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Denna rapport avser årsavstämning för servicenämndes arbete med kommunfullmäktigemål,
budgetuppdrag, grunduppdraget samt ekonomi. Servicenämnden är Malmö stads interna
serviceorganisation som finns till för staden och för Malmöborna. Vid extraordinära och påfrestande
förhållanden visar sig verksamheten som en viktig samarbetspartner till övriga nämnder och staden. Under
pandemin har verksamheten påvisat uthållighet samt kreativitet för att lösa stora utmaningar med kort
varsel, samt hjälpt övriga förvaltningar att hantera ansträngda omständigheter. Angeläget att belysa är
nämndens förmåga att fortsätta att driva sin verksamhet utan avbrott, trots förändrade omständigheter
och nya förväntningar från staden. Utmaningarna möts med befintlig personalstyrka genom att kreativt
effektivisera och prioritera.
Verksamhetens utveckling under året
Verksamheten har framförallt präglats av coronapandemin och de intensiva insatser som har genomförts
och fortsätter att genomföras för att skydda och stödja Malmöborna såväl som anställda inom Malmö
stad. Ett flertal av nämndens uppdrag har utökats eller ändrats på olika vis under året och
serviceförvaltningen har påvisat stor flexibilitet i att bemöta nya och annorlunda behov från staden.
Arbetet med den operativa anskaffningscentralen har uppmärksammats i den mest positiva bemärkelse.
Skolrestauranger ställde snabbt om för att bemöta behoven som uppkom då gymnasieskolan antog
distansundervisning. En viktig fortsatt prioritering för nämnden för 2021 blir att hjälpa staden med så
effektiva lösningar och tjänster som möjligt.
Avstämning kommunfullmäktigmål och budgetuppdrag
Nämnden arbetar med sex kommunfullmäktigemål och avstämningen visar att fyra av målen pågår enligt
planering samt två mål som bedöms som positiv avvikelse.
Vidare har nämnden valt 11 indikatorer inom de fyra målområdena. Vissa av indikatorerna har påverkats
av pandemin. Exempel på detta är mätningen av matsvinn inom tillagning och servering inom
skolrestauranger som enbart genomförde en av två planerade mätningar. Detta som en konsekvens av att
gymnasieskolan ställde om till distansundervisning under perioder av året.
Nämnden arbetar med sju budgetuppdrag för året och gör bedömningen att ingen avvikelse påvisats inom
något av uppdragen.
Ekonomi
Servicenämnden har en omslutning 2020 på 3 619 mnkr och ett resultat på +56 mnkr i förhållande till
budget. Nämnden kan därigenom bidra positivt till Malmö stads ekonomi. En bidragande orsak, både för
helårsresultatet och jämfört med ekonomisk rapport per 31 oktober, till det positiva resultatet ur
ekonomiskt perspektiv är det milda klimatet. Lägre kostnader för både uppvärmning och snö- och
halkbekämpning har bidraget till överskottet. Resultatförändringen mellan ekonomisk rapport och verkligt
utfall har till stor del sin förklaring i att även årets sista månader varit betydligt varmare än ett normalår.
Enligt SMHI har årsmedeltemperaturen för Sverige år 2020 varit den högsta som uppmätts sedan
rikstäckande observationer inleddes omkring år 1860. För Malmö var medeltemperaturen för november
och december cirka 2 grader varmare än ett normalår. Inledningen av 2021 har varit kallare än slutet av
2020. Ökade volymer på underhålls- och tilläggsarbeten för kommunteknik samt en viss försiktighet och
osäkerhet hur vissa tjänster skulle utvecklas under året till följd av pandemin, har också bidragit till det
positiva resultatet.
Servicenämndens utfall avseende årets investeringar är 339 mnkr lägre än beslutad investeringsram på
1 500 mnkr. Förändringen beror på flera faktorer, det kan vara projekt som förskjuts i tiden, både framåt
och bakåt i tid, projekt som har tillkommit och projekt som har strukits då behovet inte kvarstår
alternativt har förändrats samt projekt som blir något billigare eller dyrare än vad som är känt vid
budgettillfället. Nämnden har i de ekonomiska rapporterna under året rapporterat om sänkt prognos.
Serviceförvaltningen driver för närvarande ett hundratal projekt.

I detta kapitel beskriver nämnden sitt arbete utifrån grunduppdraget. Här lyfts förändringar i
verksamheten, nya uppdrag och goda exempel.
Leverans, kvalitet och utveckling
Serviceförvaltningens målbild 2025
För att samla och stärka förvaltningens utveckling i en gemensam riktning har förvaltningsledningen under
året arbetat med att skapa en gemensam målbild ”Tillsammans är vi en smart servicepartner till staden”.
Målbilden pekar ut den gemensamma vägen och tydliggör var förvaltningen vill vara år 2025.
Förvaltningsledningen har även i dialog med enhetschefer och verksamhet tagit fram fem fokusområden
som pekas ut som de viktigaste att arbeta aktivt med för att uppnå målbilden; vi gör saker tillsammans,
serviceförvaltningens kultur, medarbetarskap/ledarskap, smarta arbetssätt och stärka partnerskapet. En
struktur och process har tagits fram för arbetet i fokusområdena, som sammanfogas med arbetet med
målkedjan. Detta för att tydliggöra att utvecklingen av grunduppdraget är detsamma som utvecklingen
mot målbilden.
En effekt av utvecklingsarbetet är att dialogen med verksamheten knutits närmare förvaltningsledningen
genom att enhetscheferna involveras på ett tydligare sätt. Förvaltningen har också satt ord på och
förtydligat var vi står och vad vi vill uppnå. När arbetet med fokusområdena kommer igång under 2021
förväntas effekter inom respektive område.
Hållbar byggproduktion
Begreppet hållbar utveckling brukar definieras som en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Tre dimensioner av
samhällsutveckling måste samverka för en hållbar utveckling: den sociala, den ekonomiska och den
ekologiska (eller miljömässiga) dimensionen. Förvaltningens utgångspunkt är att de tre olika
dimensionerna av hållbar utveckling är lika viktiga – vi kan till exempel inte satsa enbart på miljö utan att
ta ekonomisk hänsyn, och vi kan inte låta ekonomi hindra oss från att bygga en stad som tar social- och
ekologisk hänsyn. Dessutom ligger det i själva definitionen av hållbar utveckling ett fokus på långsiktighet
och livscykelperspektiv.
En hållbar byggproduktion baseras på att den underliggande projekteringen är gjord med hållbar
utveckling i åtanke. Därför blir stadsfastigheters projekteringsanvisningar ett mycket viktigt styrdokument
för att konkretisera vilken ambitionsnivå som gäller för stadens byggprojekt. Under 2020 har relevanta
krav från Malmö stads olika handlingsplaner och strategier inom hållbarhetsområdet arbetats in i
projekteringsanvisningarna. Likaså har stadsfastigheter under 2020 påbörjat arbetet med att arbeta in
stadens ambitionsnivå i hållbarhetsrelaterade handlingsplaner och strategier som konkreta och
uppföljningsbara krav vid upphandling av entreprenader.
Heltidstjänster
I skolrestauranger pågår ett långsiktigt utvecklings- och förändringsarbete. Under året har ett viktig och
uppskattat projekt kring heltidstjänster blivit permanent. Under januari månad fick 125 medarbetare (alla
som har önskat det) heltidstjänst tills vidare. Heltidstjänsterna har möjliggjorts genom att den tidigare
personalpoolens alla timmar, som fanns i form av visstidsanställda medarbetare, istället har fördelats på
fast anställda medarbetare. Mängden timmar är samma som tidigare men antal medarbetare är färre,
skolrestauranger var tidigare ca 400 medarbetare och är nu ca 375 medarbetare.
Kontaktcenter
Kontaktcenter har under 2020 byggt upp verksamheten till den för året planerade med 40
kommunvägledare på plats och två nya kanaler introducerade i form av chatt och geografisk platsnärvaro.
Verksamheten har vidare skapat förutsättningar för hantering av fler ärenden, rimlig kötid, nöjda
medborgare, uppdaterade checklistor och effektiviseringsarbete- och samarbetsformer med

