 750

-3 000

-3 200

3 100

3 080

3 060

3 090

-2 000
-1 000

-2 000
-1 000

-2 000
-1 000

-2 000
-1 000

Summa intäkter
Rörelsekostnader
Driftskostnader
Övriga kostnader
Förmedlade kostnader fordonsleasing
Förmedlade kostnader leasing lös egendom
Försäkring, besiktning, skatt
Personalkostnader

Rörelseresultat
Finansiella kostnader

Resultat efter finansiella poster
Koncernbidrag
Övriga bokslutsdispositioner

Resultat före skatt
Skatt/latent skatt

Resultat

100

80

60

90

-21

-17

-13

-19

79

63

47

71
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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 2020 beräknas till 184 miljoner kronor och ett resultat före skatt och bokslutsdispositioner beräknas till -8,7 miljoner kronor.
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 16 miljoner kronor 2020 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 2018 så var cirka 94% (93% 2017) av samtliga biljettköpare till Malmö Live Konserthus AB, boende i Skåne, varav 55% (55%2017) bosatta i Malmö och 45% (45% 2017) bosatta i övriga Skåne. Till
MSO:s konserter var cirka 54% (54% 2017) av samtliga biljettköpare bosatta i Malmö och 42% (41%
2017) 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 (2008-2019) 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 3,2 miljoner kronor under åren
2016-2019 och förväntad urholkning för 2020 beräknas till ytterligare 2 miljoner kronor, Totalt cirka 5,2
miljoner kronor under perioden 2016-2020.
Bolaget äskar 5 000 000 kr + 1 000 000 kr från Region Skåne för 2020 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 (5,2
miljoner kronor).
Bolaget äskar 5 000 000 kr från Malmö Stad i ökat verksamhetsbidrag, som kompensation för uppräkning
av koncernbidrag lägre än kollektivavtalade löneökningar under perioden 2016-2020. Äskandet från
Malmö Stad inkluderar 1 miljon kronor som även äskas från Region Skåne.
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Förändringar i omvärlden
Här besvarar bolaget följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka bolaget under
2020 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser bolaget behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra förbättringar i den egna verksamheten?

v Bidragsuppräkning (ägare + region och stat)
v Kompensation schablonavdrag (kulturrådet)
v Sponsorbidrag/nätverkspartner (Skanska)
v Lågkonjuktur – sviktande marknad för uthyrningar?
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Förändring och utveckling av bolagets verksamhet
Här besvarar bolaget följande frågeställningar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling har bolaget genomfört
senaste tiden som har betydelse för kommande år?
Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom
bolaget framöver och varför?
Hur planerar bolaget att finansiera kommande verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller
kvalitetsutveckling?
Processutveckling och investering i tekniker och utbildning för att kvalitetssäkra konsertverksamhet, både egna arrangemang och vid uthyrningar
Investering av villkorat aktieägartillskott i marknadsföring och kommunikation för att öka egenfinansiering via biljettintäkter
Satsning på att öka antal abonnemang för att stärka kundbasen vid MSO-abonnemangskonserter
Neddragning av antal aktiviteter som ej är intäktsbringande = KP ej riktade till B&U
Neddragning av antal aktiviteter som konsertarrangemang
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Ekonomisk plan
Resultaträkning
Tkr

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

Totala intäkter

63 057

61 520

59 520

60 000

Lönekostnader

-69 300

-70 825

-72 415

-74 000

PO-Pålägg

-29 106

-29 750

-30 415

-31 080

-1 852

-1 900

-1 900

-1 925

-100 258

-102 475

-104 730

-107 005

-82 684

-82 109

-81 836

-82 000 -

-7 300

-7 300

-7 400

-7 600

-89 984

-89 409

-89 236

-89 600

-127 185

-130 364

-134 446

-136 605

121 760

122 085

123 306

124 539

-470

-428

-371

-350

-5 895

-8 707

-11 511

-12 416

-127 655

-130 792

-134 817

-136 955

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

Med bibehållen verksamhet enligt gällande ägardirektiv, både generellt och särskilt, är verksamheten underfinansierad. Med urholkningseffekt pga att bidragsuppräkning från ägare, stat och region ej är i nivå
med kollektivavtalsenliga löneuppräkningar kan inte bolaget upprätthålla samma verksamhetsnivå som de
första fyra åren med ny verksamhet i Malmö Live. Antingen behöver verksamheten minska i omfattning,
vilket kan innebära färre musiker i MSO, ingen övrig verksamhet som ej genererar nettoöverskott, samt
minskad administrativ personal. Ledningen av bolaget arbetar strategiskt för att öka näringlivssamarbete
och på det sättet få ökade intäkter, men näringslivet har visat sig svårförflyttat när det avser att finansiera
kulturverksamhet som är skattefinansierad. Bolaget har ökat antal partners i Nätverket Live (sponsorer/möjliggörare), men det medför även ökade aktiviteter för att säkra att samarbetspartners känner att det
genererar mervärde för deras verksamhet och deras kunder.
Investeringsprognos
Prognos
2019

Prognos
2020

Prognos
2021

Prognos
2022

Prognos
2023

Prognos
2024

Prognos
2025

Instrument och inventarier

3 500

4 000

1 200

6 000

1 000

8 500

7 000

Summa

3 500

4 000

1 200

6 000

1 000

8 500

7 000

Investering, tkr

Investeringsprognosen ökar från 2020 då den inkluderar reinvesteringar av teknik och inventarier som
inköptes vid byggnation av Malmö Live Konserthus 2015. I teknik som löpande måste uppgraderas och
kompletteras görs inköp i respektive år och ryms inom ”vanlig” investeringsbudget.
2019 inkluderar ev ombyggnad för shop på plan 1 i CA.
2020 inkluderar reinvesteringar om 3 mnkr.
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2022 inkluderar reinvesteringar om 5,1 mnkr.
2024 inkluderar reinvesteringar om 7,2 mnkr.
2025 inkluderar reinvesteringar om 5 mnkr
Finansieringsbehov
Tkr
Upplåningsbehov

Prognos
2019

Prognos
2020
3 000
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Prognos
2021

Prognos
2022
5 000

Prognos
2023

Prognos
2024

Prognos
2025

7 200

6 000
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Sammanfattning
Malmö kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2014 att per den 31 december 2014 överföra
ägandet av stadens helägda aktiebolag till Malmö Stadshus AB. Malmö Stadshus AB 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, Malmö Leasing AB, MINC i Sverige AB, Parkeringsövervakning i Malmö AB och Boplats Syd AB.
Malmö Stadshus AB är ett samlat forum för att samordnat hantera principiella och bolagsgemensamma
frågor och ha ett utbyte mellan bolagen i kommunkoncernen. Koncernbolaget blir ett medel för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen att leda, samordna och följa upp 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. Koncernens operativa verksamhet bedrivs i dotterbolagen.
Ekonomi
Det ekonomiska utfallet för Malmö Stadshus AB förväntas uppgå till ca 27 mkr år 2020 och sedan p.g.a.
stigande räntekostnader sjunka till ca 22 mkr år 2022.
Räntor på lån från Malmö stad, revisionsarvoden och konsultation förväntas vara de största kostnaderna.
Utdelning från MKB Fastighets AB förväntas vara den största intäktsposten. Malmö Stadshus AB lämnar i
sin tur utdelning till Malmö Stad.
Vidare lämnas koncernbidrag från Malmö kommuns parkeringsaktiebolag, Malmö Leasing AB, MKB
Fastighets AB och MKB Net AB som redovisar ett positivt resultat till dotterbolagen Malmö Stadsteater,
Malmö Live och Konserthus AB och Minc AB med budgeterade underskott.
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Förändringar i omvärlden
Här besvarar bolaget följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka bolaget under
2020 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser bolaget behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra förbättringar i den egna verksamheten?

Malmö Stadshus AB:s räntekostnader för lån från Malmö Stad har tidigare inte bedömts vara avdragsgilla
kostnader. De nya reglerna för ränteavdragsbegränsningar som började gälla den 1 januari 2019 kan dockkomma att påverka avdragsrätten positivt vilket skulle påverka Malmö Stadshus AB:s resultat positivt. De
nya ränteavdragsbegränsningsreglerna kan även komma att påverka dotterbolagens avdragsrätt för erlagda
räntor.
Region Skåne har under en längre tid lämnat finansiellt riktat stöd om ca 85 mkr till ett antal kulturinstitutioner i Malmö, däribland Malmö Live Konserthus AB och Malmö Stadsteater AB. Nuvarande skatteväxlingsavtal med Region Skåne löper ut 2020-12-31 och något nytt avtal har ännu inte tecknats. Detta kan
komma att påverka Malmö Stadshus AB:s dotterbolag Malmö Live Konserthus AB:s och Malmö Stadsteater AB:s framtida finansiering och därmed även moderbolaget Malmö Stadshus AB.
Minc i Sverige AB har under 2019 erhållit ett tillfälligt verksamhetsbidrag på 1 mkr. Minc i Sverige AB har
aviserat ett ökat medelsbehov om 3 mkr. Det råder stor osäkerhet om de nuvarande lokalernas tillstånd.
Lokalernas inriktning, behov och ägande behöver klarläggas.
Boplats Syd AB kommer att upphandla och inrätta ett nytt förmedlingssystem under 2020, vilket kan medföra att behov av tillfälligt ekonomiskt tillskott uppstår.
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Förändring och utveckling av bolagets verksamhet
Här besvarar bolaget följande frågeställningar:
•
•
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling har bolaget genomfört
senaste tiden som har betydelse för kommande år?
Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom
bolaget framöver och varför?
Hur planerar bolaget att finansiera kommande verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller
kvalitetsutveckling?

Malmö Stadshus AB är ett samlat forum för att samordnat hantera principiella och bolagsgemensamma
frågor 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. Koncernens operativa verksamhet bedrivs i dotterbolagen.
Malmö Stadshus AB planerar att genomföra följande aktiviteter för utveckling och ökad effektivisering:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Genomföra ägardialoger, följa upp och stödja dotterbolagen.
Hantera koncernens resultat i samband med årsbokslut (inklusive koncernbidrag, aktieägartillskott
och utdelning).
Långsiktiga strategier för kommunens styrning och ägande av dotterbolagen.
Följa upp ägardirektiven och ev. förändra dotterbolagens uppdrag.
Utveckla och effektivisera rapporteringar.
Ta tillvara på erfarenheter mellan helägda och delägda bolag.
Stödja dotterbolagen i effektivisering och samhällsnytta.
Upprätta förslag för avkastning och utdelning.
De helägda bolagen behöver bli integrerade i Malmö Stads IT-system. Utredning har pågått men
har ännu ej lett till resultat pg a bl a upphandling av system för olika juridiska personer mm. Frågan kommer att vidare bearbetas.
Utredning genomförs om den fortsatta utbyggnaden och effektiviseringen av Malmö Stadsnät och
sammanhängande servicenät för olika verksamheter.
Malmö Stadshus AB har under 2019 erhållit preferensaktier för kommande utdelning i samband
med exploateringen av Jägersroområdet.
Malmö Stadshus AB kommer under 2020 att utreda bolagens effektiviseringsmöjligheter genom
att samla aktierna i de delägda bolagen och skapa möjligheter till avkastning och utdelning för
Malmö Stads verksamheter samt för att begränsa Malmö Stadshus AB:s lånebehov hos Malmö
Stad.
Under 2020 påbörjar Malmö Leasing AB sitt uppdrag med leasing av lös egendom för Malmö
Stads förvaltningar och bolag, vilket kommer att innebära ökad förtjänst för stadens bolag och
förvaltningar.
En förstudie har genomförts för ev. ombyggnad av Hipp. Förstudien har därefter lämnats till
Stadsfastigheter för konkretisering och beräkning, vilket beräknas vara klart under våren 2019.
Det finns en osäkerhet kring ökade driftskostnader, men de bedöms till ca 7 mkr per år, för
Malmö Stadsteater AB med anledning av härav. De ökade kostnaderna gäller fr o m hösten 2021
med ca 3,5 mkr och från år 2022 med ca 7 mkr per år.
Malmö kommuns parkeringsaktiebolag kommer under åren 2020-2023 investera i 5 nya parkeringsanläggningar, vilket medför behov av utökad låneram om 400 mkr.
Särskild översyn av Malmö Live Konserthus AB:s uppdrag genomförs.
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Ekonomisk plan
Resultaträkning
Tkr

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

34 000

34 000

34 000

34 000

-800

-800

-800

-800

-800

-800

-800

-800

33 200

33 200

33 200

33 200

Koncernbidrag erhållna

190 228

192 131

194 052

195 993

Koncernbidrag lämnade

-190 228

-192 131

-194 052

-195 993

-3 400

-5 900

-8 200

-10 500

Resultat

29 800

27 300

25 000

22 700

Resultat exkl. koncernbidrag

29 800

27 300

25 000

22 700

Totala intäkter
Lönekostnader
PO-Pålägg
Övriga personalkostnader
Totala personalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar
Totala övriga kostnader
Resultat exkl. finansnetto

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Intäkter
Finansiella intäkter avser utdelning från MKB Fastighets AB och förväntas i likhet med tidigare år vara de
största intäktsposterna. Utdelningen från MKB prognostiseras bli ca 34 mkr.
Kostnader
Finansiella kostnader avser ränta på lån från Malmö stad. Övriga kostnader utgörs främst av kostnader för
revision och konsultation i likhet med tidigare år. Antagande görs om att räntan på lånet från Malmö stad
höjs med 0,5 % per år.
Koncernbidrag
Enligt budget för 2019 erhåller Malmö Live Konserthus AB bidrag från Malmö stad om 120 921 tkr,
Malmö Stadsteater AB om 63 146 tkr och Minc i Sverige AB om 6 161 tkr. Totalt 190 228 tkr.
Malmö Live Konserthus AB och Malmö Stadsteater AB reverserar i samband med bokslutet erhållna bidrag och behöver således erhålla koncernbidrag med motsvarande belopp från Malmö Stadshus AB. Av
budget 2019 för Malmö stad framgår att under 2019 ska även Minc erhålla koncernbidrag genom Malmö
Stadshus AB. Detta innebär att fr.o.m. bokslutet 2019 kommer även Minc i Sverige AB att reversera erhållna bidrag från Malmö stad och behöver således erhålla koncernbidrag med motsvarande belopp från
Malmö Stadshus AB.
För år 2020 - 2022 görs antagande om att årlig uppräkning av bidragen till Malmö Live Konserthus AB,
Malmö Stadsteater AB och Minc i Sverige AB görs med 1 %.
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Investeringsprognos
Prognos
2019

Prognos
2020

Prognos
2021

Prognos
2022

Prognos
2023

Prognos
2024

Prognos
2025

Aktieägartillskott MKB

110 220

111 715

114 377

115 918

117 474

119 046

120 633

Aktieägartillskott Minc

1 000
111 715

114 377

115 918

117 474

119 046

120 633

Investering, tkr

Summa

111 220

För år 2019-2025 har antagande gjorts om att Malmö kommuns parkeringsaktiebolag, MKB Net AB och
Malmö Leasing AB lämnar koncernbidrag till Malmö Stadshus AB om 50 000 tkr. Vidare antas att resterande koncernbidragsbehov täcks av koncernbidrag från MKB Fastighets AB.
Enligt lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag får värdeöverföring från MKB Fastighets AB
inte ske med större belopp än motsvarande den genomsnittliga statslåneräntan föregående år +1 % på det
insatta kapitalet. Med anledning härav lämnar Malmö Stadshus AB aktieägartillskott till MKB Fastighets
AB motsvarande erhållet koncernbidrag minus skatt. Detta innebär att det egna kapitalet i MKB Fastighets
AB bibehålls.
Eventuellt finns ett behov av kapitalisering av något/några av Malmö Stadshus AB:s dotterbolag under
2019. Hänsyn har inte tagits till detta i ovanstående tabell.
Finansieringsbehov
Tkr
Upplåningsbehov

Prognos
2019

Prognos
2020

Prognos
2021

Prognos
2022

Prognos
2023

Prognos
2024

Prognos
2025

98 324

2 700

5 050

7 450

10 000

10 250

10 550

Prognos 2019 avser beräknat upplåningsbehov från Malmö stad för att Malmö Stadshus AB ska kunna
lämna aktieägartillskott till MKB Fastighets AB under 2019.
Malmö Stadshus AB:s skuld till Malmö stad uppgår per den 30 april 2019 till 356 mkr. Lånebehovet för att
kunna lämna aktieägartillskott till MKB Fastighets AB under 2019 beräknas till ca 98 mkr. Den beslutade
låneramen om 500 mkr kommer således inte att rymma ytterligare lån för aktieägartillskott efter 2019
(356 mkr + 98 mkr = 454 mkr).
Beslut om hur finansieringen fr.o.m. 2020 ska ske kommer att fattas under 2019. Ett förslag till finansiering kan vara ett villkorat aktieägartillskott från Malmö stad till Malmö Stadshus AB.
Prognostiserat upplåningsbehov för år 2020 - 2025 avser beräknade räntekostnader på lån från Malmö
Stad. Antagande görs om att räntan på lånet från Malmö stad höjs med 0,5 % per år t.o.m. 2023 för att
därefter planas ut.
Med ovanstående antaganden finns det en risk att låneramen inte kommer att inrymma de prognostiserade
räntekostnaderna t.o.m. år 2025.
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Sammanfattning
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Förändringar i omvärlden
Här besvarar bolaget följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka bolaget under
2020 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser bolaget behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra förbättringar i den egna verksamheten?

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 har under 2018 startat en branding-process
som har en genomförandeperiod om 3-4 år. En förstudie har gjorts av en engelsk arkitektbyrå om hur
lokalerna kan disponeras och det har påbörjats ett arbete för att få till stånd en ombyggnad på grundval 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 ett utbyte/samarbete med teatrar i t ex Tyskland,
England, Danmark är naturligt. Internationellt utbyte är inte bara konstnärligt viktigt, det finns också en
stor internationell publik i Malmö. De senare åren har sådana samarbeten genomförts med goda konstnärliga resultat.
-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. Ett
par projekt har genomförts och vi hoppas att det ska utvecklas ytterligare.

Budgetskrivelse 2020, Malmö Stadsteater AB

4(7)

Förändring och utveckling av bolagets verksamhet
Här besvarar bolaget följande frågeställningar:
•
•
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling har bolaget genomfört
senaste tiden som har betydelse för kommande år?
Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom
bolaget framöver och varför?
Hur planerar bolaget att finansiera kommande verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller
kvalitetsutveckling?

MST har under 2017 och 2018 genomfört 2 större omorganiseringar. Dels på Kommunikationssektionen
och dessutom i den Teknsika sektionen. De har haft olika syfte;
Kommunikation -att anpassa främst den externa kommunikationen till dan digitala förändring som pågår i
samhället i övrigt. Att kommunicera på ett ekonomiskt sätt med största möjliga genomslag, det är ett paradigmskifte med sociala media, rörliga bilder, målgruppssegmentering mm som även MST måste förhålla
sig till.
Tekniksektion -här är det främst ur arbetsmiljösynpunkt som omorganisering gjorts. Även att hitta ett
effektivare sätt att arbeta har vägts in i genomförandet.
Sammantaget bidrar ovanstående till ett effektivare sätt atta arbeta som förhoppningsvis kommer verksamheten tillgodo.
Framtiden
-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 som det nu arbetas med
och kostnadsberäknas. Även arbetet mot Restaurang Hipp intensifieras för att skapa och upprätthålla en bra servicenivå
mot publiken. Ett stort branding-arbete påbörjades 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 har börjat arbeta med
den digitala tekniken i föreställningar hos Unga Malmö Stadsteater och försöker utveckla den ännu mer under 2020.
Finansiering av Internationalisering och digitalisering har det provats att hitta externa källor för, t.ex. olika
projektbidrag. Det har lyckats i för något enstaka projekt, delvis med projektbidrag och ekonomiskt samarbete. Generellt sett verkar det som om att MST själv måste hitta medel i sin löpande verksamhet genom
omprioriteringar.
När det gäller synlighet och tillgänglighet är den kostsamma delen en önskad ombyggnad av Hipp.Det kan
bolaget inte finansiera själv utan i så fall krävs det ett tillskott från bidragsgivare för utökad hyreskostnad.
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Ett sådant äskande kommer tidigast inför budgetåret 2021.
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Ekonomisk plan
Grundplanen för de 3 närmaste åren bygger på "going concern" med förväntad uppräkning av bidrag för
pris- och lönehöjningar och att resultatbudgeten inte överstiger ett minusresultat om 4 Mkr mellan åren
2019-2022. Dock har arbetet påbörjats 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. Teatern arbetar nu tillsammans med hyresvärden
med att se på möjligheterna och dess kostnader inför eventuell ombyggnad. Om det genomförs kommer
det att kräva tillskjutande finansiering som inte är med i denna grundplan.
Resultaträkning
Tkr

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

Totala intäkter

27 240

29 000

29 000

29 000

Lönekostnader

-36 807

-39 000

-39 700

-40 400

PO-Pålägg

-15 193

-16 000

-16 200

-16 400

-1 462

-1 700

-1 800

-1 900

Totala personalkostnader

-53 462

-56 700

-57 700

-58 700

Övriga kostnader

-36 237

-36 000

-36 000

-36 000

-2 000

-2 300

-2 300

-2 300

Totala övriga kostnader

-38 237

-38 300

-38 300

-38 300

Resultat exkl. finansnetto

-64 459

-66 000

-67 000

-68 000

63 459

65 000

66 000

67 000

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

-64 459

-66 000

-67 000

-68 000

Övriga personalkostnader

Avskrivningar

Koncernbidrag erhållna
Koncernbidrag lämnade
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat
Resultat exkl. koncernbidrag

Investeringsprognos
Prognos
2019

Prognos
2020

Prognos
2021

Prognos
2022

Prognos
2023

Prognos
2024

Prognos
2025

teaterteknik

1 900

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

Summa

1 900

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

Investering, tkr

Ev investeringsbidrag är inte medräknade i beloppen.
Finansieringsbehov
Tkr
Upplåningsbehov

Prognos
2019

Prognos
2020

Prognos
2021

Prognos
2022

Prognos
2023

Prognos
2024

Prognos
2025

0

0

0

0

0

0

0
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Sammanfattning
Miljöförvaltningen har sedan år 2017 bedrivit myndighetssamverkande tillsyn inom projektet Tryggare
Malmö för att motverka verksamheter som leder till ökad upplevd otrygghet och som kan vara en del i
mer omfattande brottslighet. Tryggare Malmö bedrivs som projekt med beviljade medel på 7 500 000
kronor för 2019. För att arbetet med trygghetsskapande åtgärder inom miljö- och livsmedelstillsynen, som
påbörjades 2017, ska kunna fortgå under 2020 och framåt krävs att den tillfälliga centrala finansieringen
blir permanent.
Malmö förväntas öka till en halv miljon Malmöbor till ca år 2040 – Malmö 500K. Malmö har genom storstadspaketet förbundit sig att bygga ett stort antal bostäder fram till år 2036. Totalt kommer ca 81 000
bostäder att behöva byggas fram till 2047. Detta påverkar vårt tillsynsområde med en stor ökning av bostäder, infrastruktur, förskolor och skolor, fritidsanläggningar, industrier och andra typer av miljöfarliga
verksamheter, behov sanering av förorenade områden, ökade utsläpp till luft, mark och vatten, buller,
ökad brottslighet med mera. Vi ser utmaningar i att upprätthålla rimliga skyddsavstånd till industrier i de
områden som förtätas. Särskilt viktigt blir detta när bostäder och andra känsliga verksamheter som förskolor och skolor planeras i närhet till Sevesoanläggningar. Befolkningsökningen i Malmö medför även att
antalet livsmedelsverksamheter ökar. Detta påverkar livsmedelskontrollens ekonomi både i form av ökade
intäkter från de delar som finansieras via avgifter från företagen samt ökat behov av kommunbidrag i övriga delar, exempelvis utredning av oregistrerade verksamheter, obefogade klagomål/anmälningar, kontroller föranledda av larm, förebyggande rådgivning och andra servicerelaterade arbetsuppgifter. Den riskbaserade, ändamålsenliga, rättssäkra och effektiva livsmedelskontrollen utgår från de prioriteringar och mål
som finns i Sveriges nationella kontrollplan för livsmedelskedjan 2018 - 2021. Även under 2020 kommer
avdelningen fokusera på att motverka alla slags livsmedelsfusk samt att delta i olika relevanta kontrollprojekt från Livsmedelsverket. Arbetet som livsmedelskontrollen utfört har visat sig ha en mycket stor effekt
och vi har kunnat stoppa en mängd livsmedelsfusk. Genom att ha fokus på förbättrat samarbete i planprocessen kommer viktiga myndighetskrav att kunna lösas tidigare, utan att andra förvaltningar och verksamheter i staden får hantera kostnadskrävande tillsynsåtgärder i efterhand. Tillsammans med fastighetsoch gatukontoret tar vi fram en ny ljudplan för Malmö stad med ett åtgärdsprogram mot buller 2019 2023. Samarbetet kommer att få betydelse för stadens arbete med att förebygga ohälsosamt buller.
En av miljönämndens största utmaningar på kort och lång sikt är att öka tempot och effektiviteten i miljöoch hållbarhetsarbetet för att nå uppsatta mål. Klimatfrågan, hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och förtätningen av staden kommer att ställa stora krav på vårt miljö- och hållbarhetsarbete. Här har miljönämndens
miljöstrategiska verksamhet en viktig roll, och det pågår ett utvecklingsarbete för att vi tillsammans med
stadens andra förvaltningar ska kunna möta dessa utmaningar. Vi ska utveckla verksamheten för att bättre
kunna driva, stötta och samordna stadens förvaltningars miljö- och hållbarhetsarbete. Miljönämnden har
ett antal specifika uppdrag, såsom Malmö som framtidens kuststad, samordning av skyfallsplanen, processledning av Klimatkontrakt Hyllie och Fairtrade City-kansliet. Miljönämnden har tilldelats 1 500 000
kronor under år 2019 för arbetet med att stärka Malmö som kuststad. I beslutet framförde kommunstyrelsen att finansieringsbehovet av åtgärder och aktiviteter under 2020 - 2023 ska inarbetas i budgetskrivelsen.
Miljönämnden vill därför förtydliga att det kommer att krävas medel i motsvarande omfattning varje år
under 2020 - 2023 för att arbetet med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad ska kunna fortsätta
enligt fastslagen handlingsplan. Detta då nämnden inte kan finansiera arbetet med befintlig budget.
Sammantaget förväntas det miljöstrategiska arbete som utförs av miljönämnden bli en allt viktigare del av
stadens utveckling, där de sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekterna av hållbarhet måste adresseras
tillsammans så de förstärker varandra. Detta kommer att kräva långsiktighet, mod och målmedvetenhet.
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Förändringar i omvärlden
Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under
2020 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra förbättringar i den egna verksamheten?

Tillsyn och kontroll
Tryggare Malmö
Med ökad befolkning ökar även brottslighet och upplevd otrygghet. Bostadsbrist kan också leda till att fler
oseriösa fastighetsägare utnyttjar situationen. Miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, räddningstjänsten och tillståndsenheten (tobaks- och alkoholtillståndsgivare) har sedan år 2017 bedrivit myndighetssamverkande tillsyn tillsammans med polisen, Skatteverket, Arbetsmiljöverket och andra myndigheter för att
motverka verksamheter som leder till ökad upplevd otrygghet och som kan vara en del i mer omfattande
brottslighet.
Tryggare Malmö bedrivs som projekt med beviljade medel på 7 500 000 kronor per år från Tillväxtverket,
där stadskontoret har det samlade rapporteringsansvaret. Projektet har drivits med stor framgång och varit
föremål för flera ministerbesök, det senaste i april 2019 då inrikesministern var här. Om oseriösa aktörer
etablerar sig och inte följer gällande lagar är risken stor att de på sikt tränger undan seriösa aktörer och
motverkar en hållbar utveckling av staden. Resultatet av tillsynen har visat att flera verksamheter har låg
kunskap om miljölagstiftningen, något som bidrar till negativ miljöpåverkan och skapar en otrygg miljö.
Genom samverkande myndighetstillsyn motverkar vi dessa oseriösa verksamheter. Genom att endast kontrollera seriösa verksamheter som betalar årliga tillsynsavgifter riskerar därför tillsynsmyndigheter att på
sikt bli en del av problemet. Det blir även svårare för andra myndigheter, såsom polisen, att med sin lagstiftning försöka hantera problem som uppkommer genom bristande kontroll av annan lagstiftning. Arbetet med att komma åt livsmedelsfusk är mycket tidskrävande och ställer allt högre krav på förvaltningen.
Arbetet finansieras bara till viss del av avgifter. För att vi ska kunna fortsätta arbeta på det framgångsrika
sätt vi gjort krävs en ökning av kommunbidraget. Vi kommer att fortsätta att ha fokus på olovliga boenden, massagesalonger, svartklubbar, livsmedelsfusk, oregistrerade verksamheter, läkemedelsförsäljning och
rökcaféer. Bristande kontroll eller bristfälliga system leder till möjligheter att bedriva verksamheter utan att
följa gällande lagstiftning. Vi kommer även att öka den uppsökande tillsynen inom skönhetsbranschen,
eftersom vi har sett en trend med ökat antal skönhetsingrepp. Vi ser även fler oseriösa skönhetsbehandlare, eftersom branschen till stor del är oreglerad, och har haft ett antal fall där personer fått bestående
men efter skönhetsingrepp. Vi fortsätter även med informationsinsatser till Malmöbor och samverkan
med branschorganisationer.
Malmö behöver en långsiktig kommunal finansiering av Tryggare Malmö för att kunna skapa effektiva
resultat för verksamheter där tillsynsbehoven är stora och betalningsviljan låg. Det krävs en nationell strategi för att insatserna ska kunna ge önskad långsiktig effekt. Det finns annars risk för att dessa verksamheter söker sig till andra kommuner och problemen återkommer.
Malmö halvmiljonstad
Malmö står inför stora utmaningar när vi närmar oss ett invånarantal på en halv miljon ca år 2040 –
Malmö 500K. Malmö har genom storstadspaketet förbundit sig att bygga ett stort antal bostäder fram till
år 2036. Totalt kommer ca 81 000 bostäder att byggas fram till ca 2047. Utbyggnaden av staden ska i första
hand ske genom förtätning. Idag ställs det höga krav på att bygga och planera den befintliga staden på ett
miljö- och hälsoskyddsmässigt hållbart sätt, med bibehållen hög kommunal service till alla Malmöbor.
Miljöförvaltningen kommer att vara en viktig remissinstans och samarbetspartner i planprocessen för att
bygga en tät, grön och hållbar stad.
Förtätning, utbyggnad och större behov av samarbete i planprocess
Med ökad befolkning ökar antalet bostäder, förskolor och skolor, fritidsanläggningar, industrier och andra
typer av miljöfarliga verksamheter. Dessutom ökar behovet av sanering av förorenade områden, utsläppen
till luft, mark och vatten, bullret, och brottsligheten. Vi kommer att bedriva tillsyn inom de områden som
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ger bäst effekt. När nya bostadsområden byggs i nära anslutning till industrier påverkar detta de tillståndspliktiga verksamheternas/industriernas möjligheter att bedriva verksamhet enligt de villkor som ligger i
deras tillståndsbeslut. Vi ser utmaningar i att upprätthålla rimliga skyddsavstånd till industrier i de områden
som förtätas. Särskilt viktigt blir detta när bostäder och andra känsliga verksamheter som förskolor och
skolor planeras i närhet till Sevesoanläggningar. Vi kommer att fortsätta bedriva tillsyn på industrier och
bevaka att villkor och försiktighetsmått följs i enlighet med bolagets tillstånd. Vi ser att en del bolag har
svårigheter att klara av sina villkor och att kunskapen om miljöbalkens krav varierar. Därför fortsätter
miljötillsynen att arbeta med att tillståndspliktiga verksamheter uppfyller sina villkor. Särskilt fokus läggs
på avfallsförebyggande och minimering av avfall hos bolag samt utfasning av särskilt farliga ämnen/kemikalier.
Det finns behov av ökad kompetens hos andra förvaltningar och projektörer kring risker med byggande
nära industrier. Förtätning och utbyggnad kommer till stor del öka genom omvandling av industrimark till
bostadsbebyggelse vilket innebär stor risk för föroreningar i mark. Idag finns det redan komplexa utmaningar i tillsynen med de avfallsmassor som uppkommer i samband med byggarbeten. Avfall som uppstår
hanteras inte alltid på ett miljömässigt godtagbart sätt. Redan nu ser vi risker med att den snabba utbyggnadstakten av staden kommer att medföra större tillsynsbehov i fråga om förorenad mark och hantering
av avfall.
Vi ser ett samlat behov av att fortsätta utveckla samarbetet i de olika stadsplaneringsprocesserna med berörda förvaltningar, främst stadsbyggnadskontoret och fastighets- och gatukontoret. Samarbetet handlar
om att hitta pragmatiska lösningar för att kunna förebygga och identifiera viktiga målkonflikter mellan
främst miljöbalken och PBL:s lagstiftning. Miljö- och hälsoskyddskrav och strategiska miljöfrågor behöver
hanteras så tidigt som möjligt i planprocessen kring förorenad mark, buller, utsläpp till luft, vatten, klimatanpassningsåtgärder, dagvattenhantering, skyddsavstånd industrier med mera. Genom att ha fokus på en
förbättrad samarbetsprocess kommer dessa viktiga myndighetskrav att kunna lösas tidigare, utan att andra
förvaltningar och verksamheter i staden får hantera kostnadskrävande tillsynsåtgärder i efterhand. Förhoppningsvis kan dessa tillsynsresurser istället användas till mer förebyggande och strategiskt miljö- och
hälsoskyddsarbete.
Uppsökande bostadstillsyn
I samband med att staden de kommande åren byggs ut och förtätas kommer även tillsynsbehovet av bostäder att öka. Vi har sedan ett par år tillbaka utvecklat tillsynsprocessen med att utöva tillsyn i de område i
staden där behoven är som störst. Vi har utgått från Malmökommissionens rapport om ojämlikhet i hälsa,
där boendet är en viktig faktor. Totalt 21 områden i staden med ca 521 fastigheter belägna i områden med
lägre välfärd är prioriterade för bostadstillsynen. Fokus i tillsynen är ventilation, fukt och mögel. Radon är
ett tillsynsområde som vi kommer att börja arbeta med utifrån strålskyddssäkerhetsmyndighetens nya
framtagna handlingsplan.
Livsmedelskontroll
Under 2020 kommer nyheter från Livsmedelsverket som påverkar vår livsmedelskontroll. En nyhet som
påverkar livsmedelskontrollen är en ny modell för riskklassning som förväntas införas 2021. Det pågår
även en utredning om att införa efterhandsdebitering i livsmedelskontrollen. 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.
Miljöstrategiskt arbete
Följande beslut, händelser eller förändringar i omvärlden förväntas ha stor påverkan på miljönämndens
miljöstrategiska arbete under 2020 och framåt:
•
•
•
•

Malmös befolkningstillväxt och Storstadspaketet
Klimatförändringarna
Agenda 2030
Malmö stads nya miljöprogram
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•

Malmö stads energiförsörjning

Malmös befolkningstillväxt och storstadspaketet
Stadens befolkningstillväxt, där Malmö på sikt förväntas bli en halvmiljonstad, samt det beslutade Storstadspaketet innebär en omfattande exploatering de kommande åren, i första hand genom en förtätning av
staden och med medborgare och allas vår miljö i centrum. Detta kommer att ställa stora krav på en ekonomisk, ekologisk och social hållbar stadsutveckling, så att vi bygger en stad som dels värnar om naturvärden men också skapar livskvalitet för stadens invånare. Att bygga en tät och grön stad är en utmaning,
men fullt möjligt. Här krävs långsiktighet, innovativa lösningar och ett nära samarbete både mellan förvaltningar och med externa aktörer.
Klimatförändringarna
Klimatförändringarna är redan mätbara, och det kommer krävas både klimatanpassning av staden – där
grönblåa naturbaserade lösningar är en viktig del – samt att Malmö tar sitt ansvar och drastiskt reducerar
sina utsläpp av klimatpåverkande gaser. Målet om en klimatneutral organisation 2020 är vi nära att uppfylla, och nu riktar vi blicken mot målet för 2030. För att vi ska minska vårt klimatavtryck så mycket som
t.ex. 1,5-gradersmålet kräver, kommer det krävas genomgripande förändringar i hur vi bygger vår stad, hur
vi beter oss och vilka val vi gör. Miljöförvaltningen med sin kompetens, inom både utformning av pågående arbete och planering av kommande, måste få en ledande roll inom detta arbete. Lyckas vi med
detta kommer vi inte bara dämpa klimatförändringarna, utan även minska ohälsa på grund av dålig luftkvalitet, förbättra bullersituationen och möjliggöra framväxten av nya smarta lösningar som i sin tur leder
till nya arbetstillfällen. Det nya miljöprogrammet kommer vara en central del i arbetet.
Agenda 2030
Agenda 2030 sammanfattar behovet av att skapa en hållbar värld och en hållbar stad, ur både ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv. De olika globala hållbarhetsmålen är tätt sammanflätade, och
miljön kan vara en viktig aspekt i att skapa social och ekonomisk hållbarhet, särskilt i utsatta områden.
Malmö stad har valt att införliva de globala målen i sina mål och sin budget, ett arbete som förväntas accelerera de kommande åren. Dessa typer av komplexa utmaningar som vi står inför kräver ett utvecklat sätt
att arbeta, ett sätt som fokuserar på samarbete, dialog, mod och öppenhet. Ingen av oss sitter på svaret,
utan vi måste tillsammans leta oss fram till det. Detta kommer kräva långsiktiga övergripande mål, ett
utvecklat ledarskap, en väl fungerande och samtidigt flexibel organisation samt förankring och breda överenskommelser på samtliga nivåer, även med externa aktörer. Här bedömer miljönämnden att den miljöstrategiska verksamheten har flera viktiga roller: att bidra med expertis och råd, att processleda och samordna, att driva på hållbarhetsarbetet, att tänka nytt, samt att vid behov finna, ansöka om och administrera
extern projektfinansiering.
Malmö stads nya miljöprogram
Malmö stads nuvarande miljöprogram 2009-2020 går mot sitt slutår och miljönämnden vill påbörja arbetet
med att ta fram ett nytt miljöprogram, som kan ta vid från år 2021. Engagemanget för miljön och klimatet
är stort både bland Malmö stads medarbetare, Malmöborna och näringslivet. För att få största möjliga
effekt av våra insatser är ett miljöprogram viktigt för att skapa en gemensam riktning och vägledning för
vad som behöver göras. Ett nytt miljöprogram kan konkretisera de globala målen utifrån Malmös behov
och förutsättningar, med fokus på den miljömässiga aspekten av hållbar utveckling.
Malmö stads energiförsörjning
Tillräcklighetsutmaningen, d v s att det riskerar att inte finnas tillräckligt med elektrisk effekt i energisystemet i Malmö vid en viss tidpunkt, är komplex och har många bakomliggande orsaker, både i tillförsel av
el, men även på användarsidan. Samtidigt finns ett ökat behov av elektrisk effekt i Malmö då staden växer.
Vi ser också en ökad elektrifiering av samhället i stort och av transportsektorn i synnerhet. Brist på kapacitet och effekt i elnätet kan bland annat ha en negativ inverkan på nyetablering av företag och mängden
arbetstillfällen, samtidigt som det ökar sårbarheten i samhället. Graden av självförsörjning av el är därför
inte endast en resurs- eller näringslivsfråga utan även en långsiktig säkerhetsfråga. Tillsammans med lokala
aktörer bidrar miljöförvaltningens miljöstrategiska arbete till att lösa effekt- och kapacitetsbristen i Malmö.
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Förändring och utveckling av nämndens verksamhet
Här besvarar nämnden följande frågor:
•
•
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling har nämnden genomfört
senaste tiden som har betydelse för kommande år?
Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom
nämnden framöver och varför?
Hur planerar nämnden att finansiera kommande verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller
kvalitetsutveckling?

