Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige och ger en bild av hur kommunens
ekonomi och verksamhet har utvecklats under året. Den vänder sig också till dig som bor eller verkar i
Malmö och till andra intressenter så som media, kreditgivare, leverantörer och andra myndigheter.
Årsredovisningen visar hur verksamheterna har finansierats och hur ekonomin ser ut vid årets slut. Den
visar hur det ekonomiska resultatet blev i förhållande till det som förväntades i årets budget, beskriver vad
pengarna har använts till samt hur kommunen som helhet har lyckats med det som var planerat. Den
innehåller också en bedömning om den framtida utvecklingen.
Verksamheten i Malmö stad är fördelad på nämnder, bolag och kommunalförbund som tillsammans utgör
koncernen Malmö stad. Årsredovisningen innehåller även en sammanställning av resultaten från de
kommunala bolagen och kommunalförbunden och en koncernredovisning, där man slår ihop företagens
och kommunens redovisning.
Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) styr årsredovisning och
förvaltningsberättelse. I årsredovisning 2019 anpassade sig Malmö stad så långt det var möjligt till den nya
normgivande rekommendationen som Rådet för kommunal redovisning (RKR) publicerade och som gäller
redovisningsskyldiga enligt LKBR. Arbetet har fortsatt i framtagandet av årsredovisning 2020 och ett samlat
grepp har tagits kring såväl struktur som innehåll. Det finns mer att läsa om rekommendationerna på
RKR:s hemsida https://www.rkr.se/
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brukare med misstänkt eller konstaterad smitta.
Även om mycket arbete kvarstår ser det i
dagsläget ut som att Malmös
äldreomsorgsverksamheter har hanterat
pandemin på ett bra sätt. Och även om fortsatta
analyser är nödvändiga kan vi med stor
sannolikhet slå fast att hela kommunsverige och
staten kommer att behöva jobba med att stärka
omsorgsverksamheterna framöver.

Årsredovisningen ger möjlighet att blicka tillbaka
på året som har gått och på de händelser som har
präglat kommunens verksamheter och staden i
övrigt. När vi vanligtvis summerar det gångna
året brukar jag slås av att det har hunnit hända
väldigt mycket på kort tid. Inget kommer dock i
närheten av 2020, året då coronapandemin
förändrade samhällen och människors tillvaro. Så
även i Malmö.

Skol- och utbildningsverksamheterna anpassades
för att förhindra smittspridningen av Covid-19.
Trots detta stärktes resultaten i Malmös skolor.
Gymnasieskolan bedrev distansundervisning
under stora delar av året och
lovskoleverksamheten utökades för att stötta
elever som har haft det tufft i den digitala
omställningen. Under året fattade gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden beslut om en
resursfördelningsmodell som i högre grad
fokuserar på att utjämna skillnader i
förutsättningar. Att följa pandemins effekter på
stadens utbildningsverksamheter och Malmös
elever blir en viktig uppgift för kommunen och
för staten framöver.

Många har förlorat en närstående. Andra har
förlorat jobb och inkomster eller sett sina
livsverk gå under till följd av pandemin. Även om
alla inte har påverkats i samma utsträckning och
på samma sätt så har ingen lämnats opåverkad.
Planerade evenemang och aktiviteter har fått
ställas in eller skjutas upp. Öppna verksamheter
har fått hålla tillfälligt stängt. Trots detta har
Malmö stads verksamheter ställt om på ett
fantastiskt sätt för att leverera välfärd och
samhällsservice till Malmöborna. Jag vill därför
börja med att rikta ett varmt tack till de 28 700
anställda i kommunen eller stadens bolag för allt
slit, ibland under mycket tuffa förutsättningar. Jag
blir både glad och stolt över att exempelvis tänka
tillbaka på våren 2020 när många hjälptes åt för
att samla in handsprit så att kommunens
omsorgsverksamheter skulle ha tillräckligt, eller
när 3D-printrar innovativt användes för att
producera skyddsmasker åt medarbetarna i
omsorgen.