förvaltningarna. En ytterligare positiv aspekt är att kötiden vid inringning till kontaktcenter har gått från 1
timme till en minut.
HR-service
HR-service arbetar proaktivt med att göra Malmö stads chefer, medarbetare och administratörer med
kunniga i Malmö stads HR-system. HR-service kan nu se att de insatser som görs, och gjorts de senaste
åren, samt att det förändrade arbetssättet i processen anställning och lön har gett resultat. Detta har lett till
minskat antal inkomna ärenden under året. Värt att poängtera i sammanhanget är att antalet inkomna
ärenden i hög grad påverkas av olika faktorer kring lag, avtal och system, till exempel att löneöversynen
2020 blev framflyttad på grund av pandemin.
Nya verksamheter, uppdrag och samarbeten
Utökat uppdrag av grönytor, gator och torg 2021
Med anledning av den stora påverkan pandemin haft på ekonomi och arbetsmarknad har tekniska
nämnden avbrutit upphandlingen av drifts- och underhållsentreprenad av Malmö stads grönytor, gator
och torg med externa entreprenörer inför 2021. Genom att driva grönyteskötsel och renhållning helt i
egen regi, möjliggörs en helhetssyn och samma kvalitet kan därmed uppnås i hela Malmö. Uppdraget ska
från april 2021 utföras i egen regi och arbetet inför detta har påbörjats i år.
Sammanslagning av IT- verksamheter i Malmö stad
Under 2021 kommer beslut tas av kommunfullmäktige om nämnden ska få ett nytt uppdrag inom IT- och
digitalisering. Genom en sammanslagning av IT och digitaliseringsverksamheterna i staden skapas en ny
avdelning inom serviceförvaltningen. Serviceförvaltningen har under året arbetat med att skapa de bästa
förutsättningarna för planerad uppstart i maj 2021.
Lokalprocessenheten
Kommunfullmäktige tog den 6 februari 2020 beslut om en ny lokalförsörjningsorganisation. Ansvaret
flyttades från tekniska nämnden och delades i en kommuncentral strategisk lokalförsörjning som flyttades
till kommunstyrelsen och en operativ del som flyttades till servicenämnden. Som en följd av
Servicenämndens utökade uppdrag, togs beslut om att bilda en ny enhet under stadsfastigheter, LOPE
(lokalprocessenheten). Den nya organisationen började gälla 1 juni 2020.
LOPE har en aktiv roll i staden att stötta förvaltningarna för att hitta yteffektiva, funktionella och
kostnadseffektiva lokallösningar. Tillsammans med förvaltningarna har det under året arbetats aktivt för
att nå fram till goda lokallösningar för staden samt att få fram bra beslutsunderlag för vidare beslut.
Genom att LOPE på kort tid blivit stadens representant på fastighetsmarknaden säkerställs att denna del
av arbetet med stadens lokalförsörjning sker genom samordning.
Serviceresor
Nytt skolskjutsavtal för personbil startades upp i januari. Överenskommelse mellan serviceförvaltningen
och skolförvaltningarna avseende servicenivå är framtagna. Den 1 april startades ett nytt personbilsavtal
för färdtjänst upp. Bägge avtalen innehåller arbetsrättsliga villkor och utökade miljökrav.
Övriga förändrade uppdrag och samarbeten
Den första februari startade den gemensamma redovisningsenheten som servar flertalet av Malmö stads
förvaltningar med antingen redovisningstjänster eller debiteringstjänster för förvaltningarnas tjänster
gentemot malmöborna. Ett utvecklingsarbete har påbörjats för debiteringstjänstens kontakter med
Malmöborna tillsammans med beställande förvaltningar och kontaktcenter. För malmöborna har
pandemin främst inneburit att de fysiska mötena inte varit möjliga.
Områden där förvaltningen ser en ökad efterfrågan om tjänster är inom post & bud som nu erbjuder en

helhetslösning till hälsa- vård och omsorgsförvaltningen samt funktionsstödsförvaltningens
cirkulationstvätt. Även städservice har fortsatt att växa. Utökningen i år består av fler skolor och förskolor,
kontor och hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens olika verksamheter. Verksamheten har också gjort en
utökning av tvätteritjänster, både tvätt och distribution av städmaterial, en naturlig följd då fler
verksamheter inom staden. Lokalvård är en tjänst som diskuteras övergripande i staden och eventuella
politiska beslut kan komma att påverka enheten.
Samarbete med förskoleförvaltningen kring tjänsten stöd från specialistkompetenser i olika måltidsfrågor
från skolrestauranger till förskoleförvaltningen fortsätter. Samarbetet med förskoleförvaltningen omfattar
också tjänsten måltidsstöd - vid frånvaro i förskoleköken kan förskolan beställa tillfälliga måltidsleveranser
från skolrestauranger.
Kundundersökningar
Våren 2020 genomförde stadsfastigheter en kvalitetsundersökning NKI (Nöjd-kund-Index) där
verksamhetsföreträdare och lokalsamordnare fick svara på frågor om service, lokaler, utemiljö och
ansvarsfördelning. Avsikten med NKI-undersökningarna är att systematiskt förbättra verksamheten ur ett
kundperspektiv. Undersökningen är att mäta hyresgästernas värderingar av sin fysiska miljö samt
stadsfastigheters kundvård och service. Stadsfastigheters totalindex har förbättrats sedan förra
undersökningen och steg fyra enheter till 60, till plats 9 av 79 kommuner i Sverige som använder denna
NKI-metod.
Utmärkelser
Malmö stads och skolrestaurangers arbete har uppmärksammats från flera håll under året. Malmö har
utsetts till Sveriges djurvänligaste kommun av organisationen Djurens rätt. En fransk dokumentärfilmare
har uppmärksammat Malmös hållbarhetsarbete och gjort en dokumentärfilm med inslag från Malmö och
Limhamnsskolan. Avdelningen var nominerad till flera White Guide Junior i olika kategorier inom
offentliga måltider men blev utan pris detta år. Till exempel var Risebergaskolan och Möllevångsskolan
nominerade i kategorin ”Årets skolrestaurang” och avdelningschefen i skolrestauranger i kategorin ”Årets
måltidschef”. Även några av förskoleförvaltningens kockar och förskolekök var nominerade i olika
kategorier.
Nya IT-stöd och digitalisering
Upphandling av nytt IT-stöd/kostdatasystem har påbörjats. Arbetet är omfattande och viktigt för att
säkerställa skolrestaurangers verksamhet. Under året har ett pilotprojekt av nytt IT-stöd/digital
egenkontroll genomförts i delar av verksamheten. Digitaliserad egenkontroll är ett effektivt och uppskattat
sätt att arbeta med egenkontroll och kommer att införas i hela skolrestauranger.
Projekt Movdit är ett förvaltningsgemensamt upphandlingsprojekt med fokus på IT-stöd för hantering av
information kopplat till fastighet och allmän platsmark. Projektet kartlägger arbetssätt och dokumenterar
kravfångst vilket ligger till grund för upphandling. Målet med projektet är att serviceförvaltningen ska få
ett sammanhållet systemstöd som möter de krav och behov som verksamheten har.
Utmaningar med coronapandemin, samarbeten och goda exempel
Digital omställning och anpassning
Trots det ansträngande året har serviceförvaltningen fortsatt att leverera tjänster och uppdrag till förväntad
kvalitet. Detta tack vara medarbetarnas ihärdighet, uthållighet och engagemang.
Pandemin har påverkat förvaltningens arbete på flera sätt. För att minska antal medarbetare som befinner
sig på arbetsplatsen samtidigt har hemarbete och digitala möten rekommenderats för de som har
möjlighet. Detta har lett till att kompetensen inom de digitala arbetsverktygen och flexibiliteten i arbetet
har ökat. Enheterna IT-service och HR-service har som exempel båda sett minskad sjukfrånvaro och ökad
kundnöjdhet under året. En andel medarbetare vars arbetsuppgifter inte möjliggör arbete på distans, har