Tillsyn och kontroll
Tillsynspliktiga verksamheter
Samarbetet med främst stadsbyggnadskontoret kring lämpliga skyddsavstånd till industrier vid förtätning
kommer att fortsätta inom ramen för avdelningschefsgruppen för de tekniska förvaltningarna (ACgruppen), vilket påbörjades under 2018. Detta arbete kommer att ha stor betydelse för den fortsatta planprocessen för att förebygga risker för människors hälsa och miljön. Samarbetet finansieras inom befintlig
budget. Detta kommer förhoppningsvis även underlätta det fortsatta tillsynsarbetet av de tillståndspliktiga
verksamheterna. Vi kommer att fortsätta bedriva tillsyn på dessa verksamheter för att villkor och försiktighetsmått ska följas i enlighet med beslutade tillstånd. Vi ser utmaningar hos en del bolag att klara av sina
villkor och att kunskapen om miljöbalkens krav varierar. Vi kommer därför fortsätta miljötillsynen på de
tillståndspliktiga verksamheterna med fokus på energi, avfall och kemikaliehantering.
Åtgärdsprogram mot buller 2019 - 2023
Samarbete är påbörjat med fastighets- och gatukontoret kring framtagandet av ny ljudplan för Malmö stad,
åtgärdsprogram mot buller 2019 - 2023. Detta får betydelse för stadens arbete med att förebygga ohälsosamt buller och blir ett stöd för vårt tillsynsarbete framöver. Flera nämnder kommer att ha ansvar i detta
arbete. I samband med anmälan av nya förskolor och skolor fortsätter vi att samköra vår anmälningsprocess för nya förskolor/skolor med stadsbyggnadskontorets bygglovsprocess för att hantera myndighetskrav så tidigt som möjligt i dessa processer. Detta kommer att effektivisera både vårt tillsynsarbete av förskolor och skolor och förhoppningsvis även stadsbyggnadskontorets bygglovsprocess. Detta arbete finansieras inom befintlig budget.
Planprocessen
Översyn av förvaltningens interna arbete i planprocessen är påbörjad och vi ser över vår roll som remissinstans till stadsbyggnadskontoret. Vår uppgift är att bistå med expertis i miljö- och hälsoskyddsfrågor för
att undvika risker och skydda människors hälsa och miljön, så att de kan göra en sammanvägd bedömning
om markens lämplighet för ändamålet i detaljplanearbetet. Vi har ett gemensamt uppdrag i detta att tillsammans bygga en tät, grön och hållbar stad. Syftet med vår översyn internt är att få ut största effekt av
vårt arbete så att risker för hälsa och miljön förebyggs och att strategiska miljö- och hälsoskyddsfrågor
frågor hanteras i rätt forum i tidiga skeden av stadsutvecklingsarbetet. Detta arbete finansieras inom befintlig budget.
Livsmedelskontroll
För att möta livsmedelskontrollens 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. Inom livsmedelskontrollen gör vi
omvärldsbevakningar, samverkar och deltar i olika nätverk för att följa upp vår kontrollverksamhet så att
vi har rätt resurser, verktyg och kompetens. År 2017 införde vi ett effektivare arbetssätt för att möta en allt
mer komplex kontrollverksamhet. Detta arbetssätt har medfört att vi inför 2020 kan lägga mer tid på att
öka vår inspektörers samsyn i bedömningsfrågor, att vi kan lägga mer tid på kvalitetsuppföljande åtgärder
samt utöka vår benchmarking med de största städerna i Sverige. Vid slutet av varje verksamhetsår gör vi
en noggrann uppföljning och analys av livsmedelskontrollen. Analysen omfattar målarbetet, budget, tidredovisning i förhållande till timtaxa, bemanning, medarbetarenkät, kompetensförsörjning, nyckeltal samt en
nyckeltalsjämförelse med Stockholm, Göteborg och Uppsala.
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Miljöstrategiskt arbete
Miljöprogrammet
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
för att nå miljömålen. Dessutom löper Malmös miljöprogram ut år 2020. 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 och 2020 om stadens nya miljömål ska vara framtagna, förankrade och i linje med undertecknade klimatavtal innan slutet av 2020.
Miljöstrategiska projekt
Malmö stads miljöstrategiska arbete har under flera år uppmärksammats nationellt och internationellt.
Samtidigt har det under senare år upplevts en viss spretighet i arbetet. Under 2018 påbörjades ett arbete
med att prioritera inom det miljöstrategiska arbetet, en process som kommer slutföras under 2019. De
prioriterade områden som ska tas fram utifrån Malmös behov kommer utgöra underlag till miljönämndens
nämndsmål för 2020, samt en bas för det fortsatta arbetet. Tanken är att kraftsamla kring de viktigaste
frågorna och därmed få större effekt i det långsiktiga miljöarbetet. Arbetet med att prioritera inom det
miljöstrategiska arbetet tillhörande delprocesser, genomförs inom ramen för befintlig budget. Detta är en
utmaning då mycket av det miljöstrategiska arbetet genomförs i projektform finansierat via externa medel,
där ansökningsprocessen och projektledningen kräver resurser.
Miljönämnden har drivit Malmös Innovationsarena (MIA) med hjälp av externa medel, en finansiering
som upphör under 2019. MIA har bidragit till innovativa metoder i stadsutvecklingsprocessen, metoder
som kommer bli allt viktigare för att komma åt de komplexa hållbarhetsutmaningar Malmö står inför.
Kommunstyrelsen har nu beslutat om innovationsplattformen M21, ett koncept vars utvecklande miljöförvaltningen deltagit i. Såsom MIAs arvtagare förväntas miljönämnden även få en viktig roll i M21, och
bidra till att staden utvecklar sin innovationsförmåga inom stadsutveckling.
Miljönämnden ska fortsatt ha en viktig roll i frågor som gäller stadens energiförsörjning. Med förvaltningens expertis arbetar vi proaktivt med att stödja och informera i stadens utveckling mot 100 procent förnybar energi. Energifrågorna ska framöver prioriteras i nämndens strategiska arbete.
Malmö som framtidens kuststad
Miljöförvaltningen har även bidragit till handlingsplanen för Malmö som framtidens kuststad. Kommunstyrelsen har antagit handlingsplanen och gett miljönämnden i uppdrag att samordna arbetet, och avsatte
samtidigt 1 500 000 kronor till miljönämnden ur kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar
under 2019 för de delar av handlingsplanen som miljönämnden ansvarar för. I beslutet framfördes från
kommunstyrelsen att finansieringsbehovet av åtgärder och aktiviteter under 2020 - 2023 skulle inarbetas i
budgetskrivelsen. Miljönämnden vill därför förtydliga att medel för det fortsatta arbetet i motsvarande
omfattning kommer att krävas per år under 2020 - 2023 för att fortsätta arbetet med att stärka Malmös roll
som framtidens kuststad enligt fastslagen handlingsplan. Slutligen har miljönämnden ytterligare ett antal
specifika uppdrag som också kräver resurser; samordning av skyfallsplanen, processledning av Klimatkontrakt Hyllie, Fairtrade City-kansliet, klimatrapportering till olika mottagare, medlemsavgifter för diverse
nätverk.
Digitalisering
Vision, som är ett dokument- och ärendehanteringssystem, har implementerats under 2019 på förvaltningen vilket har inneburit att förvaltningen har en digital ärendehandläggning. Det nya systemet skapar goda
förutsättningar för fortsatt digitaliseringsutveckling på förvaltningen. Arbetet med att bygga integration
mellan Malmö stads e-tjänstplattform, Open ePlatform, och verksamhetssystemet Vision pågår. Det
kommer att innebära en effektivisering av det administrativa arbetet på förvaltningen, vilket innebär en
uppskattad besparing med ca 10 - 15 minuter per ärende. Den första integrationen beräknas vara klar under senare delen av 2019.
Under året har förvaltningen digitaliserat årsrapporterna för miljöfarlig verksamhet vilket underlättar för
näringsidkarna att skicka in sina rapporter. Vi har även utökat informationskraven i årsrapporterna så att vi
numera har tillgång till information som möjliggör cirkulära resursflöden. Detta kan innebära att avfall i en
verksamhet kan användas som råvara i en annan verksamhets produktion.
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Arbetet med att digitalisera andra tjänster fortsätter under 2020 och framåt. Närmast kommer vi att digitalisera årsrapporter för köldmedieanläggningar. Målbilden är att integrera köldmedieentreprenörers verksamhetsstöd med Malmö stads e-tjänstplattform.
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Begäran om investeringsram
I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2020 med plan för 2021-2025.

Investeringsram
Begäran om investeringsram 2020 samt plan för 2021-2025 (belopp i tkr)
Begäran
Investeringstyp

Plan

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Mätinstrument till luft- och
bullermätning

400

400

400

450

450

400

Kontorsinventarier

400

400

400

350

350

400

Summa investeringsram

800

800

800

800

800

800

Under 2020 budgeteras 380 tusen kronor till ett partikelinstrument till Dalaplan samt ljudnivåmätare för
45 tusen kronor.
Kontorsinventarier budgeteras till 400 tusen kronor till kontorsinventarier i samband med planerade lokalanpassningar.
Miljönämnden begär en mindre ökning av investeringsramen jämfört med tidigare plan eftersom beloppsgränsen är förändrad för anläggningstillgångars anskaffningsvärde (från 1 basbelopp till 0,5 basbelopp).
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Sammanfattning
Minc finns till för att stötta lovande startups till framgång. Vårt mest värdefulla bidrag till Malmö Stad är
att hjälpa entreprenörer att bygga framgångsrika bolag. Minc vill bli ett av de ledande startuphusen i
Europa med de bästa inkubator- och acceleratorprogrammen. Lyckas vi med det innebär det att vi attraherar de bästa bolagen och vassaste talangerna till Malmö. Minc räknas redan idag som ett av Sveriges
främsta startuphus. Vår inkubator håller hög klass och har levererat goda resultat och vår accelerator Fast
Track Malmö står sig väl i internationell konkurrens. Minc vill befästa och utveckla dessa positioner ytterligare.
Genom att skapa en internationellt stark startupkultur i Malmö med ett väl fungerande eko-system av
professionell rådgivning, nätverk, boende, lokaler och finansiering m m sätter vi Malmö på den internationella kartan som en attraktiv stad att bygga innovativa bolag i. Minc är en organisation som drivs av
starka värderingar. Vi som arbetar på Minc brinner för vår stad. Vi vill säkerställa att även kommande
generationer skall kunna bo och framgångsrikt verka i Malmö. För detta krävs ett starkt entreprenörskap.
Mincs viktigaste roll i detta är att stärka spetsföretagande, att verkar för att lovande startups utvecklas till
framgångsrika företag som etablerar sig i Malmö.
En viktig aspekt för att startups skall lyckas är tillgången till talang och kompetens. Här kan Minc ta en
viktig roll genom att matcha talanger från alla delar av Malmö med potentiella företag.
Minc har även en viktig roll att stödja entreprenörskap generellt. Vi vill främst göra det indirekt och i samverkan med andra aktörer för att bli verkligt vassa på vårt huvuduppdrag: Att för Malmö stödja byggandet
av framgångsrika teknikbaserade företag, som sätter Malmö på den internationella kartan och blir förebilder och inspiratörer för alla Malmöbor som är intresserade av entreprenörskap. Minc verkar i nära samverkan med andra tongivande aktörer inom det skånska universitets- och innovationssystemet såsom
Lunds Universitet, Malmö Universitet, Connect, Almi Invest m fl för att skapa dealflow, ömsesidigt lärande, samverkan och erfarenhetsutbyte.
Minc skall i grunden vara en öppen verksamhet som i olika aspekter stödjer entreprenörskap. Allt företagande idag måste vara hållbart och i ökad utsträckning lösa riktiga problem. Mincs tro är att flera av de
viktiga samhällsutmaningarna kan lösas i en kombination av entreprenörskap, lämplig finansiering och
med användandet av teknik. Teknikbaserade företag har helt andra möjligheter att finansiera sig och utveckla en framgångsrik affär. Minc verkar för inkludering och jämställdhet i alla aspekter. Startupbranschen är generellt sett inte jämlik eller inkluderande. Minc har som målsättning att hälften av våra
bolag skall ha kvinnliga entreprenörer i ledande ställning. Eftersom kvinnor i mindre utsträckning bygger
teknikbaserade företag är det Mincs ambition att aktivt stötta kvinnliga entreprenörer att på ett enklare sätt
kunna nyttja teknik för att lösa problem. Nästa steg är att verka för ökad mångfald på Minc. Vårt långsiktiga mål är att våra bolag skall representera Malmös befolkning.
Minc är en liten organisation med begränsade resurser. Framgång kräver fokus. Givet det faktum att flera
andra organisationer arbetar med breddentreprenörskap skall Minc fokusera på spetsentreprenörskap.
Merparten av Mincs resurser skall därmed gå till att bygga en av Europas främsta accelerator- och inkubatorverksamhet.
Sedan 2016 har Minc flaggat för att verksamheten behöver ett utökat grundbidrag från staden. Under 2018
och 2019 har detta löst genom att bolaget ansökt om extra verksamhetsstöd på ca 1 mkr. Minc har idag i
stort sett samma finansiering från Malmö stad som bolaget hade när det startade 2002. Verksamheten har
dock utvecklats avsevärt mycket. Inför 2020 äskar Minc om ett verksamhetsstöd på 9,7 mkr. Det ökade
stödet ska användas för att stärka upp verksamheten med mer affärsrådgivning till våra startups, digitalisering av våra processer så att fler kan ta del av Mincs erbjudande. Vi vill också stärka strukturkapitalet
och kompetensutveckla personalen för att vara en attraktiv arbetsgivare. Satsningarna är nödvändiga för
att Minc skall vara en av de främsta inkubatorerna och ett av de ledande startuphusen i Europa.
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Förändringar i omvärlden
Här besvarar bolaget följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka bolaget under
2020 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser bolaget behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra förbättringar i den egna verksamheten?

Under de senaste 10 åren har innovationssystemet utvecklats väl i Skåne och i Malmö. Det finns ett flertal
olika initiativ och organisationer som stöder företagande i olika aspekter och olika faser.
Mincs fokus ligger på den del av entreprenörskapet som riktas mot startups – kunskapsintensiva, innovativa, tidiga bolag som löser problem på ett nytt sätt och som har en stor potential för tillväxt. Dessa bolag
behöver oftast extern finansiering för att lyckas. Startups skiljs från nyföretagande i den bemärkelsen att
startups förvisso är en del av nyföretagandet men på andra premisser. Nyföretagande inbegriper allt företagande och har i de allra flesta fall helt andra finansieringslösningar och mer begränsad tillväxtpotential.
Minc har en unik roll i Skåne. Bolaget har både den främsta inkubatorn och acceleratorn som arbetar med
innovativa startups med hög potential och som representerar olika branscher. Detta är en roll som Minc
vill befästa och ytterligare stärka. Andra aktörer i vårt närområde som också arbetar med startups är:
•
•
•
•

SMILE i Lund bedriver en likartad verksamhet som Minc men enbart inriktad på Life Science bolag.
Medeon i Malmö har tillika ett fokus mot Life Science.
Ideon Innovation i Lund har valt att fokusera om från att ha varit inriktad på teknikbolabolag bla
från Lunds Universitet till att fokusera mer på socialt entreprenörskap och hållbarhet.
THINK i Helsingborg är en satsning som främst fokuserar på bolag från Helsingborg.

Mincs inkubator har en unik möjlighet att attrahera lovande startups från hela Skåne att verka i och etablera sig i Malmö. Mincs accelerator Fast Track Malmö jobbar med startups som kommit en bit på vägen
och är redo att växa och ta in ett större riskkapital. Idag finns det ingen annan aktör som arbetar med den
typ av bolag som deltar i vårt acceleratorprogram. Acceleratorn Fast Track Malmö attraherar lovande
startups från hela Europa och är viktig för att positionera Malmö. Innovativa och framgångsrika startups
är viktiga för Malmö och regionens utveckling. De attraherar kompetens, talanger och investeringar och
skapar innovationskraft för redan etablerade företag. Startups av hög kvalitet lockar investeringar till
Malmö från såväl svenska som internationella investerare.
En motor i innovationssystemet
För att Minc ska kunna fortsätta att vara en motor i innovationssystemet i Skåne och bidra till att Malmö
är den mest attraktiva platsen att starta och driva startups på behöver vi fortsätta att utveckla bolaget med
mer affärsrådgivning till våra startups. Verksamheten behöver digitaliseras för att bli tillgänglig för fler.
Personalen behöver kompetensutvecklas för att kunna möta morgondagens entreprenörer. Satsningarna är
nödvändiga för att Minc skall vara en av de främsta inkubatorerna och ett av de ledande startuphusen i
Europa.
Konkurrens inom co-working
Vår omvärld förändras ständigt. När Minc startade 2002 fanns inga co-working kontor i Malmö och Mincs
Workspace spelade då en viktig roll för att få nystartade bolag att växa i staden. Idag finns det gott om
aktörer som erbjuder kontor och flexibla arbetsplatser. Konkurrensen att hyra ut lokaler är tuff - även i ett
centralt läge i Malmö. Mincs lokaler är dessutom av lägre teknisk standard än närliggande alternativ. Det är
därför relevant att fråga sig om Minc ska bedriva uthyrningsverksamhet av kontor framöver eller om det
finns andra aktörer som kan göra det bättre?
Minskat stöd och ökade kostnader
Minc behöver en stabil ekonomisk bas att stå på. Det finns flera faktorer utanför Minc som kommer att
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påverka bolagets ekonomi de kommande åren. Ett av frågetecknen är osäkerhet kring vad som kommer
att ske med stödet ifrån Vinnova efter 2020 då nuvarande programperiod tar slut. Idag har Minc 3 mkr
årligen från Vinnova till inkubatorverksamheten. Vad som kommer att hända efter 2020 vet vi inte i nuläget. Det finns även osäkerhetsfaktorer kring ekonomin i den fastighet där Minc idag har sin verksamhet.
Fastighetsägaren Stadsfastigheter vill att Minc ska ta ett större ansvar för fastighetsrelaterade frågor, vilket
gör att Mincs kostnader med stor sannolikhet kommer att öka under 2020 pga ökad hyra och renoveringar.
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Förändring och utveckling av bolagets verksamhet
Här besvarar bolaget följande frågeställningar:
•
•
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling har bolaget genomfört
senaste tiden som har betydelse för kommande år?
Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom
bolaget framöver och varför?
Hur planerar bolaget att finansiera kommande verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller
kvalitetsutveckling?

I verksamhetsplanen för 2019 har Minc tagit tydlig ställning till att bolagets fokus är spets och det är inom
detta område man lägger större delen av de personella resurserna. För att även fortsättningsvis säkerställa
att Minc uppfyller Malmö Stads förväntningar på bolaget kommer bolaget att adressera öppenhet och
inkludering med ett bättre nyttjande av våra resurser.
Minc gör idag mycket mer än när bolaget startades. Idag driver Minc förutom inkubator även en accelerator och ett Startup Lab. Sedan två år tillbaka förvaltar även Minc en fond med riskkapital som gör det
möjligt för bolagen på Minc att få tillgång på kapital i ett tidigt skede. Detta är en viktig pusselbit i verksamheten som stärker Mincs och Malmös attraktionskraft.
Under 2018 förstärktes organisationen bland annat med en administrativ chef som haft till uppgift att
implementera Malmö stads ledningssystem i verksamheten. Genom att ha ordning och reda på administrationen och skapa en bättre ekonomisk styrning skapas möjligheter att arbeta med verksamhetsutveckling
över tid.
Förändringar under 2019:
Under första tertialet 2019 har fokus legat på att få en ekonomi i balans efter det underskott som bolaget
hade 2018. Bolaget har fått ett villkorat aktieägartillskott samt ett extra driftsbidrag på 1 mkr. Personalgruppen har minskats för att få en kostnadsmassa som matchar de intäkter bolaget har. En genomlysning
av kostnadssidan har genomförts för att minska onödiga kostnader.
Vi håller på att omförhandla vårt hyresavtal vilket sannolikt kommer att innebära en högre hyra. Beroende
av utfallet i förhandlingen kommer Minc eventuellt att ta ett större ansvar för fastigheten än vad bolaget
idag gör då detta är en önskan från Stadsfastigheter.
Under innevarande år kommer vi att påbörja digitalisering av våra processer. Vi vet att vi idag har många
manuella moment i administrationen kring våra bolag och hyresgäster i fastigheten som skulle kunna
automatiseras för att på så sätt frigöra tid som kan läggas på att utveckla de bolag som finns i vår verksamhet.
Vi bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete och vi ska ta tillvara på de erfarenheter och den feedback
som vi får ifrån andra inkubatorer i Sverige genom vårt engagemang i föreningen SISP (Sveriges Inkubatorer och Science Parks).
Minc vill uppfattas som en bra arbetsgivare och därför görs en satsning på kompetensutveckling under
2019. Detta är en aktivitet som varit åsidosatt under flera år.
Plan för 2020
Under slutet av 2019 och början av 2020 kommer fokus vara att definiera vad Minc 2.0 ska vara. Ska verksamheten bara vara de program som bolaget driver eller ska det även omfatta ett Startuphus? Den nya
styrelsen kommer sjösätta en strategiprocess för att tydliggöra Mincs vision och roll framöver. Utifrån den
nya strategin kommer förslag om lokalisering och lokalbehov att presenteras. Vi vet att livslängden på
befintliga lokaler börjar närma sig sitt slut om inte omfattande renoveringar görs.
Utmaningar
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Minc hyr idag ut kontorslokaler på till företag och organisationer som inte deltar i våra program. Antalet
kontorshotell och Co-working platser i Malmö har ökat enormt under senare år. Detta gör att vi idag har
en tuff konkurrens när det gäller att hyra ut rum i en fastighet som har låg standard. Minc gör sitt bästa för
att hyra ut de lokaler och ytor som finns, men Minc kan som bolag inte ta någon risk och garantera hyresintäkter, om inte vi når full beläggning av fastigheten. Stadsfastigheter önskar dock detta. Detta kan är
diskussion som bör föras med Mincs och Stadsfastigheters ägare Malmö stad.
Trots omorganisering, personalminskning och en tuff ekonomisk period så har Minc gasat och producerat
väldigt bra resultat senaste året. Det innebär dock att personalstyrkan arbetat väldigt hårt och flera är deltidsanställda trots att det kanske hade behövts heltid. Personalen behöver nu utökas och erbjudas heltid
där så finns möjlighet och behov. Utan långsiktig finansiering kan Minc enbart projektanställa de resurser
som behövs under hösten 2019, vilket skapar osäkerhet och begränsar antal sökande.
Finansiering
De verksamhetsförändringar och utvecklingsprojekt som vi kommer att driva under 2019 och 2020 finansierar vi om möjligt med externa projektmedel. För att genomföra önskade organisationsförändringar och
projekt behövs dock ökad driftsfinansiering för 2020. Om detta inte är möjligt så använder vi oss av vårt
driftsbidrag och de intäkter som Minc får in genom externa samarbeten.
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Ekonomisk plan
Minc har sedan 2016 flaggat för att verksamheten behöver ett utökat grundbidrag i från staden. 2018 och
2019 har detta löst genom att bolaget ansökt om extra verksamhetsstöd. För 2019 har KS beslutat om ett
extra driftsbidrag om 1 mkr. För att stärka bolagets balansräkningar har Malmö Stadshus AB under 2019
gett ett villkorat aktieägartillskott om 1 mkr till Minc.
Bolaget har idag i stort sett samma finansiering från Malmö stad som bolaget hade när det startade 2002.
Verksamheten har dock utvecklats avsevärt mycket över tid. Förutom inkubatorn driver Minc idag även
en accelerator och Startup Lab. Behovet av ett utökat stöd kvarstår för de kommande verksamhetsåren.
De pengar som Malmö Stad investerar i verksamheten bidrar till att skapa en attraktiv miljö där bolag har
möjlighet att växa. Under första kvartalet 2019 har bolag som är verksamma på Minc tagit in investeringar
på ca 70 mkr och den nya investeringsfond som Minc startade upp tillsammans med statliga Saminvest i
slutet av 2019 attraherade många investerare och blev snabbt övertecknad. Minc är bevisligen en motor i
Malmös och Skånes innovationssystem. Minc bidrar också till en positiv och framåtlutad Malmöbild genom positiv media regionalt och nationellt.
En stor utmaning för Minc under de kommande tre åren är att hitta nya lokaler för verksamheten och
kunna finansiera dessa. Fastigheten där bolaget är lokaliserad i dag är sliten och fastighetsägarens bedömning är att den har en kvarvarande livslängd på 3-4 år. Minc behöver därför att se sig om efter nya lokaler.
Det år som flytten genomförs kommer verksamheten få extraordinära kostnader. Vi tror dock att en flytt
till moderna lokaler skulle bidra till ett bättre utnyttjande av de kvadratmeter som vi hyr och att vi på så
sätt skulle kunna minska våra kostnader även om kostnaden per kvadratmeter ökar.
Minc har i planen för 2020 - 2022 äskat ett driftsbidrag ifrån Malmö Stad på ca 9,6 mkr för 2020 och
9,7 mkr för resterande år. Det totala driftsbidraget för 2019 är strax över 7 mkr. Ett utökat driftsbidrag
skulle användas till att säkerställa att inkubatorn och acceleratorn får en personell förstärkning då affärscoacherna idag är hårt belastade. Minc behöver även stärka upp det administrativa stödet kopplat till investeringsfonden Fast Track Capital som Minc förvaltar. Bolaget behöver också stärka upp den externa
marknadsföringen för att Minc ska locka till sig startups från fler delar av Malmö. Ett annat viktigt projekt
är att stärka samarbetet med Malmö Universitet och aktivt bidra till att sociala entreprenörer blir mer affärsmässiga och finansiellt hållbara. Ett annat önskvärt projekt är att underlätta användningen av teknik
för främst kvinnliga entreprenörer för att skapa högre tillväxt och bättre möjligheter för finansiering.
Budgeten för 2019 är i balans.
Resultaträkning
Tkr

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

7 602

9 000

9 350

9 350

Lönekostnader

-8 700

-8 960

-8 960

PO-Pålägg

-3 740

-3 853

-3 853

-300

-300

-300

-12 740

-13 113

-13 113

-5 800

-5 800

-5 800

-150

-150

-150

-13 800

-5 950

-5 950

-5 950

-6 198

-9 690

-9 713

-9 713

6 222

9 740

9 740

9 740

Totala intäkter

Övriga personalkostnader
Totala personalkostnader
Övriga kostnader

-13 800

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

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

24

50

27

27

-6 198

-9 690

-9 713

-9 713

Finansiella kostnader
Resultat
Resultat exkl. koncernbidrag

Investeringsprognos
Investering, tkr

Summa

Prognos
2019

Prognos
2020

Prognos
2021

Prognos
2022

0

0

0

0

0

0

0

0

Prognos
2019

Prognos
2020

Prognos
2021

Prognos
2022

0

0

0

0

Prognos
2023

Prognos
2024

Prognos
2025

Prognos
2023

Prognos
2024

Prognos
2025

Minc har idag inget investeringsbehov.
Finansieringsbehov
Tkr
Upplåningsbehov

Minc har idag inget finansieringsbehov utöver det driftsbidrag som bolaget erhåller från Malmö stad.
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Sammanfattning
MKB Fastighets AB har identifierat ett antal förändringar eller trender i omvärlden som påverkar bolagets
verksamhet och ansvarsområde.
·Behovet av bostäder ökar samtidigt som det blir svårare att bygga bostäder som många kan efterfråga.
·Den sociala hållbarheten i våra områden utmanas
·Klimatförändringarna för med sig ökade krav på ekologisk hållbarhet
·Kunderna ställer nya krav
·Upphandlingsprocesser hämmar i tilltagande grad verksamhetens genomförande
·Kraven ökar på gott ”arbetsgivarskap”
MKB arbetar fortlöpande för att möta de förändringar och påverkansfaktorer som identifierats:
Nyproduktion är och har under flera år varit ett prioriterat område för MKB och för att långsiktigt möta
kraven på en hög bostadsproduktion behöver MKB fortsatt ett stabilt tillflöde av byggklara byggrätter
(med lagakraftvunnen detaljplan). I dagsläget saknas cirka 1 000 byggrätter i plan för att bolaget ska kunna
nå den nyproduktionsnivå som anges i ägardirektivet under kommande treårsperiod samtidigt som detaljplaneprocesserna är mycket långa.
MKB arbetar med socialt utvecklingsarbete i tre nivåer för att möta utmaningarna gällande den sociala
hållbarheten i våra områden. Den första nivån är vår nära förvaltning, den andra nivån fokuserar på sociala investeringar och innebär ett systematiskt utvecklingsarbete och den tredje nivån handlar om socialt
ansvar på en mer företagsövergripande nivå
Redan idag är MKB bra på att bygga och förvalta energisnålt. För att driva utveckling vidare kommer
MKB öka andelen förnybar energi men också undersöka hur man kan minska byggnadernas koldioxidutsläpp och miljöpåverkan under hela livscykeln. MKB kommer fortsätta att inspirera till och underlätta för
kunderna att göra klimatsmarta val för att minska klimatpåverkan från deras transporter.
Under 2018 till 2020 fokuserar MKB på konsolidering och verksamhetsutveckling bland annat med hjälp
av digitala verktyg för att möta kundernas krav och förväntningar kopplat till detta. För att möta en ökad
åldrande befolkning behöver MKB förstå och möta målgruppens specifika behov och kring detta skapa ett
koncept för självständigt och tryggt seniorboende. MKB arbetar även med att fortsätta att utveckla konceptboenden för studenter.
I bolagets konsolideringsarbete ingår förenklingar för vårt arbete som också kan underlätta för upphandlingsadministration genom effektivare kunskapsutbyten och kostnadseffektiva administrativa verktyg.
För att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare måste bolaget kontinuerligt arbeta internt såväl som externt
för att behålla och attrahera medarbetare. MKB arbetar dagligen för att erbjuda en inkluderande och passionerad arbetsmiljö för att vara en arbetsplats som är intressant för människor i olika åldrar och med olika
bakgrund.
MKB är ett allmännyttigt bolag och som sådant ska verksamheten drivas enligt affärsmässiga principer.
Verksamheten är finansiellt stabil. MKB agerar långsiktigt för att säkra god ekonomi i olika konjunkturlägen. Med starka finansiella förutsättningar skapas utrymme för verksamhetsutveckling och investeringar
men även beredskap för omvärldsfaktorer som påverkar framtida ekonomiska förutsättningar för MKB.
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Förändringar i omvärlden
Här besvarar bolaget följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka bolaget under
2020 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser bolaget behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra förbättringar i den egna verksamheten?

