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De senaste åren, med undantag för 2019, har byggtakten i Malmö varit exceptionellt hög. År 2020
präglades av rekord i antalet inkomna bygglovsärenden. År 2020 ligger på samma nivå som rekordåret
2017 och är den högsta siffran jämfört med tio år tillbaka. Ökningen finns inom alla ärendekategorier
inom bygglovsprocessen, men framför allt inom stora nyproduktionsärenden.
Bygg- och bostadsmarknaden är mer svårbedömd än någonsin, vilket påverkar stadsbyggnadsnämndens
planeringsförutsättningar och ekonomi. Rådande konjunkturläge och covid-19-pandemins möjliga effekter
ger inga tydliga signaler om hur byggbranschens aktörer kommer att agera. Under 2019 skedde en markant
inbromsning i byggandet och flera experter ansåg att det fanns tydliga tecken på en kommande
lågkonjunktur, men det visade sig vara en felbedömning.
Måluppfyllnad för kommunfullmäktigemålen är tillfredsställande. För sex av stadsbyggnadsnämndens
kommunfullmäktigemål är trend enligt planering och för resterande två kommunfullmäktigemål är trenden
positiv avvikelse.
För att stärka Malmö stads position som regional tillväxtmotor är etableringen av en Öresundsmetro
central. Under året har ett uppdrag påbörjats med syfte att redovisa lägen, storlek och möjlig tidshorisont
för framtida verksamhetsområden samt beskriva vilka typer av näringar områdena är lämpliga för ur ett
regionalt perspektiv. Planberedskapen för arbetsplatser och bostäder är god, vilket är viktigt för att Malmö
ska stärka sin position som regional tillväxtmotor. I pågående detaljplaner finns cirka 18 000 arbetsplatser
och cirka 14 500 bostäder.
Ett av stadsbyggnadsnämnden viktigaste verktyg för att motverka segregation är att åstadkomma ett
blandat bostadsbyggande i hela staden, vilket till exempel uppnås genom det planerade bostadsbyggandet
längs Storstadspaketets olika linjer. Stadens åtagande är att bygga 26 750 nya bostäder fram till 2035, vilket i
genomsnitt innebär cirka 1 500 färdigställda bostäder per år. Särskilt fokus är på utveckling av storskaliga
bostadsområden och hur dessa områden kan förtätas och utvecklas på ett socialt, ekologiskt och
ekonomiskt hållbart sätt.
Kommunfullmäktige har under året antagit Strategi för klimatneutralt byggande, som tagits fram under ledning
av stadsbyggnadsnämnden. Som ett led i att Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade
utsläpp av växthusgaser har förvaltningen framgångsrikt drivit Energistrategi för Malmö och Naturvårdsplan för
Malmö. Därtill har förvaltningen medverkat i Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i
Malmö (LFM30), deltagit i arbetet Malmö framtidens kuststad samt deltagit i arbetet med att ta fram ett nytt
miljöprogram för Malmö stad.
Projektet Ett tryggare Malmö bidrar till ökad trygghet och minskad brottslighet. Trenden med
nedstängningen av 20 olovliga samlingslokaler visar en positiv avvikelse jämfört med målet om 30 stycken
år 2022. Samma positiva trend gäller antal stängda olovliga bostäder som är 95 jämfört med målet 150 år
2022.
Covid-19-pandemin har snabbt drivit fram ett förändrat arbetssätt, däribland en snabb digital utveckling
och flexiblare arbetsplatser. Stadsbyggnadskontoret ser att det nya utvecklade digitala arbetssättet bidrar till
att vara en attraktiv arbetsgivare.
Den 1 januari 2022 träder ny lagstiftning i kraft som påverkar utvecklingen av stadsbyggnadsprocessen
framöver. Lagen avser tydliggörande av digitala detaljplaner och digitala byggnader. Under året påbörjades
ett arbete med att anpassa verksamheten till de nya förutsättningarna.
Den höga byggtakten återspeglar sig tydligt i ekonomin. Stadsbyggnadsnämnden har för 2020 ett överskott
på 22 281 tkr jämfört med budget. Störst avvikelse avser bygglovsprocessen med ett överskott på
15 199 tkr. Bostadsanpassningsbidrag, som är ett eget ansvar mot kommunfullmäktige, har ett överskott
på 8 925 tkr jämfört med budget.