oron istället ökat under året. För dessa har anpassningen till pandemin handlat om att möjliggöra en så
säker arbetssituation som möjligt. Ett exempel är att de medarbetare som arbetar ute bland malmöborna
har fått skyltar att sätta på kläderna med uppmaning om att hålla avstånd och frukosttider har ändrats för
att minska antalet personer som befinner sig i lokalerna samtidigt.
Konsekvenserna av pandemin på arbetsplatsen har ställt ökade krav på ledarskapet hos chefer på
serviceförvaltningen. En rutin för chefer gällande krissituationer har upprättats och riskbedömningar och
uppföljningar hålls kontinuerligt med stöd av förvaltningens arbetsmiljöspecialist. Ett regelbundet utskick
infördes till alla chefer inom förvaltningen för att kvalitetssäkra information, förmedling av
rekommendationer samt regler att förhålla sig till.
Ökat eller förändrat uppdrag
Riktlinjer kring distansarbete förändrade användarmönster över hela det tekniska IT-landskapet i
organisationen under året. Detta har varit speciellt märkbart på de olika ”remote access”-lösningarna där
belastningarna mångfaldigades. Detta resulterade i ett omedelbart behov av att bygga om, uppgradera och
i vissa fall ersätta lösningar som inte kunde hantera den nya lasten. Ett arbete som normalt skulle kräva ett
halvår att färdigställa genomfördes av IT-service medarbetare på några veckor.
Som en följd av utbyggnaden i kapacitet och ökat distansarbete har även behov av teknisk support blivit
större. Antalet ärenden till IT-service desk har ökat markant. Anmärkningsvärt är att med nya
förutsättningar även för den egna verksamheten och en ökad mängd inkomna ärenden har omdömena
som lämnats på avslutade ärenden varit bättre än tidigare.
Renhållningsinsatserna i staden har ökat och lett till en resursförstärkning då Malmöborna besökte stadens
parker och stränder i utökad utsträckning. På vissa dagar utfördes renhållning i tre-skift på områden för att
klara av uppdraget.
Möjlighet för ensamåkning i färdtjänsten infördes från den tredje april, ett beslut som senare har förlängts
till 30 juni 2021. I maj utrustades ett av specialtransporters fordon för att på uppdrag av hälsa-, vård och
omsorgsförvaltningen köra personer med konstaterad covid-19 mellan boenden. Bussen har varit i
ständigt bruk sedan dess.
Distansundervisning gymnasieskolan under halva vårterminen och delar av höstterminen. Tillsammans
med gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har skolrestauranger tagit fram måltidslösning för
elever som inneburit att elever kan hämta dagens lunch vid varumottagning på 15 grundskolor med
geografisk spridning över hela staden. Minskat elevantal i skolorna har påverkat skolrestaurangers
ekonomiska omsättning med såväl lägre intäkter som lägre kostnader.
Operativ anskaffningscentral
Då det under året förekom avsevärda leveransproblem avseende material och utrustning som krävs för att
minska smittspridningen av covid-19 har Malmö stad inrättat en operativ anskaffningscentral (OAC).
Centralen bildades i början på april och har i uppdrag att se till att verksamheterna i staden har den
skyddsutrustning och det skyddsmateriel som behövs för att hålla smittan nere. Det handlar om handskar,
skyddsrockar, förkläden, visir, ansiktsmasker, andningsskydd, tvål, hand- och ytdesinfektion. Genom
samordning av inköp har leverantörernas beställningssystem och lagerpersonal avlastats samtidigt som
tillgång och fördelning av skyddsmaterial till Malmö stads olika verksamheter kunde säkras. Detta har även
hjälpt mindre kommuner att säkra deras materialförsörjning.
Verksamheten har under året vuxit i takt med större beställningar från fler förvaltningar. Under hösten har
lastbilscentralen (LBC) tillgodosett lager och transporter för större kapacitet. Det gav operativ
anskaffningscentralen möjlighet att ytterligare förstärka resurserna för samordning av inköp. Den totala
summan på inköp av skyddsmaterial för 2020 hamnar på 93 miljoner.
Malmö återbyggdepå och uppdrag från Länsstyrelsen

På uppdrag från länsstyrelsen har Malmö stad fått i uppdrag att planera hantering, mottagning,
lagerhållning samt packning av kritisk skyddsmateriel till 33 skånska kommuner i Malmö åter-byggdepås
lokaler. Planeringen är klar och det är nu möjligt att realisera uppdraget om behovet uppstår.

I detta kapitel beskriver nämnden utvecklingen i grunduppdraget genom en sammanfattning av nämndens
arbete med jämställdhet, antidiskriminering och barnets rättigheter samt verksamhetsspecifika nyckeltal
och avvikelser i grunduppdraget.
Perspektiven jämställdhet, antidiskriminering och barnets rättigheter ska genomsyra all kommunal
verksamhet. Här kommer några exempel på aktiviteter på hur nämnden gjort detta:
Servicenämndens arbete med på jämställdhet- och antidiskrimineringsarbete har under året fokuserat på
att ta fram ett utbildningsmaterial för att öka medarbetarnas engagemang och kunskap att motverka
diskriminering, kränkande särbehandling samt sexuella trakasserier samt att öka förståelsen förfrågorna i
medarbetarenkäten.
Under året har ett samarbetsprojekt initierats med förskoleförvaltningen där barnens delaktighet skulle
belysas på ett konkret sätt. Bollens förskola är ett exempel på ett samarbeta kring barnets rättigheter där
stadsfastigheter tillsammans med förskoleförvaltningen samarbetar kring detta. Vidare har förvaltningens
samordnare för barnets rättigheter genomfört utbildningsinsatser i barnrätt inom förvaltningen samt varit
delaktig i nätverket som stadskontoret är sammankallande för.

Kommunfullmäktige har beslutat om målområden och kommunfullmäktigemål som sedan tilldelas
berörda nämnder och bolag. Nämndens arbete med målen ska bidra till kommunfullmäktigemålens
uppfyllelse. Nämnden tar fram indikatorer som beskriver det resultat som nämnden förväntar sig av
förvaltningen. Här återrapporteras även arbetet med de uppdrag som kommunfullmäktige lämnat till
servicenämnden i samband med budget 2020.
Hur går uppföljningen till?
Uppföljningen startar med att verksamheten under året successivt följer upp de aktiviteter som planerats
för att uppnå åtagandet. Målen och indikatorer stäms av vid två tillfällen om året: vid delårsrapport och
vid årsanalysen.
Målen sträcker sig över mandatperioden och först år 2022 görs en bedömning om måluppfyllelsen. Varje
år sker dock en avstämning i analysen besvaras frågorna:
I årsanalysen gör varje nämnd och styrelse en avstämning av hur arbetet med de kommunfullmäktigemål
man ansvarar för har gått under perioden. Det gör man genom att ange trend och kommentera
utvecklingen.
Trenderna att välja mellan är:
•
•
•
•

