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Under budgettiteln finansiering bedrivs ingen egen verksamhet. Det är istället ett samlingsbegrepp
för ett antal kommungemensamma kostnader och intäkter. Här budgeteras kommungemensamma
anslag varifrån interna ersättningar eller kommunbidrag överförs till verksamheterna i andra
förvaltningar, bolag och motsvarande.
Nämndsbudgeten är uppställd per kostnadsställe och upprättad utifrån fattade beslut t o m 5 oktober
2020.

Kostnadsstället innefattar kommunens externa inoch utlåning från finansmarknaden. Utdelningar
från kommunens bolag ingår.
Här ingår också räntekostnader för den
pensionsskuld som intjänats från och med 1998.
Internräntor som debiteras förvaltningarna
intäktsredovisas här. Budgeten bygger på en
internränta om 1,25 %.
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Kommunens intäkter från skatter o generella statsbidrag redovisas här. Intäkterna har budgeterats
utifrån SKR:s prognos från oktober 2020. Därtill har 99 mnkr i statsbidrag för äldreomsorgssatsning
samt 25 mnkr i statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt utsatta områden budgeterats.

Kostnader för arbetsgivaravgifter och avtalsförsäkringar redovisas här. Kommunens samlade
pensionskostnader (exklusive ränta på skulden) ingår också i kostnaderna. Verksamheterna debiteras
ett personalomkostnadspålägg (PO) för att täcka de kostnader som inte är direkt lön eller arvode.
Summan av detta PO-pålägg minskar kostnaderna på kostnadsstället.
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De kommunbidrag som kommunfullmäktige beslutat om för att finansiera nämndernas nettokostnader utbetalas och kostnadsförs på detta kostnadsställe.

Bolag och kommunalförbund innefattar basfinansiering enligt skatteväxlingsavtalet med
Region Skåne. Bidragen till Malmös regionala kulturinstitutioner kostnadsförs här.
Basfinansieringen har räknats upp med 1,26 % och bidragen till Malmö museer föreslås räknas upp
med motsvarande index.
Inom Malmö stadshus AB förväntas bolagens överskott och underskott balansera varandra. Ramen
för Malmö Live, Malmö stadsteater och Minc föreslås räknas upp med 1,26 %.
Bidraget till Medeon AB beräknas enligt särskilt avtal. Medlemsavgiften till Räddningstjänsten Syd
fastställs av kommunalförbundet.
Budgetramen 2021 (tkr) för de ingående bolagen framgår av tabellen nedan:
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Kommunfullmäktige har på detta kostnadsställe avsatt medel till kommunstyrelsens förfogande där
kommunstyrelsen under året kan överföra kommunbidrag till nämnder efter särskilt beslut.
Kommunfullmäktige har i budget 2021 avsatt totalt 128 442 tkr för detta ändamål. Förslaget är att
budgeten fördelas enligt följande:

Här redovisas kostnader för att förvalta kommunens så kallade utvecklingsfastigheter. Dessa är
fastigheter som undantagits från det ordinarie lokalförsörjningsarbetet i avvaktan på ett nytt
utvecklingsområde.
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