År 2020 blev ett mycket speciellt år under vilket covid-19-pandemin kom att prägla förvaltningens
verksamheter. Stadsbyggnadsnämnden och dess förvaltning ställde under våren snabbt om verksamheten
och arbetssätt. Nya digitala mötesformer och verktyg har implementerats i snabb takt. Förvaltningens
möten sker som ett resultat av detta främst via digitala verktyg. Även stadsbyggnadsnämnden har under
våren 2020 implementerat digitala nämndssammanträden. Digitaliseringen är en pågående process som i
allt väsentligt kommer att påverka ledar- och medarbetarskap på stadsbyggnadskontoret och i hela Malmö
stad. Det ställer krav på flexibilitet, nytänkande och lyhördhet.
Ledning och styrning
Stadsbyggnadskontoret initierade under hösten 2019 ett utvecklingsarbete som ska staka ut riktningen för
förvaltningen; vilken arbetsplats ska stadsbyggnadskontoret vara år 2023 för att på bästa sätt möta behov
och förväntningar från omgivningen både idag och kommande år? Arbetet mynnade ut i ett antal
strategier som vävts in i verksamhetsplaneringen och i arbetet med nämndsbudget 2021.
Förvaltningen har under året utvecklat uppföljningen av grunduppdraget inom samtliga verksamheter på
förvaltningen. Uppföljningen baseras på bland annat analyser av ärendemängd, ärendekategorier,
handläggningstid och upplåtelse- och boendeformer. Ambitionen har varit att skapa ökad tydlighet så att
nämnden och förvaltningen på ett enkelt sätt kan följa hur olika delar i grunduppdraget utvecklas under
mandatperioden.
Arkitekturstaden Malmö
Under 2020 har stadsbyggnadskontoret använt Arkitekturstaden Malmö på förvaltningen och i
samhällsbyggnadsprocessen. Förvaltningen har under 2020 sett över hur dialogen med byggaktörer och
andra intressenter kan utvecklas. Arkitekturstaden Malmö ger ett ramverk för att föra en konstruktiv dialog
om gemensamma ambitioner och mål. Målsättningen är att de byggda miljöerna i Malmö ska hålla hög
kvalitet och försköna stadsbilden. Samtidigt fortsätter stadsbyggnadskontoret arbetet med att använda
Arkitekturstaden Malmö och dess nio teser i projektutveckling, i dialog med andra aktörer och i samband
med exempelvis i detaljplane- och bygglovsprövningar.
Stadsbyggnadsnämndens klimatarbete
För att nå stadens mål om ett klimatneutralt Malmö år 2030 behöver arkitekturen och byggandet präglas
av långsiktig hållbarhet, resurs- och energieffektivitet samt klimatneutrala och sunda materialval.
Stadsbyggnadsnämnden har en viktig och avgörande roll i den klimatneutrala omställningen och i
innovationsutvecklingen, som berör hela stadsbyggnadsprocessen och hela staden. Extern samverkan och
partnerskap är avgörande framgångsfaktorer där branschinitiativet LFM30 och arbetet för ett
klimatneutralt byggande är viktiga verktyg.
Arbetet med Malmö som framtidens kuststad har fortsatt enligt handlingsplanen. Det innebär att
stadsbyggnadsnämnden i samverkan med berörda nämnder bland annat ska verka för ökad medvetenhet
om behov av klimatanpassningsåtgärder i form av ett sammanhängande kustskydd samt att vidareutveckla
strategier för kustskydd så att inriktningsbeslut för åtgärder på lång sikt kan tas under kommande år. Även
strategier och riktlinjer för att minska risken för översvämningar vid skyfall har vidareutvecklats under
2020. Vid bygglov-, planprogram- och detaljplanearbete ska hänsyn tas till risk för översvämning vid
skyfall och höga havsnivåer.
Stadsbyggnadsnämnden har i samverkan med övriga berörda nämnder tagit fram ett samrådsförslag för en
ny Energistrategi för Malmö. Samrådsförslaget färdigställdes under hösten 2020 och skickades ut på samråd
vid årsskiftet 2020-2021. Reviderat förslag till energistrategi är planerat för beslut om godkännande av
stadsbyggnadsnämnden i april 2021. Energistrategin ska bestå av redovisning av aktuell
energiförsörjningssituation, dess utmaningar, visioner och mål. Inriktningsmål och resultatmål kommer
finnas inom tematiska områden. Energistrategin ska säkerställa att politiskt antagna mål om omställning till
förnybar energiförsörjning i Malmö uppfylls, säkerställa leveranssäkerhet och fungera som stöd i Malmö

stads nämnder och bolags planering och arbete med energifrågor.
Stadsutveckling
Kommunstyrelsen fick i 2020 års budget i uppdrag att med stöd av tekniska nämnden och
stadsbyggnadsnämnden, samordna, leda och följa upp hur ett nytt metrosystem i Malmö kan förverkligas i
samband med att metron etableras. Stadsbyggnadsnämnden har deltagit i arbetet utifrån sitt ansvar för
beredningen av stadens översiktliga planering.
Arbetet med översyn av Översiktsplan för Malmö har pågått under året med en översyn av översiktsplanens
samtliga delar. Huvudinriktningen är fortfarande att främst växa innanför Yttre Ringvägen och successivt
bygga staden tätare. På så sätt ser stadsbyggnadsnämnden tillsammans med andra nämnder till att bygga
samman staden, motverka segregation och främja en hållbar trafikförsörjning. Dessutom sparas den
värdefulla åkermarken. Inriktningen betyder även förtätning med nya bostäder i befintliga områden, där
speciell omsorg kommer behövas för att inte existerande värden för exempelvis dagsljus, tillgång till friyta,
barns förutsättningar och hållbar mobilitet ska gå förlorade.
Stadsbyggnadsnämnden har under 2020 arbetat med planprogram för både Amiralsstaden och Station
Persborg för att fastställa strategiska beslut för Amiralsgatans omvandling till stadshuvudgata.
Planprogrammet ska visa på möjligheterna av en fysisk omvandling och utbyggnad i samband med de
öppnade järnvägsstationerna och fungera som ett stöd till de framtida detaljplaner som ger möjligheter till
förändringen. Under året har stadsbyggnadsnämnden gått på samråd med detaljplanearbetet för Culture
Casbah där målet är att utreda hur en ny blandad bebyggelse kan tillföras den befintliga från 60-talet för att
uppnå viktiga samhällseffekter samtidigt som man tillvaratar befintliga värden. Planförslaget ska tillföra
nya kvaliteter till stadsrummet för boende och besökare.
Stadsbyggnadskontoret har påbörjat en förstudie för att göra de viktigaste värdena för Nyhamnens
omvandling synliga. Under 2020 beslutade stadsbyggnadsnämnden att gå på samråd med Dp 5611,
Smörkajen samt att ge stadsbyggnadskontoret planuppdrag för Dp 5662, Jörgen Kocksgatan.
Dialogarbetet om utvecklingen av Nyhamnen med befintliga och potentiella fastighetsägare och andra
aktörer har fortsatt under året.
Med utgångspunkt i Handlingsplan för bostadsförsörjning har stadsbyggnadsnämnden samordnat stadens
bostadsförsörjningsarbete och svarat för analyser av bostadsmarknadsläget, upprättat riktlinjer för
bostadsförsörjning och följt upp de bostadspolitiska målen.
Stadsbyggnadsnämndens dialogarbete har under året fortsatt att vara en viktig resurs i stadens ambitioner
att utveckla Malmö tillsammans med Malmöborna. Genom sitt kärnuppdrag är nämnden också en viktig
nyckelaktör i arbetet med Communities That Care (CTC).
Tryggare Malmö
Stadsbyggnadsnämnden bedriver sedan 2017 ett omfattande samarbete kring samordnad tillsyn
tillsammans med kommunala och statliga myndigheter, såsom miljöförvaltningen, Räddningstjänst Syd,
tillståndsenheten, Arbetsmiljöverket, Polisen, Kronofogden och Skatteverket. Samarbetet med Polisen gör
det möjligt att fokusera på platser där tillsynen kan försvåra för fortsatt brottslighet. Under året har
förvaltningen utrett och stängt ytterligare olovliga samlingsbostäder och boenden och fokuserat på analys
och uppföljning av tillsynsarbetet.
Kompetensförsörjning och arbetsmiljö
Stadsbyggnadskontoret har fortsatt arbetet med kompetensförsörjning i enlighet med framtagen
kompetensförsörjningsplan. Genom att involvera medarbetarna i planeringen av verksamheten har
medarbetarna getts möjlighet att själva styra och utveckla verksamheten. Genom trygga anställningar och
ett systematiskt arbetsmiljöarbete samt förebyggande friskvårdsinsatser har förvaltningen arbetat för en
god arbetsmiljö och har i dag en minskad sjukfrånvaro.