•

”Enligt planering” är tänkt som en beskrivning av att verksamhetens utveckling under året är i
linje med vad nämnden eller styrelsen tänkt sig och – om det går att fastställa – att man rör sig i
planerad omfattning i riktning mot målet
”Positiv avvikelse” innebär att verksamhetens utveckling under året rört sig mer än planerat i
riktning mot målet
”Negativ avvikelse” innebär att verksamhetens utveckling under året rört sig mindre än planerat i
riktning mot målet
”Både positiv och negativ avvikelse” kan uppstå om exempelvis (1) vissa av nämndens eller
styrelsens indikatorer pekar på förbättring och andra inte gör det, eller (2) nämnden eller styrelsen
lyckats etablera en icke planerad men välfungerande samverkan (dvs ett arbetssätt) som planeras
ge effekt men ännu inte fått full utväxling på denna (dvs i termer av förändring i riktning mot
målet)
”Trenden kan inte bedömas” kan användas om nämnden eller styrelsen av något skäl inte kan
bedöma utvecklingen hittills under året

Trend
Positiv avvikelse
Avstämning
Servicenämndens arbete för att uppnå kommunfullmäktigemålet pågår med positiv avvikelse.
Nämnden bidrar till stadens arbete att öka andelen självförsörjande malmöbor och därmed minska
försörjningsstödet i staden. Nämnden har gedigen erfarenhet av att driva arbetsmarknadsinsatser och
etablerade rutiner och strukturer finns inom förvaltningen. Inom arbetsmarknadsområdet samarbetar
serviceförvaltningen med andra förvaltningar, vanligtvis med arbetsmarknads- och socialförvaltningen, där
serviceförvaltningen erbjuder ett brett spektrum av arbetsplatser och arbetsuppgifter för deltagare från
arbetsmarknads- och socialförvaltningen. En stor del av arbetsuppgifterna kommer från fastighets- och
gatukontoret och deltagarna kommer från arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
Förvaltningen har erbjudit 220 platser. Ställt emot önskat utfall 2022 som ligger på 175 platser görs
bedömningen att arbetet gentemot måluppfyllnad präglas av en positiv avvikelse. Avdelningen
kommunteknik erbjuder, som tidigare år, flest platser. Värt att belysa är att till de erbjudna platserna finns
inte alltid praktikanter att tillgå.

Trend
Enligt planering
Avstämning
Servicenämndens arbete för att uppnå kommunfullmäktigemålet pågår enligt planering.
Servicenämnden har valt tre målindikatorer för att visa på nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålet.
Målindikatorerna är de prioriterade områden där nämnden har störst påverkan på målet: nybyggnation,

energianvändning och mat inom skolrestauranger. Två av indikatorer bedöms följa planeringen samt en
indikator som visar en positiv avvikelse.
Stadsbyggnadsnämnden fick tillsammans med servicenämnden, miljönämnden och tekniska nämnden i
uppdrag genom budget 2019 att ta fram en strategi för klimatneutralt byggande. Stadsfastigheter har
beslutat om en handlingsplan för klimateffektivt byggande som innehåller tre åtaganden:
•
•
•

Stadsfastigheter ska använda klimatkalkyler och klimatdeklarationer
Stadsfastigheter ska starta projekt inom klimateffektivt byggande.
Stadsfastigheter ska utveckla stöd och förutsättningar för klimateffektivt byggande.

Avseende mängden köpt energi per kvadratmeter bruttoarea (kWh/kvm) har det för 2020 skett en
minskning, vilket innebär att det inte är långt kvar till målvärdet för 2022. Trenden för indikatorn är klart
nedgående. En del av minskningen i energianvändning beror på pandemin som har gett ett förändrat
nyttjandemönster av fastigheterna vilket troligen kommer ändras igen när pandemin är över. I
fritidsanläggningar, kulturbyggnader samt kontor har energianvändningen minskat markant från mars och
framåt. Trenden går dock i motsatt riktning för boenden, där det istället syns en ökning av
energianvändningen.
Stadsfastigheter har arbetat kontinuerligt med optimering av energianvändning i sina fastigheter.
Energiåtgärdsprojekt, där exempelvis takten för installation av solceller har ökat markant, men även
renoveringar och utbyte av styrsystem utmärker sig som effektiva åtgärder. Utöver detta så har kraven på
nybyggnationer skärpts vilket ger utslag på energianvändningen när nya fastigheter tas i drift. Det kan
noteras att fastigheter som det gjorts projekt i som påverkar energianvändningen, har minskat mer än den
generella minskningen så det är rimligt att bedöma att det är en minskande trend även om det inte skulle
ha varit påverkan från pandemin, dock inte i samma storlek.
Skolrestauranger visar en positiv avvikelse kopplat till mätning av andel matsvinn inom tillagning och
servering. Höstens mätning visar på bättre värde än önskat utfall 2022. Det var planerat att genomföra två
mätningar, men vårens mätning blev inställd på grund av pandemin.

Trend
Enligt planering
Avstämning
Servicenämndens arbete för att uppnå kommunfullmäktigemålet pågår enligt planering.

Bra lokaler i form av god planering i utformning och utförande samt god förvaltning bidrar till att skapa
trygga och bra förutsättningar där barn och unga kan utvecklas. Tillsammans med övriga berörda nämnder
ger servicenämnden stöd i skapandet av förutsättningar för att Malmös barn och unga ska ha trygga och
jämlika förhållanden för att utveckla sin fulla potential.
Servicenämnden utreder och genomför tillsammans med tekniska nämnden brottsförebyggande åtgärder
ur ett fastighetsperspektiv på högt brottsbelastade platser. Genom dialog med polismyndigheten,
räddningstjänsten syd och andra berörda aktörer kan en god lägesbild över Malmös brottsbelastade platser
ges, för att sedan utvärdera vilka åtgärder som behöver genomföras.
Servicenämnden har tagit fram en sammanställning av brottskoder kopplat till egendomsbrott. Nästa steg i
arbetet är att utreda relevanta brottskoder, sammanställa och jämföra brottsstatistik på högt
brottsbelastade objekt.

Trend
Enligt planering
Avstämning
Servicenämndens arbete för att uppnå kommunfullmäktigemålet pågår enligt planering.
Årets omtumlande period till följd av pandemin har utmanat organisationens förmåga till snabb
omställning. Proaktivt arbete med att säkra arbetsmiljön för chefer och medarbetare har prioriterats.
Riskbedömningar ur arbetsmiljösynpunkt har upprättats och uppdaterats löpande, på förvaltningsnivå
samt på arbetsplatsnivå utifrån behov.
För att bidra till detta mål har servicenämnden valt att fokusera på serviceförvaltningens arbete med
hållbart medarbetarengagemang (HME) samt förvaltningens jämställdhets- och antidiskrimineringsarbete.
Arbetet mäts årligen i en medarbetarenkät som samtliga månadsanställda medarbetare får svara på.
Enligt medarbetarenkäten, som genomfördes i oktober 2020, kan man utläsa att serviceförvaltningen har
engagerade medarbetare och chefer som skapar goda förutsättningar för engagemang hos medarbetarna.
Förvaltningen behöver fortsätta arbeta med att kunna ta tillvara på engagemanget.
Mot bakgrund av servicenämndens fokus på jämställdhet- och antidiskrimineringsarbete har
serviceförvaltningen tagit fram ett utbildningsmaterial för att öka medarbetarnas engagemang och kunskap
att motverka diskriminering, kränkande särbehandling samt sexuella trakasserier samt att öka förståelsen
för frågorna i medarbetarenkäten.