Under våren gungade världsekonomin med
kraftigt fall i konjunkturen, för att därefter
förbättras. Arbetslösheten steg och såväl antalet
varsel som konkurser ökade. Många branscher
som på senare år har bidragit med viktiga
instegsjobb för Malmös unga och globala
befolkning drabbades mycket hårt. Andra
branscher såsom E-handeln har istället sett ett
uppsving. Vid hela 16 tillfällen fattade riksdagen
beslut om ändringsbudgetar för att underlätta för
såväl människor som företag och andra aktörer i
en mycket svår situation. Flera gånger justerade
kommunfullmäktige Malmö stads budget för att
bland annat tillföra extra resurser till utbildningsoch omsorgsverksamheterna, stärka
förebyggande insatser för barn och unga samt
insatser för att få fler Malmöbor i arbete.

Likaså blir jag stolt över att verka i en stad där så
många engagerar sig. För när krisen var ett
faktum ställde såväl Malmöbor som föreningar
upp för att erbjuda äldre Malmöbor hjälp med
ärenden som att handla mat. Det är detta
engagemang för Malmö och för varandra som är
stadens allra största styrka.

Även om staten står för merparten av stödet
kunde vi även lokalt besluta om insatser som
uppgick till nästan 100 miljoner kronor för att
stötta utsatta branscher i näringslivet samt för att
förenings- och kulturlivet ska kunna jobba med
att bryta isoleringen och stärka
sammanhållningen i Malmö.

Kommunens omsorgsverksamheter stod under
året i fokus för att förhindra smittspridning bland
äldre och riskgrupper. Tillsammans med tre
andra storstäder i Sverige gick Malmö stad i
borgen för en stor upphandling av
skyddsutrustning och handdesinfektion till
landets omsorgsverksamheter. Tidigt inrättades
covidteam och kohortvård som riktar sig till
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Tack vare statliga tillskott till kommunsektorn
samt engångsintäkter till följd av markförsäljning
och exploateringar landade Malmö stads
ekonomiska resultat på nästan 1,2 miljarder
kronor. Tillsammans med tidigare års starka
resultat ger detta oss goda förutsättningar att
möta en osäker ekonomisk framtid framöver.

Covid-19. Jag är övertygad om att det gångna året
har tydliggjort för många att vi behöver varandra
och att denna framtid måste handla om att se till
att vi bygger ett starkare samhälle än tidigare. Ett
samhälle där vi gemensamt hjälps åt och där fler
får möjlighet att dra nytta av sina talanger.

Malmö fortsatte att vara en attraktiv stad för
såväl människor som investeringar. Trots en lägre
tillväxttakt än tidigare blev vi 3 800 fler
Malmöbor under året, vilket innebar att Malmö
var den stad som växte med flest nya invånare i
Sverige. De senaste årens fokus på att klara av att
växa på ett hållbart sätt resulterade i att nästan
3 600 bostäder färdigställdes i exempelvis
Limhamn och Hyllie, men också i Segevång och
Lindängen. Antalet hemlösa hushåll fortsatte att
minska och fyra fastighetsägare beslutade att
acceptera försörjningsstöd som inkomst. Som ett
led i stadens ambitioner om att bygga Malmö helt
togs viktiga steg i planeringen av Amiralsstaden
och Holma.

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Kommunstyrelsens ordförande i Malmö

Malmös moderna historia har visat att staden och
Malmöborna inte ger upp i kristider utan tvärtom
söker forma framtiden. Under året fattade
kommunstyrelsen beslut om att tillsätta en
politiskt oberoende Tillväxtkommission för ett
inkluderande och hållbart Malmö. Uppdraget för
kommissionens forskare och praktiker blir att
blicka framåt och ge förslag på åtgärder som
säkrar att Malmös fortsatta resa handlar om ökad
grön tillväxt och en tillväxt som omfattar fler
Malmöbor.
Omställningen till följd av coronapandemin
gjorde att Malmö stads digitaliseringsarbete tog
ett rejält språng framåt. Även om många
verksamheter höll stängt under året visar statistik
att Malmös bibliotek, konsthallen, museerna och
andra institutioner hade nära två miljoner
besökare under 2020. Världens första
yttrandefrihetsbibliotek, Dawit Isak-biblioteket,
invigdes med verk skrivna av författare som på
olika sätt censureras eller förtrycks.
Vi lämnar 2020 bakom oss med vetskapen om att
pandemin och dess effekter kommer att prägla
Malmö och övriga världen under en lång tid
framöver. Med vaccineringen igång är det ändå
möjligt att blicka framåt mot en framtid bortom
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och vattenupplevelser, samt om ett nytt
kollektivtrafikstråk från söder till norr.
Stadens nämnder och bolag har under året på
olika sätt arbetat med jämställdhet, barnets
rättigheter och mot diskriminering. Kommunen
har gjort genomlysningar utifrån
barnkonventionen och utvecklat metoder för hur
barns åsikter på bästa sätt kan tas tillvara
exempelvis i detaljplaneärenden och vid
utformning av förskolor. Malmö stad har inrättat
ett jämställt försörjningsstöd, tagit fram rutiner
för att säkra barnrättsperspektivet inom
stadsbyggnad, socialtjänst och funktionsstöd
samt utökat litteraturen kring antirasistiska frågor
på biblioteken.