Barnperspektivet integrerad som svensk lag i januari 2020
FN:s barnkonvention (BK) blev integrerad som svensk lag i januari 2020. Det åligger nu alla myndigheter
att barnrättssäkra sina verksamheter. För stadsbyggnadsnämnden innebär detta bland annat att se över hur
stadsbyggnadsprocesserna uppfyller BK:s grundprinciper om barns rätt att höras, samt att tillvarata
barnets bästa i processer som berör dem. Det pågår ett nationellt arbete för att tolka hur praxis ska se ut
för BK relativt andra lagar. Under 2020 har stadsbyggnadskontoret tagit fram rutiner för att säkra
barnrättsperspektiv i sina processer.
Digitalisering
För närvarande pågår flera nationella projekt avseende digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen, som
påverkar nämndens verksamhet. Mest aktuellt är det uppdrag att etablera en nationell plattform för
tillgängliggörandet av digitala detaljplaner och digital byggnadsinformation som regeringen har gett
Lantmäteriet. Det ska enligt kommande lagkrav vara klart den 1 januari 2022. I anslutning till kraven om
tillgängliggörande kommer även nya specifikationer för digitala byggnader och föreskrifter för detaljplaner,
tillsammans med nya föreskrifter om standardisering av information i grundkartor. Olika delar av
verksamheten behöver anpassa sig till de nya förutsättningarna - ett arbete som pågår bland annat genom
utveckling av arbetssätt och dialog med andra berörda parter och systemleverantörer. Förändringarna
innebär en stor möjlighet för verksamheten att effektivisera kontorets arbetsflöden och förflytta sig
närmare målen i stadsbyggnadskontorets digitala agenda samt bidra till en mer effektiv
samhällsbyggnadsprocess.

Utifrån den reviderade styrmodellen har stadsbyggnadsnämnden och stadsbyggnadskontoret påbörjat ett
arbete med att utveckla metoder och indikatorer för att på ett strukturerat och systematiskt sätt följa upp
grunduppdraget. I detta arbete utgår förvaltningen bland annat från verksamhetens processer.
Uppföljningen av grunduppdraget är målgruppsanpassad så att stadsbyggnadsnämnden, förvaltningens
ledningsgrupp, avdelningsledningar och chefer kan följa och styra utvecklingen över tid. Uppföljningen av
grunduppdraget presenteras för stadsbyggnadsnämnden som bilaga till årsanalys 2020.

Svårbedömd marknad som påverkar nämndens planeringsförutsättningar och ekonomi
De senaste åren har byggtakten i Sverige varit exceptionellt hög med undantag för 2019, då det skedde en
markant inbromsning i byggandet och flera experter ansåg att det fanns tydliga tecken på en kommande
lågkonjunktur. Under 2020 ser stadsbyggnadskontoret istället att vissa av kontorets verksamheter har en
ökad mängd ärenden, medan andra har en minskning. Exempelvis har beställning av nybyggnadskartor
och inkomna bygglov- och teknikärenden ökat jämfört med föregående år, medan planansökningar och
fastighetsbildningsärenden minskat något.
Stadsbyggnadskontorets verksamhet påverkas i olika grad av det rådande konjunkturläget, då de stora
projekten inom stadsbyggnadsprocessen sträcker sig över flera år. Påbörjade projekt fullföljs trots en
svårbedömd konjunktur och inbromsningen drabbar istället projekt som befinner sig i tidigare stadier av
byggprocessen. Detta gör det svårt för stadsbyggnadskontoret att planera och prognostisera
verksamheten.
Utmaningen är att tyda och förutspå hur marknaden och branschen kommer att agera och påverkas, både
generellt i Sverige och för Malmö- och Öresundsregionen. Under de senaste lågkonjunkturerna har inte
Malmöregionens bygg- och bostadsmarknad drabbats lika hårt som övriga delar av landet. En anledning
till detta är att den danska efterfrågan och köpkraften bidrar positivt till att dämpa en lågkonjunktur i
regionen. Hur den globala covid-19-pandemin, som drabbade även Malmö under våren, kommer att
påverka bygg- och bostadsmarknaden på kort och lång sikt är svårt att bedöma i dagsläget.
Stadsbyggnadskontoret följer löpande utvecklingen gällande inflödet av ärenden och för strategiska
diskussioner med byggmarknadens aktörer om kommande projekt.