MKB har identifierat ett antal förändringar eller trender i omvärlden som påverkar bolagets verksamhet
och ansvarsområde. Utöver nedan förändringar och trender i omvärlden som har en ganska tydlig riktning, ser MKB att det finns osäkra omvärldsförändringar och trender med mer osäker riktning som påverkar bolaget. Det gäller framförallt den osäkra globala konjunkturen och en ökad risk eller möjlighet för
mer politiskt tvära kast/förändringar kopplat till bostadsmarknaden.
1.Behovet av bostäder ökar samtidigt som det blir svårare att bygga bostäder som många kan
efterfråga
Fortsatt urbanisering fortsätter att påverka städernas utveckling. Den kommande tioårsperioden förväntas
Malmös befolkning öka med drygt 10 procent, vilket innebär att behovet av bostäder ökar. För att täcka
bostadsbehovet behövs det 21 200 nya bostäder under perioden 2017 – 2027. MKB ska genom nyproduktion av hyresrätter aktivt stödja en långsiktigt balanserad bostadsmarknad. Nyproduktion och förvärv
av befintliga bostadsfastigheter ska leda till att tillgången och efterfrågan på bostäder balanseras, att områden kan erbjudas ett varierat utbud av upplåtelseformer och bostadsstorlekar så att hyresrätten blir ett
attraktivt och tillgängligt alternativ på bostadsmarknaden och stödjer social hållbarhet inom skilda områden i staden. MKB står för en stor andel av tillskottet av bostäder i Malmö och behöver fortsätta att hålla
en hög produktionstakt kommande år.
En fortsatt hög nyproduktionstakt är en utmaning i sig. För ett bolag som vill bygga bostäder som är tillgängliga för många är utmaningen än större. Det blir allt svårare att bygga bostäder som många kan efterfråga. Det beror bland annat på kraftigt ökande byggpriser, enligt en undersökning från Sveriges Allmännytta har byggpriserna ökat med 48 procent på tre år. Produktion till rimlig hyresnivå försvåras också av
exploateringskostnader inklusive höga priser på mark, detaljplanekrav och långa plan- och byggprocesser.
Samtidigt är inkomstutvecklingen och betalningsförmågan för många grupper på bostadsmarknaden svag.
Sysselsättningen har ökat i absoluta tal de senaste tio åren, lönesummorna bland dem som arbetar ökar
och allt fler har högre utbildning, men ändå är den genomsnittliga betalningsförmågan i Malmö relativt låg.
För att klara en uthålligt hög nyproduktionstakt med fokus på bostäder som kan efterfrågas av många
krävs gemensamma ansträngningar från flera av stadens aktörer. MKB har liksom tidigare behov av ett
stabilt tillflöde av byggklar mark. I dagsläget saknas ca 1 000 byggrätter i plan för att bolaget ska kunna nå
den nyproduktionsnivå som anges i ägardirektivet under kommande treårsperiod. Det finns också ett behov av att takten i planprocesserna ökas, tyvärr är trenden idag att framförallt detaljplanprocesserna blir
mycket utdragna. Samtidigt behöver exploateringskostnader inklusive prisnivån på mark blir rimligare.
Nyproduktionen påverkas av stadens vägval i ett antal målkonflikter. Det kan gälla exempelvis grönytor,
gestaltning, bullerregler, infrastruktur, service och handel. En förutsättning för att förändra vilken typ av
nya bostäder som produceras är att staden är beredd att bidra till minskade prisnivåer genom att exempelvis se positivt på standardiserade hus och industriell produktion samt att detaljplanerna blir mer flexibla.
Det krävs gemensamma ansträngningar av alla inblandade parter för att nå volymmålen samt producera till
kostnader som i betydande utsträckning möjliggör låga och rimliga hyresnivåer.
2.Den sociala hållbarheten i våra områden utmanas
Det finns en stark socioekonomisk polarisering i Sverige och i Malmö som fortsätter att öka. Sverige är det
OECD-land där inkomstklyftorna ökat mest sedan 1990-talet. Malmö utmärker sig särskilt med en hög
andel unga invånare och ekonomiskt svaga hushåll. Boende i hyresrätt i allmännyttan har en lägre medianinkomst som dessutom ökar i mindre utsträckning än inkomsterna i andra boendeformer. Forskning vid
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Malmö Universitet visar att mellan 2012 och 2017 har andelen hushåll med låg köpkraft i förhållande till
andelen med hög köpkraft minskat med 4 procent i Malmö samtidigt som den ökat med 13 procent hos
MKB. Det innebär att utanförskapet ökar i många av MKBs områden. Orsaken till de ökade skillnaderna
är bland annat att MKB, genom generösare inkomstkrav och acceptans av försörjningsstöd som inkomst,
tar ett oproportionellt stort ansvar.
Samtidigt som den sociala hållbarheten utmanas av den ekonomiska utvecklingen sker en oroande utveckling gällande psykisk ohälsa. Socialstyrelsen rapporterar att andelen unga vuxna mellan 16–24 år som fått
en psykiatrisk diagnos eller förskrivits psykofarmaka ökat med 70 procent det senaste decenniet. Enligt
försäkringsbolaget Skandias rapport ”Samhällsförlusten av sjukskrivningar” har andelen sjukskrivningar till
följd av psykisk ohälsa ökat från 28 procent år 2010 till 45 procent år 2017. Psykisk ohälsa innebär ibland
svårigheter att hantera sitt boende och detta är en problematik som MKB möter i ökad omfattning.
Malmö brottas också med en för stor upplevd otrygghet bland boende i staden, även om Polisens trygghetsmätning visar att den faktiska utsattheten minskar i Malmö och är under 2018 den lägsta i staden på 20
år. MKBs kunders upplevda trygghet mäts i MKBs kundenkät och sett över en tioårsperiod så har resultatet förbättrats med 5,8 procent. Detta är positivt men MKB ser tecken på tuffare klimat, stor trångboddhet och ökning oriktiga hyresförhållanden som gör att tryggheten i områdena snabbt kan förändras och
som ytterligare bidrar till segregation och utanförskap i områden som redan har stora utmaningar.
För att minska segregationen behövs samverkan kring olika åtgärder. Stadens olika aktörer kan göra en
viktig insats bland annat genom att verka för att fler fastighetsägare ska välkomna hyresgäster med försörjningsstöd och att hålla nere prisnivåerna för nyproduktion. Om MKB som totalt har cirka 15 procent
av den totala bostadsmarknaden fortsätter att ta huvuddelen av ansvaret för en inkluderande bostadsmarknad kommer segregationen och utanförskapet i Malmö att fortsätta att förstärkas i områden där
MKB är en stor aktör.
Staden har också en mycket viktig uppgift i att göra insatser som ökar möjligheterna till självförsörjning
för alla malmöbor. Ett exempel är välfungerande skolor i hela staden så att alla som växer upp i Malmö får
möjlighet till utveckling. Genom att hålla god kvalitet på alla skolor och satsa extra på de skolor som idag
har sämre resultat kan staden dessutom påverka flyttmönster och även på så sätt bidra till minskad segregation.
3.Klimatförändringarna för med sig ökade krav på ekologisk hållbarhet
Klimatfrågan blir allt viktigare och ökade krav på hållbarhet kopplat till klimatförändringar kommer att
fortsätta påverka MKB över tid. Fastigheter och särskilt energianvändningen har stor påverkan på miljön.
Klimatpåverkan från byggprocessen är ungefär lika stor som den under byggnadens hela livslängd. Även
klimatpåverkan från kundernas transporter, som är av samma storleksordning som klimatpåverkan från
energi, är ett annat viktigt område. Kraftfulla klimatåtgärder inom hållbart byggande och hållbar mobilitet
kommer krävas i framtiden tillsammans med hållbar energianvändning.
En betydande omvärldsförändring på klimatområdet är den lokala färdplan för klimatneutral bygg- och
anläggningssektor i Malmö 2030 som staden arbetat fram.
Det är en svår utmaning att kombinera stora byggvolymer, rimliga hyresnivåer och klimatneutralitet. MKB
har i uppdrag att utveckla innovativa och högt ställda miljöambitioner i nyproduktion och förvaltning och
särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att skapa energieffektiva lösningar. MKB har under de senaste åren
minskat den direkta klimatpåverkan per lägenhet kraftigt och vill delta i det viktiga arbetet med att utveckla klimatneutralt byggande men ser också mycket tydliga potentiella målkonflikter.
Målkonflikterna kan mildras eller undvikas genom stadens agerande i plan- och byggprocesser. För att
möjliggöra klimatneutralt byggande krävs mer flexibla planer, färre detaljkrav gällande gestaltning och
byggnadshöjd, minskade krav på parkering och garage och en öppenhet för lösningar som är både prisvärda och hållbara.
Om målkonflikter uppstår kommer MKB i huvudsak att prioritera en hög nyproduktionstakt och pris-
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värda bostäder som kan efterfrågas av många.
4.Kunderna ställer nya krav
MKBs kunder ställer i ökad utsträckning nya krav inom olika områden. Undersökningar visar till exempel
att man i större utsträckning vill bo nära grönområden, med närhet till kommunikation och livsmedelsbutiker. Det ställer högre krav på samplanering av bostäder och infrastruktur och en fungerande kollektivtrafik. I dag bygger MKB nytt över hela staden, förtätar i befintliga bostadsområden men bygger även i nya
stadsdelar för att säkra att hyresrätten blir en del av området. Parallellt med detta har MKB gjort flera
strategiska förvärv som skapar förutsättningar för tillgång till delar av bolagets behov av mark för bostadsbyggande under kommande år. När nya områden utvecklas är det väsentligt att de redan från början
är attraktiva och möter de krav som finns från framtida boende. För att uppnå detta krävs samverkan och
samsyn gällande stadsplanering, infrastruktur och mobilitetlösningar av alla intressenter.
Antalet äldre i Sverige ökar kraftigt, de bor hemma längre och i större utsträckning än tidigare. Prognoser
för staden, för åren 2018–2028, visar att befolkningen i Malmö ökar som mest i gymnasieåldrarna, grundskoleåldrarna men även bland äldre 75-84 år. För att möjliggöra för äldre att bo kvar i sitt område ställer
det krav på att det finns fler tillgänglighetsanpassade lägenheter än idag, och medför behov av ökad trygghet i både hem och bostadsområde. Med hemmet i fokus behövds det idéer för framtida hemtjänst/vård i
hemmet, hemleverans, bostads- och fastighetslösningar för att den ökande andelen äldre ska få vardagen
att fungera.
Fler blir mer digitala och använder allt fler digitala verktyg i vardagen vilket påverkar beteendet och ställer
nya krav. Enligt rapporten internet och svenskarna har 98 procent av svenskarna har tillgång till internet
hemma och 9 av 10 har en smart mobil. Gränsen går inte längre mellan de som använder internet och de
som inte gör det alls utan mellan storanvändare och sällananvändare. I takt med att omvärlden blir alltmer
digital, ökar också förväntningarna på digitala lösningar såsom exempelvis digitala serviceerbjudanden och
tillgänglighetslösningar och som ett led i detta ökar också kundernas förväntningar på MKB att kunna
erbjuda fler och bättre digitala lösningar.
5.Upphandlingsprocesser hämmar i tilltagande grad verksamhetens genomförande
Den offentliga marknaden ökar, under 2018 köpte svenska myndigheter, landsting och kommuner varor
och tjänster för mer än 900 miljoner visar en kartläggning gjord av Dagens Samhälle Insikt. Det är en
ökning med 2,6 procent jämfört med året innan. De senaste tre åren har den offentliga marknaden vuxit
med i snitt 5 procent per år vilket är mer än BNP tillväxten som låg på i genomsnitt 2,4 procent per år.
Sen några år tillbaka märker MKB en väsentlig skillnad i antalet överprövningar och tvister gällande upphandlingar. Det gör upphandlingsprocesser inom framförallt tekniskt underhåll långa och svårplanerade.
Upphandlingsprocessen för underhåll försvåras också av brist på anbud eller för höga anbud. Sammantaget genomförde bolaget väsentligt mindre tekniskt underhåll än planerat under 2018, vilket till 90 procent
förklaras av överprövningar, brist på anbud eller för höga anbud. Detta är problematiskt då underhållsnivåerna bör höjas för att de ackumulerade behoven inte ska bli för stora framöver.
MKB upplever också ett ökat tryck från omvärlden kring bland annat begäran av offentliga handlingar,
granskningar och compliance inom olika områden. Bolaget ser en utmaning i att skapa tydligare administrativa rutiner för att kunna tillmötesgå de krav som förändringarna ställer och för att enklare och tydligare
svara på kunder och intressenters frågor.
6.Kraven ökar på gott ”arbetsgivarskap”
Arbetslivet luckras upp allt mer, fler arbetar i bemanningsföretag eller ”gigar” och arbetet utförs oftare på
distans och med flexibla arbetstider. Även för fastanställda ökar rörligheten på arbetsmarknaden. Samtidigt råder det stor efterfrågan på medarbetare inom bygg- och fastighetsbranschen och branschen står
inför många pensionsavgångar. Detta skapar kompetensbrist och ökad konkurrens om duktiga medarbetare. MKB ser behov av att utveckla ledarskapet för att möta förändrade krav på ”arbetsgivarskap” hos
befintliga medarbetare.
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De senaste åren har MKB utökat antalet anställda för att hålla jämna steg med verksamhetens utveckling.
MKB har en balanserad personalomsättning men upplever ändå en ökad rörlighet på arbetsmarknaden
och att MKBs medarbetare är attraktiva för andra aktörer på marknaden. Trenden med ytterligare ökad
rörlighet och den arbetskraftsbrist som finns inom fastighetsbranschen är en utmaning även för MKB.
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Förändring och utveckling av bolagets verksamhet
Här besvarar bolaget följande frågeställningar:
•
•
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling har bolaget genomfört
senaste tiden som har betydelse för kommande år?
Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom
bolaget framöver och varför?
Hur planerar bolaget att finansiera kommande verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller
kvalitetsutveckling?

1.Behovet av bostäder ökar samtidigt som det blir svårare att bygga bostäder som många kan
efterfråga
MKB har framgångsrikt ökat produktionen av nya bostäder de senaste åren. Bolaget har byggt många
bostäder i de nya delarna av Limhamn och Hyllie samt utvecklat och förtätat i befintliga bostadsområden
runt om i staden. Parallellt med detta har MKB gjort flera strategiska förvärv såsom Malmö Centralfängelse i Kirseberg, Kvarteret Kampen i Sofielund samt Jägersro travbana och området runt den, som skapar
förutsättningar för tillgång till mark för bostadsbyggande under lång tid framöver. De strategiska förvärv
som gjorts innebär att MKB under kommande år ska vara med och utveckla helt nya bostadsområden.
Rätt hanterat öppnar det upp spännande möjligheter för MKB och för Malmö.
Nyproduktion är och har under flera år varit ett prioriterat område för MKB. Idag ligger nyproduktionen
på historiskt höga siffror. 2018 färdigställde MKB 783 lägenheter och 1 885 lägenheter var i produktion
eller projektering vid årsskiftet 2018/2019. Under 2019 planeras för färdigställande av ca 750 nyproducerade bostäder. MKBs framgångsfaktor för att tillföra fler prisvärda och hållbara bostäder är att arbeta med
strategiska markförvärv, koncepthus, och utvecklade förfrågningsunderlag för att hålla produktionskostnaderna på en rimlig nivå. MKB har även nyttjat det statliga investeringsstödet för nyproduktion av hyresrätter för att hålla nere hyran. Eventuella förändringar i stödet kan komma att påverka framtida nyproduktionsprojekt.
För att långsiktigt möta kraven på en hög bostadsproduktion 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. En förutsättning för att MKB ska kunna nyproducera enligt ägardirektiven är att
byggrätter med gällande detaljplan levereras enligt plan. I dagsläget saknas ca 1 000 byggrätter i plan för att
bolaget ska kunna nå den nyproduktionsnivå som anges i ägardirektivet under kommande treårsperiod
samtidigt som detaljplaneprocesserna är mycket långa.
2.Den sociala hållbarheten i våra områden utmanas
MKB arbetar med socialt utvecklingsarbete i tre nivåer. Den första nivån är den nära förvaltningen, som
är ett arbetssätt som präglas av hög närvaro, stor respekt för de boende samt fokus på ordning och reda i
bostadsområdena. Parallellt med att MKB arbetar med avhjälpande störningsärenden arbetar de bosociala
utvecklarna med förebyggande trygghetsåtgärder såsom läxhjälp, sommarjobb, meningsfulla fritidsaktiviteter och att möjliggöra möten mellan boende. Den andra nivån fokuserar på sociala investeringar och innebär ett systematiskt utvecklingsarbete med riktade insatser i sex utvalda områden. Syftet är mer genomgripande förändring, till exempel genom insatser i den fysiska miljön. Ett exempel är Östra Sorgenfri där
man arbetar med ny gårds- och gatubelysning, kulturhus, gallerigata och Mary Anderssons park. Den
tredje nivån i MKBs sociala utvecklingsarbete handlar om socialt ansvar på en mer företagsövergripande
nivå. Där ingår sponsring av ideell sektor, upphandling med sociala klausuler, arbetsmarknadsåtgärder,
trygghetsjour och bosocialt arbete. MKB fortsätter det intensifierade arbetet med att minska förekomsten
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av oriktiga hyresförhållanden, bland annat olovlig andrahandsuthyrning. På så sätt vill bolaget bidra till en
trygg och rättvis bostadsmarknad. Under satsningens första sju månader kunde 120 lägenheter återföras
till den öppna hyresmarknaden.
Culture Casbah-affären har gjort det möjligt för MKB att med start 2018 avsätta sammanlagt 100 miljoner
kronor för investeringar i trygghetsfrämjande åtgärder. Satsningen innebär att MKB mer långsiktigt kan
vidareutveckla arbetet med sociala insatser. Det sker genom samarbete med näringslivet såväl som civilsamhället samt stödjer forskning. Tillsammans med Malmö universitet och kommunägda Förvaltnings AB
Framtiden i Göteborg har bolaget startat ett forskningsprogram kring hur allmännyttiga bostadsbolag bidrar till att främja en hållbar och jämlik stad. Som en del av satsningen pågår pilotprojekt med riktade
aktiviteter främst mot yngre barn, dels i skolan men även på fritiden.
MKB kommer fortsätta arbetet med olika åtgärder för att aktivt motverka boendesegregation och främja
integration. Som en del i det arbetet kommer MKB fortsätta att påtala vikten av att fler fastighetsägare ska
välkomna hyresgäster med försörjningsstöd.
Integration på arbetsmarknaden är ett kraftfullt medel för att uppnå integration i samhället. MKB arbetar
för att stärka sysselsättningen med hjälp av olika arbetsmarknadsinsatser bland annat genom att erbjuda
praktikplatser och inkludera sociala klausuler i våra upphandlingar. Precis som tidigare år kommer bolaget
framöver även att tillsammans med staden och lokala arbetsförmedlare erbjuda praktik- och traineeplatser
till boende i våra bostadsområden.
3.Klimatförändringarna för med sig ökade krav på ekologisk hållbarhet
Redan idag är MKB bra på att bygga och förvalta energisnålt. De kraftiga utsläppsminskningar som gjorts i
den direkta klimatpåverkan är ett kvitto på rätt prioriteringar och på att det är möjligt att kombinera prisvärdhet och hållbarhet. MKB kommer öka andelen förnybar energi bland annat med hjälp av fler solcellsanläggningar. För att driva utveckling har MKB fram till och med 2021 ett avtal om köp av en ökande
andel förnybar fjärrvärme till en extra kostnad. Bolaget kommer göra undersökningar kring hur man kan
minska byggnadernas koldioxidutsläpp och miljöpåverkan under hela livscykeln. Under 2019 färdigställs
exempelvis flera bostadshus med trästomme och träfasad, för att undersöka möjligheten att variera vårt
materialval vid nyproduktion.
Klimatpåverkan från kundernas transporter är av samma storlek som den från energianvändningen. MKB
vill inspirera till och underlätta för kunderna att göra klimatsmarta val genom att erbjuda förutsättningar
för hållbar mobilitet i form av laddningsstationer för elbilar i anslutning till bostäderna, bilpooler, cykelparkering samt i samarbete med Skånetrafiken inspirera till att öka nyttjandet av kollektivtrafik.
4.Kunderna ställer nya krav
För att fortsätta utvecklas som bolag och stå fortsatt starka i en omvärld som förändras och där kunderna
ställer nya krav fokuserar MKB under 2018 till 2020 på konsolidering och verksamhetsutveckling bland
annat med hjälp av digitala verktyg. I arbetet har MKB och kommer fortsätta att förbättra och förenkla för
kunderna och skapa förutsättningar för att vara en attraktiv hyresvärd i framtiden.
Att digitalisera är inte enbart att implementera ny teknik, det innebär också att ta till sig nya beteenden,
kommunikationsvägar och affärsmodeller. Digitaliseringen skapar möjlighet till nya innovationer och utveckling, genom nya digitala tjänster som är kopplade till boendet, såsom digitala service- och tjänsteerbjudande samt digitala tillgänglighetslösningar men också möjliggöra smarta hemlösningar där man kan
nyttja exempelvis delningsekonomi i erbjudandet till kunderna. Man kan också öka tryggheten i bostadsområdet, fastigheten och hemmet genom digitala lösningar. Nästan all innovation och utveckling framöver
kommer att vila på någon form av digital grund. MKB bedömer att bolaget till viss del behöver omprioritera fokus och resurser för att tillvarata digitaliseringens möjligheter.
MKB äger och förvaltar närmare 700 seniorlägenheter och planerar även för viss nyproduktion. MKBs
arbete med kundgruppen seniorer inbegriper såväl samtliga seniorboenden i bolaget som de seniora kunderna. Bolaget arbetar för att kunderna ska kunna bo kvar i sitt närområde när de blir äldre. För att möta
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framtidens seniorer, både befintliga och kommande kunder, behöver MKB förstå och möta målgruppens
specifika behov. Det innebär att bygga seniorboenden med rätt bekvämlighet och tilltalande attribut.
Kring detta kommer MKB skapa ett koncept för självständigt och tryggt boende hos MKB. Som en del i
detta arrangerar MKB även "Efter jobbet" ett antal aktiviteter för att ge deltagarna nya intressen, nya bekantskaper samt visa upp stadens tillgängliga utbud av bostadsområden. Aktiviteterna är av olika karaktär
och kopplade till att stärka Malmös attraktivitet. MKB har ihop med Malmö Stad startat upp aktiviteter i
vårt Seniorhus på Nydala som hittills är väldigt lyckat. Bolaget har också arbetat med att ta fram och testa
en modell med olika insatser för att identifiera grupper och individer som är i riskzonen för ofrivillig ensamhet med målet att motverka ofrivillig ensamhet bland seniorer i Malmö.
MKB arbetar även med att fortsätta att utveckla konceptboenden gällande studenter. MKB förvaltar närmare 1200 studentlägenheter. MKB Student erbjuder en spännvidd av lägenheter och har över flera år
arbetat med att utveckla konceptet för att möta studenternas behov. Ett arbete som varit lyckosamt, under
mars 2019 deltog bolaget åter i den stora kundundersökningen Nöjd Studbo, som genomförs av Studentbostadsföretagen. MKB ökade något till höga NKI 88 och bolaget har därmed Sveriges mest nöjda studentkunder av samtliga företag. 2019 är MKB värd för den nationella Studbokonferensen.
5.Upphandlingsprocesser hämmar i tilltagande grad verksamhetens genomförande
I bolagets konsolideringsarbete ingår förenklingar för vårt arbete som också kan underlätta för upphandlingsadministration genom effektivare kunskapsutbyten och kostnadseffektiva administrativa verktyg.
MKB utvecklar även upphandlingsverksamheten för att möjliggöra långsiktighet och effektivare processer,
exempelvis genom ramavtal, avtalstider och varierade upphandlingsformer. Vi stärker också successivt
organisationen inom upphandling.
6.Kraven ökar på gott ”arbetsgivarskap”
För att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare måste bolaget kontinuerligt arbeta internt såväl som externt
för att behålla och attrahera medarbetare. MKB har under 2018 inlett arbetet med att ytterligare förbättra
de interna processerna kopplade till att vara en attraktiv arbetsgivare och det arbetet kommer fortsätta.
MKB arbetar dagligen för att erbjuda en inkluderande och passionerad arbetsmiljö för att vara en arbetsplats som är intressant för människor i olika åldrar och med olika bakgrund och under 2019 kommer
MKB arbeta med att öka organisationens kunskap om olika funktionsvariationer med särskilt fokus på
personer med psykisk ohälsa. Bolaget planerar också en större satsning på att utveckla ledar- och medarbetarskap genom arbete kring uppdrag och förhållningssätt. MKB kommer även fortsätta att marknadsföra
sig som en attraktiv arbetsgivare externt.

Budgetskrivelse 2020, MKB Fastighets AB

10(12)

Ekonomisk plan
Resultaträkning
Tkr

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

2 313 000

2 450 000

2 555 000

2 661 000

-252 000

-257 000

-262 000

-267 000

-252 000

-257 000

-262 000

-267 000

-1 320 000

-1 319 000

-1 337 000

-1 356 000

-354 000

-384 000

-414 000

-444 000

-1 674 000

-1 703 000

-1 751 000

-1 800 000

387 000

490 000

542 000

594 000

9 000

9 000

7 000

5 000

Finansiella kostnader

-111 000

-140 000

-177 000

-210 000

Resultat

285 000

359 000

372 000

389 000

Resultat exkl. koncernbidrag

285 000

359 000

372 000

389 000

Totala intäkter
Lönekostnader
PO-Pålägg
Övriga personalkostnader
Totala personalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar
Totala övriga kostnader
Resultat exkl. finansnetto
Koncernbidrag erhållna
Koncernbidrag lämnade
Finansiella intäkter

Investeringsprognos
Investering, tkr

Summa

Prognos
2019

Prognos
2020

Prognos
2021

Prognos
2022

Prognos
2023

Prognos
2024

Prognos
2025

1 952 000

2 677 000

2 068 000

2 068 000

2 068 000

2 068 000

1 818 000

1 952 00
0

2 677 00
0

2 068 00
0

2 068 00
0

2 068 00
0

2 068 00
0

1 818 00
0

Bolagets investeringsplan för kommande perioder inkluderar fortsatt produktionsvolym om 750 lägenheter per år, om inte allvarliga svårigheter föreligger. Uppskattade investeringsmedel för detta ändamål har
tagits upp i budgeten. Investeringarna är beräknade före eventuella investeringsstöd.
Finansieringsbehov
Tkr

Prognos
2019

Prognos
2020

Prognos
2021

Prognos
2022

Prognos
2023

Prognos
2024

Prognos
2025

Upplåningsbehov

1 500 000

2 092 000

1 443 000

1 403 000

1 366 000

1 339 000

1 057 000

Mkr

2018

2019

2020

2021

2022

Intäkter

2 206

2 313

2 450

2 555

2 661

Drifts/underhållskostnader

-1 419

-1 497

-1 546

-1 579

-1 613

Avskrivningar/ återförda nedskrivningar

-336

-354

-384

-414

-444
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Mkr

2018

2019

2020

2021

2022

0

-75

-30

-20

-10

Finansnetto

-83

-102

-131

-170

-205

Resultat efter finansnetto

368

285

359

371

388

Kassaflöde före investeringar

512

452

540

579

623

1 536

1 952

2 677

2 068

2 068

1 500

2 127

1 474

1 428

1,16 %

1,23 %

1,31 %

1,41 %

372

372

372

45 000

45 000

45 000

Speciella satsningar

Investeringar

Antagande
Nyupplåning
Snittränta
Driftskostnader
(kr/kvm)
Tillkommande genomsnittsyta kvm,
jmf fg år

42 434

* Speciella satsningar för åren 2020-2022 avser medel till ytterligare underhåll.

Utdelningsprognos
Tkr
Utdelning

Prognos 2019

Prognos 2020

Prognos 2021

Prognos 2022

3 700

3 700

3 700

3 700
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Sammanfattning
Parkeringsövervakning i Malmö AB arbetar på uppdrag av fastighets och gatukontoret och ett samarbetsavtal är tecknat som styr vårt uppdrag.
FGK har sedan i sitt uppdrag att genom vår verksamhet förändra saker som Tekniska nämnden i sin tur
beslutar om. Detta gör att bolaget inte självmant kan besluta om förändringar som påverkar Malmö Stad i
ett omvärldsperspektiv.
Förändringar som skulle möjliggöra förbättringar för Malmö Stad är att man i samband med nybyggnad/utbyggnad av staden reglerar trafiken men främst parkering i området i ett tidigt skede. I många områden råder stor otydlighet vilket gör att bolaget får många klagomål samt många missbelåtna parkörer då
dessa inte förstår den aktuella regleringen eller avsaknad av den. Detta då området ofta är att likna med en
byggarbetsplats vilket skapar svårigheter för byggare såväl som för boende. Bolaget skulle också önska att
bli tillfrågade i större omfattning av vissa tillfälliga såsom fasta regleringar.
Senaste året har bolaget fått tillgång till Transportstyrelsens fordonsuppgifter vilket har haft stor betydelse
för vår verksamhet. Vi kan idag i samband med övervakning hitta skuldbilar i en helt annan omfattning än
tidigare. Vi kan också genom vårt övervakningsprogram övervaka hela staden med bil i syfte att hitta
skuldbilar.
Idag sker all administration avseende fordonsflytt inne på kontoret. Vi kommer under året att ev byta
programvara men även att kunna fullfölja administrationen nästan fullt ut från våra fordon.
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Förändringar i omvärlden
Här besvarar bolaget följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka bolaget under
2020 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser bolaget behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra förbättringar i den egna verksamheten?

Viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden som förväntas påverka bolaget:
Parkeringsövervakning i Malmö AB arbetar på uppdrag av fastighets och gatukontoret och ett samarbetsavtal är tecknat som styr vårt uppdrag.
FGK har sedan i sitt uppdrag att genom vår verksamhet förändra saker som Tekniska nämnden i sin tur
beslutar om. Detta gör att bolaget inte självmant kan besluta om förändringar som påverkar Malmö Stad i
ett omvärldsperspektiv.
Bolaget ska bidra med vår kunskap för att kunna se de förändringar som sker i omvärlden och påpeka
detta för vår uppdragsgivare.
Förändringar som bolaget ser behov av i Malmö stad:
Förändringar som skulle möjliggöra förbättringar för Malmö Stad är att man i samband med nybyggnad/utbyggnad av staden reglerar trafiken men främst parkering i området i ett tidigt skede. I många områden råder stor otydlighet vilket gör att bolaget får många klagomål samt många missbelåtna parkörer då
dessa inte förstår den aktuella regleringen eller avsaknad av den. Detta då området ofta är att likna med en
byggarbetsplats vilket skapar svårigheter för byggare såväl som för boende. Bolaget skulle också önska att
bli tillfrågade i större omfattning av vissa tillfälliga såsom fasta regleringar.
Vi önskar även att staden ser oss som en resurs, då särskilda behov uppstår, och kan då eventuellt använda
oss till annat än just parkeringsövervakning när det egna bolaget eller förvaltningens resurser inte räcker
till. Nytt arbete är påbörjat genom stadsdirektören men många tänker bara egen verksamhet och ser inte
helheten.
.
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Förändring och utveckling av bolagets verksamhet
Här besvarar bolaget följande frågeställningar:
•
•
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling har bolaget genomfört
senaste tiden som har betydelse för kommande år?
Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom
bolaget framöver och varför?
Hur planerar bolaget att finansiera kommande verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller
kvalitetsutveckling?

Verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling som har genomförts den senaste tiden:
Senaste året har bolaget fått tillgång till Transportstyrelsens fordonsuppgifter vilket har haft stor betydelse
för vår verksamhet. Vi kan idag i samband med övervakning hitta skuldbilar i en helt annan omfattning än
tidigare. Vi kan också genom vårt övervakningsprogram övervaka hela staden med bil i syfte att hitta
skuldbilar. Vi har också blivit en mer flexibel organisation där många medarbetare kombinerar viss specialutbildning med traditionell parkeringsövervakning.
Verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling som planeras:
Idag sker all administration avseende fordonsflytt inne på kontoret. Vi kommer under året att ev byta
programvara men även att kunna fullfölja administrationen nästan fullt ut från våra fordon.
Vidare sker ständiga förändringar hur vi ska kunna arbeta allt mer trygghetsskapande och förebyggande.
Regelbundna utbildningstillfällen (3–4/år) sker i syfte att kvalitetssäkra verksamheten. Det kan vara extern
utbildning, eller genom FGK samt egen utbildning. Utbildningen kan också ha bäring på arbetsmiljö eller
ny/förändrad lagstiftning såsom diskrimineringslagen.

Planering av finansiering av verksamhetsförändringar, effektivisering och kvalitetsutveckling:
Förändringarna ryms inom egen budget. Skulle större förändringar ske genom Tekniska nämndens beslut,
som bolaget ej kunnat förutse, kommer medel att yrkas av FGK till detta ändamål. Här kan det röra sig
om ändrade tjänstgöringstider, teknikutveckling till följd av diverse investeringar på FGK samt kvalitetsutveckling av befintliga system.
De förändringar som bolaget själva finansierar handlar mycket om utrustning med bäring på vår trygghet
och arbetsmiljö. Dessa investeringar bekostar vi i normalfallet själva.
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Ekonomisk plan
Resultaträkning
Tkr

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

Totala intäkter

45 716

47 087

48 499

49 954

Lönekostnader

-34 161

-35 186

-36 241

-37 328

Totala personalkostnader

-34 161

-35 186

-36 241

-37 328

Övriga kostnader

-10 332

-10 642

-10 961

-11 290

-627

-470

-365

-149

-10 959

-11 112

-11 326

-11 439

596

789

932

1 187

-45

-46

-47

-48

Resultat

551

743

885

1 139

Resultat exkl. koncernbidrag

551

743

885

1 139

PO-Pålägg
Övriga personalkostnader

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

Investeringsprognos
Investering, tkr

Prognos
2019

Handterminaler

471

Prognos
2020

Prognos
2022

Prognos
2023

Prognos
2024

520

Kameror
Summa

Prognos
2021

550

200
471

Prognos
2025

250

200

520

250

550

Finansieringsbehov
Tkr
Upplåningsbehov

Prognos
2019

Prognos
2020

Prognos
2021

Prognos
2022

Prognos
2023

Prognos
2024

Prognos
2025

0

0

0

0

0

0

0
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Sammanfattning
Bolaget står inför en större expansionsfas där behovet av kompetenskompletteringar är av väsentlig betydelse. Under 2018 rekryterades en miljö och klimatstrateg tillsammans med en byggprojektledare. Under
2019 har organisationen kompletterats med en kommunikationschef.
Med start år 2020 ska bolaget inom fem år färdigställa 5st parkeringsanläggningar om totalt 2800 platser.
Framtida nyupplåning, tillsammans med ett högre ränteläge kommer att utsätta bolaget för ekonomisk
påfrestning under kommande nyinvesteringsperiod. ( ca 5 år).
Vid en fortsatt högkonjunktur inom byggsektorn riskerar planerade parkeringsanläggningar att fördyras.
Ytterligare belåning om 400 miljoner kr utöver dagens låneram om 600 miljoner kr kommer att erfordras
för att finansiera de nya parkeringsanläggningarna.
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Förändringar i omvärlden
Här besvarar bolaget följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka bolaget under
2020 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser bolaget behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra förbättringar i den egna verksamheten?

Viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka bolaget under 2020 och
framåt:
Framtida nyupplåning om ca 400 miljoner kr, tillsammans med ett högre ränteläge kommer att utsätta
bolaget för ekonomisk påfrestning under kommande nyinvesteringsperiod. ( ca 5 år).
Vid en fortsatt högkonjunktur inom byggsektorn riskerar planerade parkeringsanläggningar att fördyras.
Vilka förändringar ser bolaget behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra förbättringar i den egna verksamheten:
Bolaget hade uppskattat en större förståelse för behovet av parkering vid nyetablering av framförallt kontor och verksamhetslokaler.
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Förändring och utveckling av bolagets verksamhet
Här besvarar bolaget följande frågeställningar:
•
•
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling har bolaget genomfört
senaste tiden som har betydelse för kommande år?
Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom
bolaget framöver och varför?
Hur planerar bolaget att finansiera kommande verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller
kvalitetsutveckling?

Verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling som bolaget har genomfört
senaste tiden som har betydelse för kommande år:
Bolaget står inför en större expansionsfas där behovet av kompetenskompletteringar är av väsentlig betydelse. Under 2018 rekryterades en miljö och klimatstrateg tillsammans med en byggprojektledare. Under
2019 har organisationen kompletterats med en kommunikationschef.
Under 2018 startades ett digitaliseringsprojekt med syfte att effektivisera övervakning och betalning från
kund.
Med start år 2020 ska bolaget inom fem år färdigställa 5st parkeringsanläggningar om totalt 2800 platser.
Verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling som pågår eller planeras
inom bolaget framöver:
Ytterligare förstärkning inom bolagets byggorganisation planeras under 2019. För att ytterligare utveckla
kundservicen kommer en kundportal att lanseras under 2019.
Hur planerar bolaget att finansiera kommande verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller
kvalitetsutveckling:
Kostnader för effektivisering inom övervakning, kundportal samt betalning från kund förväntas understiga besparingspotentialen.
Nyrekryteringarna bedöms initialt belasta resultatet men allteftersom men i takt med att ytterligare parkeringsanläggningar färdigställs kommer resultatet att återställas och öka.
Ytterligare belåning om 400 miljoner kr utöver dagens låneram om 600 miljoner kr kommer att erfordras
för att finansiera de nya parkeringsanläggningarna.
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Ekonomisk plan
Resultaträkning
Tkr

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

Totala intäkter

353 267

367 676

381 966

397 989

Lönekostnader

-48 754

-51 192

-52 727

-54 309

-48 754

-51 192

-52 727

-54 309

-240 068

-249 670

-259 657

-270 045

-18 183

-18 910

-19 667

-21 153

-258 251

-268 580

-279 324

-291 198

46 262

47 904

49 915

52 482

-20 000

-20 000

-20 000

-20 000

-7 750

-8 800

-10 540

-15 275

Resultat

18 512

19 104

19 375

17 207

Resultat exkl. koncernbidrag

38 512

39 104

39 375

37 207

PO-Pålägg
Övriga personalkostnader
Totala personalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar
Totala övriga kostnader
Resultat exkl. finansnetto
Koncernbidrag erhållna
Koncernbidrag lämnade
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Investeringsprognos
Investering, tkr

Prognos
2019

Hyllie Allé lokal

-9 000

Solcellsanläggningar

-5 000

Renovering Phus Anna
Flytt av anläggning

Prognos
2020

Prognos
2021

-10 000

-10 000

Prognos
2022

Prognos
2023

Prognos
2024

Prognos
2025

-13 000
-2 400

Nya anläggningar

-10 000

-60 000

-73 000

-89 000

-288 000

-218 500

0

Större underhåll

-28 900

-44 000

-26 000

-30 000

-14 000

-18 000

-18 000

35 000

20 000

28 000

30 000

40 000

90 000

75 000

-33 300

-94 000

-81 000

-89 000

-262 000

-146 500

57 000

Inbetalda parkeringslösen

Summa
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Finansieringsbehov
Tkr
Upplåningsbehov

Prognos
2019

Prognos
2020

Prognos
2021

Prognos
2022

Prognos
2023

0

50

100

150

100

Prognos
2024

Prognos
2025

Avser nyupplåning utöver beviljad kreditram om 600 mio

Total investeringsutgift för nya parkeringsanläggningar fram till 2024 beräknas till 738,5 miljoner kr.
Total investeringsutgift för större underhåll och övriga investeringar 210,3 miljoner kr.
Beräknade parkeringslösen inbetalningar 243 miljoner kr.
Netto investeringsutgift fram till 2024 705,8 miljoner kr.
Finansieras genom 150 miljoner befintligt låneutrymme, utökat låneutrymme om 400 miljoner, summa
kassaflöde 240 miljoner.
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Sammanfattning
Förslag till budget för revisorernas verksamhet ska enligt kommunallagen 11 kap 8 § upprättas av fullmäktiges presidium.
Fullmäktige svarar för att revisionen har tillräckliga resurser att genomföra revisionsuppdraget enligt
kommunallagen och god revisionssed. Granskningen ska vara så omfattande att revisorerna kan avge ett
väl underbyggt uttalande i revisionsberättelsen. Kommunallagen fastställer att revisorerna årligen i den
omfattning som följer av god revisionssed ska granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas
verksamhet. På samma sätt, genom lekmannarevisorer, granskar de även verksamheten i de kommunala
bolagen. En väl fungerande revision och ett tydligt ansvarsutkrävande är viktiga delar i den kommunala
självstyrelsen och den lokala demokratin. Ett otillräckligt revisionsanslag försvagar revisionen.
Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på fullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt
också för medborgarna. Med sin granskning och prövning bidrar revisionen till en effektiv verksamhet
samt att värna demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet.
Revisorerna ska årligen pröva och uttala sig om ansvarstagandet för samtliga revisionsobjekt, det vill säga
styrelser, nämnder och fullmäktigeberedningar. Uppdragets bredd ställer krav på helhetssyn i riskanalys,
granskning och prövning. Riskanalysen syftar till att identifiera och analysera de största riskerna i verksamhet, funktioner och processer. Analysen utgår från kommunens eller det kommunala företagets verksamhet, förutsättningar och struktur.
Malmö stad är en expansiv kommun som står inför en rad ekonomiska och demografiska utmaningar.
Den prognostiserade befolkningsökningen för med sig behov av en utbyggnad av kommunala verksamheter. Verksamhetens kostnader bedöms öka i snabbare takt än intäkterna och det finns ett betydande
investerings- och finansieringsbehov. Revisorerna har därav uppmärksammat fullmäktige på nödvändigheten av ett starkt fokus på tydlig ekonomisk styrning och kontroll av den löpande verksamheten. Revisorerna har i sin riskanalys och genom sina granskningar identifierat risker och brister inom bl.a. intern kontroll, verksamheternas måluppfyllelse och kostnadsutveckling, t.ex. kostnaderna för hemlöshet och ekonomiskt bistånd.
Intern kontroll, måluppfyllelse och ekonomi är centrala områden som revisionen behöver granska ingående för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan till kommunfullmäktige.
Revisorernas årliga granskning består av tre delar: grundläggande granskning, fördjupad granskning och
granskning av delårsrapport och årsredovisning. Inom samtliga delar krävs en kontinuerlig omvärldsbevakning samt kompetensutveckling och anpassning av granskningsprogram utifrån förändringar i lagstiftning och styrdokument. Den pågående digitaliseringen kommer att kräva investeringar i alla verksamheter
och innebär även behov av metod- och kompetensutveckling inom revisionens verksamhet.
Metodutveckling sker kontinuerligt för att säkerställa att granskningar genomförs med hög kvalitet och
skapar ett mervärde i verksamheterna. Under 2019 kommer granskningsprogram och rapportmallar att
revideras för att ytterligare stärka revisionens angreppsätt och tydliggöra granskningarnas resultat. Ett
kritiskt, reflekterande och analytiskt tänkande genom hela revisionsprocessen, även till det egna arbetet,
bidrar till att revisionsmetoderna kan utvecklas och bli mer effektiva.
Revisorskollegiets uppdrag är omfattande och en arbetsfördelning har därför skett mellan revisorerna.
Revisorerna är indelade i fyra styrgrupper som har ett särskilt ansvar för att bevaka vissa nämnder och för
att bereda fördjupade granskningar inför beslut i revisorskollegiet. Det innebär att mötesfrekvensen är
högre än i en kommunal nämnd. Arvodesreglementet som fullmäktige beslutade om i december 2018
innebär högre kostnader än tidigare för mötesarvoden.
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Förändringar i omvärlden
Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under
2020 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra förbättringar i den egna verksamheten?