Trend
Enligt planering
Avstämning
Servicenämndens arbete för att uppnå kommunfullmäktigemålet pågår enligt planering.
Arbetet fortsätter med att rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens för att möta
Malmöborna på ett professionellt sätt.
Förvaltningen fokuserar på att mer effektivt få in nyanställda. Under 2018 påbörjade Serviceförvaltningen
arbetet mot en effektivare nyanställning genom justering av anställningsprocessen, ett arbete som under
2020 har förbättrats. Inom rekryteringsprocessen har implementering av Malmö stads nya
rekryteringssystem gått enligt plan 2020. Samtliga rekryteringar inom serviceförvaltningen genomförs
sedan i februari 2020 i det nya systemet. Under 2021 hoppas förvaltningen kunna se positiva effekter av
att systemet införts. Arbete med att se över introduktionen av nyanställda inom serviceförvaltningen har
startat. Första steget var att undersöka hur förvaltningens befintliga IT-system kunde användas vid en
digital introduktion. Sedan juni 2020 finns en webbplats för förvaltningsgemensam introduktion
tillgänglig. Under mandatperioden kommer avdelningarna komplettera med avdelnings- och
verksamhetsspecifikt innehåll.
Förvaltningen mäter platser i utbildningssyfte för studerande och studenter. Tillskottet av studenter
innebär en kompetensförstärkning för förvaltningen och är ett viktigt arbete för att locka till sig nya
medarbetare, som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare och kunna rekrytera kompetenta medarbetare.
Här fortskrider arbetet bättre än planerat och totalt 80 personer har beretts plats.

Trend
Positiv avvikelse
Avstämning
Servicenämndens arbete för att uppnå kommunfullmäktigemålet pågår med positiv avvikelse.
Servicenämnden har prioriterat de målindikatorer efter de områden där nämnden kan göra störst
förflyttning och bidrar mest till stadens arbete med kommunfullmäktigemålet. Med införandet av ett
kommungemensamt kontaktcenter har Malmö stad påbörjat en stor förflyttning avseende en
professionalisering av medborgarkontakter.
Under året uppfyller kontaktcenter målet på en generell nöjdhet i telefonkontakten på 87 procent - högsta
värde gavs av medborgarna i maj då det var en nöjdhet på 89 procent. I jämförelse med andra kommuner
är Malmö stad över medel under alla vårens månader.
Utifrån medborgarens upplevelse, för perioden januari till juni, löste kontaktcenter 81 procent av
inkommande ärenden på telefon - detta överstiger målet på 80 procent. Under alla månader i perioden var
Malmö stad över medel i jämförelse med andra kommuner med en toppnotering i maj på 82 procent. I
maj hade Malmö stad bäst lösningsgrad i Sverige av de kommuner som deltar i samma undersökning.
Då båda indikatorerna når sina målvärden får detta betraktas som en positiv avvikelse då målet är satt för
hela mandatperioden.
Kontaktcenter arbetar i det löpande kvalitetsarbetet med flera olika aktiviteter för att uppnå hög nöjdhet i
samtalen. Genom att kommunvägledarna har specifika utvecklingsuppdrag gentemot bland annat stadens
förvaltningar skapas förutsättningar för att i det dagliga arbetet kvalitetssäkra checklistor och
rutinbeskrivningar. I nära samarbete med förvaltningarna utvecklas arbetssätt, innehåll och uppgifter,
därmed skapas goda förutsättningar för en hög kvalitet i servicen till Malmöborna.

Servicenämnden (exklusive rivning och marksanering)
Servicenämnden har i nämndsbudget 2020 ett negativt kommunbidrag på -382 mnkr. Kommunbidraget
har justerats med fyra poster under året, med 0,5 mnkr för utfasning av granulater, med 1,1 mnkr för flytt
av Återbyggdepån och med 2,4 mnkr för övertagande av lokalförsörjningsenheten. Nämnder som i
ekonomisk prognos per siste april visade ett överskott fick motsvarande i tillfällig budgetjustering av
kommunbidraget för 2020, vilket för servicenämnden blev -26,6 mnkr.
Hela kommunbidraget är lagt på serviceförvaltningens ledning och budgeten är periodiserad utifrån att
hela serviceförvaltningens periodiserade resultat är 0 per månad. Respektive avdelning visar därmed sin
”verkliga” periodiserade budget som kan jämföras med respektive månads resultat.
Servicenämnden har en omsättning 2020 på 3 619 mnkr och ett resultat på +56 mnkr i förhållande till
budget. Helårsprognosen i ekonomisk rapport per 31 oktober var +22 mnkr. Nämnden kan därigenom
bidra positivt till Malmö stads ekonomi. Hur resultatet är fördelat framgår av tabellen om budgetavvikelse
ovan.

Resultaträkning totalt och per avdelning, se bilaga 1.
Utfall i förhållande till budget per avdelning
Stadsfastigheter visar ett överskott på +37 mnkr i förhållande till budget. Detta är en förändring i förhållande
till ekonomisk rapport 31 oktober med +25 mnkr. En bidragande orsak, både för helårsresultatet och
jämfört med ekonomisk rapport, till det positiva resultatet ur ekonomiskt perspektiv är det milda klimatet.
Lägre kostnader för både uppvärmning och snö- och halkbekämpning har bidraget till överskottet.
Resultatförändringen mellan ekonomisk rapport och verkligt utfall har till stor del sin förklaring i att även
årets sista månader varit betydligt varmare än ett normalår. Enligt SMHI har årsmedeltemperaturen för
Sverige år 2020 varit den högsta som uppmätts sedan rikstäckande observationer inleddes omkring år
1860. För Malmö var medeltemperaturen för november och december cirka 2 grader varmare än ett
normalår. Inledningen av 2021 har varit kallare än slutet av 2020.
Stadsfastigheters intäkter är 2 012 mnkr, en ökning med +11 mnkr i förhållande till budget. Den positiva
avvikelsen består i både ökade och minskade intäkter. Till de ökade intäkterna hör försäkringsersättning i
samband med entreprenörs konkurs från ett sedan flera år tillbaka avslutat projekt. Hit hör även
försäkringsersättning för skador över ett prisbasbelopp. Hyrorna visar totalt en lägre intäkt, hit hör den
hyresförlust som uppkommit till följd av pandemin genom stödpaket för utsatta branscher med tillfälligt
sänkta hyror för andra kvartalet, även lägre hyresintäkter till följd av försenade projekt ger en minskad
intäkt. Ökad intäkt ger tillkommande hyresavtal som var osäkra vid budgettillfället samt ersättning för
kvarvarande kapitalkostnader för verksamhetsanpassningar för objekt som utrangerats till följd av rivning.
Personalkostnaderna visar ett litet överskott och beror främst på vakanta tjänster.
Övriga kostnader visar ett överskott på +9 mnkr. En bidragande orsak är överskottet på värme och snöoch halkbekämpning som beskrivs ovan. Även elförbrukningen och andra förbrukningsavgifter är lägre
där en av anledningarna till minskningen är en effekt av pandemin då delar av fastighetsbeståndet inte
brukats i normal omfattning såsom gymnasieskolor, kontor och vissa kultur- och fritidsfastigheter (se mer
under måluppföljning). Kostnader till följd av skador har ökat i förhållande till budgeten där det under året
varit en del större vatten- och fuktskador samt brandskador, kostnaderna täcks till stor del av
försäkringsersättning som nämnts ovan. Andra poster som påverkar övriga kostnader negativt är ökade
kostnader för utrangering av anläggningstillgångar dels på grund av rivning och dels där fastighetens
servicepotential anses vara förbrukad. I prognosen under året har det funnits med kostnader för nerlagda
projekt, denna post är något lägre i bokslutet då delar av kostnaden efter överenskommelse har debiterats
kunden. För kostnader avseende drifts- och investeringsunderhåll, se under rubriken investeringsram.
Kapitalkostnaderna visar en positiv avvikelse på +15 mnkr och beror på framflyttade projekt som ger
lägre avskrivningar men också lägre ränta till följd av att ett planerat lån inte behövts ta. De senaste årens
gynnsamma ränteläge håller i sig och bidrar också till lägre räntekostnader, även om effekten inte är lika
påtaglig som tidigare år.
Kommunteknik visar ett överskott på +8,5 mnkr i förhållande till budget. Detta är en förändring i
förhållande till ekonomisk rapport 31 oktober med +2,3 mnkr. Kommuntekniks intäkter är 753 mnkr, en
ökning med +66 mnkr i förhållande till budget. Den positiva avvikelsen i förhållande till omsättning kan i
första hand förklaras med volymerna på tilläggs- och underhållsarbeten i de tre enheterna fastighet,
markanläggning och markskötsel. Förändringen mot prognosen beror på att enheterna markanläggning
har mottagit och utfört beställningar på tilläggs- och underhållsarbeten under senare delen av året, där
volymer och marginaler utvecklats bättre än tidigare bedömningar.
Till följd av en mild inledning av året hade vinterverksamheten färre uppdrag än budgeterat det första
kvartalet. Detta gav ett svagt utfall på omsättning och resultat de första månaderna på året och skapade en
viss osäkerhet över förmågan att nå årets budgeterade resultat. Denna osäkerhet kunde framåt sommaren
läggas åt sidan då fler tilläggsbeställningar inkom, gällande grönyte- och anläggningsarbeten, som täckte
upp för den lägre omsättningen i vinterverksamheten. Även avslutningen av året uppvisade milt väder,
vilket höll nere omsättningen i vinterverksamheten. Effekten var däremot inte så stor så att den fick något
betydande genomslag på den totala utvecklingen av omsättningen.