Stadsbyggnadskontoret ser också att allt mer komplexa processer påverkar kontorets ärendehantering.
Dagens planering kräver mer dialog och mer samordning med olika aktörer, vilket tar mer tid i anspråk.
Mer tid per ärende medför oundvikligen att färre ärenden kan slutföras, vilket direkt påverkar kontorets
intäkter. Stadsbyggnadskontoret strävar efter att driva en kombination av enkla och mer omfattande
ärenden för att ha en jämnare arbetsbelastning och ett jämnare intäktsflöde.
Att kontoret och staden har ettårsbudget försvårar också eftersom projekt inom stadsbyggnadsprocessen
löper under flera år vilket innebär att även små förseningar kan skjuta stora projekt på framtiden och
därmed påverka nämndens ekonomi.
Växlande arbetsbelastning inom stadsbyggnadsprocessen till följd av konjunkturförändringar påverkar
resursbehoven, som i sin tur kan påverka utrymmet för verksamhetsutveckling.

Inför 2020 tillämpades Malmö stads reviderade styrmodell med nya målområden och
kommunfullmäktigemål i organisationen. Kommunfullmäktigemålen är fördelade på ett antal nämnder
och bolag som gemensamt är ansvariga för att målen nås. Den reviderade styrmodellen innebär att
nämnden beslutar om indikatorer till respektive kommunfullmäktigemål. På så sätt kan
stadsbyggnadsnämnden följa sitt arbete över tid och visa på hur nämnden bidrar till stadens
måluppfyllelse. Indikatorerna och dess målvärde sätts för mandatperioden, det vill säga fram till och med
år 2022. Uppföljningen ska beskriva önskad förflyttning för mandatperioden. I varje delårsrapport och
årsanalys görs det sedan en avstämning.

Stadsbyggnadsnämnden har tilldelats åtta kommunfullmäktigemål inom tre målområden, "Stadsutveckling
och klimat", "Trygghet och delaktighet" och "En god organisation". I Nämndsbudget 2020 beslutade
stadsbyggnadsnämnden om indikatorer kopplade till respektive kommunfullmäktigemål. Avstämning av
kommunfullmäktigemål och indikatorer kommer att ske genom en beskrivning av trenden vad gäller
riktningen mot målen i förhållande till nämndens planering.
I denna avstämning vid Årsanalys 2020 bedömer stadsbyggnadsnämnden att dess bidrag till två av
kommunfullmäktigemålen fortlöper bättre än planerat, det vill säga har en positiv avvikelse. Resterande
sexkommunfullmäktigemål fortlöper enligt planering.

Trend
Enligt planering
Avstämning
Stadsbyggnadsnämndens arbete fortlöper enligt planering.
Stadsbyggnadsnämnden deltar tillsammans med kommunstyrelsen och tekniska nämnden i arbetet med att
etablera en Öresundsmetro. Under året har stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden startat ett
uppdrag med syfte att redovisa lägen, storlek och möjlig tidshorisont för framtida verksamhetsområden
och beskriva för vilken typ av näringar områdena är lämpliga ur ett regionalt perspektiv.
Stadsbyggnadsnämnden har deltagit i tekniska nämndens arbete med att utveckla en översiktsplan för
Malmö hamn. Arbetet tydliggör hur staden långsiktigt ska agera med sitt markinnehav i hamnområdet så
att ett hållbart samhälle, ökande sysselsättning, effektiv markanvändning och god avkastning kan uppnås.
Planberedskapen för arbetsplatser är mycket god. I pågående detaljplaner finns cirka 18 000 arbetsplatser.
I framtida utbyggnadskapacitet finns cirka 53 000 arbetsplatser.

Trend
Positiv avvikelse
Avstämning
Stadsbyggnadsnämndens arbete fortlöper bättre än planerat och har därför en positiv avvikelse.
Stadsbyggnadsnämnden står för en stor produktion av detaljplaner för bostäder. Cirka 14 500 bostäder
finns i pågående planer och nästan alla ligger inom Storstadspaketets influensområde.
Kommunfullmäktige har under året antagit godkänt Strategi för klimatneutralt byggande som tagits fram under
ledning av stadsbyggnadsnämnden. Stadsbyggnadsnämnden har under året också framgångsrikt drivit
uppdragen Energistrategi för Malmö och Naturvårdsplan för Malmö och aktivt gett stöd till och medverkat i
genomförandet av Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö (LFM30). Dessa
uppdrag är viktiga för att minska stadens utsläpp av växthusgaser. Stadsbyggnadsnämnden deltar i det
kommunövergripande arbetet Malmö framtidens kuststad samt i det av miljönämnden drivna arbetet med att
ta fram ett nytt miljöprogram för Malmö stad.

Trend
Enligt planering
Avstämning
Stadsbyggnadsnämndens arbete fortlöper enligt planering.
Ett av stadsbyggnadsnämnden viktigaste verktyg för att motverka segregation är att åstadkomma ett
blandat bostadsbyggande i hela staden. Det planerade bostadsbyggandet längs Storstadspaketets linjer är ett
sätt att garantera ett bostadsbyggande i hela staden.

Trend
Enligt planering
Avstämning
Stadsbyggnadsnämndens arbete fortlöper enligt planering.
Stadsbyggnadsnämnden arbetar aktivt med att öka bostadsbyggandet i hela Malmö. Tillsammans med
tekniska nämnden har stadsbyggnadsnämnden under året varit värd för ett stormöte med de
fastighetsaktörer som bygger staden. Under året har arbetet med att ta fram nytt
bostadsförsörjningsprogram med riktlinjer för bostadsförsörjning inletts.
Inom ramen för projektet Mallbo pekas tre stycken detaljplaner ut som piloter: Öster om mässan i Hyllie,
Elinelunds gård etapp 3 och Gulmåran i Hindby. Av dessa är de första två pågående medan Gulmåran
förväntas få planuppdrag under första kvartalet av 2021.
Planberedskapen för bostäder är mycket god. I pågående detaljplaner finns cirka 14 500 bostäder. I
lagakraftvunna detaljplaner som inte har börjat byggas finns cirka 7 500 bostäder. I framtida
utbyggnadskapacitet finns cirka 49 000 bostäder.