Granskningen ska vara så omfattande att revisorerna årligen kan pröva och uttala sig om ansvarstagandet
för samtliga revisionsobjekt, det vill säga styrelser, nämnder och fullmäktigeberedningar. Uppdragets
bredd ställer krav på helhetssyn i riskanalys, granskning och prövning. Riskanalysen syftar till att identifiera
och analysera de största riskerna i verksamhet, funktioner och processer. Analysen utgår från kommunens
eller det kommunala företagets verksamhet, förutsättningar och struktur.
Malmö stad är en expansiv kommun som står inför en rad ekonomiskt och demografiska utmaningar.
Verksamhetens kostnader bedöms öka i snabbare takt än intäkterna och det finns ett betydande investerings- och finansieringsbehov. Revisorerna har därav uppmärksammat fullmäktige på nödvändigheten av
ett starkt fokus på tydlig ekonomisk styrning och kontroll av den löpande verksamheten. Revisorerna har i
sin riskanalys och genom sina granskningar identifierat risker och brister inom bl.a. intern kontroll, verksamheternas måluppfyllelse och kostnadsutveckling, t.ex. kostnaderna för hemlöshet och ekonomiskt
bistånd.
Intern kontroll, måluppfyllelse och ekonomi är centrala områden som revisionen behöver granska ingående för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan till kommunfullmäktige.
Revisorernas årliga granskning består av tre delar: grundläggande granskning, fördjupad granskning och
granskning av delårsrapport och årsredovisning. Inom samtliga delar krävs en kontinuerlig omvärldsbevakning samt kompetensutveckling och anpassning av granskningsprogram utifrån förändringar i lagstiftning och styrdokument. Ett exempel på förändrad lagstiftning är Lagen om kommunal bokföring och
redovisning (LKBR) som trädde i kraft den 1 januari 2019.
Revisorskollegiets uppdrag är omfattande och en arbetsfördelning har därför skett mellan revisorerna.
Revisorerna är indelade i fyra styrgrupper som har ett särskilt ansvar för att bevaka vissa nämnder och för
att bereda fördjupade granskningar inför beslut i revisorskollegiet. Det innebär att mötesfrekvensen är
högre än i en kommunal nämnd. Arvodesreglementet som fullmäktige beslutade om i december 2018
innebär högre kostnader än tidigare för mötesarvoden.
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Förändring och utveckling av nämndens verksamhet
Här besvarar nämnden följande frågor:
•
•
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling har nämnden genomfört
senaste tiden som har betydelse för kommande år?
Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom
nämnden framöver och varför?
Hur planerar nämnden att finansiera kommande verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller
kvalitetsutveckling?

Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på fullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt
också för medborgarna. Med sin granskning och prövning bidrar revisionen till en effektiv verksamhet
samt att värna demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet.
Metodutveckling sker kontinuerligt för att säkerställa att granskningar genomförs med hög kvalitet och
skapar ett mervärde i verksamheterna. Under 2019 kommer granskningsprogram och rapportmallar att
revideras för att ytterligare stärka revisionens angreppsätt och tydliggöra granskningarnas resultat. Ett
kritiskt, reflekterande och analytiskt tänkande genom hela revisionsprocessen, även till det egna arbetet,
bidrar till att revisionsmetoderna kan utvecklas och bli mer effektiva.
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Begäran om investeringsram
I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2020 med plan för 2021-2025.
Revisorskollegiet har inga planerade investeringar för 2020 och ser i dagsläget inte heller något behov av
en investeringsram för 2021-2025.
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Sammanfattning
Denna budgetskrivelse utgör nämndens information till kommunstyrelsen inför beredning av förslag till
budget till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges budget kommer att avse budgetåret 2020 med plan
för 2020-2022.
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 flera utmaningar kopplade till den växande staden och befolkningsökningen. Den ökade byggtakten och förtätningen av staden innebär svårigheter att utföra ordinarie underhåll av stadsrummet. Den ökade befolkningen leder till ökat behov av renhållning samt att de offentliga
tjänsterna ökar i form av fler samtal till kontaktcenter, fler färdtjänstkunder samt att fler elever skapar
behov av fler skolmåltider och skollokaler.
En viktig prioritering är den hållbara staden där servicenämnden bidrar till ökad förnyelsebar energi, hållbara transporter och att öka andelen ekologisk mat som serveras inom skolverksamheten.
Serviceförvaltningen har i budgetskrivelsen 2020 identifierat ett investeringsbehov för 2020 på totalt 2 000
mnkr, varav beslutade investeringar 785 mnkr och planerade investeringar 1 025 mnkr samt 148 mnkr i
investeringsunderhåll och 42 mnkr i markhanteringskostnader.
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Förändringar i omvärlden
Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under
2020 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra förbättringar i den egna verksamheten?

Servicenämnden är Malmö stads interna serviceorgan, vars roll är att ha hand om serviceverksamheter
som utförs i kommunal regi samt att förvalta och producera stadens fastigheter. Till sin hjälp har servicenämnden serviceförvaltningen. Serviceförvaltningens intäkter regleras via överenskommelser och avtal
med övriga förvaltningar och kommunala bolag. Det innebär att förvaltningen generellt sett inte får någon
pris- och lönekompensation från kommunfullmäktige.
Servicenämnden beskriver här utmaningar för 2020 och planperioden 2021–2022. Gemensamt för utmaningarna är att de berör stora delar av förvaltningens verksamhet samt att de har konsekvenser för förvaltningens ekonomi. Riktningen framåt är att skapa ett Malmö, en sammanhållen stad. Nämndens uppgift
blir att bidra till stadens helhetsuppdrag och ge ökad service till övriga nämnder. Som serviceorgan för
nämnder och kommunala bolag är servicenämnden ofta en viktig del av lösningen.
Stadens tillväxt och förtätning
Fler människor på samma yta påverkar driften av stadsrummet
Befolkningsökningen ställer krav på staden som helhet och på servicenämnden som ansvarig för drift och
underhåll av delar av den offentliga miljön. Den ökande byggtakten och förtätningen av staden innebär
svårigheter för servicenämnden att utföra ordinarie underhåll av stadsrummet under vardagar och dagtid.
Förtätningen försvårar 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. Nämnden ser
behov av ökad samverkan med övriga tekniska nämnder.
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.
Den ökande befolkningen påverkar behoven av renhållning. Servicenämnden gör bedömningen att kostnaderna för renhållning kommer att öka under perioden om kvalitetsnivån ska bibehållas för Malmöborna.
Servicenämnden är beredd att ta ansvar om nämnden får ett sådant uppdrag. En ökning av renhållningen
innebär också ett ökat behov av medarbetare.
Stadens tillväxt och förtätning ställer krav mot varandra
Översiktsplanens målsättning om att förtäta staden gör att olika ambitioner och kommunala krav ställs
mot varandra. Det är inte alltid enkelt att förena olika kommunala krav i ett specifikt projekt, till exempel
miljö- och energikrav, grönytefaktor, lekvärdesfaktor eller buller. Dessutom ställs krav på att vara kostnadseffektiv. Utmaningen ligger i att samordna och balansera det som är möjligt att genomföra i relation
till det överordnade målet. Ur ett Malmö stad-perspektiv är det inte självklart vilka behov som ska väga
tyngst och vilka som ska få företräde.
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 LSS-boenden.
Fler som bor i Malmö ger ökat behov av offentliga tjänster
Befolkningsökningen leder också till att volymen på de offentliga tjänsterna ökar. Servicenämnden kan
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bland annat bli berörd genom fler samtal till Malmö stads kontaktcenter, fler färdtjänstkunder samt att fler
elever skapar behov av fler skolmåltider och skollokaler.
Genom digitalisering kan stadens verksamheter bli mer tillgängliga och effektiva. Malmö kommer under
perioden att behöva skapa nya smarta välfärdslösningar. 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 arbetar för människor. Vilket påverkar både nämndens egen digitalisering och den verksamhet
som servicenämnden utför för staden. Även inom områden som transporter, bostäder och energi efterfrågas nya, smartare och effektivare lösningar.
En hållbar beredskap kring samhällsviktig verksamhet
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. Servicenämnden 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.
Att bygga staden hel och hållbar
Ökat nyttjande av stadens lokaler kan bidra till skapandet av en hållbar stad
Det är fortsatt stort behov av nya skolplatser. Behovet hanteras dels genom nyproduktion och dels genom
ökat nyttjande av befintliga lokaler. Antalet barn i staden förändras över tid vilket innebär att behoven av
skollokaler varierar. Kostnaden och tidsåtgången för en anpassning eller tillbyggnad kan hållas nere om
den ursprungliga byggnaden är planerad för ändrad användning.
Behoven av att samverka och samutnyttja resurser ökar, både inom staden och tillsammans med andra
aktörer. Stadsövergripande samarbete behövs som leder till ett effektivt utnyttjande av stadens fastigheter.
Samutnyttjande kan förklaras som att en och samma fysiska plats används till olika aktiviteter av olika
grupper. Samutnyttjande som metod kan användas på flera miljöer i staden, inne såväl som ute, och kan i
många fall föra med sig positiva samhällsnyttor. Ett exempel på samutnyttjning är att öppna upp skolors
lokaler med syftet att ökad aktivitet på kvällar och helger ska leda till minskad vandalisering.
En av servicenämndens utmaningar är att säkerställa att kommunens fastighetsbestånd är hållbart, ur både
miljö- och underhållsperspektiv. När trycket på bland annat skolor, förskolor och fritidsanläggningar ökar
kommer de byggnader som servicenämnden förvaltar nyttjas i högre grad och kanske också under större
delar av dagen. Detta medför slitage och begränsar möjligheten att få tillträde för att genomföra underhåll.
Samtidigt kan Malmö stads lokaler spela en roll i arbetet med att binda 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 ska förutsättningarna vara lika i stadens lokaler.
Investeringsstyrning
För att fortsätta utvecklingen av planering, prioritering och uppföljning inom investeringsområdet behöver Malmö stad ta ett helhetsgrepp över investeringsstyrningen. Prioritering inom hela stadens investeringsvolym blir allt mer viktigt och enskilda projekt måste ställas i relation till andra viktiga utbyggnadsområden för staden.
Ett förvaltningsövergripande projektarbete har initierats och nämnden anser att det är viktigt att arbetet
fortgår. Investeringsstyrningen och lokalförsörjningsprocessen måste länkas samman till en helhet. En
sammanhållen stadsutvecklingsprocess är avgörande.
Skyfall ställer ökade krav på klimatanpassade lokaler
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Skyfall leder till att riskerna för översvämningar ökar. Servicenämnden måste under perioden fokusera på
att klimatanpassa både befintliga fastigheter och nybyggnationer. Klimatanpassningen kan exempelvis
handla om gröna tak och att ersätta hårda ytor med ytor som släpper igenom regnvatten. På så sätt bidrar
servicenämnden till ett mer robust Malmö. Den takt som klimatanpassningarna ska genomföras på kommer att påverka kostnadsbilden.
Krav på att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan
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.
Förnyelsebar energi
Servicenämnden har sedan 2014 haft som mål att minska mängden köpt energi och öka andelen egenproducerad förnybar energi. Nämnden kommer under perioden undersöka fler möjligheter till att använda
solenergi för att nå målet om att förse Malmö stads egna verksamheter med 15 procent solenergi till 2030.
I nuläget innebär utökningen till 15 procent att intäkterna inte kommer att täcka utgifterna under solcellsanläggningens livstid. Teknikutvecklingen går framåt och tekniken bör bli mer kostnadseffektiv. Kostnadsbilden kommer att följas med att takten i solcellsutbyggnaden ökas.
För att minska andelen köpt energi i staden har servicenämnden även satsat på egenproducerad energi i
form av vindkraft.
Energieffektiviseringar
Energieffektivisering är ett viktigt delmål i Malmö stads miljöprogram för perioden 2009–2020. Syftet är
att energianvändningen ska minska på tio år. Servicenämnden bidrar genom att energieffektivisera både
befintliga och nya byggnader. Den totala energianvändningen för en fastighet är beroende av andra faktorer som servicenämnden inte själva styr över, som elanvändningen för elektronik och belysning. Energistatistik visar att det behövs satsningar 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.
Hållbara transporter
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.
Ekologiskt hållbart byggande och giftfri miljö
Servicenämnden fortsätter under perioden sitt arbete för att bidra till en hållbar stadsutveckling och ekologiskt hållbart byggande inom ramen för den nya Miljöbyggstrategin och Malmö stads ambition rörande
klimatneutralt byggande.
Nämnden fortsätter också sitt arbete för att bidra till en giftfri miljö genom att inventera och fasa ut farliga
kemitekniska produkter, bygga nybyggnadsprojekt med fokus på sunda material och att analysera effekten
av arbetet.
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 all mat som
serveras eller beställs (monetärt värde) av Malmö stad ska vara ekologisk år 2020. Efter halvtidsutvärdering av policyn beslutade kommunstyrelsen 2017 att godkänna rekommendation om att tolkningen av ”all
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mat” innebär 90 procent, med anledning av att hänsyn bör tas till begränsningar i olika verksamheter.
Begränsningar kan innebära exempelvis tillgången till ekologiska råvaror samt specialprodukter för matgäster med matallergier.
Det finns risk för konflikt mellan policyns mål och mål om nöjda matgäster. För att nå policyns mål med
minskade växthusgasutsläpp förändras menyerna till att innehålla mer växtbaserade maträtter vilket kan
påverka matgästernas acceptans för maten. En lägre acceptans för maten kan leda till att matgästerna äter
mindre och därmed inte får den energi de behöver för att må bra under skoldagen.
Det finns också en risk för större mängd tallrikssvinn.Det kan också finnas en konflikt mellan de båda
målen i policyn om ökad andel ekologiskt och minskad mängd växthusgasutsläpp eftersom vissa växtbaserade råvaror som är klimatsmarta inte finns att tillgå från ekologisk produktion.
Arbete och utbildning
Under perioden kan staden komma att göra riktade satsningar på att få fler Malmöbor i arbete. Under
senaste åren har ett antal olika arbetsmarknadsinsatser genomförts, såsom extratjänster och enkla jobb.
För att nämnden ska kunna erbjuda platser inom befintlig verksamhet eller starta upp nya arbetslag behöver verksamheten förberedelsetid att ställa om.
Samarbeten med andra nämnder har historiskt sett varit positiva och detta kommer att fortsätta. Trygghetspatrullerna där tekniska nämnden, arbetsmarknads- och socialnämnden samt servicenämnden samarbetar är ett exempel på detta. Fokus har legat på så kallade trygghetspatruller som haft sin placering över
hela staden med huvudsyftet att bidra till trygghet och renhållning i sina områden. Nämnden framhåller att
det är viktigt att sådana uppdrag beskrivs i servicenämndens funktionsbeskrivning med tekniska nämnden.
Malmö är en ung stad med många ungdomar och unga vuxna, och nämnden bidrar till sysselsättningen
genom att erbjuda platser inom ung i sommar och sommarpraktiker. Med servicenämndens breda verksamhet och kompetens kan det bli inspirerande för ungdomar att praktisera i verksamheten. När praktiska
gymnasielinjer får minskat antal sökande eller läggs ned så påverkar det rekryteringen. Det handlar om
brist på exempelvis kockar, förare och anläggningsarbetare. Förvaltningen samarbetar med grundskoleförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen för att locka ungdomar att utbilda sig till
dessa yrken.
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Förändring och utveckling av nämndens verksamhet
Här besvarar nämnden följande frågor:
•
•
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling har nämnden genomfört
senaste tiden som har betydelse för kommande år?
Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom
nämnden framöver och varför?
Hur planerar nämnden att finansiera kommande verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller
kvalitetsutveckling?

Pågående och planerad utveckling och effektivisering av verksamheten
Sedan 2013 har serviceförvaltningen arbetat med servicekulturen genom serviceakademien, som ska vara
ett paraply för allt kulturstärkande arbete i förvaltningen och som ska samordna utbildningar, forum och
kollegialt lärande.
Under 2018 blev förvaltningens medarbetarstrategi klar. Arbetssättet präglades av den grundläggande
principen att det är medarbetarna själva som gemensamt kan definiera vad de behöver för ett gott medarbetarskap. Under 2020 är det dags att omvärdera serviceförvaltningens ledarstrategi. Ledarstrategin utgår
ifrån tre perspektiv – att leda sig själv, leda andra och leda verksamheten – och har tagits fram i syfte att
bygga och utveckla en gemensam grund i ledarskapet.
I arbetet med kundorienterad förbättring ligger fokus på att utforska förvaltningens kunddialog. Arbetet
kommer att fokusera på hur förvaltningen kan arbeta mer proaktivt i samarbete med övriga förvaltningar i
ömsesidig dialog. Förvaltningen har påbörjat och kommer fortsatt under perioden anpassa befintlig organisation för att med enkelhet kunna anpassa uppdraget efter när staden växer.
Nya verksamheter och ny teknik
Under 2019 startar serviceförvaltningen kontaktcenter. Verksamheten förväntas leda till högre effektivi-tet
och likvärdig hantering av medborgarna. För att nå dit krävs en samstämmig vision och en stark gemensam vilja hos både förtroendevalda och tjänstepersoner. Under 2019 startar Malmö stads tredje redovisningsenhet och därmed finns förutsättningar för gemensamt arbetssätt i staden.
Genom digitalisering kan kommunens verksamheter bli mer tillgängliga och effektiva. Malmö kommer
under perioden att behöva skapa nya smarta välfärdslösningar. Inom tjänstesektorn bidrar automatiseringen till att maskiner i allt snabbare takt ersätter, kompletterar och arbetar med människor. Vilket påverkar
både nämndens egen digitalisering och den IT-verksamhet som servicenämnden utför för staden.
Förbättringar inom arbetsmiljön är en del av verksamhetsutvecklingen
Arbetsmiljön fortsätter att vara en av de viktigaste förutsättningarna för att förvaltningen ska kunna behålla sina medarbetare, samt att attrahera nya. Utvecklingen av arbetsmiljön behöver i hög grad flätas
samman med verksamhetsutvecklingen. Förvaltningen behöver belysa särskilt framgångsrika arbetssätt
och stödja verksamheter med arbetsmiljöutmaningar. Utvecklingsinsatser och stöd kommer att behovsanpassas och till stor del handla om organisatoriska förutsättningar för en god arbetsmiljö, däribland ledarskap.
Serviceförvaltningen har flertal verksamheter med fysiskt tunga arbeten, arbete som sker i miljöer med
buller och arbetsmoment som kräver arbetsmaskiner eller arbetsfordon. Förvaltningen arbetar med ergonomisk genomgång av lokaler och maskiner och har ett särskilt fokus på vibrationer. Genom att ta tillvara
på digitaliseringen och nyttja maskiner kan förvaltningen minska att medarbetare utsätts för monotona
arbeten.
Vid nybyggnation och ombyggnation av skolor anpassas köken för mer tillagning på plats. Förändringen
leder till bättre kvalité genom att maten lagas nära matgästen och att varmhållningstiden minskas. DessuBudgetskrivelse 2020, Servicenämnden
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tom förbättras arbetsmiljön och det skapar stolthet och matlagningsglädje för medarbetarna vilket gör
skolrestauranger till en attraktiv arbetsgivare.
Servicenämnden fortsätter satsningen på heltid som norm. Sedan 2018 pågår ett projekt på avdelningen
skolrestauranger där samtliga medarbetare som önskat, cirka 115 medarbetare, erbjudits heltidstjänst inom
ramen för budget. De timmar som på detta sätt tillförts verksamheten används till att ersätta befintlig korttids- och långtidsfrånvaro. Projektet har kommit till genom ett tätt samarbete mellan arbetsgivare och
fackliga företrädare. Projektet innebär ett förändrat arbetssätt och utvärderas löpande för att säkerställa att
resurser används optimalt.
Arbetstagare är idag mer rörliga på arbetsmarknaden. Det ställer krav på förvaltningen som arbetsgivare
att vara attraktiv för nya medarbetare. Men även att kompetensförsörja och fortsatt stimulera medarbetare
till att stanna inom organisationen. Malmö stads arbetsgivarvarumärke är därför en viktig fråga.
Förvaltningen har flertal verksamhetssystem som helt behöver bytas ut eller uppdateras under perioden.
Uppdaterade verksamhetssystem leder till säkrare drift och ökad användarvänlighet för medarbetare.
Dessa förändringar kommer att finansieras genom effektiviseringar i verksamheten.

Pågående och planerade investeringar
I riktlinjerna kring investeringsramarna framhålls att nämnderna ska planera och prioritera utifrån den
tilldelade investeringsramen under hela planeringsperioden. Målet om en hållbar ekonomisk utveckling
sätter indirekt en gräns för investeringsverksamhetens omfattning i staden. Det väcker frågan om stadens
höga investeringsvolym och om kommunen själv ska investera i så hög grad, eller om det är lämpligare att
sprida riskerna för utbyggnaden på fler aktörer.
Behov av gemensam målbild
Malmö stad växer snabbt och det är en utmaning att vara kostnadseffektiv samtidigt som krav på funktioner och färdigställandetider ökar. Ett exempel på detta är utbyggnaden av förskolor och grundskolor.
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.
Serviceförvaltningen, tillsammans med de beställande förvaltningarna, Lokal i Malmö (LiMa), och representant från stadskontoret, fortsätter med att ha avstämningsmöten gällande servicenämndens investeringsutrymme. Avstämningarna med respektive förvaltning har genomförts mars/april 2019 med fokus på
att säkerställa en samsyn mellan serviceförvaltningens investeringsbehov för perioden 2019 - 2025 och de
beställande förvaltningarnas behov både gällande investeringsbelopp och beskrivning av det ingående
investeringsbehovet. Upptagna investeringar i servicenämndens äskande finns även beskrivna i beställande
nämnders budgetskrivelser.
Erfarenhetsmässigt vet serviceförvaltningen att projekten är svårbedömda i tiden vilket kan komma att
påverka hur kostnaderna fördelas över perioden.
Investeringsbehov 2020 - 2025
Budgetskrivelse omfattar perioden 2020–2025. Investeringar som avslutas under 2019 är inte med i planen
för kommande period. Investeringarna redovisas per förvaltning samt i beslutade respektive planerade
investeringar. Gruppen beslutade investeringar omfattar investeringar objektsgodkända av kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige till och med 31 mars 2019 samt beslutade investeringar på servicenämndens delegation (investeringar under 15 mnkr).
Serviceförvaltningen har i budgetskrivelsen 2020 identifierat ett investeringsbehov för 2020 på totalt 2 000
mnkr, varav beslutade investeringar 785 mnkr och planerade investeringar 1 025 mnkr samt 148 mnkr i
investeringsunderhåll och 42 mnkr i markhanteringskostnader.
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Markhantering
Markhanteringskostnader som bedöms vara värdehöjande för fastigheten inryms i servicenämndens äskade ram med 42 mnkr för att överföras till fastighets- och gatukontoret i samband med färdigställandet.
Markhanteringskostnader i samband med nya exploateringsområden är inte med i servicenämndens budgetäskande utan hanteras av tekniska nämnden. Markhanteringskostnader i samband med om- och tillbyggnad på befintliga fastighetsobjekt, se rubriken Driftskonsekvenser.
Serviceförvaltningen vill lyfta att hanteringen av markhanteringskostnader i befintliga objekt kommer att
påverka stadsfastigheter. Uppdelning i resultat- och investeringspåverkandesanering samt om kostnaden
ska belasta servicenämnden eller tekniska nämnden innebär ett förändrat arbetssätt. Samarbetet med fastighets- och gatukontoret behöver tydliggöras och förstärkas.
Grundskoleförvaltningen
Investeringarna för investeringstypen grundskolor uppgår år 2020 till totalt 696 mnkr. Av dessa är 563
mnkr hyresgrundande mot hyresgäst, 423 mnkr för redan beslutade projekt och 140 mnkr för planerade
projekt.
30 mnkr avser utrustning av skolkök, 12 mnkr är redan beslutade projekt samt 18 mnkr planerade projekt.
I samband med ombyggnadsarbeten på Monbijouskolan, Österportskolan och Slottstadens genomförs
beslutade åtgärder som ventilation och inre underhållsarbeten, totalt 103 mnkr. Dessa är att betrakta som
reinvesteringar.
Beslutade grundskolor som beräknas vara klara 2020 och framåt
Nybyggnation av en grundskola i Västra Varvsstaden, Neptuniskolan, årskurs 6 - 9, 550 platser med tillhörande gymnastikhall beräknas vara klar maj 2020.
Befintliga Annebergsskolan har rivits för att ge plats åt en ny F-6 skola anpassad för 630 platser, ett tillskott med 350 platser med färdigställande inför höstterminen 2020.
Malmö Idrottsgrundskola, MIGR, vid Malmö stadion planeras vara färdigställd hösten 2021. Skolan beräknas tillföra cirka 200 nya platser.
Ett omtag har gjorts gällande Djupadalsskolan som anpassas för att uppfylla dagens tekniska normer för
en skola. Projektet innefattar ny-, om- och tillbyggnad av befintlig skola samt ombyggnation av Wastagården. Inga tillkommande platser skapas i och med om- och tillbyggnaden utifrån skolans nuvarande elevantal. Dagens platser uppfyller dock inte gällande behov och krav och utgörs delvis av paviljonger som är
planerade att avvecklas i samband med om- och tillbyggnaden. Beräknat färdigställande är sommaren
2021.
Nybyggnation av Nya Högaholmsskolan pågår och beräknas vara klar maj 2021. Den nya skolan byggs
bredvid den nuvarande Högaholmsskolan och kommer att omfatta årskurs F-6. Samtidigt byggs ett nytt
mottagningskök och gymnastikhall. Skolan kommer att medge 525 - 630 platser, vilket är en utökning av
befintliga platser.
Monbijouskolan kommer att renoveras. Till största del är projektet en reinvestering som bekostas av servicenämnden, vilken inte kommer påverka hyreskostnaden för hyresgästen. Projektet innehåller även en
mindre verksamhetsanpassning vilken kommer bekostas av hyresgäst genom tilläggsavtal. Projektet beräknas vara klart sommaren 2021.
Renoveringen av Österportskolans ventilationssystem beräknas vara klar 2021. Åtgärderna som avser
tekniska installationer, som har uppnått sin tekniska livslängd, finansieras som en reinvestering av servicenämnden och påverkar därmed inte hyreskostnaden för hyresgästen. Projektet innehåller även en mindre
verksamhetsanpassning vilket kommer att bekostas av hyresgäst genom tilläggsavtal.
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Om- ny- och tillbyggnad av Slottstadens skola planeras färdigställas sommaren 2022. Skolan beräknas
tillföra 300 nya platser. Slottstadens skola består idag av byggnaderna A-G. Projektet omfattar även rivning av skolans lägre byggnader (C-F) för att möjliggöra en ny byggnad i tre plan, kommande byggnad C.
Befintlig gymnastikhall kommer att utökas och kvarstående byggnader kommer att renoveras och verksamhetsanpassas.
Planerade grundskolor som beräknas vara klara 2022 och 2023
Om-, till- och nybyggnation av Kungshögsskolan i Oxie innefattar även rivning av del av befintlig skola.
Antalet platser kommer att utökas från 450 till 525 platser. Beräknas vara klart under 2022.
I kvarteret Mölledal pågår planering för att uppföra en ny skola med kapacitet för 850 platser, varav 70
särskoleplatser. Skolan beräknas vara färdigställd 2022.
Nybyggnation av en skola i kvarteret Brännaren, med 525 platser, beräknas färdigställas inför höstterminen 2023.
Ny grundskola i Hyllie, F-9, öster om Sifåkersvägen, planeras tillföra 550 nya platser. Färdigställandet planeras till höstterminen 2023.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Planerade investeringar för investeringstypen gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen uppgår 2020
till totalt 112 mnkr.
Bristerna i ventilationen på Universitetsholmens gymnasium i kombination med växande elevkullar gör att
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vill riva skolan och bygga en ny på tomten. Den nya skolan
skulle innebära en kapacitet för 1 210 platser, en utökning med 450 platser. Den nya skolfastigheten beräknas stå klar sommaren 2023. Den nya skolan är tänkt att inrymma både yrkesförberedande och högskoleförberedande program.
En ny sporthall vid Malmö Latinskola, Evahallen 2, beräknas vara färdigställd 2022.
Södervärnskolan är av intresse för både gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och förskoleförvaltningen. En utredning indikerar att det inte kommer att finnas plats för både en förskola och för en
gymnasieskola då miljöförvaltningen har signalerat att rekommenderad uteyta per gymnasieelev kommer
att öka. Fastighets- och gatukontoret/Lima kommer att sammankalla berörda parter inklusive stadsbyggnadskontoret för reda ut problematiken. Beräknat färdigställande är under 2024.
Längre fram i budgetperioden bedömer gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen att det finns behov
av en ny gymnasieskola med plats för cirka 1000 elever. Beräknad byggstart är 2023 med färdigställande
2027.
Förskoleförvaltningen
Investeringar för investeringstypen förskolor uppgår år 2020 till totalt 398 mnkr, varav 134 mnkr för redan
beslutade projekt samt 264 mnkr för planerade projekt.
Behoven av nya platser i utbyggnadsområdena är kopplade till befolkningsprognoserna per delområde,
men framförallt kan de hänföras till specifika detaljplanearbeten eller andra planer för dessa områden.
Andra orsaker är att det råder brist på platser i vissa delar av staden framförallt de centrala delarna, och att
lokaler med brister i fysiska miljön 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. Det bör framhållas att flera paviljonger
uppnår maximal tid för etablering under planeringsperioden. Sammantaget är det som regel en kombination av orsaker eller faktorer enligt ovan som motiverar de olika projekten i den samlade investeringsplaneBudgetskrivelse 2020, Servicenämnden
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ringen. En huvudorsak till utbyggnadsvolymen är behovet av avvecklingar. Flera lokaler i befintligt lokalbestånd har bristfälliga inomhus- och utomhusmiljöer.
Beslutade förskolor som beräknas färdigställas under 2020
Nya Mossebo förskola, i Husie, kommer att möjliggöra 160 förskoleplatser med planerat färdigställande
hösten 2020. Rivning av Ellstorps förskola och nybyggnation av ny förskola beräknas vara klar sommaren
2020, förskolan byggs för 120 platser. En ny förskola byggs i Rönneholm med 295 platser med planerat
färdigställande årsskiftet 2020/2021. En ny förskola i Västra Varvsstaden, Ubåtens förskola, byggs för 80
platser, förskolan byggs tillsammans med en ny grundskola. Planerat färdigställande är sommaren 2020.
Den beslutade förskolan Traktorn i Elinelunds gård i Limhamn, har inte beviljats bygglov varför projektet
har flyttats fram till senare delen av budgetperioden. Förskolan är planerad för 160 platser.
Planering pågår för ett flertal förskolor som beräknas kunna färdigställas under åren 2021–2025. Några exempel är:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ny förskola i kvarteret Priorn planerad för 100 platser (klart årsskiftet 2020/2021).
Rivning och nybyggnation av en förskola i Hermodsdal, vid Tomasgårdens församlingshem, som
planeras för 200 platser (hösten 2021).
Ny förskola i Kroksbäcksparken, Ärtans förskola, som planeras för 120 platser (slutet av 2021).
Ny förskola i kvarteret Brännaren, Nattugglan, planeras för 100 platser (våren 2021).
Ny förskola i Limhamn, Glasugnen 1, med 120 platser (hösten 2021).
Ny förskola på gamla IP, Bollens förskola byggs för 160 platser (hösten 2022).
Ytterligare förskolor som planeras vara klara 2022 är: Sifs förskola i Hyllie, söder om södra Vattenparken med 140 platser, Brages förskola, Hyllie, 160 platser, Skeppets förskola (90 platser) i
Västra hamnen samt rivning och nybyggnation av Gullviksborgs förskola med 110 platser.
Rivning och nybyggnation av en förskola i Bunkeflo, Ängsslätts förskola, med 160 platser (planeras vara klar 2023)

Längre fram i perioden planeras för ytterligare nya förskolor. För dessa objekt pågår utredning av behov
och tidplan kopplat till förändringar i befolkningsprognosen.
Funktionsstödsförvaltningen
Behovet av LSS-boenden ökar enligt funktionsstödsförvaltningen och många står i kö för ett boende inom
Malmö stad, särskild avgift kan komma att utkrävas om inte Malmö stad lever upp till gällande lagkrav.
Även ett ökat behov av daglig verksamhet och gruppboenden finns. Numera ingår även socialpsykiatrin i
funktionsstödsnämndens ansvarsområde. Investeringar för investeringstypen funktionsstödsförvaltningen
uppgår 2020 till totalt 125 mnkr, varav 15 mnkr för redan beslutade projekt och 110 mnkr för planerade
projekt.
Beslutade LSS-boenden som beräknas färdigställas under 2020
Strax intill Wowragården pågår ett arbete för att bygga ett LSS-boende med fyra lägenheter. Det finns en
viss problematik med rivningslov av befintlig byggnad samt upptäckt av föroreningar såsom radon, detta
innebär att det finns en risk för försening och fördyrning.
Planering pågår för några nya boenden med beräknat färdigställande 2020 och framåt:
•
•
•

Stensåkern 2, i Oxie, nybyggnation av ett LSS-boende med sex lägenheter (2020).
Toarp, nybyggnation av ett LSS-boende med sex lägenheter (2020).
Bågskytten 2, i Oxie, nybyggnation av LSS-boende med sex lägenheter (2020/2021).