Personalkostnaderna följer i stort budget medan övriga kostnader har ökat under året och följer ökningen
av omsättningen. De största enskilda posterna inom övriga kostnader är entreprenadtjänster och
materialinköp.
Skolrestauranger visar ett överskott på +4,6 mnkr i förhållande till budget. Detta är en förändring i
förhållande till ekonomisk rapport 31 oktober med motsvarande belopp. Skolrestauranger har visat ett
positivt resultat de flesta månaderna under året i förhållande till budget. Men då det funnits flera
osäkerhetsfaktorer främst kopplade till pandemin så har bedömningen varit att lägga en försiktig
helårsprognos som var lika med budget.
Skolrestaurangers intäkter är 320 mnkr, en minskning med -10 mnkr i förhållande till budget. Antal
serverade grundportioner minskar på grund av högre elevfrånvaro på skolförvaltningarna till följd av
pandemin. Enligt överenskommelserna mellan skolrestauranger och skolförvaltningarna regleras den
rörliga delen av priset för avbeställda måltider. Detta intäktsbortfall möter lägre kostnader för livsmedel
för de avbeställda måltiderna. Däremot har övriga intäkter påverkats såsom försäljning av
måltidskuponger för vuxna i skolan, färre konferensbeställningar med mera.
Övriga kostnader visar ett överskott på +12 mnkr och avser främst lägre livsmedelskostnader. En stor del
av detta kan hänföras till färre antal tillagade portioner till följd av högre elevfrånvaro enligt ovan. En
annan förklaring är att 2019 hade skolrestauranger en högre menykostnad än budget och prisökningen
från leverantör var också högre än budget. Som en följd av detta blev vårterminens planering av menyn
något försiktig samtidigt som prisökningen från leverantör nu var lägre än budget. Prisutvecklingen har
även för hösten varit något lägre än förväntat. Samtidigt har skolrestauranger fortsatt arbetet med att
effektivt hushålla med resurser bland annat genom att tillagning sker på fler kök och därmed närmre
matgästen. Till följd av pandemin har transportkostnaderna minskat något medan kostnader för ITutrustning har ökat.
Personalkostnaderna visar ett litet överskott för året främst till följd av vakanser och högre uttag av vård
av barn till följd av pandemin.
Ledning visar ett överskott på +6,3 mnkr i förhållande till budget. Detta är en förändring i förhållande till
ekonomisk rapport 31 oktober med +2,3 mnkr. Avvikelsen, både i förhållande till prognos och budget,
beror på att personalkostnaderna är lägre till följd av vakanta tjänster samt lägre kostnader för centrala
utvecklingsprojekt. Intäkterna är i nivå med budget.
Kommuntjänster visar ett resultat som är i nivå med budget och ekonomisk rapport 31 oktober.
Kommuntjänsters intäkter är 460 mnkr, en ökning med 8 mnkr i förhållande till budget. Intäkterna är
högre då städservice tagit över nya städobjekt och den operativa anskaffningscentralen har genererat högre
intäkter i form av ersättning för personalkostnader och administration. Personalkostnaderna är något
högre än budget och beror främst på utökning av personal på städservice. Effekten mildras av vakanser på
några av enheterna. Övriga kostnader är högre än budget och beror bland annat på att projektet som
startades för kontaktcenters flytt till stadshuset avbrutits och därmed kostnadsförts. Städservice har köpt
in mer förbrukningsmaterial inför uppstarten av nya städobjekt samt inköp av skyddsutrustning.
Kommuntjänster är den avdelning inom serviceförvaltningen som har det bredaste uppdraget. Då
uppdraget är varierande kan det ekonomiska resultatet skifta mellan de olika verksamheterna under åren.
Vissa verksamheter går med ett mindre överskott och vissa med ett mindre underskott.
Servicenämnden – rivning och marksanering
Servicenämndens ram för rivning- och marksanering 2020 visar ett överskott på +9 mnkr i förhållande till
budgeten på 40 mnkr. Den positiva avvikelsen mot budget avser bland annat att rivning av
Mölledalsskolan och Kungshögskolans är framflyttade i tid. Ramen har även kunnat täcka kostnader för
marksanering utförda i tidigare investeringsprojekt på befintliga fastigheter där en del av kostnaden
belastar resultatet enligt gällande riktlinjer.
Några av de större projekt som omfattas av marksanering är Djupadalsskolan, Sofieholms förskola och

Bollens förskola. Större projekt som omfattas av rivning är Rönneholms förskola och Svågertorps förskola
samt Universitetsholmens gymnasieskola, där rivningen inte är helt avslutad under 2020.

De ekonomiska konsekvenserna av pandemin har varit svårbedömda under året. Som utförande nämnd är
servicenämnden beroende av andra nämnders- och stadens ställningstaganden samt nationella
rekommendationer. Här kan exempelvis nämnas skolrestaurangers uppdrag att servera skolmat har
påverkats av på vilket sätt undervisningen har bedrivits under året.
Staten har beslutat att ersätta arbetsgivarna för sjuklönekostnader dag 2–14 under april till december 2020.
För perioden april-juli 2020 ersattes arbetsgivare hela sjuklönekostnaden. För perioden augusti-december
ersätts arbetsgivare endast för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt för perioden.
Inköp till operativ anskaffningscentral (OAC) inom serviceförvaltningen utgör ett stöd till stadens
förvaltningar. I den ekonomiska prognosen per sista april ingick kostnaden för inköp till operativa
inköpscentralen (OAC) för hela staden i servicenämndens prognos. Från och med delårsrapporten
redovisades kostnad och helårsprognos hos de berörda förvaltningarna för att bland annat få en koppling
till de statsbidrag som går att söka för dessa verksamheter. Den redovisade intäkten i tabellen ovan avser
ersättning för utförda tjänster till berörda förvaltningar.
Den rörliga delen av intäkten från skolförvaltningarna minskar då antalet måltider som serveras och
levereras påverkats av elevfrånvaro till följd av pandemin. Även övriga intäkter, såsom konferensfika,
catering och måltidskuponger till vuxna i skolan har minskat under året.
För att motverka negativa ekonomiska effekter utformade regeringen ett stödpaket som innebar tillfälligt
sänkta fasta hyror för andra kvartalet 2020 avseende utsatta branscher. Detta har inneburit en