Trend
Enligt planering
Avstämning
Stadsbyggnadsnämndens arbete fortlöper bättre än planerat och har därför en positiv avvikelse.
Stadsbyggnadsnämnden samarbetar sedan 2017 med andra förvaltningar och statliga myndigheter kring
frågan om ett tryggare Malmö. En viktig framgångsfaktor är att tillsammans med andra aktörer samordna
tillsynen genom att förbättra informationsunderlag, förenkla tillträde till lokaler, minska behovet av
planering samt förenkla uppföljning.
Stadsbyggnadsnämnden konstaterar att i en klar majoritet av de ärenden som hanterats under 2020 har de
olovliga åtgärderna ägt rum i områden som domineras av lokaler för olika typer av verksamhet. En del av
de svåruthyrda lokalerna i dessa områden har hyrts ut till olovliga verksamheter. Nästan samtliga
samlingslokaler och bostäder som stängts under året finns i de östra delarna av Malmö. Det är därför
viktigt att i den fortsatta planeringen särskilt fundera på utvecklingen av äldre verksamhetsområden, så att
de integreras med staden i övrigt. Tillsynsarbetet bidrar till att samma regler tillämpas i hela staden, vilket i
sin tur bidrar till att minska brottsligheten.

Trend
Positiv avvikelse
Avstämning
Stadsbyggnadskontoret arbetar efter de styrdokument och riktlinjer som finns i staden för att vara en
attraktiv arbetsgivare och för att säkerställa en god arbetsmiljö. I december 2020 fanns 220 medarbetare,
varav 136 kvinnor och 84 män. Alla erbjuds heltidsanställningar och det finns ingen ofrivilligt
deltidsanställd medarbetare på förvaltningen.
Covid-19-pandemin har haft förhållandevis liten påverkan på stadsbyggnadskontoret som arbetsgivare.
Verksamheten har kunnat ställas om med hjälp av digitala lösningar och andra arbetssätt har utvecklats.
Arbetsmiljöutmaningen har varit att kunna säkerställa en god arbetsmiljö, både fysiskt, organisatoriskt och
socialt under den tid då arbete har bedrivits hemifrån. Stadsbyggnadskontoret ser att det nya utvecklade
digitala arbetssättet bidrar till att det är en attraktiv arbetsgivare.
Sjukfrånvaron har minskat under 2020 och är en procent lägre än vad målet anger.

Trend
Enligt planering
Avstämning
Stadsbyggnadsnämndens arbete fortlöper enligt planering.
Stadsbyggnadsnämnden arbetar för att säkerställa en god kompetensförsörjning för
stadsbyggnadskontorets medarbetare. Arbetet sker utifrån stadens gemensamma process för
kompetensförsörjning. Kompetenskartläggning är en del av kompetensförsörjningsarbetet där
kompetensgap identifieras. Analysen genomfördes som planerat under hösten.

Trend
Enligt planering
Avstämning
Trenden för stadsbyggnadsnämndens arbete vid Årsanalys 2020 bedöms fortskrida enligt planering.
Stadsbyggnadsnämndens arbete med att utveckla och ta tillvara på digitaliseringens möjligheter har löpt på
enligt plan genom flertalet aktiviteter som utgår från de målområden som definierats i den digitala
agendan. För att driva arbetet framåt har kontoret under våren tillsatt en digitaliseringsledare och ett

digitaliseringsteam har etablerats för att leda, samordna och följa upp kontorets digitaliseringsarbete ur ett
helhetsperspektiv. Digitaliseringsledaren är även kontaktperson i kontakten med stadskontoret i frågor
som rör digitalisering.

•

•

•

I april visade förvaltningen en prognos på +10 200 tkr. Kommunstyrelsen har beslutat att
stadsbyggnadsnämndens budget ska minskas med samma belopp från augusti månad. Följande analys
baserar sig på den nya budget som förvaltningen fått efter justeringen.
Intäkter - Planprocessen (avvikelse jämfört med budget -2 386 tkr)
Planprocessen visar ett underskott på 2 386 tkr jämfört med budget. Huvudorsakerna till underskottet är
en förskjutning av tidplaner till följd av bortfall i personalresurser samt komplexiteten i detaljplaner.
Ytterligare en orsak kan vara den osäkerhet som uppstått på marknaden kontra staden värdering av mark
som följd av covid-19-pandemin, enligt den bedömning fastighets- och gatukontoret gjort.