Planering för flera LSS-boenden med färdigställande 2021 pågår. Vid Mölledalsskolan, nybyggnation av
två boenden med vardera sex lägenheter, Louisedahl 1, ett boende med sex lägenheter samt Hedmätaren
A och B, två boenden med vardera sex lägenheter.
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Ytterligare behov finns av LSS-boenden i lugn miljö i Malmö stads utkant. I planeringen finns tre boenden
med färdigställande under 2022.
Planering fortgår för att bygga om bottenplanet i byggnad 30 i Sege park för ett LSS-boende med sex lägenheter. Beräknat färdigställande är 2022. Även hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har uttryckt intresse för delar av byggnad 30.
Planering för ett socialt genomgångsboende, enligt SOL, om 10–12 platser pågår, trolig placering är i
Västra Skrävlinge. Beräknat färdigställande 2022.
Behovet av nya gruppbostäder är fortsatt stort. Behovet bedöms att uppgå till 12 platser per år från och
med 2023.
Det finns även ett behov av nya lokaler för daglig verksamhet. I planeringen finns behovet upptaget med
färdigställande 2024.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Planerade investeringar för investeringstypen arbetsmarknads- och socialförvaltningen uppgår 2020 till 75
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 uppgick 2018 till 514 mnkr.
Planering pågår för att bygga om några mindre förskolor till boende för familjer. Då behovet är stort planeras genomförandet ske så fort respektive beslutsprocess medger detta.
Planering pågår för att verksamhetsanpassa lokaler för socialtjänsten Söder i Heleneholm och avser byggnad S, beräknas färdigställas 2020. Planering för verksamhetsanpassning plan 0 och 1 i byggnad X med
beräknat färdigställande 2021 pågår.
Planen innefattar även nya modulbostäder för hemlösa om två boenden med vardera 50 lägenheter och
beräknas klart 2021. Boendena kommer att minska behovet av hotellplatser.
Planering för två nya modulbostäder, av samma typ som Blombuketten och Kirsebergs IP, fortgår. Tilltänkta placeringar är Mosippan och Danska vägen och beräknas kunna färdigställas årsskiftet 2021/2022.
I Rönneholm planeras för ett nytt boende för hemlösa familjer. Boendet kommer att bestå av fem våningsplan och 20 lägenheter. Till följd av att en detaljplaneändring måste ske finns det risk för försening i
projektet. Färdigställandet beräknas till 2022.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen
Planerade investeringar för investeringstypen hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen uppgår 2020 till 6
mnkr.
Vid avstämningsmötena har hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen lyft att det finns behov av ersättningsboende då det finns kommunstyrelsebeslut på avveckling av tre boende motsvarande 92 särskilda
boendeplatser. Behovet av särskilda boendeplatser i övrigt kommer att minska något under de närmsta
åren till följd av befolkningsprognosen. Under senare delen av perioden fram till 2028 förväntas det ske ett
marginellt ökat behov, en ökning med cirka 50 platser. Efter 2028 kommer det ske en markant ökning till
följd av befolkningsprognosen.
Initiala diskussioner har påbörjats kring möjligheten att bygga om byggnad 30 i Sege park. Planerat färdigställande är 2022.
Planering för ombyggnation av före detta Hohögsskolan pågår. Här bedrivs idag en mötesplats för äldre
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och efter ombyggnaden kan även plan två nyttjas.
Planering pågår för att bygga om Mathildenborgs korttidsboende till lägenheter (cirka 20 stycken) för växelvård. Syftet är att frigöra platser på vårdboenden. Beräknat färdigställande är 2020.
Fritidsförvaltningen
Investeringarna för investeringstypen fritidsförvaltningen uppgår 2020 till totalt 105 mnkr varav 55 mnkr
avser beslutade projekt och 50 mnkr avser planerade projekt.
Beslutade fritidsinvesteringar som planeras att färdigställas 2020 och 2021
Limhamn fritidsgårds nuvarande lokaler är inte optimala och på sikt för små med tanke på befolkningsprognosen för Limhamn. I anslutning till grundskolan som har byggts i kvarteret Cementen i Limhamn
ligger en gammal lokstallsbyggnad som är ledig. Lokstallsbyggnadens placering och storlek ger goda förutsättningar att bedriva fritidsgårdsverksamhet i, utifrån målgruppens behov. Ombyggnationen till en fritidsgård beräknas bli färdig i årsskiftet 2020/2021.
Ny sporthall uppförs i samband med den nya skolan för Malmö idrottsgrundskola. Hallen ska omfatta 500
sittplatser, klättervägg och ska vara utrustad för att kunna ta emot tävlingar och arrangemang för personer
i rullstol. Sporthallen beräknas tas i drift till höstterminen 2021.
Planerade projekt med färdigställande 2021 och framåt
Omklädningsrummen i Pilbäcks sporthall är otillräckliga för att klara både behovet från föreningarna som
har aktiviteter i sporthallen och behovet från föreningarna som har sin verksamhet på Pilbäcks IP. Planen
är därför att bygga till en omklädningsbyggnad i anslutning till sporthallen. Omklädningsbyggnaden planeras tas i drift under 2021.
Heleneholms sporthall behöver genomgå en omfattande byggnadsteknisk renovering för att kunna fortsätta vara en ändamålsenlig idrottslokal. Grundskoleförvaltningen har uttalat ett stort behov av sporthallen
och fritidsförvaltningen bedömer att sporthallen kommer behövas för att tillgodose den ökande befolkningens behov av aktivitetsytor. Dessutom är hallen den näst största publika sporthallen i fritidsförvaltningens anläggningsbestånd. Planerat färdigställande är 2021.
En ny förskola, Bollen, kommer att byggas i anslutning till Malmö IP. Med anledning av detta behövs
ersättningsytor för beachvolleyboll och träningsyta för fotboll. Planerat färdigställande är 2022.
Hyllievång växer och till höstterminen 2023 är planen att ytterligare en grundskola är färdigställd i området. Även behovet av möjlighet till fritidsaktiviteter ökar och därför är förslaget att bygga både en sporthall
och en fritidsgård direkt i anslutning till grundskolan.
Utöver planerad ersättningshall för Simhallsbadet kommer det inom en period av 3 - 4 år finnas ett behov
av ytterligare simytor till följd av befolkningsutvecklingen. Det är främst bassängutrymme för skolsimverksamheten och i andra hand för föreningsverksamhet och motionärer som behöver kompletteras. Planerat färdigställande är 2023.
Ambitionen är att under planperioden påbörja en utfasning av konstgräsplaner med gummigranulat till
mer miljövänliga underlag. I vilken takt utfasningen kommer att sker är osäker eftersom det i dagsläget
inte finns några prövade och godkända miljövänliga konstgräsplaner. I planen bedöms behovet till en ny
fotbollsplan fram till och med 2024. Närmast i tiden är planen att på Lindängen idrottsplats ena grusplan
anlägga ett alternativ till dagens konstgräsmaterial.
Fritidsförvaltningen 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. Planerat färdigställande
är 2025. annan viktig samarbetspartner i området är kulturförvaltningen som har sitt nya Marinpedagogiska center direkt i anslutning till Ribersborgs handikappbad.
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I takt med att områden i östra Malmö byggs ut växer behovet av aktivitetsytor för föreningar, men även
möjligheten till fysisk aktivitet för allmänheten. Ett alternativ att tillgodose detta behov är att bygga ett
multisportcenter likt Hyllie sportcenter. Behovet bedöms till efter 2025.
Ishallarna i Limhamn och Kirseberg är två objekt som behöver inom snar framtid rustas upp eller ersättas
med en nybyggnation då de är gamla och ej fullt ändamålsenliga. Denna satsning är inlagd i slutet av perioden.
Omvandlingen av stadionområdet etapp 2 och 3
Fritidsnämnden ser utvecklingen av Stadionområdet som en central fråga inom den kommande tioårsperioden, både verksamhetsmässigt för idrotts- och föreningslivet i Malmö och ur ett ekonomiskt perspektiv. Tidplanen och ordningsföljden av kommande anläggningar är av betydelse. Bedömningen att
Simhallsbadet ska kunna bibehållas till 2029 har möjliggjort en ny prioriteringsordning. Fritidsnämnden ser
beslut om en ny multihall som en central del i Stadionområdets utveckling.
Kulturförvaltningen
Planerade investeringar för investeringstypen kulturförvaltningen uppgår 2020 till totalt 30 mnkr.
Planering för hyresgästanpassning av café och arbetsplatser på Kommendanthuset pågår. Arbetet avser
ventilation och åtgärder för värme. Beräknas vara klar årsskiftet 2020/2021.
Malmö museer har ansökt om och fått beviljad bidrag för teknisk utrustning för att etablera en högteknologisk filmvisningslokal en så kallad VR-dome (kupol). En VR-dome innebär en möjlighet att visa film i
360 grader. VR-domen är inplanerad att vara klar 2020.
Nytt konstmuseum – Kommunstyrelsen har gett kulturnämnden i uppdrag att fördjupa de olika lokaliseringsalternativen innan beslut tas om etablering av ett nytt konstmuseum. Kulturförvaltningen bedömer
att utredningen om alternativ kan vara klar maj 2019. Ska nytt konstmuseum byggas i serviceförvaltningens regi är färdigställandet planerat till 2025.
I planeringen lyfts en pågående utredning om möjligheten att bygga en hall för Malmö museers spårvagnar. En dialog har inletts med stadsbyggnadskontoret gällande möjliga placeringar på museiområdet.
Hyllie Kulturhus finns inte med under budgetperioden.
Serviceförvaltningen
Investeringarna för investeringstypen serviceförvaltningen uppgår 2020 till totalt 263 mnkr, varav 43 mnkr
för redan beslutade projekt och 220 mnkr för planerade investeringar. Investeringar avseende inventarier
skolkök återfinns under rubriken Grundskola.
Redan beslutade projekt med färdigställande 2020 är exempelvis ombyggnationen av Hyllie brandstation
och anslutning av media i Sege park.
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. Under andra kvartalet
2019 planeras för att upphandla utförare av tillståndsprocessen gällande verk vid Yttre Ringvägen. Planeringen är att inkomma med ansökan till Länsstyrelsen kvartal ett 2020, därefter kan beslut fattas kring hur
och när processen kan fortlöpa. Gällande vindkraftverk i Norra hamnen avvaktar serviceförvaltningen
besked från fastighets- och gatukontoret om laga kraft vunnen vattendom för planerad utfyllnad. Detta
sker troligen tidigast 2021. Därefter planeras för upphandling av utförare av tillståndsprocessen.
Ombyggnationen för nya Kontaktcenter i stadshuset beräknas färdigställas 2020.
Investeringsunderhåll
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För 2020 bedömer serviceförvaltningen att behovet av investeringsunderhåll uppgår till 150 mnkr varav 2
mnkr ingår i objektsgodkännandet för ombyggnationen av Slottstadens skola. Serviceförvaltningen gör
även bedömningen att behovet kan fluktuera över åren.
Reinvestering
Allt eftersom implementeringen till komponentavskrivning fortskrider har serviceförvaltningen uppmärksammat att vissa åtgärder är att betrakta som reinvestering, exempelvis renoveringen av hela fasader, ledningssystem gällande vatten och avlopp (”stambyte”) och större takåtgärder med underliggande konstruktion. Reinvestering avser utbyte av byggnadsdelar, system och systemkomponenter i sin helhet med syfte
att bibehålla fastighetens värde utan att tillföra någon ny standardförhöjande funktion.
För att staden inte ska hamna i ett läge där denna typ av åtgärder åsidosätts och ett eftersatt underhåll
skapas behöver investeringsmedel avsättas för detta.
På sikt kan detta innebära att behovet av investeringsunderhåll kommer att minska och att behovet av
reinvesteringar kommer att öka. 2020 uppgår budget till 150 mnkr varav 75 mnkr avser Henrik Smithsgårdens stambyten. Till detta kommer även några större projekt där reinvesteringar genomförs. Dessa är
Monbijouskolan, Österportskolan och Slottstadens skola och finns under rubriken grundskola. Dessa
åtgärder har separat ram per projekt.
Egeninvestering
Serviceförvaltningen ser ett ökat behov av egeninvesteringar bland annat för myndighetskrav som ställs på
hyresvärd, energibesparande åtgärder inklusive solcellsinstallationer som innebär lägre energikostnader och
för att kunna nå stadens miljömål. Behovet beräknas för dessa åtgärder uppgå till 70 mnkr 2020.
Utöver detta kan klimatanpassningsåtgärder som har koppling till stadens skyfallsplan tillkomma. Under
2019 planeras för att genomföra ett klimatanpassningsprojekt i anslutning till Söderkullaskolan för att få
en uppfattning om kostnadsläget. Efter utvärdering behöver beslut tas om hur Malmö stads ska gå vidare
samt hur åtgärderna ska finansieras då staden som helhet gynnas.
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Begäran om investeringsram
I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2020 med plan för 2021-2025.

Investeringsram
Begäran om investeringsram 2020 samt plan för 2021-2025 (belopp i tkr)
Begäran

Plan

Investeringstyp

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Servicenämnden

2 000 000

2 200 000

1 800 000

1 300 000

1 150 000

1 100 000

Summa investeringsram

2 000 000

2 200 000

1 800 000

1 300 000

1 150 000

1 100 000

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

Driftskonsekvenser
Begäran om förändrat kommunbidrag 2020 (totalt -11,5 mnkr), se även bilaga 1.
Driftskonsekvenser till följd av hög investeringsvolym (14 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 2020 avseende ianspråktagna investeringar uppgår totalt till 59 mnkr. Sedan tidigare har servicenämnden beviljats 45 mnkr för driftskonsekvenser till följd av hög investeringsvolym. För
2020 äskas ytterligare 14 mnkr. Under förutsättning att 59 mnkr är beviljade till och med 2020 är behovet
för 2021 ytterligare 2 mnkr, totalt 61 mnkr.
Driftskonsekvenser till följd av investeringsunderhåll (10,5 mnkr)
Malmö stads regelverk för beräkning av avskrivningar på anläggningstillgångar gäller from 2016. Till skillnad mot tidigare regelverk, då hela kostnaden för långtidsplanerat underhåll fanns i resultaträkningen och
påverkade resultatet det år den inträffar, hanteras delar av det långtidsplanerade underhållet som investering. Vid övergången flyttades 150 mnkr från resultaträkningen till investeringsbudgeten och servicenämnden fick samtidigt ett resultatkrav/negativt kommunalbidrag på motsvarande belopp.
Driftskonsekvensen avseende övergång till komponentavskrivning beräknas för 2020 öka med ytterligare
10,5 mnkr och avser kapitalkostnader på det investeringsunderhåll som aktiveras andra halvåret 2019 och
första halvåret 2020. Av de 10,5 mnkr är 4,5 mnkr ränteeffekt och 6 mnkr ökade avskrivningskostnader.
Driftskonsekvenser till följd av låg räntenivå (-36 mnkr)
Servicenämnden redovisar i budgetskrivelsen de effekter som dagens låga räntenivåer ger med 2016 som
basår. I det negativa kommunbidraget som åligger servicenämnden 2019 finns 245 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 2020 ytterligare 36 mnkr. Beräkningen baseras på verklig ränta för de lån
som är tecknade eller omskrivna fram till mars 2019 och eventuella delårseffekter för dessa 2020 samt
antagande om nya lån 2019 och 2020 och räntejusteringar på befintliga lån för 2020. Räntesatsen för nya
lån som tas alternativt räntejusteras under 2019 har bedömts till 1,00 %. För lån som tas alternativt ränte-
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justeras 2020 har räntesatsen bedömts till 1,25%.
För 2021 görs bedömningen att ytterligare 9 mnkr kan återlämnas. Beräkningen baseras på nya lån, befintliga lån som ska räntejusteras samt helårseffekten av omskrivna och nya lån 2020. Helårseffekten av lån
som togs alternativt räntejusterades under 2020 har bedömts till 1,25 % enligt ovan. För lån som tas alternativt räntejusteras 2021 har räntesatsen bedömts till 1,50 %.
För 2022 görs bedömningen att ytterligare medel inte kan återlämnas. Räntesatsen för nya lån och befintliga lån som ska räntejusteras bedöms till 1,50 %. Lån som räntejusteras bedöms ha en högre räntenivå än
vad som gäller idag.
Servicenämnden 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.
Begäran om förändrat kommunbidrag 2020 med befrielse från resultatansvar avseende markhanteringskostnader 14 mnkr och rivningskostnader 36 mnkr, se bilaga 1.
Nämnd kan vara befriad från resultatansvar för delar av sin verksamhet. Detta innebär att nämnden för
dessa verksamheter inte är ansvarig för det ekonomiska resultat som uppkommer under året. Nämnden
har dock ett ansvar att även inom dessa områden bedriva en väl fungerande och effektiv verksamhet och
vidta nödvändiga åtgärder. I budgetskrivelsen 2020 äskar servicenämnden befrielse från resultatansvar för
resultatpåverkaden markhanteringskostnader och rivningskostnader.
Markhanteringskostnader (14 mnkr)
Av kommunfullmäktige beviljad budget 2019 är 40 mnkr avsatta i en särskild ram till tekniska nämnden
för den del av markhanteringen som kommer att belasta resultatet. Från och med 2020 ska servicenämnden och tekniska nämnden ansvara för den ram som avser markhanteringskostnader som är resultatpåverkande. För servicenämnden avses befintliga fastighetsobjekt där kommunen sedan tidigare bedriver verksamhet och som förvaltas av serviceförvaltningen.
Servicenämnden bedömning är att resultatpåverkande markhanteringskostnader 2020 uppgår till totalt 14
mnkr. Då arbetssättet är nytt baseras bedömd kostnad på schabloner avstämda med fastighets- och gatukontoret. 2021 bedöms kostnaden uppgå till 3 mnkr.
De marksaneringskostnader som under 2019 identifieras inom serviceförvaltningen, överförs till fastighets- och gatukontoret då tekniska nämnden har den ekonomiska ramen 2019. Detta i enligt med överenskommelse med stadskontoret och fastighets- och gatukontoret.
Rivningskostnader (36 mnkr)
Kostnader för rivning av byggnader ska från och med 2019 belasta resultatet. Detta till följd av att Rådet
för kommunal redovisning har förtydligat sina rekommendationer om materiella anläggningstillgångar och
klargör bland annat att rivning av egna tillgångar som tidigare använts i den egna verksamheten inte ska
ingå i anskaffningsvärdet för anläggningstillgångar. Rivningskostnaderna bedöms uppgå till 36 mnkr 2020
och avser bland annat rivning av Universitetsholmens gymnasium och Norra Läktaren på Malmöstadion
för att påbörja utvecklingen av stadionområdet.
Dessa kostnader har tidigare varit med i investeringsutgiften och har därmed blivit hyresgrundande för
kunden. Hur kostnaderna framöver ska påverka kunden bör fastställas.
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Bilaga

Budgetskrivelse 2020
Servicennämnden
INVESTERINGSRAM
Investeringstyp

Bruttoutgift
Tkr
2020

2021

2022

2023

2024

2025

Beslutade investeringar

423 000

268 000

49 000

0

0

0

Planerade investeringar

140 000

313 000

391 000

184 000

95 000

180 000

Beslutade investeringar avseende inventarier - skolkök

12 000

0

3 000

0

0

0

Planerade investeringar avseende inventarier - skolkök

18 000

30 000

27 000

30 000

30 000

30 000

103 000

53 000

0

0

0

0

0

78 000

0

0

0

0

696 000

742 000

470 000

214 000

125 000

210 000

Grundskeförvaltningen

Beslutade investeringar reinvesteringar
+investeringsunderhåll (SN)
Planerade investeringar reinvesteringar
+investeringsunderhåll (SN)
Summa grundskoleförvaltningen
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Beslutade investeringar

0

0

0

0

0

0

Planerade investeringar

112 000

198 000

200 000

165 000

76 000

50 000

Summa gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

112 000

198 000

200 000

165 000

76 000

50 000

Förskoleförvaltningen
Beslutade investeringar

134 000

0

0

0

0

0

Planerade investeringar

264 000

327 000

279 000

149 000

128 000

122 000

Summa förskoleförvaltningen

398 000

327 000

279 000

149 000

128 000

122 000

Funktionsstödsförvaltningen
Beslutade investeringar

15 000

0

0

0

0

0

Planerade investeringar

110 000

142 000

99 000

50 000

63 000

56 000

Summa funktionsstödsförvaltningen

125 000

142 000

99 000

50 000

63 000

56 000

Arbetsmarknads- och social förvaltningen
Beslutade investeringar

0

0

0

0

0

0

Planerade investeringar

75 000

180 000

11 000

1 000

1 000

1 000

Summa arbetsmarknads- och social förvaltningen

75 000

180 000

11 000

1 000

1 000

1 000

Hälsa, vård- och omsorgs förvaltningen
Beslutade investeringar

0

0

0

0

0

0

Planerade investeringar

6 000

18 000

70 000

0

0

0

Summa hälsa, vård- och omsorgs förvaltningen

6 000

18 000

70 000

0

0

0

Fritidsförvaltningen
Beslutade investeringar

55 000

40 000

0

0

0

0

Planerade investeringar

50 000

118 000

213 000

213 000

155 000

194 000

105 000

158 000

213 000

213 000

155 000

194 000

Summa fritidsförvaltningen
Kulturförvaltningen
Beslutade investeringar

0

0

0

0

0

0

Planerade investeringar

30 000

3 000

73 000

103 000

103 000

93 000

Summa kulturförvaltningen

30 000

3 000

73 000

103 000

103 000

93 000

Servicförvaltningen
Beslutade investeringar

42 800

0

0

0

0

0

Planerade investeringar

220 200

282 000

223 000

243 000

337 000

212 000

Summa serviceförvaltningen

263 000

282 000

223 000

243 000

337 000

212 000

148 000

140 000

150 000

150 000

150 000

150 000

42 000

10 000

12 000

12 000

12 000

12 000
1 100 000

Investeringsunderhåll
Markhantering - överföring till TN
Summa bruttoutgifter

2 000 000

2 200 000

1 800 000

1 300 000

1 150 000

- varav beslutade investeringar

784 800

361 000

52 000

0

0

0

- varav planerade investeringar

1 025 200

1 689 000

1 586 000

1 138 000

988 000

938 000

148 000

140 000

150 000

150 000

150 000

150 000

42 000

10 000

12 000

12 000

12 000

12 000

- varav investeringsunderhåll
- varav marksanering

DRIFTKONSEKVENSER
Investeringstyp
Servicenämndens egna investeringar

Driftkonsekvens
2020

2021

2022

2023

2024

2025

Driftkonsekvener till följd av
annuitetsberäknad hyra/rak avskrivning

59 000

61 000

65 000

76 000

79 000

77 000

Avgår beviljade/äskade

45 000

59 000

61 000

65 000

76 000

79 000

Nya äskanden

14 000

2 000

4 000

11 000

3 000

-2 000

Avskrivning

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

Räntekostnad

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

10 500

10 500

10 500

10 500

10 500

10 500

Ränteskillnad

-281 000

-290 000

-290 000

Avgår beviljade/äskade

-245 000

-281 000

-290 000

Nya äskande

-36 000

-9 000

0

Summa nya äskande

-11 500

3 500

14 500

21 500

13 500

8 500

Investeringsunderhåll

Äskande
Ränteskillnad 2020-2022

Markhantering - resultatpåverkan
Beslutade investeringar

4000

Planerade investeringar

10 000

3 000

4 000

4 000

4 000

4 000

Äskande markhantering - resultatpåverkan

14 000

3 000

4 000

4 000

4 000

4 000

Rivning - resultatpåverkan
Beslutade investeringar

0

0

0

0

0

0

Planerade investeringar

36 000

3 000

4 000

20 000

0

0

Äskande rivningskostnader - resultatpåverkan

36 000

3 000

4 000

20 000

0

0
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Sammanfattning
En eventuell konjunkturnedgång på bostadsmarknaden kan komma att ha stor påverkan på stadsbyggnadsnämndens verksamhet. Signalerna från marknadens parter är dock i nuläget tvetydiga. Antalet inkomna bygglovsärenden har minskat jämfört med föregående år. Även inströmningen av fastighetsbildningsärenden har varit lägre. Samtidigt förs dialog med byggherrar gällande ett flertal stora projekt och
många ärenden förväntas vara på ingång. I dialogen kan dock stadsbyggnadskontoret konstatera att byggherrarna har en mer avvaktande hållning med anledning av konjunkturen och statliga satsningar jämfört
mot ifjor, men intresset för att utveckla staden är fortfarande stort. Förvaltningen följer noga konjunkturen och har månadsvisa ekonomiska uppföljningar, för att kunna agera skyndsamt på en eventuell förändring. För att parera den osäkra konjunkturen ser förvaltningen över stadsbyggnadsnämndens taxa gällande
detaljplane- och bygglovsprocesserna.
Framtagande av detaljplaner är mer komplext. Intressenterna har även blivit fler; markägaren som vill
bygga, grannar som blir berörda och myndigheter. Att förtäta och bygga staden inåt tar tid, inte minst då
varje detaljplan tar längre tid i anspråk. Även bygglovssidan har mer komplexa ärenden då hållbarhetsperspektiv ska beaktas och skärpt lagstiftning inom områdena buller, dagsljus, tillgänglighet och Attefall tillkommit, liksom generella ändringar i PBL och BBR. Förändringarna har medfört ökade intressekonflikter
med sökande, vilket leder till behov av mer dialog men också till dialog i tidigare skeden. Tidiga dialoger
kan synliggöra fler perspektiv, ge ett bättre beslutsunderlag, leda till ökad tillit mellan boende, stärkt ansvarstagande för gemensamma angelägenheter och leder förhoppningsvis även till färre överklaganden. Att
utveckla delaktighetsområdet är därför ett prioriterat område för stadsbyggnadsnämnden.
För att säkerställa en hållbar stadsutveckling i ett långt tidsperspektiv ser stadsbyggnadsnämnden ett betydande behov av en fortsatt utveckling av stadens investeringsstyrning. Det är viktigt att detta sker med
helhetssyn och att även långsiktiga samhällsvinster och planeringsperspektiv beaktas. Prioriteringar behöver tas fram i samverkan mellan alla nämnder och genom tydliga politiska beslut. Strategiska investeringar
behöver vägas mot de nyttor som kan uppnås och sättas i relation till Malmö stads gemensamma mål och
visioner och även i relation till översiktsplaneringen och demografiska prognoser.
Tillgång till öppna geodata för medborgare, kommunala bolag och privata aktörer är en viktig del för att
skapa en effektiv samhällsbyggnadsprocess. Med öppna geodata menas "data som vem som helst fritt får
använda, återanvända och distribuera". Det finns stora potentiella vinster i öppna och lättillgängliga geodata, exempelvis ökat medborgarinflytande, stärkt demokrati och bättre beslutsunderlag för klimatanpassning samt krishantering. Inom staden innebär öppna geodata att alla förvaltningar fritt kan använda informationen utan kostnad, vilket exempelvis kan gynna sociala och pedagogiska verksamheter. I många
kommuner har öppna geodata redan införts. De samlade erfarenheterna från dessa kommuner, samt från
statliga myndigheter, är att öppna geodata kan skapa både direkt och indirekt nytta samt effektiviseringar
inom samhällsbyggnadsprocessen, som vida överstiger kostnaden för införandet.
Att motverka den strukturella hemlösheten måste fortsatt ha hög prioritet. Stadsbyggnadsnämnden ser att
den, tillsammans med flera andra nämnder, har en viktig roll i detta arbete. För att säkerställa att det sker
på ett ändamålsenligt sätt är det nödvändigt med mer samverkan mellan berörda nämnder och förvaltningar, tydligare ledning och styrning samt helhetssyn. Att Malmö har anslutit sig till FN-initiativet The
Shift innebär att staden markerar att bostaden ska ses som en social rättighet. För att svara upp till The
Shift krävs gemensamma krafttag inom Malmö stads organisation, men även på nationell nivå krävs det
åtgärder för att uppnå en offensiv och jämlik bostadspolitik.
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Förändringar i omvärlden
Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under
2020 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra förbättringar i den egna verksamheten?

Stadsbyggnadsnämnden ser att ett behov av att utveckla verksamheten i takt med förändrade förutsättningar, där processutveckling, digitalisering och samarbete både internt och externt fortsatt behöver vara i
fokus. Stadsbyggnadsnämnden ser också stora vinster i en förändrad målstyrning där de globala målen
vävs in i kommunfullmäktiges och nämndernas målarbete. Detta kan ytterligare främja samarbetet mellan
stadens olika verksamheter för att kraftsamla i arbetet med stadens möjligheter och utmaningar. I detta
arbete har stadsbyggnadsnämnden och dess förvaltning en viktig roll.
Det blir alltmer komplext att bygga den hållbara staden. Genom att förtäta och bygga staden inåt tar processerna och ärendena allt längre tid. Målkonflikter kan också uppstå då fler aktörer blir inblandade. Kostsamma utredningar, omprövningar och annat gör också att det tar längre tid att få intäkter för utfört arbete. Detta är dock inte unikt för Malmö, utan en omställningsprocess av hela branschen. Stadsbyggnadsnämnden har dock under det senaste året ändrat i taxan för planärenden och lagt in fler debiteringstillfällen. Det genererar ett jämnare intäktsflöde som bättre speglar det nedlagda arbetet och därigenom ekonomin.
Stadsbyggnadsnämnden ser ett ökande engagemang från Malmöborna i stadsbyggnadsfrågor, vilket är
glädjande och något som nämnden vill fortsätta att utveckla, men som också leder till fler överklaganden
som kan fördröja eller fördyra stadens nödvändiga utvecklingsprojekt.

Förändringar i konjunkturen och på bostadsmarknaden
Malmö har de senaste åren upplevt en högkonjunktur på bostadsmarknaden, med en mycket stark byggtakt och hög leveranstakt från stadsbyggnadsnämnden under åren 2016-2017. Inför de kommande åren ser
nämnden ett fortsatt behov av att säkra kontorets kapacitet och kompetens för hög leveranskvalitet och
god framförhållning i stadsplaneringen. Dels på kort sikt med detaljplaner, fastighetsbildning och bygglov.
Dels på lång sikt där Malmö växer mot halvmiljonstaden med hjälp av Översiktsplanen och fördjupade
geografiska planer, för att garantera att staden kan växa på ett hållbart sätt med alla efterfrågade funktioner
och möjligheter. De närmsta åren kommer de gemensamma styrdokumenten Översiktsplanen, Arkitekturstaden och Handlingsplan för bostadsförsörjning tydliggöra en gemensam riktning för vad staden behöver
fokusera på för att ge de bästa fysiska förutsättningarna för stadens utveckling och en god livsmiljö för alla
Malmöbor. Stadsbyggnadsnämndens budgetram är en av stadens minsta men nämndens verksamheter,
såsom översiktlig planering, detaljplanering, fastighetsbildning och bygglov, ger mycket stor utväxling för
Malmöborna och staden som helhet. Detta genom att möjliggöra för såväl privata som offentliga investeringar i exempelvis bostäder, arbetsplatser och skolor.
Konjunkturen på bostadsmarknaden har stor påverkan på stadsbyggnadsnämndens verksamhet då den till
stor del är taxefinansierad. Hur konjunkturen kommer att utvecklas är i nuläget svårt att förutse, då signalerna från marknadens parter är tvetydiga. Dessutom uppvisar konjunkturen mycket stora skillnader mellan storstadsregionerna. Stadsbyggnadsnämnden och förvaltningsledningen följer noga utvecklingen och
anpassar verksamheten utifrån rådande förhållanden genom proaktiv styrning i samtliga verksamheter.
Stadsbyggnadsnämnden ser att befolkningsökningen fortsatt medför ett ökat behov av effektiv framdrift
av detaljplaner för att trygga Malmös tillväxt. Framtagandet av detaljplaner innebär en komplex utrednings- och samrådsprocess, som involverar många intressenter vilket tar mer tid i anspråk jämfört med
tidigare. Samtidigt ser nämnden en utmaning med den nya lagstiftningen gällande avgiftsreduktion när
tidsfrister för beslut i ärenden om lov, förhandsbesked samt startbesked överskrids, vilket innebär att det
inte längre finns samma möjlighet till dialog och revideringar under handläggningens gång. Detta beskrivs
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mer utförligt nedan.
Komplexitet i detaljplaner
Malmö växer mot 500 000 invånare. Det ställer fortsatt höga krav på framdrift av detaljplaner för att
trygga Malmös tillväxt och vidareutveckla den goda stadsmiljö som gör Malmö attraktivt. Den färdiga
detaljplanen sammanfattar och ger ramarna för den goda stadsmiljön. Att ta fram detaljplaner är en komplex utrednings- och samrådsprocess, som involverar många intressenter, exempelvis markägaren som vill
bygga och grannar som blir berörda av förändringar i sin närmiljö, myndigheter som ska bevaka och bidra
till arbetet utifrån en mängd olika aspekter; alltifrån hälsa, säkerhet och praktisk funktionalitet till upplevelse-, natur- och kulturvärden i det gemensamma kulturarv som Malmös stadsmiljö utgör. Desto fler
frågor som ska utredas desto mer samordning av olika intressen och desto mer sammanvägningsarbete
krävs. Den ökade möjligheten till delaktighet och konjunkturens läge gör att staden behöver ha en tydlig
gemensam riktning i byggandet av den nära, täta, gröna och funktionsblandade staden.
När Malmö växer har tidsförloppet för detaljplaner också närmat sig Sveriges andra storstäder. Varje detaljplan tar längre tid att genomföra, vilket har resulterat i att färre detaljplaner än planerat har antagits de
senaste åren. Som åtgärd arbetar stadsbyggnadskontoret med att ha fler detaljplaner igång samtidigt, i en
lämplig blandning av planer med både mindre krävande och mer krävande karaktär. Detta för att ge en
både jämnare arbetsbelastning och ett jämnare intäktsflöde.
Reduktion av bygglovavgift
Riksdagen har beslutat om ändring i plan- och bygglagen, så att det från och med den 1 januari 2019 införs
ett system med avgiftsreduktion när tidsfrister för beslut i ärenden om lov, förhandsbesked samt startbesked efter anmälan överskrids. Syftet är enligt förarbetena att skapa incitament för att följa de tidsfrister
som gäller för beslut. Reglerna går i korthet ut på att för varje påbörjad vecka som nämnden överskrider
tidsfristen i ett ärende, ska avgiften reduceras med en femtedel. Tidsfristen räknas från den dag när ansökan eller anmälan inkommit, eller den dag då sökanden på eget initiativ kommit in med ytterligare underlag. Om nämnden inom viss tid förelagt om avhjälpande av en brist i ansökan eller anmälan räknas
tidsfristen först från när bristen avhjälptes. Ärenden som är kompletta kommer att behöva drivas mot ett
beslut. Det finns inte längre samma möjlighet till dialog och revideringar under handläggningens gång.
Senast då tidsfristen för handläggning tar slut ska ett beslut ha fattats. För att säkerställa att tidsfristerna
hålls, och att förvaltningen i övrigt uppfyller de krav som ställs enligt de nya reglerna när dessa trädde i
kraft, har stadsbyggnadskontoret sett över rutiner och arbetssätt inom stora delar av bygglovs- och anmälansverksamheten. Förändringarna är bland annat administrativa, med tydligare rutiner och fler formella
steg och ett ökat behov av bevakningsfunktioner i form av ny teknik eller personal. Arbetssättet förändras,
med en skärpt tidig granskning för att fånga ärenden i tidigt skede. Stadsbyggnadsnämnden har även utökat delegationen till tjänstepersoner. Förutom rutin- och processförändringar finns ett stort informationsbehov externt för att tydliggöra processen för byggaktörer och Malmöbor. Efter första kvartalet 2019 kan
förvaltningen konstatera att måluppfyllelsen är 100% det vill säga att samtliga handläggningstider hållits.
Inströmning av ärenden
Framtagandet av detaljplaner tar mer tid i anspråk jämfört med tidigare, vilket har resulterat i att färre
detaljplaner än planerat har antagits de senaste åren. Detta påverkar hela stadsbyggnadsnämndens verksamhet, då färre antagna detaljplaner påverkar bland annat inströmningen av fastighetsbildningsärenden
och bygglov.
Stadsbyggnadskontoret ser en minskning av inkomna fastighetsbildningsärenden jämfört med förgående
år. Förvaltningen avslutar dock fler ärenden än det kommer in, vilket innebär att lagret av ärenden minskar.
Efter det första kvartalet 2019 konstateras att antalet inkomna bygglovsärenden har minskat. Minskningen
har skett i mars, efter att i januari och februari varit på samma nivå som tidigare rekordår. Det skall dock
påpekas att det är för tidigt att dra några långtgående slutsatser efter första kvartalet. Kontoret ser även en
nedgående trend för beställningar av nybyggnadskartor, utstakning/ lägeskontroll samt beräkning av bygg-
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lov. Intresset för tidiga diskussioner mellan kommunen och byggherrar kvarstår och det finns en fortsatt
hög vilja att ansöka om nya detaljplaner.
Vad som talar mot en större konjunkturnedgång är att intresset från byggherrarnas sida inte har minskat
då många diskussioner pågår i ärenden som är på ingång. Däremot ser stadsbyggnadskontoret att processerna tar längre tid då byggherrarna har en mer avvaktande positiv hållning. Det finns således fortfarande
stort intresse för stadens stora utbyggnadsområden men det är i nuläget svårt att bedöma när i tid byggherrarna är mogna att inkomma med sina bygglovsansökningar. För att hantera detta har stadsbyggnadskontorets handläggare täta kontakter med de sökande.
Förändring i taxan för att möta kostnader i verksamheten
Kommunfullmäktige antog år 2011 den taxa som nu gäller för stadsbyggnadsnämndens verksamhet.
Kommunfullmäktige bemyndigade även stadsbyggnadsnämnden att justera den inom vissa ramar. Stadsbyggnadskontoret avser att under 2019 se över taxan i syfte att få en bättre kostnadstäckning för stadsbyggnadsnämndens verksamhet. Översynen kommer att i ett första skede begränsa sig till de ramar som
kommunfullmäktige bestämt i den ursprungliga taxan, men kan även föranleda mindre justeringar som kan
kräva ett beslut av kommunfullmäktige. I sådana fall kommer det att ske i ett samlat ärende till kommunfullmäktige.
Kompetensbehov - risker med konjunkturen
Förvaltningen ser ett fortsatt kompetensbehov av kvalificerade specialister inom teknisk verksamhet.
Denna grupp är fortfarande svårrekryterad. Vid rekrytering av medarbetare med lite eller ingen erfarenhet
finns ett betydligt större urval. Utmaningen blir att det tar flera år att nå den erfarenhet som är önskvärd.
Bredvidgång och upplärning är nödvändigt, men är tidskrävande för kollegorna. Erfarna medarbetare har
en stor arbetsmarknad inom byggindustrin som driver upp lönerna och gör det besvärligt för förvaltningen att behålla och rekrytera rätt kompetens.
Kartläggningen av kompetensgap visar ett behov av förflyttning av kompetensnivåer, från hög till mycket
hög kompetens. Det är alltså inte antal medarbetare som utgör stadsbyggnadskontorets gap utan en förflyttning av kompetensnivå.
En förändrad konjunktur kan leda till att stadsbyggnadskontoret snabbt måste ställa om kompetens till
högre nivå genom utbildning och lärande i arbetet. Vidare krävs täta ekonomiska uppföljningar samt anpassa verksamhetens resurser utifrån efterfrågan på våra tjänster. Konjunktur i byggbranschen är avgörande för vår bemanning.