hyressänkning om 13 mnkr för hyresgäster som begärde hyresnedsättning och totalt 7,7 mnkr i ersättning
för att kompensera de nedsatta hyrorna. Av de 7,7 mnkr står Länsstyrelsen för 6,5 mnkr och Region Skåne
1,2 mnkr. Under hösten 2020 tecknades en överenskommelse som innebar att Region Skåne ersätter
stadsfastigheter med 25% av hyresnedsättningen för bland annat Malmö Opera. I beloppet om ersättning
ingår även utebliven indexuppräkning på cirka 0,4 mnkr för hyresgäster som omfattas av ovan.
Beställningscentralens minskade intäkter beror på färre resande under året. Serviceförvaltningen har
återbetalat 50 % av anslutningsavgifterna till taxibolagen för det minskade antal resor under pandemin.
Specialtransporter har haft lägre intäkter till följd av ett minskat resande och ökade kostnader för coronaanpassning av fordon.
Sjuklönekostnader utöver vad som anses normalt för perioden har bedömts uppgå till 3,5 mnkr.
Beräkningen har baserats på korttidsfrånvaro och jämförts med motsvarande 2019. Snittkostnad per
anställd 2019 har använts för beräkning av normal sjuklön 2020 och mellanskillnaden redovisas som
kostnad i tabellen.
I övriga kostnader ingår bland annat IT-relaterade kostnader. För att säkerställa prestandan för arbete på
distans har IT-service behövt bemanna upp med extra timmar. Häri ingår också ökat inköp av bärbara
datorer och digital utrustning för förvaltningen. Skärpta hygienkrav och nya rutiner i samband med det
ökade antalet smittade i Skåne har medfört att städservice har behövt köpa in stora mängder av
skyddsmaterial.
Rörliga kostnader som har direkt samband med skolrestaurangers intäkter minskar också, så som
livsmedelskostnader och transportkostnader.
Fastighetsrelaterade kostnader som blivit lägre till följd av pandemin är svåra att kostnadsuppskatta. En
del av förvaltningens lägre kostnader för exempelvis elförbrukning och övriga förbrukningsavgifter kan
relateras till att delar av fastighetsbeståndet inte brukats i normal omfattning såsom gymnasieskolor,
kontor och vissa kultur- och fritidsfastigheter medan fastigheter för boende troligtvis haft motsatt effekt.

Servicenämndens utfall för årets investeringar är 1 161 mnkr vilket är 339 mnkr lägre än beslutad
investeringsram för 2020. Projekt över 15 mnkr rapporteras kontinuerligt till servicenämnden med en
beskrivning av eventuella avvikelser.
Lista på projekt som överstiger 15 mnkr och som är objektsgodkända av kommunstyrelsen eller
kommunfullmäktige, se bilaga 2.
Förändring av prognosen under året
Kommunfullmäktiges beslutade budget för år 2020 innebar en sänkt investeringsram med 500 mnkr för år
2020 och 500 mnkr för år 2021 vilket medförde att beviljad investeringsram för 2020 uppgick till 1 500
mnkr och 1 700 mnkr för 2021. Under 2020 har tre avstämningar genomförts med beställande
förvaltningar och stadskontoret. I samband med första avstämningen kunde prognosen sänkas till 1 400
mnkr till följd av främst att projekt har flyttats framåt i tiden, projekt har tillkommit och projekt har
strukits då behovet inte kvarstår alternativt har förändrats. Andra avstämningen visade på att behovet för
2020 kvarstod på 1 400 mnkr. I samband med den tredje avstämningen under hösten sänktes prognosen
med ytterligare 100 mnkr till 1 300 mnkr.
Utfallet för 2020 blev 139 mnkr lägre än prognosen per sista oktober till följd av en försiktig bedömning
av projekten. En pågående tvist mellan serviceförvaltningen och entreprenören löste sig under senare
delen av året till serviceförvaltningens fördel och befarad kostnad blev lägre än entreprenörens ställda
krav. Tvisten avser, från entreprenörens sida, påstådda felaktigheter i handlingar för projektet.
Andra parametrar som har påverkat årets utfall är att under hösten beslutades om att inte gå vidare med
det planerade projektet i kvarteret Brännaren, ett projekt som avsåg en grundskola. Under årets fattades

det även beslut om att inte gå vidare med uppförandet av en ny förskola vid Södervärn.
Ytterligare anledning till årets lägre utfall är ett omtag kring projektet Mölledalsskolan (rivning och
nybyggnation) och att nybyggnationen av Brages förskola och Sifs förskola är försenade i beslutprocessen.
Serviceförvaltningen kommer att ha nya avstämningsmöten med förvaltningarna under våren 2021 för att
bland annat bedöma hur 2020 års förskjutningar av projekt kommer att påverka prognosen för 2021.
Erfarenhetsmässigt är projekten svårbedömda i tid vilket påverkar hur kostnaderna fördelas över
perioden.
Några av de större projekten som har färdigställts under 2020 är:
•
•
•
•
•
•

Nybyggnation Annebergsskolan
Nybyggnation Neptuniskolan och Ubåtens förskola i kvarteret Varvsstaden
Nybyggnation Rönneholms förskola
Nybyggnation Toarps LSS
Ombyggnation Tekniska museet
Om- och tillbyggnad Hyllie brandstation.

Ellstorps nya förskola är försenad till följd av pandemin då entreprenören har behövt minska antalet
medarbetare på byggarbetsplatsen. Även i några andra pågående investeringsprojekt har anlitade
entreprenörer aviserat hinder med hänvisning till personalbrist och fördyrning av byggmaterial. Varje
ärende prövas separat.
Några av de större pågående projekten som beräknas bli färdigställda under 2021 och framåt är:
•
•
•
•
•

Nybyggnation Ellstorps och Källängens förskolor vilka beräknas vara färdigställda 2021.
Ytterligare fem förskolor är objektsgodkända
Om-, till och nybyggnation av Djupadalsskolan och Slottsstadens skola, nybyggnation av Malmö
idrottsgrundskola och Högaholmsskolan samt paviljongetablering vid Tygelsjöskolan
Renovering av Heleneholms sporthall
Nybyggnation av två LSS; ett i Oxie och ett vid Wowragården.
Till- och ombyggnation av Hipp

Reinvesteringar, egeninvesteringar och investeringsunderhåll
Reinvestering avser utbyte av byggnadsdelar, system och systemkomponenter i sin helhet med syfte att
bibehålla fastighetens värde utan att tillföra någon ny standardförhöjande funktion. Exempel på utförda
åtgärder under 2020 är byte av installation på Apelgårdsskolan och Videdalsskolan, byte av ventilation på
Österportskolan, totalrenovering av Monbijouskolan, byte av skiffertak på Stadsbiblioteket, projektering
för stambyte på Henrik Smithsgården och en renovering av T-balk på Museet vid Slottsholmen.
En egeninvestering är en hyresvärdsinitierad investering gällande komponenter som inte finns idag. Hit
räknas bland annat åtgärder som på sikt kan innebära lägre drift- och underhållskostnader. Till
egeninvestering kan även åtgärder för klimatanpassning av fastigheter ingå. Exempel utförda arbeten
under året är uppdelning av mediaförsörjningen i Sege Park i samband med exploatering av området,
klimatanpassningsåtgärder på Söderkullaskolan, byte av värmesystem från direktverkande el till luftochvattenpumpsystem på bland annat boenden vid Ängsmarksvägen och Pärlugglevägen.
Stadsfastigheters drift- och investeringsunderhåll visar en positiv avvikelse i förhållande till budget. Under
2020 har stadsfastigheter drivit strax under tusen drift- och investeringsunderhållsprojekt av varierande
omfattning och storlek. Då antalet projekt är omfattande och åtgärderna är varierande finns det flera olika
förklaringar till att utfallet är lägre än budget. En förklaring är försenade projekt på grund av att
förutsättningarna för underhållsåtgärderna har förändrats och därmed har projektet medvetet senarelagts.
En annan förklaring är effekterna av pandemin, dels utifrån möjligheten att genomföra underhållsarbeten
och då framförallt i boendena, dels entreprenörernas utmaning att få leveranser av material och hålla