Deltagandet i Malmö stads fritidsaktiviteter har
minskat under året och då främst bland flickor
och personer i riskgrupp. Även antalet
deltagartillfällen inom föreningsverksamhet för
personer över 65 och personer med funktionsnedsättningar har minskat. Däremot har
besöksvolymerna på utomhusaktiviteter och
rekreationsanläggningar ökat. Även
besöksutvecklingen inom kulturverksamheterna
har varit negativ. Trots coronapandemin har
biblioteken, konsthallen, muséerna och andra
institutioner under året tagit emot nära två
miljoner besökare. Digitala föreställningar,
språkcaféer och konserter har utvecklats som ett
alternativ till fysiska besök.

Under 2020 växte Malmö med 3 800 personer
eller 1,1 procent. Trots att befolkningstillväxten
var den lägsta sedan 2005, var Malmö den av
Sveriges kommuner med flest nya invånare under
2020. Malmös befolkningsutveckling medför ett
omfattande behov av nya bostäder samtidigt som
rådande konjunkturläge och coronapandemins
påverkan bidrar till en osäkerhet på
bostadsmarknaden. Trots osäkerheten har
produktionen av nya bostäder och verksamhetslokaler under året legat på en hög nivå. Ett
fortsatt högt bostadsbyggande av hyreslägenheter
i flerbostadshus är en anledning till en fortsatt
positiv trend för hemlösheten. Trots en fortsatt
minskning av hemlösheten finns det dock
fortfarande ett stort antal hemlösa i Malmö.

Pandemin har haft stor påverkan inom många
verksamheter, inte minst genom korttidspermitteringar, omställningsstöd och förändrad
lagstiftning att förhålla sig till. Branscher som har
upplevt en negativ påverkan är bland annat
hotell, detaljhandel och kollektivtrafik medan till
exempel hem- och trädgårdsbranschen samt ehandel visat en positiv förflyttning.
Varsel, uppsägningar och konkurser tillsammans
med färre nya jobb medför att grupper som
redan tidigare stod långt från arbetsmarknaden
fått det svårare. Arbetslösheten i Malmö ökade
under året och unga vuxna och utrikesfödda har
drabbats hårdast. Regeringens åtgärder med
förändringar i bland annat a-kassa och
bostadsbidrag har dock bidragit till att det endast
skett en liten ökning av antalet Malmöbor som
ansökt om ekonomiskt bistånd. Utvecklingen på
arbetsmarknaden bidrar till efterfrågan på
vuxenutbildning och Malmö stad har inlett en
satsning för att kunna möta söktrycket.

Fungerande infrastruktur är en av flera
förutsättningar för en attraktiv stad. Under 2020
har Malmö stad arbetat för att få till stånd en
framtida Öresundsmetro mellan Malmö och
Köpenhamn. Alla förutsättningar för
tunnelbygget Fehmarn Belt blev också klara
under hösten 2020. Arbetet med en ny
översiktsplan har fortsatt och fokus har bland
annat legat på planer och planprogram så som
Amiralsstaden, Station Persborg, Culture Casbah och
Nyhamnen. Beslut har också fattats om en ny
stadsdelspark i Hyllie med 64 000 kvm grönska