Investeringsstyrning
För att säkerställa en hållbar stadsutveckling i ett långt tidsperspektiv ser stadsbyggnadsnämnden ett betydande behov av en fortsatt utveckling av stadens investeringsstyrning. Det är viktigt att detta sker med
helhetssyn och att även långsiktiga samhällsvinster och planeringsperspektiv beaktas.
Prioriteringar mellan olika strategiska investeringar behöver sättas i skarp relation till de nyttor som kan
uppnås och till Malmö stads gemensamma mål och visioner. Prioriteringar inom stadens totala investeringsvolym måste göras i samverkan mellan alla nämnder och på ett transparent sätt med tydliga politiska
beslut.
Den fysiska planeringen blickar långt in i framtiden och där tas de första stegen i en investeringsprocess.
Stadsbyggnadsnämnden ser det därför som angeläget att en långsiktig investeringsportfölj skapas som tar
sin utgångspunkt i både översiktsplaneringen och demografiska prognoser.
Stadsbyggnadsnämnden vill vidare belysa vikten av att sociala aspekter vävs in i investeringsstyrningen. I
planerandet och byggandet av den socialt hållbara staden är stadsbyggnadsnämnden och dess förvaltning
beroende av andra nämnder, förvaltningar och externa aktörer. Stadsbyggnadskontoret arbetar idag med
två planprogram, Amiralsstaden och Lorensborg, som syftar till att visa på möjligheterna och lyfta befolk-
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ningens boendemiljö och förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Stadsbyggnadskontoret arbetar även
aktivt med sociala konsekvensbedömningar som beskriver projektens sociala konsekvenser och nyttor.
Stadsplanering kan på så sätt användas som ett redskap för att öka den sociala hållbarheten och sammanlänka platser samt undanröja fysiska barriärer.

Strukturell hemlöshet
Hemlösheten som främst orsakas av bostadsbrist brukar benämnas som strukturell hemlöshet, till skillnad
mot social hemlöshet som är kopplad till sociala problem i form av missbruk och/eller psykisk ohälsa.
Den sociala hemlösheten har legat på en stabil nivå i Malmö under många år. Den strukturellt betingade
hemlösheten har däremot ökat kraftigt de senaste fem åren. Detta är bland annat en konsekvens av ett
stort inflöde av hushåll med låg betalningsförmåga, svag förankring på bostadsmarknaden och en bostadsmarknad där möjligheterna att tillgodose bostadsbehovet för betalningssvaga hushåll är låg.
Att verka för att motverka och minska den strukturella hemlösheten måste ha hög prioritet. I detta omfattas en rad olika samverkande aspekter. Det är väsentligt att tillgängliggöra bostäder med lägre hyresnivåer
som även hushåll med lägre inkomst har råd med. Det kan bland annat ske genom ökad rörlighet i det
befintliga bostadsbeståndet och genom initiativ och insatser som kan ge tillskott av bostäder med lägre
hyror än i dagens nyproduktion. Ett exempel på en åtgärd är Mallbo som syftar till att prova en modell för
bostadsbyggande med hyror som fler har råd att betala.
För att minska antalet hushåll som hamnar i hemlöshet krävs därtill att fler invånare kommer i arbete och
har egen försörjning. Det är därför viktigt att den fysiska planeringen bidrar till och stimulerar en arbetsmarknads- och näringslivsutveckling som leder till ett diversifierat och ökat utbud av arbetstillfällen. Här
kan stadsbyggnadsnämnden bidra till stadens gemensamma insatser, inte minst genom både den översiktliga planeringen liksom detaljplaneringen.
I det korta perspektivet är det bland annat angeläget att verka för hållbara och kostnadseffektiva lösningar
för de som hamnar i hemlöshet och att fler fastighetsägare accepterar försörjningsstöd som inkomst för
förstahandskontrakt. Att Malmö har anslutit sig till FN-initiativet The Shift innebär att staden markerar att
bostaden ska ses som en social rättighet. För att svara upp till The Shift krävs gemensamma krafttag inom
Malmö stads organisation för att minska hemlösheten, men även på nationell nivå krävs det åtgärder för
att uppnå en offensiv och jämlik bostadspolitik.
Stadsbyggnadsnämnden ser att den, tillsammans med flera andra nämnder, har en viktig roll i arbetet för
att motverka strukturell hemlöshet. För att säkerställa att det sker på ett ändamålsenligt sätt är det nödvändigt med mer samverkan mellan berörda nämnder och förvaltningar, tydligare ledning och styrning
samt helhetssyn.
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Förändring och utveckling av nämndens verksamhet
Här besvarar nämnden följande frågor:
•
•
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling har nämnden genomfört
senaste tiden som har betydelse för kommande år?
Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom
nämnden framöver och varför?
Hur planerar nämnden att finansiera kommande verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller
kvalitetsutveckling?

Effektiviseringar genom processutveckling och digitalisering
Effektiviseringar sker främst genom ständiga förbättringar i processer och arbetssätt. Ytterligare framgångsfaktorer för att effektivisera verksamheter brukar vara samverkan, fokus på ledning och styrning,
målgruppsorientering och digitalisering.
Vidare har förvaltningen under de senaste två åren satsat på processutveckling och utvecklat en metod för
detta som innefattar följande perspektiv: jämställdhet och mångfald, digitalisering, roller och ansvar, effektiviseringsmöjligheter samt resurser och kompetensutveckling. Metoden kommer hjälpa förvaltningen att
möta utmaningar av olika slag. Vidare har förvaltningen, tillsammans med alla medarbetare och chefer,
utarbetat en digital agenda för stadsbyggnadskontorets alla verksamhetsområden, som årligen uppdateras
utifrån stadens och verksamheternas behov. Arbetet är en del av Det digitala Malmö, Malmö stads program för hur stadens digitala landskap ska se ut i framtiden. Målet är att digitaliseringen ska förbättra servicen till medborgare såväl som effektiviteten i arbetet.
Arbetet med processutveckling och digitalisering drevs initialt i ett gemensamt projekt. Sedan 2018 har
detta arbete vävts in i den ordinarie verksamheten som en del i stadens nya budget- och uppföljningsprocess och där förändringsledning sker genom dialog och delaktighet med alla medarbetare och chefer på
enhets-, avdelnings- och ledningsnivå.

Processarbete och digitalisering
En digitaliserad samhällsbyggnadsprocess – både en möjlighet och utmaning
Stadsbyggnadsnämnden ser 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. Ett obrutet och effektivt informationsflöde mellan
aktörerna i samhällsbyggnadsprocessen kommer att vara en förutsättning för att bygga och förvalta Malmö
och dess infrastruktur ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart perspektiv. Därför behövs ytterligare samarbete och en gemensam process för den digitala informationsförsörjningen - från idé till förvaltning, både mellan stadens nämnder och förvaltningar, men även externt. De effektiviseringar som
stadsbyggnadsnämnden gör i samhällsbyggnadsprocessen innebär inte nödvändigtvis att vinsterna i första
hand kommer kunna hämtas hem av stadsbyggnadsnämnden, utan av övriga intressenter i samhällsbyggnadsprocessen.
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 Malmöborna samt andra aktörer som exempelvis
byggherrar. En viktig förutsättning för att detta ska kunna ske är öppna geodata.
Öppna geodata
Stadsbyggnadsnämnden ser att öppna geodata kan ge bättre beslut inom både samhällsplanering, krishan-
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tering och klimatanpassning. Tillgång till öppna geodata är även en viktig del i att skapa en effektiv samhällsbyggnadsprocess i Sverige. Öppna geodata kan definieras som "data som vem som helst fritt får använda, återanvända och distribuera". Öppna geodata får därmed inte vara avgiftsbelagd och inga licensvillkor får inskränka på användningsvillkoren.
Ett hinder för bred användning av geodata är att datainsamling och ajourhållning idag till stor del är avgiftsfinansierad. Modellen med avgiftsfinansiering innebär att det finns restriktioner för hur informationen
får användas och spridas, något som är väldigt centralt i en utvecklad digital samhällsbyggnadsprocess. En
tydlig trend inom både offentlig förvaltning och statliga myndigheter är därför ökade krav på öppna geodata, något som stadsbyggnadsnämnden och dess förvaltning inte kan hantera inom nuvarande finansieringsmodell.
Inom ramen för arbetet med Det Digitala Malmö har öppna data pekats ut som en av grundstenarna för
ett framgångsrikt genomförande av programmet och för att profilera Malmö som en innovativ, hållbar
och öppen stad. De tekniska förvaltningarna har även utvecklat en förvaltningsövergripande webbkarta
för tillgång till geodata kallad mMap. Ytterligare förvaltningar och kommunala bolag har visat intresse för
tjänsten. Nuvarande finansieringsmodell riskerar dock att hindra användningen av tjänsten och möjliga
nyttor med mMap kan därmed inte hämtas hem.
Behovet av tjänster som bygger på geodata ökar både hos medborgare och hos professionella användare
samtidigt som fler och fler tillämpningar lanseras. 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 då allt har ett geografiskt läge.
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. I många svenska kommuner har öppna geodata införts,
vilket ännu inte är fallet i Malmö. De samlade erfarenheterna från andra kommuner och statliga myndigheter är att öppna geodata kan skapa både direkt och indirekt nytta, som vida överstiger kostnaden.
Idag finansieras Malmö stads geodata genom kommunbidrag på 5 100 tkr, interna intäkter från andra förvaltningar på 2 155 tkr samt externa intäkter på 4 245 tkr, varav 1 545 tkr avser kommunala bolag.
För att öppna geodata ska bli verklighet behövs ett beslut om en långsiktigt hållbar finansieringsform.
Stadsbyggnadsnämnden föreslår därför en ny finansieringsmodell där det årliga kommunbidraget 2155 tkr
fördelas om, från andra berörda nämnder, till stadsbyggnadsnämnden, så att alla förvaltningar fritt kan
använda geodatan utan kostnad, vilket exempelvis kan gynna sociala och pedagogiska verksamheter. En
omfördelning medför effektiviseringsvinster som minskad administration och fakturahantering samt gynnar gemensamma digitala lösningar, vilket är helt i linje med stadens mål att arbeta tillsammans och effektivisera verksamheterna.
I nästa steg föreslår stadsbyggnadsnämnden att genomföra öppna geodata för medborgare, kommunala
bolag och privata aktörer. Detta andra steg innebär att nuvarande avgiftsfinansiering från kommunala
bolag och externa aktörer om 4 245 tkr ersätts med ett ökat kommunbidrag till stadsbyggnadsnämnden.
Detta innebär att geodata kan tillhandahållas avgiftsfritt till medborgare och samtliga aktörer i samhället.
Om endast kommungemensam geodata införs och 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, akademin och externa aktörer.
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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. Förmåga och kapacitet till tidiga dialoger kan synliggöra
fler perspektiv, 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
stadsbyggnadsnämndens möjlighet att vara transparent i det komplexa sammanvägningsuppdrag nämnden
har.
Under 2018 tillsatte stadsbyggnadskontoret en delaktighetsledare för att kunna arbeta mer systematiskt
med dialog och delaktighet gentemot Malmöborna. Under året genomfördes också en processkartläggning
av förvaltningens delaktighetsarbete. Resultatet av det arbetet avspeglar sig i de åtaganden som valts för
2019 där förvaltningen bland annat ska ta fram en lednings- och styrprocess för delaktighetsarbetet, höja
medarbetarnas kompetens samt utveckla samarbeten med andra aktörer både inom och utom staden.
Amiralsstaden, Järnvägsverkstäderna i Kirseberg och Bunkeflostrand är tre exempel på geografier där
stadsbyggnadskontoret idag jobbar med fördjupad delaktighet i bred samverkan med invånare, fastighetsägare och civilsamhälle. I alla tre områdena har också extra fokus lagt på att involvera barn i stadsutvecklingsprocesserna. Barns delaktighet nämns som särskilt viktig i Malmös översiktsplan och är mycket angelägen då barnkonventionen blir svensk lag 2020.
Satsningen Communities That Care, CTC, som syftar till att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga
är också en möjlig samverkansplattsform. Flera av de risk- och skyddsfaktorer som forskats fram inom
CTC-arbetet går att påverka genom att använda stadsutvecklingens verktyg klokt. Stadsbyggnadsnämnden
och dess förvaltning behöver även vara lyhörda för initiativ från medborgare, civilsamhället och företagare
engagerade i Malmös utveckling.
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Begäran om investeringsram
I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2020 med plan för 2021-2025.

Investeringsram
Begäran om investeringsram 2020 samt plan för 2021-2025 (belopp i tkr)
Begäran

Plan

Investeringstyp

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Teknisk utrustning

1 350

1 350

1 350

1 350

1 350

1 350

Summa investeringsram

1 350

1 350

1 350

1 350

1 350

1 350

Begäran om kommunbidrag
Begäran av kommunbidrag för samordningsorganisation avseende Storstadspaketet. I Plan för Genomförande av Storstadspaketet Malmö beskrivs samordningsorganisationen där ledning och styrning av Storstadspaketet Malmö anges. I samordningsorganisationen grundläggs principbeslut för utformning, framdrift och upplägg av avtalsobjekten. Stadsbyggnadskontoret har idag en samordningsgrupp som består av
huvudsamordnare, trafiksamordnare, strateg och controller. Det kan även uppstå ett behov av att komplettera med en kommunikatör. För år 2018 och år 2019 har begäran av kommuncentrala medel för denna
samordningsorganisation avropats för respektive år. Från och med år 2020 begär Stadsbyggnadsnämnden
en årlig ram för kostnaderna av samordningsorganisationen som en justering av kommunbidraget. Detta
då samordningsgruppen kommer att behövas under hela projektets gång.
Den årliga ramen uppgår till 2 500 tkr under perioden fram till år 2035.
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Förord
Malmö är inte bara en stad - Malmö är en attityd!
Malmö står inför flera utmaningar men också möjligheter de kommande åren. Malmöborna blir fler och
2030 är vi 400 000. Malmö har förändrats många gånger genom historien. I den förändringsbenägenheten
finns lärdomar och erfarenheter som är viktiga att ta tillvara.
I det växande Malmö måste vi våga tänka nytt och spänna bågen för att bygga en bra och hållbar stad. Vi
måste också blicka ut i omvärlden för att inspireras och påverkas av goda idéer.
Malmös utsatta områden måste prioriteras och barriärer i staden måste bort. Här behövs investeringsvilja
och attraktiva miljöer. Här finns också en historisk chans att bygga nytt och bra. Särskilt kopplat till nyöppnade stationer längs Malmöpendeln.
Framkomlighet, mobilitet och kollektivtrafik är viktiga delar i ett framtida och hållbart Malmö. Storstadspaketet kommer att vara ett dominerande inslag i tekniska nämndens verksamhet de kommande åren.
Trygghetsskapande åtgärder i Malmö, i allt från det stora till det lilla, är fortsatt en prioriterad fråga för
tekniska nämnden.
Vågar vi oss på en ännu längre utblick mot 2050 har vi andra och större utmaningar men även större möjligheter. Förstudier inför en eventuell Metro till Köpenhamn pågår. En stigande havsnivå påverkar kuststaden Malmö. Invånarna har ökat till kanske 500 000. Det behövs en samverkan kring tekniska nämndens
utmaningar för att bygga framtidens Malmö.
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Sammanfattning
Malmös befolkning har växt fort de senaste åren. Befolkningen förväntas fortsatt öka samtidigt som en
ökad inpendling till Malmö gör att fler människor är i rörelse. Fler människor ska samsas om staden när
Malmö förtätas genom byggande av bostäder och verksamheter. Infrastruktur, offentliga miljöer och
andra gemensamma funktioner måste anpassas till det framtida Malmö. Tekniska nämnden har utifrån
detta perspektiv identifierat utvecklingsområden för 2020 och kommande år. Dessa utvecklings- och förändringsområden ger en samlad bild över möjligheterna som tekniska nämnden har för att hantera en
växande stad med begränsade resurser och samtidigt möta de omvärldsfaktorer som påverkar nämndens
ansvarsområde.
I det fortsatta arbetet med att skapa bostäder och nya arbetsplatser är Storstadspaketet en viktig del. Insatser för att minska och motverka hemlösheten likaså. Fungerande, modern kollektivtrafik och infrastruktur
i en förtätad stad är ytterligare exempel.
Trygghets- och säkerhetsfrågor och aktiviteter i det offentliga rummet bidrar till en fungerande stad där
fler människor är i rörelse. Åtgärder för ökad sysselsättning gör att fler Malmöbor kan försörja sig själva.
Helhetsperspektivet är grundläggande i samband med att expansionen av Malmö fortsätter. Tvärsektoriella
analyser och konsekvensbedömningar krävs i allt större utsträckning innan större arbeten startas upp.
Nära samverkan mellan tekniska nämnden och med externa aktörer, såväl i förberedande analysarbete som
under genomförande, är avgörande för att kunna hantera stora och komplexa utvecklingsprocesser i staden.
Sedan bildandet av det nya samlade fastighets- och gatukontoret har ett intensivt arbete pågått med att
effektivisera förvaltningens arbetssätt i den nya organisationen. Det har bland annat handlat om att identifiera nya gränssnitt och ansvarsområden, att ta fram modeller för styrning och ledning i exempelvis projekt samt att skapa förvaltningsgemensamma värderingar och synsätt. Arbetet fortsätter de kommande
åren med fokus på att förbättra och effektivisera de interna processerna. Styrning och ledning är fortsatt
viktigt, och förvaltningen ser ett särskilt behov av att förenkla och tydliggöra hur det strategiska arbetet
ska fungera.
Genom utvecklingsåtgärder, förändring och effektivisering skapar nämnden utrymme för de kommande
åren. För att kunna genomföra planerad verksamhet begär tekniska nämnden för år 2020 totalt 879 mnkr i
investeringsram. En ny övergripande kategorisering av nämndens investeringsprojekt har tagits fram som
bygger på en tydlig koppling till organisationsstrukturen. Portföljen består av de sex nya kategorierna Mobilitet, Stadsmiljöutveckling, Exploatering, Storstadspaketet, Befintlig miljö samt Fastighet/Byggnader.
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Förändringar i omvärlden
Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under
2020 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra förbättringar i den egna verksamheten?

Omvärldsanalys
Utifrån tekniska nämndens uppdrag har en omvärldsanalys genomförts som input till budgetskrivelse
2020. Omvärldsanalysen visar att Malmö står inför många nya utmaningar i samband med att staden
växer.
Omvärldsanalysen identifierar ett antal faktorer och utmaningar som är väsentliga för tekniska nämnden
att förhålla sig till i sin planering av verksamheten:
•

•

•

•
•

Glappet mellan behovet av bostäder och möjligheten för vissa grupper att efterfråga bostäder är
fortsatt stor. Gruppen unga vuxna i Malmö växer och de har en svag ställning på bostadsmarknaden, vilket tyder på att glappet inte kommer att minska på kort sikt. Gruppen 16-19-åringar är
den åldersgrupp som ökar snabbast i Malmö och samtidigt ökar gruppen 75-89-åringar kraftigt.
Det medför ökat tryck på den kommunala servicen som dessa grupper efterfrågar, vilket påverkar
såväl investerings- och driftsbudget, som konkurrensen vad gäller mark- och lokalförsörjning.
För att Malmö ytterligare ska kunna stärka sin roll som regional tillväxt- och näringslivsmotor
krävs ett tydligt fokus på sysselsättningens centrala roll för att säkerställa välfärd och hållbar utveckling. En stor utmaning för kommunerna är kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden, det
vill säga matchning mellan arbetstillfällen och tillgänglig arbetskraft. Bristen inom kompetensförsörjning kan påverka möjligheten att leverera investerings- och exploateringsprojekt i tid, bland
annat insatser inom ramen för Storstadspaketet
Den regionala infrastrukturen påverkar den lokala transportinfrastrukturen. Den lokala infrastrukturens begränsningar och möjligheter påverkar samtidigt de regionala satsningarna. Utmaningen
ligger i den prioritering som behöver göras både lokalt och regionalt och i den samverkan med
andra aktörer som krävs för att realisera infrastruktursatsningarna. En annan utmaning är att
stärka mobiliteten och tillgängligheten till exempel genom satsningar såsom utbyggd kollektivtrafik på motorvägsförbindelserna mellan Malmö, Lund och Helsingborg.
Viktiga aspekter av den attraktiva och inkluderande staden är upplevelsen av tillgänglighet och
trygghet.
Några av de viktigaste effekterna av förändringar i klimatet är påverkan på dricksvattenresurserna,
höga vattenstånd, skyfall, stränga vintrar och värmeböljor på sommaren samt påverkan på de areella näringarna.

I takt med att omvärlden förändras måste också Malmö stad och tekniska nämnden bli ännu bättre på att
följa utvecklingen. Staden och nämnden bör sträva efter att proaktivt agera inom relevanta sakområden,
snarare än att reaktivt hantera nya utmaningar. Mot bakgrund av ansvarsbeskrivningen är det tydligt att
tekniska nämnden omöjligen på egen hand kan ansvara för och hantera stora och komplexa frågor. Däremot kan nämnden tillsammans med andra aktörer verka för att komma längre i såväl nämndens egna
ansvarsområden, som i uppdrag där nämnden inte själva äger frågan men ändå bör agera utifrån det egna
uppdraget.

Bostad som rättighet
Takten i bostadsbyggande har under flera år varit hög och det är viktigt att fortsätta upprätthålla den takten även om konjunkturen bromsar in. Tekniska nämnden måste ur detta perspektiv möta behovet av
mark för bostäder samt lokaler för kommunal service.
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En del av Malmös hushåll har relativt låg betalningsförmåga. Så många som 20 000 hushåll kan ha svårt att
efterfråga en nybyggd bostad, tre fjärdedelar av dessa kan ej heller efterfråga en bostad i det befintliga
bostadsbeståndet. Många av dessa är unga, har invandrarbakgrund och har en begränsad förankring på
både arbets- och bostadsmarknaden. En utmaning är tekniska nämndens bidrag i arbetet att skapa bostäder med lägre månadskostnad.
De senaste årens hemlöshetsräkning visar på en ökning av antalet hemlösa i Malmö. Stadens kostnader för
hemlöshet är stora. Tekniska nämndens ansvar inom hemlöshetsområdet innebär att anskaffa bostäder till
hemlösa med målet att dessa ska kunna ta över kontraktet eller på egen hand komma ur sin hemlöshet.
Arbetet med att minska hemlösheten ställer krav på samverkan mellan berörda nämnder och förvaltningar
inom Malmö stads organisation.

Arbete som rättighet
Malmö har en förhållandevis låg sysselsättning jämfört med andra kommuner. Sysselsättning och förmågan till att försörja sig själv påverkar hela staden och tekniska nämnden. Vid exploatering av stadens
utbyggnadsområden bidrar tekniska nämnden till att skapa arbetsplatser. 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. Sett ur ett nationellt perspektiv finns en stor andel Malmöbor som saknar gymnasiekompetens. Det gäller särskilt arbetslösa ungdomar och yngre män. Förutom nya
kontorsarbetsplatser är det viktigt att skapa fler arbetsplatser med jobb som kan utföras 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. Det behövs därför ett mer diversifierat näringsliv. En särskild utmaning är ledig mark
för mindre verksamheter och industrier. För denna kategori återstår endast en begränsad andel mark i
utbyggnadsområden i dagsläget.

Infrastruktur
En fungerande infrastruktur är en förutsättning för en fungerande och hållbar stad. Infrastruktur innebär
inte bara gator och bussar utan även ett modernt förhållningsätt och innovativa lösningar för exempelvis
transport, kommunikation, laddinfrastruktur för el men även framtida parkeringslösningar.
Arbetet med trafiksäkerhet fortsätter inom tekniska nämndens arbete. Samtidigt anpassas staden till elbussar och supercykelstråk. Bra kollektivtrafiklösningar måste till i en tät stad vid sidan av satsningar på cykelnät. Det finns ett behov av att klargöra planeringsförutsättningarna för kollektivtrafiken. Det behövs
också utredas förutsättningarna för kollektivtrafik under jord. Sådana processer är tidsmässigt väldigt utdragna.

Mobilitet
Det ställs högre krav på att kunna förflytta sig inom staden på ett tryggt sätt. En hög tillgänglighet för alla
Malmöbor är eftersträvansvärt och att en större andel väljer gång, cykel och kollektivtrafik. På detta sätt
ska Malmö bli tillgängligt för fler. 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.
Variationen av butiker, kontor, bostäder och publika verksamheter ut mot gatan aktiverar stadsrummet
och skapar dessutom en trygghet under stora delar av dygnet. Det är viktigt att skapa en helhet i staden.

Trygghet
Att skapa en stad där så många som möjligt känner sig trygga och kan använda stadens rum på lika villkor
är en utmaning för hela Malmö stad. För att lyckas behöver staden och dess olika aktörer samverka. I
planeringen av staden skapar tekniska nämnden förutsättningar för trygghet genom att bland annat skapa
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överblickbarhet, visuell kontakt och orienterbarhet. Att aktivera staden och skapa en stad med liv och
rörelse skapar trygghet. Tekniska nämnden som ansvarar för stadens torg, gator och gröna områden har
ett ansvar att utveckla stadens rum där det behövs för att skapa tryggare miljöer. Trafiken är en ökande
källa till otrygghet. Det finns potential för att redan tidigt i planeringen av staden skapa förutsättningar för
trygghet för dagens och framtidens Malmöbor.
Trygghetsmätningar visar att renhållning generellt påverkar den upplevda tryggheten. En utmaning är att
den upplevda och faktiska renhållningen påverkas negativt av att renhållningsansvaret är fördelat på dels
Malmö stad och dels fastighetsägarna. Då renhållningen utförs vid olika tidpunkter ges ett helhetsintryck
där det sällan är rent samtidigt.
Vid sidan av renhållning finns och möjligheter att fortsatt arbeta med trygghets- och säkerhetsskapande
åtgärder inom staden och tekniska nämndens ansvarsområde.

Klimat
Tekniska nämnden berörs av klimatförändringarna bland annat som markägare, exploatör och som ansvarig för väginfrastrukturen. Förtätning av staden ställer krav på hur vi hanterar bland annat skyfall, värmeböljor, drickvattenresurser och höga vattenstånd.
2018 trädde Sveriges första klimatlag i kraft som del i ett klimatpolitiskt ramverk där även nya klimatmål är
den del.
Samverkan inom Malmö stad för att öka stadens förmåga att möta klimatförändringar behöver skalas upp
och organiseras. Nya arenor och överenskommelser för denna samverkan behöver skapas. Konsekvenser
av klimatförändringar behöver hanteras i planeringen av staden och platser som redan idag är utsatta behöver åtgärdas. De stigande havsnivåerna måste tekniska nämnden möta med ett storskaligt arbete tillsammans med länsstyrelsen.
Kommunstyrelsen antog 2019-04-03 Handlingsplan för arbetet 2019–2023 med att stärka Malmös roll som framtidens kuststad. I handlingsplanen, som enligt stadskontoret inte är ett styrdokument, listas en rad åtgärder
inom tekniska nämndens verksamhetsområde. Kostnaderna för dessa åtgärder i dagsläget ej medräknade i
föreliggande budgetskrivelse 2020. Det saknas en bedömning av kostnaderna och ett tidsperspektiv för
genomförandet åtgärderna i handlingsplanen. Handlingsplanen aktualiserar tekniska nämndens arbete vad
gäller kustrelateradefrågor vilka prioriteringar som ska göras i arbetet
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Förändring och utveckling av nämndens verksamhet
Här besvarar nämnden följande frågor:
•
•
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling har nämnden genomfört
senaste tiden som har betydelse för kommande år?
Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom
nämnden framöver och varför?
Hur planerar nämnden att finansiera kommande verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller
kvalitetsutveckling?

Stadsbyggnad och bostadsbyggande
Bostadsbyggande
I översiktplanen finns möjlighet för byggande av 53 000 bostäder i Malmö. Tekniska nämnden ska genom
exploatering av kommunens mark bidra till att alla Malmöbor kan erbjudas en bostad som motsvarar deras
behov och ekonomiska förutsättningar. 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 målen tillsammans med Handlingsplan för bostadsförsörjning
som uttrycker hur Malmö stad arbetar för att nå målen. 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. Ett målvärde för
antalet bostäder med rimlig månadskostnad borde finnas med i Handlingsplan för bostadsförsörjning.
Ett allsidigt bostadsbyggande i alla delar av staden vad gäller olika upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar och
hustyper, ska bidra till en socialt hållbar utveckling. Metoder för att integrera sociala åtaganden för byggherrarna i avtal om markanvisning kommer att vara ett tydligt fokusområde.
Arbetet med en ny Markanvisningspolicy syftar till att främja en hög produktionstakt som möter befolkningsutvecklingen i staden, skapar fler möjligheter till boende med rimliga kostnader och minskar hemlösheten. Policyn ska också främja en variation i byggandet, bostäder med god standard samt attraktiva och
hälsosamma livsmiljöer.
Den fortsatta utbyggnaden av Malmö sker i områdena 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. Planprogramsarbete pågår även för Amiralstaden och arbetet med flera detaljplaner kommer att startas under
2020.
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. Tekniska nämnden bedömer att arbetet med Nyhamnen kommer att ta stora resurser i anspråk, i form av planeringsresurser. Totalt beräknas investeringar
i byggandet av Nyhamnen till 4,7 miljarder varav cirka 890 miljoner under perioden 2020-2025
Tekniska nämnden gör bedömningen i dagsläget att det behövs ytterligare bostäder i detaljplaner i Malmö
för att möta befolkningsökningen. Under åren 2020-2024 kommer det i genomsnitt att kunna byggstartas
uppskattningsvis 1 500 bostäder per år på mark som kommunen tillhandahåller. Fastighets- och gatukontoret, stadsbyggnadskontoret och Malmös kommunala bostadsbolag (MKB) har en gemensam leveransplan som ska möjliggöra realiserandet av MKB:s nyproduktionsplaner.
Storstadspaketet
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Storstadspaketet ska genomföras fram till år 2031 och innebär totalt investeringar på cirka fyra miljarder
kronor. Målet är att det ska byggas 26 750 bostäder fram till år 2031 i Malmö i de så kallade influensområdena kring de planerade elbusslinjerna. En aktiv markpolitik från tekniska nämnden i dessa stråkområden
är ett sätt framåt för att nå antalet bostäder. Storstadspaketet kommer att bidra till en hållbar och strukturbildande kollektivtrafik i, till och från Malmö samt en kollektivtrafik som understödjer förtätning och
utbyggnad av bostäder i staden. Det är viktigt att ta tillvara på den utvecklingspotential som Storstadspaketet för med sig avseende social utveckling. Möjligheterna att bygga nya stadsmiljöer med hög kvalitet,
skapa bättre mobilitet, öka sysselsättningen samt bryta utanförskap och segregation måste tillvaratas. Storstadspaketet är ett verktyg för framtidens gröna, integrerade och attraktiva stad.
Arbetet med storstadspaketet pågår bland annat genom ett antal förstudier och förprojekteringar och arbetet växlas upp under 2020. Under 2020 kommer planeringsprocesser fortgå för flera av de planerade elbusslinjerna samt cykelstråken. Storstadspaketet kommer ta stora resurser i anspråk de kommande åren
både budgetmässigt och resursmässigt.
Insatser för att minska och motverka hemlöshet
Tekniska nämnden har samordnat Malmö stads arbete med ett Program för att motverka hemlöshet. Programmet och tillhörande handlingsplan är ett samlat grepp för staden att minska och motverka hemlösheten i
Malmö som ökat de senaste åren. Samarbete är en förutsättning för att lyckas i arbetet mot hemlöshet.
Projekt för att bygga bostäder med lägre månadskostnad, såsom MALBO, bör utvecklas för att se på vilket sätt de kan vara ett verktyg i arbetet.
Ett aktivt påverkansarbete från stadens sida gentemot staten bör påbörjas för att både påverka de faktorer
som ligger utanför Malmö stads ansvar avseende hemlöshet men även den nationella bostadspolitiken i
stort. Den statliga utredningen: Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande har
lämnat ett betänkande. I betänkandet föreslås kraftiga begränsningar i asylsökandes och nyanländas möjligheter till eget boende (EBO). Konsekvenser av förslaget för Malmös del skulle kunna vara en betydande
minskning av asylsökande och nyanlända som söker sig till Malmö för eget boende.
Tekniska nämnden har ett ansvar i arbetet genom att anskaffa bostäder som hyrs ut till de hemlösa med
målet att de efter en viss period ska kunna ta över kontraktet på bostaden. En viktig part i arbetet med att
minska hemlösheten är arbetet med stadens privata hyresvärdar. Genom dialog och förtroendeskapande
aktiviteter ökar förutsättningarna för att kunna få fler lägenheter att hyras ut till hemlösa. Tekniska nämnden arbetar aktivt med flera projekt för att fortsätta anskaffa bostäder och för att övertagen fortsättningsvis ska ligga på en hög nivå. Ett utvecklingsarbete har påbörjats tillsammans med arbetsmarknads- och
socialnämnden kring processer och resursoptimerande.
Stadens medverkan i The Shift, att betrakta boende som en social rättighet, kommer att påverka nämnden.
Infrastruktur och mobilitet
Kopplat till de nyöppnade stationerna längs Malmöpendeln finns potential att i kollektivtrafiknära områden förtäta både med nya bostäder och nya arbetsplatser. Med anledning av kommande busslinjer bör
förtätningen göra det inte bara enklare att ta sig till och från arbetet utan även att olika reseslag enkelt kan
kombineras. Fortsatt arbete med utvecklingen av området kring Rosengårdstation fortsätter under 2020.
Bättre kollektivtrafiklösningar och rörelse i kollektivtrafiken måste till i en tät stad. En attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik fungerar när fler väljer att åka kollektivt till följd av högre bekvämlighet, bättre restider och ökad regelbundenhet. Nämnden måste ha en beredskap för nya sätt att röra sig i staden där olika
innovationer, som elsparkcyklar med mera, utmanar den existerande infrastrukturen.
Utredningar kring de planerade cykelbanorna längs Bellevuestråket och Naffentorpsvägen fortsätter under
året för att kunna byggas och färdigställas under planperioden 2020–2025. En ny typ av gata/cykelgata
kommer att utredas. Tekniska nämnden kommer ta fram ett kunskapsunderlag kring trafiksignalreglerade
övergångsställen.
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Långsiktiga trafikanalyser och strukturarbete behövs som underlag för tekniska nämndens inriktning gällande Malmös fortsatta utbyggnad av trafikinfrastrukturen fram till 2047. Resultatet av detta arbete bör
arbetas in i planeringen för de kommande åren. I ett robust system är omläggningar mellan trafikslag, exempelvis från bil till cykel och/eller buss långsiktiga och sker över en långt tidsperiod. Spårreservaten i
översiktsplanen bör utredas med anledning av de kommande busslinjerna.
Ökad framkomlighet och säkerhet för cyklister är ett viktigt arbete där supercykelstråk kommer att utredas
under 2019. Resultatet av utredningen blir inspel till arbetet under 2020.
Tekniska nämndens kostnader kopplade till seniorkort/billigare buss för äldre uppskattas för 2019 till
drygt 30 miljoner kronor. Vad gäller tekniska nämndens kostnader för trafiken på Malmöpendeln prognostiseras detta till cirka 22 miljoner kronor för 2019. Båda beräkningarna måste betraktas med försiktighet.
Eftersom både trafiken på Malmöpendeln och seniorkortet varit i gång så kort tid är det svårt att göra en
uppskattning av kostnader för de kommande åren.

Förtätning av staden och aktivering av det offentliga rummet
Förtätning
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 grönområdena och mötesplatserna blir därför ännu viktigare att bevara och utveckla för att kunna ta emot fler Malmöbor. Tekniska nämnden menar att det behövs planeras
för större sammanhållna park- och rekreationsområden i ett tätare Malmö. Förtätningen av staden innebär
utmaningar för hanteringen av funktioner som läggs ner eller flyttas, exempelvis koloniområden. Ersättningsområden är svåra att finna och flytt innebär stora kostnader och insatser. Multianvändning av ytor
kan vara en lösning i den framtida staden.
En central del av tekniska nämndens verktygslåda är stadens markinnehav som skapar förutsättningar för
att bygga den framtida staden. Marken är en viktig resurs och markpriserna ett verktyg. Tekniska nämnden
följer utvecklingen i Malmö avseende mark och tillför vid behov ny mark till stadens markreserv för stadens långsiktiga utveckling enligt kommunens översiktsplan. Syftet är att säkerställa stadens långsiktiga
utveckling och framtida infrastruktur. Inför en eventuell sviktande konjunktur måste tekniska nämnden
fortsatt investera i stadsbyggnad och infrastruktur. Det ska även vara attraktivt att investera i samtliga
Malmös områden.
Marken som tekniska nämnden förfogar över arrenderas ut och upplåtes olika verksamheter. Effektivt
utnyttjande av markytor eftersträvas och marken ger en god avkastning. Upplåtelseavgifterna ska spegla en
avkastning på en 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.
Under 2019 har en översyn gjorts av principerna för avgäldsreglering beträffande främst flerbostadshus.
Detta kan innebära förändrade tomrättsintäkter för Malmö stad framöver. Tekniska nämndens värderingskompetens kommer att utöka arbetet med omvärldsbevakning och analyser inom fastighetsområdet.
Även de fastighetsjuridiska aspekterna av samutnyttjande av ytor behöver utredas för att möta de utmaningar som finns kring förtätning.
Aktivering av det offentliga rummet
Tekniska nämnden arbetar med aktivering av det offentliga rummet med olika arrangemang. Arbetet med
arrangemang och arrangemangsutveckling i stadens offentliga rum så som torg, gator, parker och stränder
kräver en nära samverkan med flera parter. Staden växer och förändras i snabbare takt än tidigare och det
ställs större och större krav på bra och spännande mötesplatser samt arrangemang. Nämnden arbetar aktivt för att sprida verksamheten till flera platser i staden. Nya platser medger nya möten och möjligheter
till samverkan.
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Genom att driva befintliga och nya arrangemang stärks bilden av Malmö, som exempelvis Malmöfestivalen, Vinter och Urban Beach. Bilden av att Malmö är en Ung och global stad förpliktigar och ställer krav
på tillgänglighet och jämställdhet. Här sker ett fortsatt arbete med utbildning och utveckling.
Tekniska nämndens besöksanläggningar som exempelvis, Torup och Katrinetorp är viktiga inslag i
Malmö. En fortsatt utveckling av besöksanläggningarna främjar både tillgången till gröna kvaliteter och
aktiverar det offentliga rummet. Tekniska nämnden utreder under 2019 lämplig plats för utomhusarrangemang för upp till 30 000-50 000 människor. Resultatet från utredningen påverkar planeringen av
nämndens verksamhet 2020.
Tekniska nämndens deltagande i planeringen av World Pride och EuroGames 2021 pågår under 2020.
Insatserna i och med genomförandet under 2021 kommer att kräva större resurser i anspråk än vad som
finns med i tekniska nämndens budgetskrivelse idag.