tidplaner. Även om den budgeterade kostnaden för underhållsarbetet inte har uppstått fullt ut under året,
är i stort sett alla projekten igång och kommer att slutföras enligt plan. Av alla planerade underhållsprojekt
för 2020 är det endast 15 projekt som inte har kunnat startas och dessa projekt är framflyttade två till tre
år och är i princip helt pandemirelaterade.
Exempel på större åtgärder av investeringsunderhållskaraktär är byte av tak på Pilängens förskola,
Korrebäckens förskola, Vittlingens äldreboende och Nydalaskolan. Byte av fönster på fastighet i Södra
sjukhusområdet, Runstyckets förskola, Almviks förskola, Höjaskolan och Videdalsskolan och byte av
belysning på Dammfriskolan, Kirsebergsskolan och Värner Rydénskolan.
Övriga avdelningar inom förvaltningen
Skolrestaurangers investeringar (19,5 mnkr) avser bland annat inredning av tre nya kök i Annebergsskolan,
Neptuniskolan och Monbijouskolan. Utöver de nya köken har skolrestauranger rustat upp befintliga kök
med nya köksinventarier i grundskolor och gymnasieskolor för att få bättre arbetsmiljö och utökade
möjligheter att laga mer mat på plats i respektive kök.
Övriga avdelningars investeringar (12,5 mnkr) avser anskaffande av småmaskiner,
videokonferensutrustning, tjänstecyklar, vintermaterial och inventarier/utrustning bland annat för uppstart
av nya verksamheter.

Servicenämndens nettokostnad 2020 i förhållande till utfallet 2019 är +28 mnkr (438 - 410 = 28 mnkr).
Serviceförvaltningens uppdrag och verksamhet växer och genererar exempelvis nya hyreskontrakt för
färdigställda investeringar, ökat antal städobjekt, ökade volymer på tilläggsbeställningar samt ny eller
utökad verksamhet. Volymökningar och högre intäkter i verksamheten innebär inte med automatik att
nettokostnaden ökar då ökningen av intäkter och kostnader oftast följer varandra.
Den största avvikelsen i nettokostnaden återfinns på stadsfastigheter. Avvikelsen mellan åren beror till
största del på att till och med 2019 redovisades kostnader för rivning och marksanering i nämndens
ordinarie verksamhet. Från och med 2020 har servicenämnden en separat ram för rivning och
marksanering. Även det milda klimatet och de satsningar som har genomförts och fortfarande pågår i
fastigheterna för att minska energiförbrukningen ger en positiv effekt.
Utöver ovan påverkar även ränteeffekter mellan 2019 och 2020 förvaltningens nettokostnadsutveckling.
2019 redovisades ett betydande överskott på finansnetto, med den modell som har tillämpats de senaste
åren med att servicenämnden i budgeten återlämnar ränteskillnader som omvandlas till ett negativt
kommunbidrag gör det svårt att för denna post mäta påverkan på nettokostnadsutvecklingen.
Servicenämnden hade ett ursprungligt negativt kommunbidrag på -360 mnkr för 2020, en höjning med 12
mnkr i förhållande till budget 2019.
Även för skolrestauranger förändrades nettokostnaden positivt mellan åren. Skolrestauranger visar för
2020 ett överskott medan det för 2019 blev ett underskott. Underskottet 2019 berodde främst på ökade
kostnader för livsmedel. Som en följd av detta blev 2020 års planering av menyn för vårterminen något
försiktigt samtidigt som prisökningen från leverantör var lägret än budget. Detta är en av orsakerna till
nettokostnadsutvecklingen, i övrigt se analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget

För övriga avdelningar är nettokostnadsutvecklingen marginell mellan åren 2020/2019.
Övriga förutsättningar:
· att servicenämndens utfall 2020 är +55,9 mnkr och resultatet 2019 var +63,2 mnkr. Detta är en
förändring med -7,3 mnkr. Övriga förklaring till årets utfall finns under rubriken: Analys av avvikelse i
förhållande till nämndens driftbudget.
· att servicenämnden har ett negativt kommunbidrag på 382,4 mnkr för 2020. Detta är en förändring med
+35,4 mnkr i förhållande till budget 2019.

I detta kapitel beskriver nämnden väsentliga förhållanden som påverkar nämnden 2021 och framåt.
En tuff ekonomisk period ligger framför oss med högre krav på besparingar och effektiviseringar. Kraven
kommer att genomsyra all verksamhet och alla planerade aktiviteter under det kommande året. De
ekonomiska följderna och effekterna av pandemin påverkar servicenämnden i betydande utsträckning och
pekar i samma riktning; behov att effektivisera kapitalanvändningen och uppdragen. Genom att
effektivisera sina uppdrag kan nämnden bidra till minskade kostnader för de beställande nämnderna. Dock
finns risken att kvaliteten i utfört arbete minskar. Servicenämnden har därför en utmaning i att undersöka
effektiviseringar där hemtagningseffekten även ligger på servicenämnden, men utan att skapa negativa
effekter hos beställande nämnd. En partnerskapsdialog med övriga förvaltningar krävs för att minska
kostnaderna för andra förvaltningar, exempelvis genom att överväga kvalitetsförändringar där den
negativa effekten av lägre kvalitet inte ger alltför stora följdeffekter.
En annan utmaning för nämnden är risken med tomma lokaler till följd av pandemin. Flera av de externa
hyresgästerna har stora ekonomiska bekymmer och även om staden har hjälpt till med hyresreduceringar
finns risken att verksamheterna inte överlever. Nämnden ser också en utmaning ifall att
indexuppräkningen uteblir under en längre period. Det skulle innebära mindre utrymme för underhåll och
reinvesteringar vilket kan komma att påverka standarden av nämndens fastighetsbestånd negativt.
Befolkningsökningen ställer krav på Malmö 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 att utföra ordinarie underhåll av stadsrummet under vardagar och dagtid. 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.
Malmös historia som industristad leder till konsekvenser för förtätningen. Efterhand leder kraven på
förtätning i kombination med markföroreningar till att de nya lösningarna blir allt mer kostnadsdrivande,
exempelvis vad gäller buller och ersättning för uteytor. Den ökande befolkningen påverkar behoven av
renhållning av stadens utemiljöer.
En direkt konsekvens av pandemin är lokaleffektivisering. Den ökade kompetensen att nyttja digitala
verktyg i arbetet främst avseende hemarbete samt digitala möten kommer påverka förvaltningens behov
av lokaler. Serviceförvaltningen fortsätter utredningen kring förvaltningens behov av lokaler och ser över
vilka anpassningar som behöver göras framåt.
Förvaltningen har under året arbetat med att ställa om och förbereda inför de tillkommande uppdragen
under 2021. Som exempelvis utökat uppdrag av skötsel och renhållning av staden, sammanslagningen och
bildandet av en ny IT-avdelning samt nya uppdrag för städservice. Förvaltningen beräknar att utökningen
av dessa tjänster initialt kommer att kräva uppstartskostnader och investeringar under det första året samt
tid för att etablera verksamheten.

I posterna investeringsbidrag ingår årets upplösning av investeringsbidrag på totalt 2,2 mnkr.
Investeringsbidrag redovisas i balansräkningen och periodiseras över anläggningarnas respektive
nyttjandeperiod. Bidragssumman avser bland annat bidrag från Boverket för upprustning av främst
ventilations-, akustik- och belysningssystem samt utemiljö för skolor, förskolor och fritidshem.
Serviceförvaltningen har även erhållit bidrag för energibesparingsåtgärder i samband med uppförandet av
Hylliebadet. Och nytt för 2020 är bidrag för uppförande av en kupol ”Wisedome” i hörsalen på Tekniska
museet. I summan ingår även parkeringslösen för uppförande av garage samt poster som avser
fritidsobjekt där bidraget följde med när fastigheterna överfördes till servicenämnden, år 2008.