Intäkter – Bygglovprocessen (avvikelse jämfört med budget +15 199 tkr)
Bygglovsprocessen har ökade intäkter på 15 199 tkr jämfört med budget för 2020. Budget för 2020
grundade sig på antagande om viss uppgång under 2020 men baserade sig också på en försiktighet utifrån
utfall 2019. 2019 var ett år med nedgång inom bygglovsprocessen där utfall var 35 600 tkr jämfört med
budget på 45 880 tkr. Den nedåtgående trenden fanns inom samtliga delar av bygglovsprocessen, förutom
inom nybyggnadskartan. När budget för 2020 sattes så bibehölls budget på samma nivå som budget för
2019.
År 2020 blev ett år med hög byggtakt vilket främst påverkat den stora intäktsavvikelsen. Andelen
bygglovsärenden ökade inom samtliga ärendekategorier jämfört med 2019, men framför allt stora
nyproduktionsärenden blev fler. Antalet inkomna bygglovsärenden 2020 ligger på samma nivå som
rekordåret 2017 och är den högsta siffran jämfört med tio år tillbaka.
Det är av stor vikt att fortsätta dialogen med marknaden och byggherrar, för att säkra framdrift i
stadsbyggnadskontorets processer och säkrare prognoser och budget.
Intäkter - Resterande intäkter (avvikelse jämfört med budget +3 185 tkr)
Resterande intäkter avser bland annat geodataverksamhet, mätuppdrag, byggsanktioner,
detaljplanekonsulter, fastighetsbildning, externa intäkter för projekt samt statsbidrag för sjuklöner.
Resterande intäkter visar ett överskott på 3 185 tkr, vilket till största delen beror på överskott på
fastighetsbildning, byggsanktioner, statsbidrag för sjuklöner och att intäkterna för detaljplanekonsulter
ökat. Intäkten för detaljplanekonsulter matchas med motsvarande kostnad och nettopåverkan är 0.
Kostnader – Personal (avvikelse jämfört med budget +1 105 tkr)
I Nämndsbudget 2020 hade förvaltningen ett vakansavdrag på 8 procent, vilket ska motsvara frånvaro för
exempelvis sjukdom, deltidsarbete, föräldraledigheter och vakanser. Stadsbyggnadskontoret har under
2020 ett genomsnitt på 3 procent i sjukfrånvaron, vilket är mindre än målvärdet på 4%. Likt flera
organisationer i samhället är det en effekt av att förvaltningens medarbetare i stor utsträckning arbetar
hemifrån till följd av riktlinjer för distansarbete på grund av covid-19-pandemin och således har minskad
smittspridning skett även av andra sjukdomar. Stadsbyggnadskontoret visar ett överskott på 1 105 tkr,
vilket till största delen beror på hög andel hel- eller deltidföräldraledigheter samt vakanser för helåret 2020.
Vikarier för vissa yrkeskategorier är svårrekryterade och det har varit tuffare att rekrytera under covid-19pandemin.
Personalkostnader i denna avvikelseanalys skiljer sig mot resultaträkningen som utgår från kontogrupper,
inte processer eller aktivitet. Nämndens personalkostnader (arvoden) belastar aktiviteten
Nämndsverksamhet och personalkostnader i projekt belastar aktiviteten Projektverksamhet det vill säga
inte aktiviteten Personal.
Kostnader - Utbildning (avvikelse jämfört med budget +1 419 tkr)
Kostnader för utbildningar visar ett överskott på 1 419 tkr jämfört med budget. Utbildningar har
inledningsvis varit svårare att genomföra till följd av covid-19-pandemin, innan verksamheten ställt om till
ett mer digitalt arbetssätt. Förvaltningen har också i viss utsträckning valt att prioritera tid för
utvecklingsarbete framför utbildningar under 2020.
Kostnader - Resterande kostnader (avvikelse jämfört med budget +3 759 tkr)
Posten Resterande kostnader avser till exempel konsulter, projektverksamhet, utbildningar, resor,
representation, nämndsverksamhet, detaljplanekonsulter, modellverkstaden, utvecklingssatsningar,
kontorsmaterial, förbrukningsmaterial, transporter, porto och IT-verksamhet. Inom flera områden har
förvaltningen prognostiserat lägre kostnader till följd av omprioriteringar och den nya situationen med
covid-19-pandemin. Det gäller exempelvis kostnader för kontoret kring förbrukningsmaterial, resor,
fysiska sammankomster samt kostnader för modellverkstaden.

Bostadsanpassningsbidrag beviljas för anpassning av bostäder för att ge personer med
funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Exempel på anpassningar är att ta
bort trösklar, byta badkaret mot en dusch eller ordna en ramp vid entrén. Det kan också avse större
insatser exempelvis anpassning av kök och installation av trapphiss.
Bostadsanpassningsbidrags ekonomiska resultat för 2020 visar ett överskott på 8 925 tkr jämfört med
budget. Lagen om bostadsanpassningsbidrag är en så kallad rättighetslag och enheten måste handlägga alla
ärenden som inkommer och bevilja bidrag utifrån lagen. Förvaltningen kan inte styra över inflödet av antal
ärenden. En anledning till avvikelsen är färre antal inkomna ärenden avseende bostadsanpassningsbidrag
till följd av covid-19-pandemin. Se ytterligare analys under avsnitt nettokostnader.

Under året har stadsbyggnadskontoret ett ekonomiskt utfall på +476 tkr till följd av covid-19-pandemin.
Intäkterna på 837 tkr avser statsbidrag för sjuklöner samt intäkter för utlåning av personal. Kostnaderna
på -361 tkr till följd av covid-19-pandemin avser bland annat inställda tjänsteresor, konferenser, utökad
städning och inköp av IT-utrustning för medarbetare och utrustning för mötesrum för att stötta
medarbetarna i det nya digitala arbetssättet.
Förutom ovanstående kostnader och intäkter har stadsbyggnadskontorets påverkats ekonomiskt av covid19-pandemin. Främst genom att bland annat planerade utbildningar, fysiska sammankomster,
kontorsrelaterade kostnader så som kontorsmaterial uteblivit.

Kostnader för investeringar visar ett överskott på 790 tkr jämfört med budget. Investeringarna består
främst av mätinstrument. Avvikelsen mot budget beror till största delen på att investeringsposter för bland
annat serverutrustning är lägre än budgeterat.

Intäkter - ökning 28, 4 procent
Utfall 2019 avseende intäkter är 89 736 tkr och utfallet 2020 är 115 233 tkr, vilket motsvarar en ökning
med 28,4 procent. De största intäkterna har kommit i samband med bygglovsprocessen, men även i
samband med planprocessen har det skett en ökning. Övrig verksamhet ser en minskning i intäkterna
under 2020.
•

•

•

Bygglovsprocessen har ett utfall 2019 på 35 600 tkr medan utfallet för 2020 är på 60 782 tkr,
vilket motsvarar en ökning på 70,7 procent, en ökning stadsbyggnadsnämnden inte kunnat
förutse. Under 2018 och 2017 var utfallet 48 418 tkr respektive 48 058 tkr. Samtidigt som
stadsbyggnadsnämnden inför 2020 förändrade taxan så är antalet stora intäktsdrivande ärenden
betydligt fler än under de senaste åren. Även intäkterna från byggsanktioner ökade med 497
procent, från 558 tkr 2019 till 3 331 tkr 2020.
Planprocessen hade ett utfall 2019 på 27 744 tkr medan utfallet för 2020 är 29 550 tkr, vilket
motsvarar en ökning med 6,5 procent. Användandet av detaljplanekonsulter ökade också med
106,6 procent från 2 072 tkr 2019 till 4 284 tkr 2020. Planprocessen hade rekordmånga löpande
ärenden under 2020, till stor del en effekt av en robust organisering och bra samarbete med
inhyrda konsulter. Även taxans förändring under 2020 har jämnat ut intäktsflödet.
Resterande verksamhet har ett utfall 2019 på 23 716 tkr medan utfallet för 2020 är 17 241 tkr,
vilket motsvarar en minskning med 27,3 procent. Störst intäktstapp har skett i
projektverksamheten som minskat sina intäkter med 71,5 procent från 5 657 tkr 2019 till 1 612 tkr
2020. Orsaken är att flertalet av projekten har slutförts. Stadsbyggnadskontoret har i flera av dessa
fall agerat mellanhand på fakturor och således återfinns även en viss minskning på kostnadssidan
också.