Trygghet, säkerhet och sysselsättning
Åtgärder för att öka tryggheten
Trygghetsarbetet är en viktig del av tekniska nämndens arbete. Inom ramen för tekniska nämndens ansvar
för det offentliga rummet görs insatser för att minska nedskräpningen, arbetet med bättre belysning och
andra åtgärder som ökar den upplevda tryggheten.
Tekniska nämndens behöver samverka med andra myndigheter och organisationer i arbetet för att öka
tryggheten. Här behövs nya sätt att växla upp det sociala förvaltande av gemensamma ytor och platser. I
arbetet med en trygghetsstrategi kommer det lyftas fram ett systematiskt arbetssätt för hela nämndens
verksamhetsområde. Detta ska underlätta för en mer samlad och riktad insats i arbetet för ökad 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. 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 tryggheten hos Malmöborna och möta behovet av renhållning behövs en långsiktig satsning på renhållningsinsatserna.
Vid sidan av renhållning av staden ytor arbetar tekniska nämnden med möjligheterna till mer infrastruktur
för och kameror för övervakning på särskilda platser. Vidare finns även ett arbete med bättre belysning
och andra åtgärder i stadsrummet för att öka tryggheten. Tekniska nämndens behöver även utveckla arbetssätt som mer proaktivt fokuserar på aktivering av ytor i staden och genom tidiga skeden planera för
trygghet.
Åtgärder för att öka säkerheten
I ambitionen att skapa en attraktiv stad diskuteras ofta tillgänglighet och trygghet vilka är viktiga faktorer.
Under senare år har även kraven och behoven av säkerhet blivit större. Trygghet och säkerhet är ofta beroende av varandra och för att kunna skapa en trygg, säker och tillgänglig stad. I detta arbete är det viktigt
att göra en distinktion mellan insatser som skapar trygghet och vilka som skapar säkerhet. Trygghet grundar sig ofta i sociala aspekter och förutsättningar medan säkerhet är fokuserat på de fysiska insatserna.
Tekniska nämnden arbetar redan med en mängd säkerhetsinsatser som höj- och sänkbara pollare, infrastruktur för trygghetskameror och evenemangssäkerhet. Tekniska nämnden behöver systematisera och
tydliggöra arbetet kring åtgärder för att öka säkerheten under 2020.
Ökad sysselsättning
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. Malmö stads markägande ska användas så att
befintliga verksamheter kan utvecklas och nyetableringar, för varierande typer av verksamheter, med varie-
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rande typer av arbetstillfällen, möjliggörs.
Efterfrågan på mark för kontor bedöms bli fortsatt stark, och inte minst Hyllieområdet bedöms som
mycket attraktivt för kontorsetableringar. I mitten/slutet av perioden för denna budgetskrivelse tillkommer Nyhamnen som utbyggnadsområde med de möjligheter som finns där till etableringar för näringslivet.
Vad gäller mark i särskilda verksamhetsområden är efterfrågan för etablering av företag och därmed arbetsplatser 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 pågår för Fortuna Hemgården, området sydväst om Lockarps trafikplats samt för Ollebo.
Byggstart för dessa områden förväntas 2020 och framåt. Tekniska nämndens mål är att bygga upp det
lager av planlagd mark som möjliggör att den redovisade ambitionsnivån kan uppnås men förfogar ej över
frågan på egen hand.
Tekniska nämnden har antagit en handlingsplan för att minska antalet arbetslösa Malmöbor genom tekniska nämndens verksamheter. Handlingsplanen gäller personer som kan arbeta med renhållning och
grönyteskötsel inom nämndens verksamheter. Andra möjligheter till att öka sysselsättningen är genom
entreprenader och upphandlingar som nämnden gör. Arbetsförmedlingen införde den 1 januari 2019 ett
stopp för anvisningar till så kallade extratjänster, till följd av den statsbudget som riksdagen beslutade om i
slutet av 2018. Beslutet påverkar nämndens möjlighet att öka sysselsättningen bland arbetslösa Malmöbor,
i enlighet med den av nämnden antagna handlingsplanen. En majoritet av de målsatta tjänsterna i handlingsplanen avsågs utgöras av extratjänster. Nämnden för dialog med andra berörda nämnder i staden om
hur denna fråga kan hanteras.
Fortsatt utveckling av Malmös kommersiella hamn pågår. Arbetet med en utvecklingsplan konkretiseras
och olika åtgärder för att långsiktigt stärka Malmös hamn blir ett inslag i nämndens verksamhet de kommande åren.

Utvecklingsområden för framtiden
Sedan bildandet av det nya samlade fastighets- och gatukontoret sommaren 2018 har ett intensivt arbete
pågått med att effektivisera förvaltningens arbetssätt i den nya organisationen. Det har bland annat handlat
om att identifiera nya gränssnitt och ansvarsområden, att ta fram modeller för styrning och ledning i exempelvis projekt samt att skapa förvaltningsgemensamma värderingar och synsätt.
Under de kommande åren kommer förvaltningen att lägga fortsatt fokus på att förbättra och effektivisera
de interna processerna. Det handlar bland annat om att formulera förvaltningens verksamhetsidé och att
etablera ett arbete med ständiga förbättringar i samtliga delar av organisationen. Styrning och ledning är
fortsatt viktigt, och förvaltningen ser ett särskilt behov av att förenkla och tydliggöra hur det strategiska
arbetet ska fungera. I detta arbete ingår att ta ett samalat grepp kring styrdokument som program och
handlingsplaner. De utmaningar som tekniska nämnden står inför innebär att fastighets- och gatukontoret
måste bli skickliga på att samverka om helheten inom Malmö stad och att utnyttja de gemensamma resurserna inom organisationen på bästa sätt.
Kompetensförsörjning
Att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla engagerade medarbetare med rätt kompetens är avgörande
faktorer för att tekniska 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. Lönen ska stimulera till utveckling och ökad kvalitet i verksamheten samt stärka
medarbetarnas motivation och arbetsresultat.
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Digitalisering och den framtida staden
Digitalisering är en viktig del i tekniska nämndens arbete. Dels handlar det om att i verksamheten satsa,
effektivisera och utveckla välfärden med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Dels handlar det om att
skapa en modern och fungerande stad med bakgrund av den växande befolkningen och förtätningen av
Malmö. Tekniska nämnden behöver fånga upp den digitala förändringen som pågår i samhället och de
förväntningar som medborgarna har på verksamheten. Det behövs också en beredskap på ökade krav
avseende tillgänglighet samt att utveckla arbetet med att hitta mobila och digitala lösningar
Det digitala Malmö är ett program som kommunfullmäktige antagit och som utgör grunden för tekniska
nämndens arbete med digitalisering. Digitaliseringen, men också automatiseringen, kommer att innebära
effektiviseringar av många processer, särskilt kopplade till övervakning, annan datainsamling, databearbetning, information och styrning av exempelvis trafik.
Drift- och underhåll
Under 2020 ska nya funktionsentreprenader för drift- och underhåll av Malmös gator, parker, natur,
stränder och torg handlas upp för de kommande åren. Arbetet innefattar i flera avsnitt de utmaningar som
staden kommer att ställas inför såsom renhållnings- och trygghetsfrågan, förtätningen och det ökade slitage såsom det innebär. Det skapas även möjligheter till sysselsättningsskapande åtgärder och öppnar ytterligare dörrar för samverkan. Vidare kommer ett ännu större fokus att läggas på ekosystemtjänster i de
kommande entreprenaderna.
Erfarenhetsåterföring och utveckling vid om- och nybyggnation är av yttersta vikt i den höga utbyggnadstakt och förtätning av staden som är pågående för att bygga mer hållbart och med så låga drift- och underhållskostnader som möjligt. Staden och tekniska nämnden får årligen en ökning av ytor och utrustning
som ska skötas, vidare sker en indexering av de befintliga entreprenader, något som tillsammans gör att
det krävs en ökad budget för att bibehålla en god standard på samtliga ytor.

Investeringar
För att kunna realisera den planering som beskrivits ovan begär tekniska nämnden för år 2020 totalt 879
mnkr i investeringsram. En ny övergripande kategorisering av nämndens investeringsprojekt har tagits
fram som bygger på en tydlig koppling till organisationsstrukturen. Portföljen består av de sex nya kategorierna Mobilitet, Stadsmiljöutveckling, Exploatering, Storstadspaketet, Befintlig miljö samt Fastighet/Byggnader. Kategorin Exploatering är uppdelad på underkategorierna kommunal respektive privat
mark. Innehållet och begäran av ram för respektive kategori beskrivs nedan.
Kategori Mobilitet
I kategori Mobilitet ingår hela stadens trafiksystem, med utveckling av alla trafikslag på både på kort och
lång sikt. Trygghet, trafiksäkerhet och tillgänglighet ingår i planeringen och genomförande av ett hållbart
trafiksystem i Malmö.
I kategori Mobilitet begärs en investeringsram på 22 mnkr för år 2020.
Kollektivtrafik
Arbetet med Fram för buss fortsätter enligt åtgärdsplanen under 2020. Åtgärder på Stockholmsvägen för
att förbättra för kollektivtrafiken kommer att utredas under 2020.
Cykel
Omfattande cykelåtgärder genomförs inom storstadspaketet, se denna rubrik ovan.
Gång
Arbetet med hastighetssäkring av övergångsställen och trafiktrygghet kommer fortsätta. I samband med
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åtgärderna i storstadspaketet kommer ett stort antal farthinder utmed busslinjerna ses över.
Arbetet med enkelt avhjälpta hinder fortsätter i enlighet med åtgärdsplanen. Övergångsställen ska anpassas
för funktionshindrade och äldre samtidigt som höga kantstenar tas bort.
Kategori Stadsmiljöutveckling
För kategori Stadsmiljöutveckling begärs en ram på 40 mnkr för år 2020.
Parker och grönområden
Våra parker och grönområden är viktiga och betyder mycket som rekreations- och mötesplatser i ett växande Malmö.
I Lindängelund pågår arbetet med att utreda hur området kan utvecklas som rekreationsområde framöver.
Utvecklingen kommer ske i enlighet med den utvecklings- och åtgärdsplan som tas fram och föreslagna
åtgärder genomförs i en etappvis utbyggnad.
Ett viktigt redskap för ökad integration är temalekplatser som lockar besökare från alla delar av Malmö.
En fortsatt satsning på nya temalekplatser kommer därför att ske och nästa lekplats planeras byggas i Oxie
med tema som inspirerats av Astrid Lindgrens sagor.
Under planperioden kommer arbetet med åtgärder för att öka attraktiviteten och tillgängligheten till kanalen att fortsätta i rätt genomförandetakt. Dessutom pågår planering av ett antal nya motionsslingor samt
utegym/aktiva mötesplatser.
Utvecklingen av Pildammsparken beräknas avslutas med en ombyggnad av Poppeludden. I Folkets park
kommer utvecklingen av parken att fortsätta med återstående etapper. Även den sista etappen i Varvsparken kommer byggas klar under planperioden. Ytterligare projekt som kommer byggas är Gjuteriparken i
Limhamns gamla industriområde och första etappen av Sillabanan längs Ribbersborgsfältet. Den senare en
nod/mötesplats som beräknas påbörjas 2021.
Torg och gata
En förstudie avseende Södra Förstadsgatan, delen Drottninggatan-Triangeln kommer att påbörjas 2020.
Den första delen av arbetet avser mötesplatser på strategiska lägen.
En större ombyggnad av Friisgatan undersöks med syfte att prioritera gång- och cykeltrafik och på samma
gång skapa mötesplatser och möjlighet till flera uteserveringar. Ombyggnaden ska ske utan att detta belastar affärer och nuvarande verksamheter negativt över tid.
Kategori Exploatering
Exploateringsutgifter
Investeringsvolymen speglar beredskapen för att möta behovet av planlagd och byggklar mark med tillhörande utbyggnad av allmän platsmark. Inom kategorin planerar tekniska nämnden och iordningställer
kvartersmark samt bygger ut allmän platsmark i kommunala och privata utbyggnadsområden. Utifrån
aktuella planer och pågående projekt har en erfarenhetsmässig bedömning gjorts av anslaget för exploateringsutgifter åren 2020–2025. Fördelningen per år baseras på planerat genomförande enligt aktuella projekts prognoser och tidplaner. 2020 års bedömda exploateringsutgifter om 450 mnkr fördelar sig med 300
mnkr inom kommunala utbyggnadsområden och 150 mnkr för utbyggnad av allmän platsmark inom privata exploateringsområden.
Det kommer att pågå aktiviteter i många kommunala utbyggnadsområden för närvarande, både planering
och genomförande. Exempel på områden eller projekt är Sege park, Citadellsfogen, Hyllie/Holma, Lindängen C, Trollhättan, Brännaren, Norra Sorgenfri, Amiralsstaden och Nyhamnen som alla prognostiseras
med stora utgifter nästa år. För närvarande är utbyggnad av allmän platsmark i de privata exploateringsBudgetskrivelse 2020, Tekniska nämnden
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områdena störst i Västra hamnen och Limhamn men det kommer pågå även inom många andra områden
såsom projekt Fodret, Industrigatan etapp 2, Nummertolvsvägen etc.
Inom Hyllie utbyggnadsområde har det under de senaste åren byggts ca 1 000 bostäder per år. En viss
avmattning förväntas under 2019 men med nuvarande konjunktur så är bedömningen en fortsatt hög
utbyggnadstakt under planeringsperioden 2020–2025. Under 2020 kommer fortsatt planering och förberedande exploateringsarbeten pågå och försäljningarna inom utbyggnadsområdet bedöms åter kunna möjliggöra närmare 1 000 bostäder under 2020. Planering och utbyggnad av den allmänna platsmarken fortsätter, bland annat med den nya stadsdelsparken.
Sege park är ett av de projekt som bedöms generera de största utgifterna under 2020. Under året kommer
entreprenad för rivning av kulvertar och utbyggnad av allmän plats (byggator) pågå för att möjliggöra
byggstart av bostäderna inom området under 2020 och 2021.
I Västra hamnen kommer den södra etappen av Esplanaden att byggas för att serva bland annat den nya
skolan som ska byggas i Varvsstaden. Varvsstaden är ett omfattande område som kommer att utvecklas
successivt under många år framöver. Kajen norr om Södra varvsbassängen kommer att renoveras och bli
ett attraktivt kajstråk. En gång - och cykelbro kommer byggas över till Beijerskajen. Under 2020 bedöms
detaljplanen för Citadellsfogen vinna laga kraft vilket kommer möjliggöra ombyggnad av trafiklösningen i
denna del av Västra hamnen tillsammans med att kommunal mark kommer iordningställas för bostäder,
förskola och parkeringshus.
I Limhamn fortsätter pågående exploatering med flera aktiva privata fastighetsägare i Limhamns gamla
industriområde under ett antal år. Detta innebär en hög byggtakt och ett intensivt arbete i området som
generar ca 4 000 bostäder. Inom det nordvästra området ska en allmän park anläggas och en gångfartsgata
som knyter samman kajen med Magasinsgatan via parken och en förskola. Övägen och Strandgatan kommer att byggas om och anpassas till de anslutande exploateringsområdena. I området Elinegård (öster om
Kalkbrottet) fortsätter utbyggnaden och färdigställandet av lokalgator, flera torg- och platsbildningar och
ny väg med hållplatser som möjliggör kollektivtrafik. Inom kommunens markområde söder om Elinegård
kommer detaljplanearbete tillsammans med förberedande utredningar och arbeten intensifieras under året.
Det kommunala utbyggnadsområdet förväntas kunna möjliggöra ca 1 500 bostäder.
År 2021-2025 bedöms investeringsvolymen fortsatt ligga på 450 mnkr, 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.
Exploateringsinkomster och vinster
Inkomstmässigt fortsätter exploateringen för kommunal mark generera vinster till staden. Kvartersmarken
ger inkomster, genom försäljning eller årliga intäkter via tomträttsupplåtelse alternativt intern markupplåtelse, allt eftersom områden färdigställs. Osäkerheten kring när i tiden det sker är stor beroende på när
beslut om detaljplaner sker, om de överklagas, marknadens intresse, konjunkturer, hur förhandlingar med
byggaktörer fortskrider osv.
År 2018 och 2019 års höga försäljningsinkomster bedöms hålla i sig även år 2020. Prognosen är att pågående projekt kan möjliggöra avyttringar om 600 mnkr år 2020. Projekt som genererar stora inkomster är
bland annat Priorn, Trollhättan, Hyllie och Norra Hamnen. Utifrån prognostiserade exploateringsinkomster beräknas vinsterna respektive år med hänsyn tagen till avdrag för gatukostnader samt anskaffningsvärde såld kvartersmark enligt försiktighetsprincipen. Budgetår 2020 bedöms exploateringsvinsterna uppgå till
ca 240 mnkr.
Vidare är bedömningen att mark kan upplåtas genom tomträttsavtal alternativt interna markavtal till ett
värde som motsvarar ca 100 mnkr i försäljningsvärde. Efterfrågan på skolor och förskolor har sedan en
längre tid varit hög och då vi ser en viss avtrappning på den efterfrågan sänks budgeten för 2020 från 150
mnkr tidigare år.
Exploateringsinkomsterna bedöms sjunka något, då en förtätning av staden gör att exploatering kommer
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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.
Utbyggnad av allmän platsmark i privata exploateringsområden finansieras till stor del av inkomster från
fastighetsägare/exploatörer. Finansieringen bestäms i ett exploateringsavtal som tecknas mellan fastighetsägaren och Malmö stad. Inkomsterna från exploatörer bedöms uppgå till 110 mnkr för år 2020 och även
för perioden 2021–2025 men är beroende av utbyggnadstakten av allmän platsmark och finansieringsgraden i exploateringsavtalen.
Kategori Storstadspaketet
För kategori Storstadspaketet begärs en ram på 37 mnkr för 2020. Inkomsterna uppgår till 14 mnkr för
2020. Planeringen utgår från att den budgetram som utarbetats efter överenskommelse med staten följs.
Planerade åtgärder under 2020 berör främst Malmöexpressen linje 4 ,8 samt linje 10.
För Malmöexpressen linje 4 planeras förstudier och förprojektering för linjen, som innefattar 15 delsträckor. Linjen sträcker sig från Bunkeflostrand/Limhamn till Segevång Kalkbrottet och beräknas vara
färdigställt år 2025.
För linje 8 kommer en kapacitetsökning att driftsättas 2021 med längre bussar. För detta kommer provisoriska åtgärder att behöva färdigställas främst längs Stadiongatan och Eriksfältsgatan. I Malmöexpressen
linje 8 som ska trafikera Lindängen–Västra Hamnen är det detaljprojektering samt upphandling av entreprenad för Davidshallsgatan och Lindängen C som planeras. Förstudie på Djäknegatan och sträckan Södervärn-Heleneholmstigen planeras att pågå under 2020.Dessutom kommer delprojekt 6 och 8 att färdigställas under 2024. Övriga delprojekt levereras efter innevarande budgetperiod.
För linje 10 kommer delprojekt 1 och 2, sista etappen av Neptunigatan (från Skeppsgatan) och norra delen
av Mariedalsvägen (till Tessins väg) att färdigställas, delprojektet inkluderar en ny Varvsbro. För delprojekt
10-11, Hyllie Boulevard kommer entreprenaden mellan Hyllievångsvägen och Annetorpsvägen att färdigställas i takt med utbyggnad av exploateringen. Detsamma gäller för Hyllie Boulevard mellan Skrivaregatan
och Almviksvägen. Även sista delen av Hyllie Boulevard i ny sträckning mellan Almviksvägen och Pildammsvägen kommer att färdigställas under perioden. För exploateringsområdet Citadellsfogen i Malmöexpressen linje 10, som trafikerar Malmö C–IKEA Hubbhult kommer utredningsarbete och förprojektering att slutföras under 2020 och upphandling av detaljprojektering att genomföras. För Mariedalsvägens
förlängning från Limhamnsvägen till Regementsgatan kommer en förstudie att handlas upp och genomföras under året.
I planperioden 2021-2025 kommer även förstudier och viss detaljprojektering för Malmöexpressen linje
2,3, 5, 6 och 9 att påbörjas.
Kategori Befintlig miljö
För kategori Befintlig miljö begärs en ram på 173 mnkr för år 2020.
År 2011 togs en modell fram för att komma tillrätta med det eftersatta underhållet inom områdena bro,
kaj och gata. Genom att åtgärda rätt anläggningar i rätt tid och behålla budgeten som är kopplade till dessa
verksamhetsområden, räknade förvaltningen med att arbeta bort den största delen av eftersläpningen i
underhållet till 2021. Den senaste inventeringen av beläggning har dock visat att underhållsbehovet idag är
större och att den årliga budgeten för gatornas bärighet och asfaltering behöver ökas för att underhållet
ska ligga i fas med behovet. Brounderhållet pågår och vad gäller omisolering av broar har arbetat i fas.
Arbetet med att åtgärda broar med begränsad bärighet fortsätter. Det gäller de broar som inte klarar så
kallade dispenstransporter för extra långa och övertunga fordon. Dispenstransporter för specialmaskiner
och byggkranar är vanligt förekommande i och med förtätningen av staden. En plan för genomförande är
framtagen och arbetet ska samordnas med Storstadspaketets olika delprojekt.
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Från 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.
I de underhållsplaner som tagits fram visar det även att det inom områdena trafiksignaler och temalekplatser finns ett utökat underhållsbehov som behöver hanteras från 2019 och framåt. Arbetet med att ta fram
underhållsplaner fortgår under 2019 och fler områden och anläggningar har ett förändrat underhållsbehov.
Bland annat har besöksanläggningar och dagvattenstationer inventerats och planer för åtgärder tagits fram.
När Malmö växer och förtätas bidrar det generellt till ökat slitage, vilket kan leda till att underhållet på nytt
släpar efter de förändrade behoven.
Utredning kring uppgrundning av Varvsbassängen pågår och när förutsättningarna är klarlagda planeras
ett informationsärende i tekniska nämnden.
Kategori Fastighet/byggnader
För kategori Fastighet/byggnad begärs en ram på 157 mnkr för år 2020.
Ny ridanläggning östra Malmö
Sedan 2012 har fastighets- och gatukontoret, 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. För 2020 äskas 35 mnkr och ridanläggningen beräknas färdigställas
år 2021.
Kommunalt vatten och avlopp på Almåsa Fritidsby
Koloniområdet Almåsa Fritidsby uppfyller inte gällande lagkrav vad gäller skyddet för miljö och hälsa och
måste därför förbättra avloppssituationen. Almåsa Fritidsby kommer anslutas till både kommunalt avlopp
och vatten. För 2020 äskas investeringsanslag på 25 mnkr för de delar som inte färdigställts under 2019.
Tilläggsavtal kommer att tecknas med föreningen så att ovanstående vatten- och avloppsinvestering kommer vara helt återbetald av föreningen efter 50 år.
Mindre investeringar i fastighetsbeståndet – årlig ram
Fastighets- och gatukontoret har under senare år äskat årliga ramanslag på sammanlagt 15-20 mnkr för
mindre åtgärder i fastighetsbeståndet. Dessa anslag behövs främst för att så snabbt och effektivt som möjligt kunna agera som fastighetsägare och förvaltare av markreserven när det uppstår behov av mindre
investeringar inom befintliga fastigheter. Inom de mindre investeringarna ligger exempelvis anslutning av
kommunalt vatten- och avlopp för Torups slott och by.
Markförvärv
Tidigare har ett årligt anslag på 10 mnkr erhållits till mindre markförvärv för att så snabbt och effektivt
som möjligt kunna agera som fastighetsägare. I takt med att staden växer och 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. Den totala ramen som begärs för
markförvärv uppgår till 60 mnkr.
Övriga mindre investeringar
Under 2016 infördes komponentavskrivningar vilket har resulterat i ett minskat kommunbidrag och ökat
anslag för investeringar på 9 mnkr.
I takt med att Malmös befolkning växer ökar antalet önskemål om nya offentliga toaletter vid mötesplatser
och i parker. För 2020 finns 7 mnkr riktade till ändamålet.
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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.
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Begäran om investeringsram
I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2020 med plan för 2021-2025.

Investeringsram
Begäran om investeringsram 2020 samt plan för 2021-2025 (belopp i tkr)
Begäran
Investeringstyp

Plan

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Mobilitet

22 000

39 000

35 000

38 000

37 000

37 000

Stadsmiljöutveckling

40 000

29 000

38 000

22 000

33 000

22 000

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

37 000

133 000

332 000

478 000

553 000

563 000

Befintlig miljö

173 000

154 000

145 000

136 000

139 000

139 000

Fastighet/byggnader

157 000

104 000

100 000

93 000

93 000

93 000

Summa investeringsram

879 000

909 000

1 100 000

1 217 000

1 305 000

1 304 000

Exploatering
Storstadspaketet

Beskrivning av driftkonsekvenser avseende investeringar 2020 samt plan för 2021-2025 (belopp i tkr)
Begäran
Investeringstyp

2020

Mobilitet

1 000

Stadsmiljöutveckling
Exploatering
Storstadspaketet
Befintlig miljö
Fastighet/byggnader
Summa investeringsram

Plan
2021

900

600

11 400

20 600

2022

2023

2024

600

2 300

2 200

2 300

1 800

20 600

14 500

14 600

25 700

1 600

19 000

20 800

1 700

2025

10 300

10 300

10 700

10 800

10 300

10 300

600

500

500

500

500

500

25 900

32 000

32 600

62 200

30 900

44 400

Tekniska nämndens bedömning är att resultatpåverkande saneringskostnader uppgår till totalt 30 mnkr
under 2020, varmed nämnden begär en ram för saneringskostnader med motsvarande belopp. Dessa saneringsutgifter avser driftmedel i verksamheten och utgör inte investeringar.

Begäran om ram för marksanering som har en resultatpåverkan 2020 samt plan för 2021-2025
Begäran
Kostnadstyp, Tkr

2020

Plan
2021

2022

2023

2024

2025

Saneringskostnader

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

Summa kostnader

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

En utredning pågår utifrån nya redovisningsprinciper huruvida rivningskostnader ska belasta resultaträkningen eller kan betraktas som en investering och därmed belasta balansräkningen. Detta kan komma att
påverka de ekonomiska ramarna för år 2020.
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Beskrivning av driftkonsekvenser t f a försäljning av anläggningstillgångar samt överförda värden för
sanering (belopp i tkr)
Begäran
2020
Driftkonsekvens t f a förändringar i markinnehav

583

Driftkonsekvens t f a sanering av mark på skolor och förskolor

174

Summa

757

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
som friköps. Eftersom den aktuella marken ofta varit i kommunens ägande länge påverkar inte de minskade kapitalkostnaderna ekonomin i motsvarande omfattning. Driftkonsekvenser till följd av förlorade
intäkter vid försäljningar genomförda under år 2018 uppgår totalt till 583 Tkr och är specificerade i bilaga
2 "Budgetskrivelse 2020 förändring i markinnehav".
Driftkonsekvenser till följd av sanering av mark på skolor och förskolor
Från och med 2016 ska driftkonsekvenserna för marksaneringsutgifter i samband med om- eller tillbyggnad på tomtmark upplåten till stadsfastigheter, redovisas i fastighets- och gatukontorets redovisning.
Kommunbidraget ska justeras årligen i samband med budgetäskandet. Skillnaden mellan kostnaden för
internräntan som uppstår när utgiften för sanering aktiveras i balansräkningen och eventuell ökad intäkt
genom tilläggsavtal, ska täckas genom en kommunbidragsjustering. Då det är svårt att prognostisera framtida utgifter och avtal, görs kommunbidragsjusteringen i efterhand. En genomgång av överföringar från
stadsfastigheter till fastighets- och gatukontoret är genomförd och i bilaga 2 "Budgetskrivelse 2020 förändring i markinnehav" framgår kommunbidragsjusteringen på 174 Tkr.

Begäran av kommunbidrag för samordningsorganisation avseende Storstadspaketet
I Plan för Genomförande av Storstadspaketet Malmö beskrivs samordningsorganisationen där ledning och
styrning av Storstadspaketet Malmö anges. I samordningsorganisationen grundläggs principbeslut för utformning, framdrift och upplägg av avtalsobjekten. Fastighets- och gatukontoret har idag en samordningsgrupp som består av huvudsamordnare, controller och kommunikatör. Det finns ytterligare ett behov av
att komplettera med bland andra administrationssamordnare och exploateringssamordnare. För år 2018
och år 2019 har begäran av kommuncentrala medel för denna samordningsorganisation avropats för respektive år. Från och med år 2020 begär Tekniska nämnden en årlig ram för kostnaderna av samordningsorganisationen som en justering av kommunbidraget. Detta då samordningsgruppen kommer att behövas
under hela projektets gång. Den årliga ramen uppgår till 4,7 mnkr under perioden fram till år 2035.
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Budgetskrivelse 2020
Tekniska nämnden - fastighets- och gatukontor
INVESTERINGSRAM
Investeringstyp

Kategori

Bruttoutgift(Tkr)
2020

2021

2022

2023

2024

2025

22 000

39 000

35 000

38 000

37 000

37 000

40 000

29 000

38 000

22 000

33 000

22 000

Beslutade investeringar

301 100

214 200

144 500

144 200

190 700

282 900

Planerade investeringar

148 900

235 800

305 500

305 800

259 300

167 100

37 000

133 000

332 000

478 000

553 000

563 000

Beslutade investeringar

135 300

116 700

38 400

38 300

38 300

38 300

Planerade investeringar

37 700

37 300

106 600

97 700

100 700

100 700

Beslutade investeringar

146 000

92 000

88 000

88 000

88 000

88 000

Planerade investeringar

11 000

12 000

12 000

5 000

5 000

5 000

Mobilitet
Beslutade investeringar
Planerade investeringar
Stadsmiljöutveckling
Beslutade investeringar
Planerade investeringar
Exploatering

Storstadspaketet
Beslutade investeringar
Planerade investeringar
Befintlig miljö

Fastighet/byggnader

Summa bruttoutgifter

879 000

909 000

1 100 000

1 217 000

1 305 000

1 304 000

- varav beslutade investeringar

535 090

375 590

223 590

223 190

269 690

361 890

- varav planerade investeringar

296 600

486 100

829 100

946 500

988 000

894 800

- varav komponentinvesteringar

47 310

47 310

47 310

47 310

47 310

47 310

14 000

50 000

124 000

179 000

207 000

212 000

Beslutade investeringar

90 600

72 400

32 800

32 500

22 500

29 200

Planerade investeringar

19 400

37 600

77 200

77 500

87 500

80 800

Exploatering, kommunal mark
Summa köpeskilling

600 000

600 000

600 000

500 000

500 000

500 000

varav gatukostnadsersättning

240 000

240 000

240 000

200 000

200 000

200 000

Summa inkomster
varav gatukostnadsersättning

724 000

760 000

834 000

789 000

817 000

822 000

240 000

240 000

240 000

200 000

200 000

200 000

Uppskattade Vinster från
exploateringsverksamhet

240 000

240 000

240 000

200 000

200 000

200 000

2022

2023

2024

2025

600

1 600

2 200

2 300

1 800

Inkomster
Storstadspaketet
Beslutade investeringar
Planerade investeringar
Exploatering, privat mark

DRIFTKONSEKVENSER
Investeringstyp

Kategori

Driftkonsekvens (Tkr netto)
2020

2021

Mobilitet
Beslutade investeringar

1 000

700

Planerade investeringar
Stadsmiljöutveckling
Beslutade investeringar

200

Planerade investeringar

700

600

Beslutade investeringar

10 300

11 600

8 500

12 900

4 100

9 000

Planerade investeringar

1 100

9 000

12 300

7 700

10 400

5 600

25 700

1 600

19 000

10 400

4 800

4 300

4 300

300

6 000

6 000

6 000

500

500

500

500

44 400

Exploatering

Storstadspaketet
Beslutade investeringar

700

Planerade investeringar

1 000

Befintlig miljö
Beslutade investeringar

10 300

10 300

Planerade investeringar
Fastighet/byggnader
Beslutade investeringar

500

Planerade investeringar

100

Summa driftkonsekvenser

500

25 900

32 000

32 600

62 200

30 900

- varav beslutade investeringar

17 500

16 900

13 900

14 100

4 100

9 000

- varav planerade investeringar

2 900

9 600

13 200

42 600

21 300

29 900

- varav komponentinvesteringar

5 500

5 500

5 500

5 500

5 500

5 500

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

Markhantering resultatpåverkan
Beslutade investeringar
Planerade investeringar
Bidrag till statlig infrastruktur
Utgift
Inkomst
Driftkonsekvenser

Bilaga 2 Budgetskrivelse 2020 förändring i markinnehav
Perioden 1 januari 2018 till 31 december 2018
Tomträtter (TR)
Fastighet
Köpeskilling Bokfört värde Reavinst Årlig intäkt Årlig kap kost Netto
Grävlingen 29
1 295 450
1 002 1 294 448
14 716
-30
14 686
Skatnävan 2
583 050
44 540
538 510
20 768
-1 336
19 432
Lokmästaren 7
648 000
14 373
633 627
17 348
-431
16 917
Bordtennisspelaren 7
528 450
427 674
100 776
17 998
-12 830
5 168
Lokmästaren 39
671 000
17 155
653 845
17 972
-515
17 457
Mjölskivlingen 3
939 250
275
938 975
84
-8
76
Toppmurklan 9
1 207 050
830 1 206 220
198
-25
173
Röksvampen 7
876 200
2 490
873 710
12 060
-75
11 985
Svartmossan 7
1 017 900
9 234 1 008 666
20 060
-277
19 783
Vinbäret 1
1 092 000
11 529 1 080 471
14 220
-346
13 874
Bonden 6
577 000
6 104
570 896
208
-183
25
Linnéan 11
413 000
2 060
410 940
16 108
-62
16 046
Spannen 5
534 950
13 040
521 910
12 838
-391
12 447
Björkkremlan 7
913 250
3 130
910 120
12 060
-94
11 966
Häggbäret 1
928 850
5 500
923 350
25 740
-165
25 575
Sträckbommen 6
627 000
57 500
569 500
21 002
-1 725
19 277
Maltehill 5
559 650
206 250
353 400
18 700
-6 188
12 513
Tuvängen 1
455 000
15 128
439 872
14 782
-454
14 328
Torkarbladet 3
631 800
159 335
472 465
19 250
-4 780
14 470
Fisktärnan 11
711 750
98 064
613 686
24 430
-2 942
21 488
Veckelbjörnen 11
723 450
3 427
720 023
10 666
-103
10 563
Vindrutan 7
626 600
156 559
470 041
19 040
-4 697
14 343
Fisktärnan 8
677 300
70 716
606 584
18 536
-2 121
16 415
Nackstödet 3
596 050
96 291
499 759
17 886
-2 889
14 997
Vindrutan 2
653 900
171 876
482 024
20 090
-5 156
14 934
Vindrutan 4
628 550
157 692
470 858
19 110
-4 731
14 379
Navkapseln 2
616 850
151 214
465 636
18 690
-4 536
14 154
Blåsippan 6
462 150
2 795
459 355
15 834
-84
15 750
Toftanäs 9
612 300
148 542
463 758
18 516
-4 456
14 060
Bonden 1
571 000
5 892
565 108
322
-177
145
Smultronet 6
1 007 500
2 533 1 004 967
24 180
-76
24 104
Näverluren 5
488 000
19 300
468 700
14 274
-579
13 695
Riddarmusseronen 10
748 800
2 310
746 490
20 612
-69
20 543
Kattbjörnen 11
693 550
2 928
690 622
10 530
-88
10 442
Vitklövern 7
529 000
3 932
525 068
17 434
-118
17 316
Tegelpannan 88
362 000
15 586
346 414
10 136
-468
9 668
Veckelbjörnen 3
723 450
3 427
720 023
10 666
-103
10 563
Totalt
25 931 050
2 110 233 23 820 817
567 064
-63 307 503 757
Arrende
Fastighet
Svedala Värby 61:1

Köpeskilling Bokfört värde Reavinst Årlig intäkt Årlig kap kost Netto
25 000 000
1 146 404 23 853 596
113 865
-34 392
79 473

Totalt för TR och arrende

Interna markavtal
Sofielunds fsk
Bokens fsk
Björkhagens fsk
Risebergaskolan
Totalt

Skillnad mellan internränta och avgift
Skillnad mellan internränta och avgift
Skillnad mellan internränta och avgift
Skillnad mellan internränta och avgift

680 929

-97 699

583 230

29 935
3 157
119 515
21 862
174 468

Budgetskrivelse 2020
Tekniska nämnden - Hamnanläggningar

Innehållsförteckning
Sammanfattning ............................................................................................................................. 3
Förändringar i omvärlden .............................................................................................................. 4
Förändring och utveckling av nämndens verksamhet ................................................................ 5
Begäran om investeringsram ......................................................................................................... 6
Investeringsram ............................................................................................................................................................. 6

Bilagor
Bilaga 1: Bilaga 1 Budgetskrivelse 2020 Investeringsunderlag Hamn

Budgetskrivelse 2020, Tekniska nämnden - Hamnanläggningar

2(6)

Sammanfattning
Tekniska nämnden fick 2017 rollen som hamnägare. Det nya hamnägarrollen innebär att Tekniska nämnden är ansvarig för frågor som rör investeringar i hamnanläggningar, infrastruktur, hamnen som riksintresse, utveckling av Malmös näringsliv kopplat till hamnen och andra exploateringsfrågor.
Fastighets- och gatukontoret håller, tillsammans med övriga berörda aktörer, på att ta fram ett strategiskt
dokument som behandlar utvecklingen av Malmö hamn de kommande 20-30 åren, d v s en masterplan.
Hamnen har goda förutsättningar att på sikt utvecklas positivt med ökade godsflöden.
Fastighets- och gatukontoret 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 drift- och 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. Avtalsförhandlingar för en förlängning pågår.
Hamnanläggningars investeringsram för 2020 uppgår till 32 Mkr.
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Förändringar i omvärlden
Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under
2020 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra förbättringar i den egna verksamheten?