Kostnader - Ökning 0,1 procent
Utfall 2019 avseende kostnader är 178 564 tkr och utfallet 2020 är 178 799 tkr, vilket motsvarar en ökning
med 0,1procent.
Personal är den klart största kostnadsposten som står för 75 procent av kostnaderna för
stadsbyggnadskontoret. Trots en lönekompensation på 2,2 procent så har kontoret ökat sina
personalkostnader med 0,6 procent från 133 803 tkr 2019 till 134 637 tkr 2020. Det har under
pandemiåret 2020 varit svårare att rekrytera vakanta tjänster, vilket fördröjt processen och satt sina spår i
ekonomin.
Andra avtryck från covid-19-pandemin är att resor och utbildningar inledningsvis varit svårare att
genomföra, innan verksamheten lärt sig att ställa om. Medan kostnaderna för förbrukningsvaror minskat

så har det satsats rejält på digitaliseringen och IT-verksamhet som under året ökat sina kostnader med 16,4
procent från 12 996 tkr 2019 till 15 125 tkr 2020. Stadsbyggnadskontoret har även haft en tydlig satsning
på att synas på marknaden och använt pengar i nödvändiga konsultinsatser.
Övriga punkter som ger effekt på nettokostnadsanalysen är:
•
•

Minskade projektkostnader med 89,8 procent till följd av projektavslut.
Den positiva kostnadsposten till följd av återbetalning av fakturor kopplade till St Gertrud
minskar specialutredningskontot med 107,7 procent.

Kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag år 2020 är 16 851 tkr jämfört med 22 181 tkr år 2019, vilket
innebär att kostnaderna har minskat med 24 procent mellan åren. Största anledningen är att antalet
registrerade ärenden har minskat med 9 procent jämfört med 2019. Många som ansöker om
bostadsanpassningsbidrag är i riskgrupp på grund av sjukdom och ålder och antas därför ha ansökt om
bostadsanpassningsbidrag, och även beställt genomförande av redan beviljad anpassning, i lägre grad på
grund av covid-19-pandemin. Hela minskningen av inkomna ärenden har skett under perioden april till
december. Antalet beviljade ärenden för 100 000 kr eller mer var 19 stycken 2019 och hade gått ned till 12
stycken år 2020. Ärenden mellan 50 000 kr och 99 999 kr hade minskat ännu mer, från 72 stycken till 46
stycken 2020. Snittkostnaden per ärende har minskat från 7 073 kr år 2019 till 5 824 kr år 2020.
Beslut som återkallats eller avskrivits har ökat med drygt 20 procent. Dessa beslutsformer används
exempelvis när behov av anpassning upphör.
Antalet ärenden med hela och delvisa avslag har ökat med 20 procent mellan 2019 och 2020, från 259
ärenden till 311. En anledning är att avslag numera ges, utifrån aktuell rättspraxis, vid ansökningar om
badrumsombyggnad där badrummen är gamla och i behov av renovering. Ett kommunalt bidrag ska inte
användas för att rusta upp en funktion som är i behov av renovering. Ytterligare anledning är att bidrag
inte längre beviljas för elrullstolsgarage. Enligt förvaltningsdomstol är detta inte att betrakta som en
produkt som har tydlig fysik och funktionell koppling till bostaden och att den är även lätt att ta med sig
vid en flytt.

För stadsbyggnadsnämnden är det under kommande år fortsatt prioriterat att arbeta för en god livsmiljö i
form av en nära, tät, grön och funktionsblandad stad som i huvudsak växer innanför Yttre Ringvägen. Inte
minst sker detta genom arbetet med den kommuntäckande Översiktsplan för Malmö, som tas fram i brett
samarbete med förvaltningar och bolag. Under 2021 kommer Översiktsplan för Malmö att ställas ut och
närma sig färdigställande. Förvaltningen fortsätter arbetet med att använda Arkitekturstaden Malmö i
stadsutvecklingsprocesserna med målsättningen att Malmöbornas livsmiljöer ska hålla hög kvalitet.
Förvaltningen kommer att utveckla arbetet med att tillgodose grönytor och knyta ihop gröna stråk samt
planera för höga hus och tätare bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen. På så sätt ser
stadsbyggnadsnämnden till att bygga samman staden, motverka segregation och främja en hållbar
trafikförsörjning. Ett nytt Bostadsförsörjningsprogram tas fram för att sträva mot att alla Malmöbors tillgång till
fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder tillgodoses. Stadsbyggnadskontoret ska under 2021
utveckla samarbeten med innovativa aktörer för att öka byggandet av bostäder med lägre hyresnivåer.
Samarbetet Tryggare Malmö fortsätter, och bedrivs tillsammans med andra nämnder och myndigheter för att
skapa en trygg stad,.
Stadsutvecklingsprojekt
Utbyggnaden av Hyllie har pågått i ett antal år redan och arbetet kommer att fortsätta under lång tid.
Nyhamnen står i startgroparna för att bli ett av Malmös största och viktigaste områden för såväl
arbetsplatser som bostäder under de närmaste decennierna och kommer att utvidga Malmö centrum
norrut. Tillsammans med tekniska nämnden och kommunstyrelsen deltar stadsbyggnadsnämnden i
planeringen av en Öresundsmetro mellan Malmö och Köpenhamn. Stadsutvecklingen i Varvsstaden
kommer att fortsätta. I Sorgenfri omvandlas gamla industriområden till ny blandad stadsbebyggelse. En
utveckling av Stadionområdets norra del förutsätter bland annat att tekniska nämnden och
stadsbyggnadsnämnden påbörjar detaljplanearbetet och exploateringsprocessen.
Fortsatt samverkan kommer att ske med tekniska nämnden beträffande Storstadspaketet. Stadens åtagande
är att bygga 26 750 nya bostäder fram till 2035, vilket i genomsnitt innebär cirka 1 500 färdigställda
bostäder per år. Särskilt fokus är på utveckling av storskaliga bostadsområden och hur dessa områden kan
förtätas och utvecklas på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt. År 2021 planeras för ett nytt
förslag till samrådshandlingar för Culture Casbah. Syftet är att stärka och utveckla Rosengårdsstråket för
rörelser och möten som ger en ökad trygghet.
Covid-19-pandemins påverkan
Covid-19-pandemins utveckling är ett hinder som kan komma att påverka nämndens planering . Det är
främst bygglovsprocessen som förutspås påverkas, vars mängd ärenden beräknas minska inom samtliga
ärendekategorier, medan den inom detaljplanplanprocessen beräknas öka. Tillväxtfrämjande insatser för
att bidra till välfärd för Malmöborna, fler arbetstillfällen och försörjning är avgörande för stadens framtida
utveckling, attraktivitet och hållbarhet. Malmö behöver ett livskraftigt och mångsidigt näringsliv och i
detta arbete är dialogen med näringslivet viktig. Genom att upprätta detaljplaner som innehåller
verksamhetsytor skapas förutsättningar för etableringar av nya företag och därmed nya arbetstillfällen.
Stadsbyggnadsnämndens arbete med klimatfrågor
Malmös bebyggelseutveckling medför en hög klimatbelastning. Stadsbyggnadsnämnden har en viktig roll i
den klimatneutrala omställningen för att minska utsläpp av växthusgaser och det berör hela
stadsbyggnadsprocessen. Det är nödvändigt att arbeta tillsammans med övriga nämnder för att
åstadkomma en förflyttning med sikte på klimatneutralt byggande år 2030. Stadsbyggnadskontoret ingår i
den av miljönämnden initierade processen Klimatomställning Malmö med syfte att gemensamt kraftsamla
bland Malmös olika aktörer för att bidra till minskade växthusgasutsläpp. Förvaltningen kommer att verka
för regional tillväxt utan negativa konsekvenser för klimat och miljö, vilket förutsätter att bostäder och
arbetsplatser i klimatsmarta byggnader främst placeras i kollektivtrafiknära lägen.
Attraktiv arbetsgivare

Inom målområdet En god organisation fortsätter stadsbyggnadskontoret utvecklingsarbetet med att staka ut
en långsiktig riktning för förvaltningen med en levande kultur, modern organisering och ökad flexibilitet.
Vidare kommer förvaltningen fortsätta att utveckla det tillitsbaserade ledarskapet.
Digitalisering
Digitaliseringen, vars syfte är att skapa god och likvärdig service för Malmöbor, medarbetare och andra
samhällsaktörer, fortsätter i enlighet med kommunfullmäktiges mål och stadsbyggnadskontorets digitala
agenda. Stadsbyggnadsnämnden ser en stor utvecklingspotential vad gäller digitala leveranser mellan olika
faser och olika aktörer i samhällsbyggnadsprocessen. Behovet av bostäder och infrastruktur, hänsyn till
miljö och klimat och en anpassning till ny teknik gör att den fysiska planeringen blir ett allt viktigare
fokusområde. Det märks inte minst inom lagstiftningsområdet. Parallellt pågår för närvarande flera
nationella projekt där de övergripande målen är att se över hur samhällsbyggnadsbranschen på olika vis
kan digitalisera samhällsbyggnadsprocessen. Till exempel införs ett lagkrav på digitala detaljplaner med
start i januari 2022.
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.

Lönebidrag (464 tkr)
Bidrag från arbetsförmedlingen för anställda med funktionsnedsättning.
Stadsutvecklingszon (102 tkr)
För att få bidraget för Stadsutvecklingszon krävs att skapa en lösningsfokuserad myndighetssamverkan ur
ett helhetsperspektiv för att främja innovation och samhällsnytta i stadsutvecklingsprocesser.
Lokal färdplan Malmö 30 (181 tkr)
Projektet avser att ta fram klimatberäknings- affärs- och kompetensplattform för en
klimatneutral bygg- & anläggningssektor i Malmö 2030. Projektet är en del inom "Innovationer för ett
hållbart samhälle - för en klimatneutral framtid".
3-CIM (24 tkr)
Stadsbyggnadskontoret ingår tillsammans med Göteborg, Stockholm och Lunds universitet i 3CIMprojektet som delvis finansieras av FORMAS.
Sharing cities (19 tkr)
Stadsbyggnadskontoret ingår i Miljöförvaltningens externfinansierade projekt Sharing cities som delvis
finansieras av Vinnova.
Malmö Innovationsarena ERUF (18 tkr),
Detta är ett EU-bidrag. För att få bidraget har krävts att att utveckla, testa och sprida innovationer,
koncept och metoder som hållbart och kostnadseffektivt kan öka antalet bostäder och skapa mer hållbara
bostadsområden i Malmös prioriterade utvecklingsområden. Projektet avslutades 2019.
H2020 Naturvation (102 tkr)
Detta är ett EU-bidrag. För att få bidraget krävs att arbeta för att testa naturbaserade lösningar i staden.
Statsbidrag sjuklöner (802 tkr)
Under rådande coronapandemi har regeringen gett socialstyrelsen i uppdrag att fördela statsbidrag till
regioner och kommuner till följd av sjukdomen covid-19.