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 2020 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. Avtalsförhandlingar för förlängning pågår.
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Förändring och utveckling av nämndens verksamhet
Här besvarar nämnden följande frågor:
•
•
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling har nämnden genomfört
senaste tiden som har betydelse för kommande år?
Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom
nämnden framöver och varför?
Hur planerar nämnden att finansiera kommande verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller
kvalitetsutveckling?

Ingen förändring.
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Begäran om investeringsram
I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2020 med plan för 2021-2025.

Investeringsram
Begäran om investeringsram 2020 samt plan för 2021-2025 (belopp i tkr)
Begäran
Investeringstyp

Plan

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Planerade investeringar

32 000

34 000

45 000

35 000

10 000

5 000

Summa investeringsram

32 000

34 000

45 000

35 000

10 000

5 000

Investeringarna avser flertalet anläggningar i hamnområdet för vilka en finansieringshyra erhålls av CMP
efter färdigställande. En investering görs först efter att Malmö stad har godkänt en investeringsansökning
från CMP. Marknadsutvecklingen, konkurrens samt konjunkturläget styr och påverkar investeringstakten
vilket leder till svårigheter i den långsiktiga planeringen. Detta ställer stora krav på förvaltningen vad gäller
beredskap, planering och beslutsfattande från tekniska nämnden.
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Budgetskrivelse 2020
Tekniska nämnden - hamnanläggningar
INVESTERINGSRAM
Investeringstyp

Kategori

Bruttoutgift (Tkr)
2020

2021

2022

2023

2024

2025

32 000

34 000

45 000

35 000

10 000

5 000

32 000

34 000

45 000

35 000

10 000

5 000

Beslutade investeringar
Planerade investeringar
Komponentinvesteringar
Summabruttoutgifter
- varav beslutade investeringar

0

0

0

0

0

0

- varav planerade investeringar

32 000

34 000

45 000

35 000

10 000

5 000

- varav komponentinvesteringar

0

0

0

0

0

0

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Planerade investeringar

0

0

0

0

0

0

Summadriftkonsekvenser
varav beslutade investeringar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

varav planerade investeringar

0

0

0

0

0

0

- varav marksanering
Inkomster
DRIFTKONSEKVENSER
Investeringstyp

Kategori

Driftkonsekvens

(Tkr netto)

Beslutade investeringar

Allmänt om verksamheten
Valnämnden fullgör, enligt sitt reglemente, de uppgifter som enligt gällande författningar ankommer på
valnämnd vid genomförandet av val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige och Europaparlamentet samt vid genomförandet av folkomröstningar, opinionsundersökningar eller liknande.
Valnämnden har därför sedan 2018 en ny förvaltningsorganisation som under valår bistås med olika stödfunktioner av stadskontoret. Ett permanent valkansli består av en valchef och en valsamordnare/nämndsekreterare. Under valår bistås valkansliet med ökade befattningar och kompetenser för att
kunna genomföra val i enlighet med vallagen. Valnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.
Under år då det inte förekommer några val eller omröstningar är nämndens arbete inriktat på att utvärdera
tidigare genomförda val med utblick och inriktning på genomförande av kommande val samt kompetensutveckling. Det finns inga planerade val eller andra omröstningar under 2020, men det rådande politiska
landskapet motiverar en högre beredskap för att kunna hantera eventuellt extraval under 2020. Valkansliet
är särskilt sårbart inför ett sådant eventuellt extraval eftersom den person som samordnat förtidsröstningen under många föregående val inte längre kommer att vara tillgänglig för detta uppdrag. Denna kompetens har därför förts vidare till en för tillfället tidsbegränsad anställning som avslutas i juni 2019. Det finns
med andra ord ett stort behov av att säkerställa tillgång till denna erfarenhet och kompetens till samordning av förtidsröstning vilket är ett ständigt växande fenomen och viktigt moment i förrättandet av val.

Bakgrund
Under 2017 genomfördes en utredning och analys för att anordnandet av val ska kunna ske på ett rättssäkert och ändamålsenligt sätt. Utredningen presenterade ett förslag till ny valorganisation för Malmö stad.
Fokus var att skapa en organisation som är effektiv, professionell och kvalitetssäkrad. Utredningens slutsats är att en förstärkning av valorganisationen krävs med ett flertal befattningar och kompetenser.
Inför valåret 2018 beslutades att en tjänst som valchef skulle inrättas och en administrativ assistent samt
att ansvaret för förtidsröstningen skulle hanteras av en konsult (fd. anställd personal). Under valåret har
denna organisation varit förstärkt med tillfälligt anställda medarbetare från stadens förvaltningar. En bemanning av tre permanenta personer förordades, som mellan valen vid behov skulle kunna kombinera sitt
uppdrag inom ett eller flera av områdena säkerhetsfrämjande, projektledning och utredningsverksamhet
inom förvaltningsavdelningen/stadskontoret.

Behov 2020
Valnämnden kommer under 2020 att ha som inriktning att diskutera strategier och prioriteringar inför
kommande val. Särskilt fokus läggs på följande:
Valgeografi. Malmö är en växande stad och det finns ett behov av att genomföra en översyn av indelningar i
valdistrikt. I samband med en valgeografisk översyn kan det uppstå ett behov av extern konsulthjälp för
det fall nödvändig kompetens inte finns inom Malmö stad. Detta kan komma att leda till en begäran om
förändrat kommunbidrag.
Trygghet och säkerhet. En ökad polarisering och hätskare samhällsdebatt innebär att trygghet- och säkerhetsfrågor kring valprocessen bör ha högre prioritering även under mellanvalsår. Inte minst frågor kring extern
påverkan bör hanteras.
Organisering och utveckling av förtidsröstning. Antal och andel förtidsröster har under de senaste valen uppvisat
en ständig ökning. Nya lagkrav innebär dessutom att kommuner ska erbjuda sina medborgare möjlighet att

få besök av ambulerande röstmottagare. Detta kräver att kompetensen måste bevaras och utvecklas även
mellan valåren.
Tillgänglighet till röstmottagningslokaler och samverkan med andra berörda förvaltningar är en ständigt
aktuell fråga som måste hanteras löpande även mellan valåren.
Valnämnden har implementerat och konfigurerat ett nytt valadministrativt system för hantering av bland
annat vallokaler, röstmottagare och arvodesutbetalningar. Det finns många utvecklingsområden för hur
detta system bättre ska kunna tillgodose valkansliets administrativa behov. Valnämnden ska administrera
detta system även mellan valår, upprätthålla kompetens kring hanteringen och inte minst delta i nätverk
för att vidareutveckla detsamma.
Därtill tillkommer även frågor kring det nuvarande arvoderingssystemet som bör ses över för vaktmästare
i samband med val, översyn av lagerhållning, arkivering samt ett fortsatt arbete med frågor kring elektronisk röstning.
Det kommunala ansvaret för att genomföra val är omfattande. Under tidigare mellanvalsår har ett större
antal tillsvidareanställda personer från stadskontoret delvis arbetat med valfrågor vilket har säkerställt att
erfarenhet och kompetens har funnits i organisationen. Tre av dessa har därefter gått i pension vilket ytterligare har ökat behovet av att bygga upp ny kompetens inom valsektionen. Idag finns finansiering för två
personer, men för en skapa en ökad beredskap och upprätthållande av nödvändig kompetens görs bedömningen att ytterligare en person bör arbeta med valfrågor under 2020 med inriktning förtidsröstning,
Även under 2021 bör valnämnden erhålla en ökad normalbudget som är anpassad efter den nya valorganisationen för de år inga val genomförs.
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. Detta följer sedan tidigare använd uppräkningsmetod.
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. Detta följer sedan tidigare använd uppräkningsmetod.

Förslag till beslut
Valnämnden kansli ska bestå av en valchef, en person ansvarig för förtidsröstning och en nämndsekreterare/valsamordnare som under icke valår arbetar med valnämndsärenden, utredningar och nätverk kring
valfrågor inför kommande val samt i förekommande fall även kan arbeta med säkerhetsfrågor, projektledning och utredningsverksamhet inom stadskontoret.

Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under
2020 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra förbättringar i den egna verksamheten?

Det nya politiska landskapet efter RKL-valet 2018 innebär en ökad möjlighet att extraval kan komma att
utlysas. Detta kräver en större beredskap för att hantera under mandatperioden.
Andelen förtidsröster har under de senaste valen uppvisat en ständig ökning. Nya lagkrav innebär dessutom att kommuner ska erbjuda sina medborgare möjlighet att få besök av ambulerande röstmottagare.
Detta innebär en större organisation kring förtidsröstningen, något som har hanterats med hjälp av inhyrd
konsult med lång erfarenhet av uppdraget. Detta är dock inte hållbart och kompetensen för att samordna
förtidsröstning bör finnas inom Malmö stads organisation och med fördel inom stadskontorets valsektion.
Det svenska valsystemet har i samband med RKL-valet 2018 ifrågasatts i den offentliga debatten, i vilken
Malmö stads valkansli har deltagit. Det är viktigt att valnämnden och valkansliet upprätthåller valkompetens och delaktighet i olika former av nätverk som diskuterar framtida valsystem och valadministration.
Malmö är en ständigt växande stad vilket ökar behoven av att arbeta med valgeografi och utformning av
nya indelningar av valdistrikt.

Här besvarar nämnden följande frågor:
•
•
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling har nämnden genomfört
senaste tiden som har betydelse för kommande år?
Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom
nämnden framöver och varför?
Hur planerar nämnden att finansiera kommande verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller
kvalitetsutveckling?

Under 2018 och 2019 har den nya valorganisationen genomfört två val, RKL-val 2018 och EU-val 2019,
vilket har inneburit en ökad erfarenhet och kompetens på många områden. Struktur och arbetssätt för
förtidsröstning har utvecklats, och ett nytt system för ambulerande röstmottagning har skapats. Nya rutiner har formulerats och inarbetats i organisationen. Ett nytt valadministrativt system, Kaskelot, har implementerats och kommer även under mellavalsår ha behov av uppdateringar och allmän drift.
Under tidigare mellanvalsår har ett större antal tillsvidareanställda personer från stadskontoret delvis arbetat löpande gentemot valnämnden samt med övriga valfrågor. Detta har säkerställt att erfarenhet och
kompetens har funnits i organisationen. Tre av dessa personer har därefter gått i pension vilket ytterligare
har ökat behovet av att bygga upp ny kompetens inom valsektionen. Under mellanvalsår består den nya
valorganisationen av en valchef och en nämndsekreterare/valsamordnare, men för en skapa en ökad beredskap och upprätthållande av nödvändig kompetens inom valsektionen, främst inom förtidsröstning,
görs bedömningen att ytterligare en person bör tillhöra valorganisationen under 2020. Inte minst kräver
det nya politiska läget en betydligt större beredskap för att kunna hantera ett eventuellt extraval.
En ökad polarisering och hätskare samhällsdebatt innebär att trygghet- och säkerhetsfrågor kring valprocessen bör ha högre prioritering även under mellanvalsår.
Malmö är en växande stad och det finns ett behov av att göra en översyn av valgeografi och indelningar i
valdistrikt. Detta kan innebära ett behov av extern konsulthjälp i det fall nödvändig kompetens inte finns
inom Malmö stad.
Valnämnden har vid sammanträde diskuterat kommunfullmäktiges mål och hur man lämpligast kan arbeta
med dessa. Valnämnden har dock inte beslutat om några nämndsmål i anslutning till kommunfullmäktigemålen eftersom nämnden har gjort bedömningen att nämnden inte på ett konkret sätt kan bidra till att
uppnå kommunfullmäktigemålen. Valnämndens inriktning under mellanvalsåren är att diskutera strategier
och prioriteringar inför kommande val varvid ett antal av kommunfullmäktiges mål kommer att beröras.
Särskild fokus kommer att läggas på tillgänglighet till vallokaler och förtidsröstningslokaler såsom enhetliga och generösa öppettider, hjälp och stöd åt personer med någon funktionsnedsättning. Riktlinjer för
rekrytering av röstmottagare ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv samt för att säkerställa att
röstmottagarna har rätt kompetens och erfarenhet för uppdraget avses att arbetas fram. Valnämnden
kommer även att diskutera hur man i ett tidigt skede kan samverka med andra berörda förvaltningar om
lokalförsörjning inför valet. Dessa diskussioner om strategier och prioriteringar anknyter till kommunfullmäktiges mål 1 om en ung global och modern stad, mål 4 om en öppen stad, mål 5 om en stad för alla och
mål 6 om en trygg och tillgänglig stad.
Under 2020 kommer valnämnden även att påbörja en översyn av valgeografin (dvs. valdistrikt och valkretsar) med hänsyn till befolkningsförändringar.
Valnämnden kommer även att fortsätta att arbeta med frågor kring elektronisk röstning.
För att kunna bemanna en fullgod valorganisation som kan bevara nödvändig kompetens, uppfylla sina
huvudsakliga ansvarsområden, utveckla sin verksamhet samt upprätthålla en tillräcklig beredskap bör valnämnden få ett ökat kommunbidrag som innebär att valsektionen kan bemannas med tre permanenta
funktioner (valchef, nämndsekreterare/valsamordnare och person ansvarig för förtidsröstning).

I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2020 med plan för 2021-2025.
För att den nya valorganisationen ska ges möjlighet till att konsolideras krävs att befintlig kompetens kan
bevaras inom organisationen. Det är med denna kompetens som valorganisationen kan förväntas uppfylla
sina huvudsakliga ansvarsområden, utveckla sin verksamhet samt upprätthålla en tillräcklig beredskap.
Detta kräver att valnämnden ges ett ökat kommunbidrag som innebär att valsektionen kan utöka sin bemanning från två till tre permanenta funktioner (valchef, nämndsekreterare/valsamordnare och person
ansvarig för förtidsröstning).
2020 kommer valnämnden att påbörja en översyn av valgeografin. Härvid kan det bli aktuell att anlita
extern konsulthjälp för det fall nödvändig kompetens inte finns inom Malmö stad. Detta kan komma att
leda till en begäran om förändrat kommunbidrag.

Det ordinarie kommunbidraget täcker bl.a. arvoden till förtroendevalda, studieresor, hyra för lagerlokaler
och andra löpande förvaltningskostnader. De löpande förvaltningskostnaderna kommer att kvarstå även
under 2020, men det finns ett behov av ökat kommunbidrag på 500 tkr. för att täcka förvaltningsorganisationens bemanningsbehov.
Valnämnden har en begränsad förvaltningsorganisation som bistås med olika stödfunktioner av stadskontoret. Förvaltningsorganisationen biträder nämnden i verksamheten och leds av två befattningar: valchef
och nämndsekreterare/valsamordnare. För att upprätthålla nödvändig kompetens och beredskap, främst
kring förtidsröstning, så begärs ett ökat kommunbidrag på totalt 500 tkr. för anställning av en person ansvarig för förtidsröstning.
2020 kommer valnämnden att påbörja en översyn av valgeografin. Härvid kan det bli aktuell att anlita
extern konsulthjälp för det fall nödvändig kompetens inte finns inom Malmö stad. Detta kan komma att
leda till en begäran om förändrat kommunbidrag.
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Sammanfattning
Sammanfattning
Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet med uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, gode
mäns och förvaltares verksamhet. Överförmyndarnämnden har ansvar för de resurser som avser nämndens administration, ledamöternas arvoden samt arvoden till gode man och förvaltare. Det administrativa
ansvaret för överförmyndarnämndens förvaltningsorganisation ligger på enheten för överförmyndarärenden, under avdelning boende, etablering och myndighet, i arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
Överförmyndarnämndens största utgift avser kostnader för godmansarvoden. Förordnade ställföreträdare
har enligt lag rätt till skäligt arvode och ersättning för sina utgifter. Även fördelningen av kostnadsansvaret
bestäms enligt lag. Sveriges Kommuner och Landsting ger ut förslag till ersättningsregler som överförmyndarnämnden i grunden tillämpar. Detta är viktigt för rättssäkerheten och förutsägbarheten. Överförmyndarnämnden har mycket små möjligheter att påverka dessa kostnader.
Det nya ersättningssystemet gällande kommuners mottagande och omhändertagande av ensamkommande
barn bygger på en schablonersättning som betalas ut vid ett tillfälle till anvisningskommunen. Detta innebär att överförmyndarnämnden inte får någon ersättning för de barn som överflyttas till Malmö. Enligt
fastställda fördelningsnycklar erhåller överförmyndarnämnden 26 tkr för varje nytt anvisat ensamkommande barn. Då en årlig snittkostnad hos överförmyndarnämnden för bara arvode och omkostnader per
godmansuppdrag gällande ett ensamkommande asylsökande barn uppgår till ca 32 tkr och då flerårig statistik hos nämnden visar att det löpande finns ett stort antal sådana godmanskap som sträcker sig över
flera år, innebär ersättningssystemet att nämnden kommer att få ett underskott avseende dessa godmanskap.
Antalet ärenden avseende godmanskap för ensamkommande barn har de senaste åren minskat kraftigt.
Antalet nya godmanskap som tillkommer vad gäller nyanlända barn ligger nu på en låg nivå. Tillkommande ärenden består även av överflyttade ärenden från andra kommuner, vilket i antal också ligger på en
låg nivå. Överförmyndarnämnden förutspår att antalet ärenden om godmanskap för ensamkommande
barn kommer att förbli lågt, bland annat eftersom de inre gränskontrollerna i Sverige och i andra europeiska länder med största sannolikhet kommer att kvarstå under 2019. Det kan inte förutspås med någon
exakthet hur många ärenden om godmanskap för ensamkommande barn som överförmyndarnämnden
kommer att utöva tillsyn över under 2020, varför det finns en osäkerhetsfaktor i beräkningarna.
Kommunfullmäktige har beslutat att en förvaltarenhet ska inrättas under funktionsstödsnämnden och att
ekonomisk ersättning till funktionsstödsnämnden för förvaltarenheten regleras genom överenskommelse
med överförmyndarnämnden, samt att överförmyndarnämnden för att finansiera dessa kostnader ska
erhålla ett årligt kommunbidragstillskott om 5 200 tkr. Då förvaltarenheten föreslår att ta färre ställföreträdaruppdrag än vad man utgick ifrån i utredningen om inrättande av en förvaltarenhet, bedöms kostnaderna dock bli större än vad som tidigare beräknats. Kostnaderna för förvaltarenheten beräknas uppgå till
6 514 tkr
Kommunbidraget 2019 för överförmyndarnämndens verksamhet uppgår till 30 779 tkr. Utöver detta har
intäkter om 3 462 tkr budgeterats. Av dessa medel beräknas 624 tkr bestå av förväntade schablonersättningar, och resten av intäkten är lagd för att få en budget i balans.
De sammanlagda kostnaderna för godmansarvoden och övriga omkostnader avseende 2020 beräknas
uppgå till 24 971 tkr. Kostnader för nämndens arvoden och omkostnader beräknas uppgå till 717 tkr.
Därutöver förväntas kostnaderna för förvaltarenhetens verksamhet att uppgå till 6 514 tkr.
Det beräknas inte att antalet ärenden om godmanskap för vuxna eller förvaltarskap ökar i en större omfattning än den årliga ökningen om ca 1-2 % som har noterats under de senaste åren.
Budgeten för arvoden till gode män avseende årsräkningar 2019 är endast en beräkning på vad som kommer att betalas ut 2020, vilket gör att det finns en viss osäkerhet i beräkningen.
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Förändringar i omvärlden
Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under
2020 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra förbättringar i den egna verksamheten?

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under
2020 och framåt och på vilket sätt?
Utmaning att hitta ställföreträdare till alla i behov av det
I takt med samhällsutvecklingen har de personer som är i behov av en ställföreträdare och dessa personers
hjälpbehov förändrats. Lagstiftningen om godmanskap och förvaltarskap är gammal och har inte följt med
i samhällsutvecklingen. Samhället har de senaste decennierna blivit alltmer komplext och utvecklingen har
gått mot att ett allt större ansvar överlåts till den enskilde individen. Detta påverkar de personer som inte
själva har förmågan att tillgodose sina behov på så vis att det ökar deras behov av hjälp från en god man
eller förvaltare. En allt större del av de personer som har god man eller förvaltare idag har komplexa behov, och då handlar det inte huvudsakligen om att ta hand om deras ekonomi, utan framför allt att värna
om deras personliga och rättsliga intressen.
Utvecklingen med allt fler komplexa ärenden och därmed svårigheter att rekrytera ställföreträdare erfar
överförmyndarverksamheter över hela landet (se Riksrevisionens rapport 2017-12-06, Tillsyn av ställföreträdare och överförmyndare - Statens bristande ansvar för samhällets mest utsatta). Uppdraget som god man eller förvaltare är ett frivilligt lekmannauppdrag på delvis ideell basis. Det är därför svårt att hitta lämpliga ställföreträdare till de allt mer komplexa uppdragen. Till personer som lider av svår psykisk sjukdom eller missbruksproblematik, personer som är utåtagerande och uppvisar ett aggressivt beteende, eller som har anhöriga eller bekanta som uppvisar ett hotfullt beteende eller på andra sätt försvårar uppdraget, är det synnerligen svårt att hitta ställföreträdare. I dagsläget finns det endast ett fåtal ställföreträdare som kan och som
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. Samtidigt är det viktigt att de som är i behov av hjälp får
en ställföreträdare.
Kommunfullmäktige har beslutat att en så kallad förvaltarenhet ska inrättas under funktionsstödsnämnden
och under våren 2019 har en sådan förvaltarenhet inrättats. Förvaltarenheten kommer att ha anställda
tjänstepersoner som ska åta sig uppdrag som ställföreträdare i särskilt komplicerade uppdrag. Förvaltarenheten kommer, när den är fullt bemannad, att ha åtta anställda som kan ta uppdrag som god man eller
förvaltare. Enheten för överförmyndarärenden har under våren 2019 inlett samverkan med förvaltarenheten med syfte att verksamheten ska komma igång. Förvaltarenheten beräknas komma igång med att ta
uppdrag någon gång under sommaren 2019 och i samband därmed kommer överförmyndarnämnden att
successivt kunna börja flytta över komplicerade uppdrag till förvaltarenheten. Införandet av förvaltarenheten beräknas minska handläggningstiderna för såväl nya ställföreträdarskap som vid byte av ställföreträdare, då handläggningstiderna inte längre i samma grad kommer att belastas med det omfattande arbete
som krävs för att för vissa uppdrag hitta en lämplig ställföreträdare. Det beräknas också minska risken för
att överförmyndarnämnden inte kommer att ha någon ställföreträdare som vill åta sig ett tufft uppdrag.
Inrättandet av förvaltarenheten innebär även att överförmyndarnämnden inte blir lika beroende av det
befintliga fåtal ställföreträdare som i dagsläget kan ta svåra uppdrag, vilket medför att risken för att enskilda ställföreträdare får för många uppdrag kommer att minska.
Utredningen bakom förslaget till införande av en förvaltarenhet visade att anställda ställföreträdare beräknas innebära en årlig kostnad om 5 200 tkr i förhållande till dagens arvodeskostnader. Enligt beslut av
kommunfullmäktige ska ekonomisk ersättning till funktionsstödsnämnden för verksamheten i förvaltarenheten regleras genom överenskommelse med överförmyndarnämnden. För att kunna finansiera dessa
kostnader ska överförmyndarnämnden erhålla ett årligt kommunbidragstillskott om 5 200 tkr. Vid beräkningen av kostnaderna för förvaltarenheten utgick man från att förvaltarenheten ska ha åtta anställda ställ-
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företrädare som vardera ska ta 30 uppdrag, det vill säga att förvaltarenheten ska ta 240 uppdrag. Förvaltarenheten föreslår nu att varje ställföreträdare enbart ska ta 20 uppdrag. Detta innebär att kostnaderna för
förvaltarenheten blir större än tidigare beräknat. Kostnaderna för förvaltarenheten beräknas uppgå till
6 514 tkr.
Länsstyrelserna tar fram nationella riktlinjer för tillsyn över ställföreträdarnas uppdrag
Ställföreträdar- och överförmyndartillsynen är ett av mycket få tillsynsområden där det saknas en central
myndighet med ett övergripande ansvar. Sju länsstyrelser utövar tillsyn över 230 överförmyndarmyndigheter, vilka i sin tur utövar tillsyn över minst cirka 94 000 ställföreträdare (Överförmyndarstatistik 2016, Länsstyrelsen i Dalarnas län). Även om dessa myndigheter har att tillämpa en och samma lagstiftning, medför
den i hög grad decentraliserade tillsynen risk för brister i enhetligheten vid tillämpningen. Staten har ett
övergripande ansvar för att enskilda inte lider rättsförluster och att tillsynen av ställföreträdare genomförs
på ett sådant sätt att rättstillämpningen är enhetlig och därmed rättssäker. Mot bakgrund av detta har regeringen gett länsstyrelserna i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för överförmyndarverksamheten.
Länsstyrelserna har tagit fram ett förslag till nationella riktlinjer som berör hur ställföreträdare bör redovisa sin förvaltning, hur överförmyndare bör granska ställföreträdares förvaltning och hur överförmyndare
bör kontrollera en persons lämplighet som ställföreträdare. Förslaget har varit ute på remiss och överförmyndarnämnden har avgett sitt yttrande över det. Överförmyndarnämnden kan konstatera att nämnden i
sina egna rutiner och processer redan praktiserar i stort sett samtliga av länsstyrelsernas föreslagna riktlinjer. Överförmyndarnämnden ser mycket positivt på att nationella riktlinjer tas fram, då det kommer att ge
ett stöd som i dag saknas, för hur verksamheten bör bedrivas. Det kommer naturligtvis också ge bättre
förutsättningar för enhetlighet och därmed rättssäkerhet för den enskilde, oberoende av vilken kommun
som har hand om tillsynen. De nationella riktlinjerna väntas färdigställas och fastslås under 2019.
Inre gränskontroller påverkar fortfarande inströmningen av ensamkommande barn
Innan år 2016 var Sverige ett av Europas främsta destinationsländer för asylsökande generellt och för
ensamkommande barn i synnerhet. Detta förändrades i samband med att Sverige och andra europeiska
länder återinförde de inre gränskontrollerna 2015/2016 samt då Sverige ändrade reglerna för asyl och
familjeåterförening. Sedan dess har antalet nytillkomna ärenden avseende godmanskap för ensamkommande barn varit på en låg nivå och antalet ärenden har minskat kraftigt. Minskningen har fortsatt under
2019. I slutet av april hade antalet ärenden sjunkit till 213, en minskning med knappt 50 ärenden sedan
årsskiftet 2018/2019. Överförmyndarnämnden förutspår att nivån kommer att förbli låg, eftersom de inre
gränskontrollerna i Sverige och i andra europeiska länder med största sannolikhet kommer att kvarstå
under 2019. I det fall att de inre gränskontrollerna skulle hävas i Sverige och/eller i annat europeiskt land,
är det rimligt att istället förvänta sig en ökning av antalet ärenden avseende godmanskap för ensamkommande barn.
Kommuner får statlig schablonersättning som inte täcker alla kostnader
Ansvaret för att ta emot ensamkommande barn är decentraliserat till kommunerna och beslutet om vilken
kommun som anvisas ansvaret för barnet fattas av Migrationsverket. Detta fördelningssystem är i sin tur
knutet till ett ersättningssystem som bygger på en schablonersättning. Enligt fastställda fördelningsnycklar
erhåller överförmyndarnämnden 26 tkr för varje nytt anvisat ensamkommande barn. Denna schablonersättning betalas ut vid ett tillfälle till anvisningskommunen. Detta innebär att överförmyndarnämnden inte
får någon ersättning för de barn som överflyttas till (och som från början inte är anvisade till) Malmö.
Då en årlig snittkostnad hos överförmyndarnämnden för bara arvode och omkostnader per godmansuppdrag gällande ett ensamkommande asylsökande barn uppgår till ca 32 tkr och då flerårig statistik hos
nämnden visar att det löpande finns ett stort antal sådana godmanskap som sträcker sig över flera år, innebär ersättningssystemet att nämnden kommer att få ett underskott avseende dessa godmanskap. Antalet
godmanskap för ensamkommande barn har dock minskat till en jämfört med tidigare år låg nivå och
minskningen av antalet godmanskap för ensamkommande barn bedöms fortsätta under 2019. Det kan inte
förutspås med någon exakthet hur många ärenden om godmanskap för ensamkommande barn som överförmyndarnämnden kommer att utöva tillsyn över under 2020, varför det finns en osäkerhetsfaktor i beräkningarna.
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Förändring och utveckling av nämndens verksamhet
Här besvarar nämnden följande frågor:
•
•
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling har nämnden genomfört
senaste tiden som har betydelse för kommande år?
Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom
nämnden framöver och varför?
Hur planerar nämnden att finansiera kommande verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller
kvalitetsutveckling?

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling har nämnden genomfört
senaste tiden som har betydelse för kommande år?
Överförmyndarnämnden har ansvar för de resurser som avser nämndens administration, ledamöternas
arvoden samt arvoden till gode män och förvaltare. Det administrativa ansvaret för överförmyndarnämndens förvaltningsorganisation ligger på enheten för överförmyndarärenden, under avdelning boende, etablering och myndighet i arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
På enheten för överförmyndarärenden omvandlades i januari 2019 en handläggartjänst till en tjänst som
planeringssekreterare, med uppgift att planera, hålla samman och strukturera kvalitets- och utvecklingsarbetet, ta fram underlag för uppföljning av mål samt att vara behjälplig vid framtagande av årligen återkommande rapporter. I februari 2019 tillträdde två sektionschefer sina nyinrättade tjänster. Enheten har
därmed delats upp i två sektioner. Den ena sektionen består av barn- och granskningsteamet. Den andra
sektionen består av ansöknings-, ensamkommande barn-teamet samt assistenterna. Den förändrade ledningsstrukturen innebär att enheten för överförmyndarärenden har fått en ledningsgrupp bestående av en
enhetschef, två sektionschefer samt en planeringssekreterare. Den nya ledningsstrukturen förväntas ge
goda förutsättningar för ett nära ledarskap med stöttning och styrning för handläggarna i det dagliga arbetet, måluppföljning och tidiga insatser för att kunna uppfylla uppsatta mål, samt goda förutsättningar för
kvalitets- och utvecklingsarbetet.
För att använda befintliga resurser på bästa sätt har även tjänster omdisponerats över teamgränser och
mellan sektionerna. Med anledning av det låga antalet ärenden som rör ensamkommande barn har tre av
fyra handläggartjänster omfördelats från dessa ärenden till andra team - dels har en tjänst omvandlats till
en tjänst som planeringssekreterare (se ovan) och dels har två handläggare flyttat över till ansökningsteamet. Detta innebär att enheten har fördelat mer resurser till att få ner handläggningstiderna för ansökan/anmälan om behov av god man eller förvaltare, samt att enheten framöver kan prioritera och avsätta
mer tid för rekrytering av nya ställföreträdare.
Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras
inom nämnden framöver och varför?
Rekrytering av nya gode män och förvaltare
För att korta ner handläggningstiderna för anmälan/ansökan om godmanskap och förvaltarskap samt för
byte av god man/förvaltare, krävs att tillgången på lämpliga gode män och förvaltare blir större. Det är
idag svårt att hitta en lämplig ställföreträdare till alla uppdrag och mycket tid får läggas ner i varje enskilt
ärende på att hitta en lämplig ställföreträdare som vill och kan åta sig uppdraget. Enheten har därför prioriterat rekryteringen av nya gode män genom att avsätta mer av befintliga resurser för detta och genom att
i nära dialog med kommunikationsenheten på arbetsmarknads- och socialförvaltningen sätta upp en
kommunikationsstrategi och en planering för rekryteringsinsatser via marknadsföring under 2019. Nya
rekryteringskanaler kommer att användas för att väcka intresse för uppdraget som god man hos nya målgrupper. Som ett led i kommunikationsstrategin håller enheten även på att ta fram en ny struktur för hemsidan, för att den ska bli mer användbar för såväl befintliga som blivande ställföreträdare.
Digitalisering
Enheten för överförmyndarärenden ser för närvarande över möjligheterna att digitalisera verksamheten.
Enheten vill möjliggöra för ställföreträdarna att lämna in redogörelser och redovisningshandlingar digitalt
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samt införa en ordning så att dessa handlingar automatiskt diarieförs och hamnar i respektive ärende.
Detta för att mindre resurser framöver ska behöva läggas på diarieföring och insortering av pappershandlingar. Ett digitalt system skulle även möjliggöra spärrar vid inlämnande av en redovisning, så att den inte
kan lämnas in om den innehåller felaktigheter, om det saknas handlingar eller om den av annan anledning
inte är komplett. Mycket resurser läggs idag ner på att begära in kompletteringar, saknade handlingar och
rättelser av felaktig redovisning. Det ska framhållas att förutsättningarna för en digitalisering av delar av
verksamheten är beroende av beslut om budget för enheten för överförmyndarärenden i arbetsmarknadsoch socialförvaltningen.
Tillsammans med arbetsmarknads- och socialförvaltningens digitaliseringsenhet håller enheten för överförmyndarärenden också på att se över möjligheten att omvandla befintliga ansöknings/anmälningsblanketter till e-tjänster. Detta med syfte att ge bättre förutsättningar för att de ansökningar/anmälningar om behov av godmanskap eller förvaltarskap som inkommer ska bli mer fullständiga och
inte kräva lika mycket kompletteringar, vilket kan effektivisera handläggningen och korta ned handläggningstiderna. Det beräknas att en sådana e-tjänster ska komma igång under 2019.
Förvaltarenheten
Dialog och samverkan har upprättats med den nyinrättade förvaltarenheten under funktionsstödsnämnden
(se föregående avsnitt för mer detaljer om denna verksamhet). För att förvaltarenheten ska komma igång
med sin verksamhet har en förvaltningsövergripande process tagits fram, som bland annat tydliggör vilken
typ av uppdrag förvaltarenheten ska ta samt vem som ska göra vad och när vid överlämning av uppdrag
till förvaltarenheten. Samverkan med förvaltarenheten kommer framöver att fördjupas, dels för att säkerställa att verksamheten kommer igång och dels för att följa upp hur verksamheten fungerar när den är
igång.
Barnkonventionen
Riksdagen har beslutat att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till svensk lag den 1 januari 2020.
Detta innebär bland annat ett förtydligande att myndigheter vid beslutsfattande och myndighetsutövning
ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen.
Eftersom Sverige sedan länge varit folkrättsligt bunden till barnkonventionen har enheten för överförmyndarärenden införlivat principen om barnets bästa i de beslutsprocesser som rör barn. Inför att lagen
träder i kraft håller enheten dock på att identifiera och genomlysa de processer som eventuellt behöver
justeras, för att säkerställa att de lever upp till barnkonventionens artiklar. I alla de frågor som rör barn
kommer enheten under 2019 att säkerställa att barnens rättigheter beaktas vid de bedömningar som görs
samt att det i rutinerna tydligt framgår att barnen, med hänsyn till mognad och ålder, ska få komma till tals
inför beslut.
Analyser av befintliga processer
Enheten för överförmyndarärenden har en rad olika processer för sitt arbete. För att identifiera möjligheter till förbättringar och effektivisering arbetar enheten för överförmyndarärenden löpande med flödesanalyser av processerna, främst för handläggningen, men även för andra delar av arbetet. Dels handlar det om
att använda personella resurser och kompetenser på rätt sätt och dels om att arbeta så tidseffektivt som
möjligt. Flödesanalyserna har rättssäkerhet och enhetlighet i fokus. Ett antal processer har redan analyserats, förbättrats och effektiviserats. Arbetet med flödesanalyser pågår för ett flertal processer och då det är
ett omfattande arbete som tar tid i anspråk, kommer arbetet att pågå under hela 2019 och vidare in i 2020.
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Begäran om investeringsram
I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2020 med plan för 2021-2025.
Överförmyndarnämnden har inga planerade investeringar.
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