Under 2020 fanns drygt 70 000 barn och elever i
Malmös skolverksamhet. Antalet barn inskrivna i
fritidshem var lägre än planerat och den
minskning av antalet nyanlända elever som skett
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under senare år fortsatte under 2020. Under året
har Malmö stad startat upp Skolstart Malmö. Den
nya enheten som ansvarar för att skriva in och
kartlägga nyanlända elevers kunskaper samt
samverka med mottagande skola, bedöms ha
bidragit till en mer sammanhållen introduktion.
I kommunens förskolor är likvärdighet fortsatt
ett viktigt utvecklingsområde då det är stor
variation vad gäller utemiljö, lokaler och
medarbetarnas formella utbildning. Vad avser
gymnasiebehörighet för elever i årskurs 9 så har
den ökat under 2020 men skillnaderna mellan
olika skolor vad gäller andelen elever med
gymnasiebehörighet och genomsnittligt
meritvärde är fortsatt stora. Malmö stad fortsätter
att arbeta med resursfördelningsmodeller inom
både grundskolan och gymnasieskolan som ett
led i att försöka utjämna skillnaderna.
Undervisningen i gymnasieskola,
gymnasiesärskola, vuxenutbildning och
yrkeshögskola har under perioder av året
bedrivits på distans. Elever med bristande tillgång
till digital teknik i hemmet och elever i behov av
särskilt stöd och extra anpassningar har påverkats
negativt av distansundervisningen.

särskilt under ett år då en del barn och unga levt
mer isolerat.

Under året har behovet av stöd och hjälp för
personer med missbruks- och beroendeproblematik ökat. I stödet till personer med
missbruksproblematik och dubbeldiagnoser
samverkar flera aktörer så som funktionsstödsförvaltningen, arbetsmarknads- och
socialförvaltningen och Region Skånes
Beroendecentrum. Under hösten startade ett
projekt för utvecklad samverkan kring personer i
hemlöshet med psykisk funktionsnedsättning
eller samsjuklighet. I gruppen ingår även
personer med missbruk. Samverkan inom
satsningen Sluta skjut har bidragit till att fler
Malmöbor sökt och fått hjälp av socialtjänstens
verksamheter.

Malmö stad arbetar kontinuerligt för att påverka
kompetensförsörjningen med fokus på att
attrahera och behålla medarbetare. Pandemin har
tydliggjort, förändrat och förflyttat behovet av
kompetens i takt med verksamhetens förändrade
behov. Exempel på detta är lärarnas kompetens
vid digital undervisning, digital kompetens till
följd av mer arbete hemifrån för flertalet
yrkesgrupper samt ökad komplexitet och behov
av tydlighet inom hälsa-, vård-, och omsorg som
medfört ett behov av högre kompetensnivåer och
mer kontinuitet i bemanningen.

Malmö stads fysiska mötesplatser för äldre och
personer med funktionsnedsättningar har under
året varit stängda på grund av pandemin. För att
möta det ökande behovet av social samvaro har
kommunen utvecklat aktiviteter genom digitala
plattformar. Fokus har bland annat varit träning,
kultur, motverkande av digitalt utanförskap och
mindre ensamhet.

Kommunfullmäktige har i Malmö stads budget
för 2020 formulerat mål inom fyra målområden:
Utbildning och arbete, Stadsutveckling och klimat,
Trygghet och delaktighet och En god organisation.
Sammantaget visar avstämningen att kommunens
arbete i riktning mot kommunfullmäktiges mål
till största delen går enligt planering. Coronapandemin och dess effekter är en vanligt
förekommande orsak till eventuella avvikelser
från planeringen.

Under 2020 var det fyra procent färre i gruppen
barnfamiljer som ansökte om och beviljades
försörjningsstöd. Samtidigt minskade också
antalet barn i hushåll som är hemlösa av sociala
orsaker. Däremot fortsatte antalet
orosanmälningar som berör barn och unga att
öka under 2020. Arbetsmarknads- och
socialnämnden har under året ökat samverkan
med polisen vilket bidrar till att nämnden tidigare
får kännedom om barn och unga i riskzon och
barn och unga som är utsatta för brott. Även
samverkan med skolnämnderna och Region
Skåne är viktiga i det förebyggande arbetet,
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Året visar på ett positivt resultat för kommunkoncernen (1379 mnkr) varav resultatet för
Malmö stad uppgick till 1 198 mnkr, för bolagen
till 273 mnkr och för kommunalförbunden till
- 7 mnkr. Justeringar för interna mellanhavanden,
mellan kommunen, bolagen och kommunalförbunden uppgick till - 85 mnkr och bestod i
huvudsak av utdelning inom koncernen (2 mnkr)
mellan bolag i koncernen och förväntad
utdelning (83 mnkr) från bolag till moderbolaget
Malmö Stadshus AB. Det budgeterade resultatet
för Malmö stad är noll, vilket ger en positiv
budgetavvikelse om 1 198 mnkr. Året visar på en
positiv budget-avvikelse om 1 179 mnkr för
nämnderna, varav tekniska nämndens ramar för
exploaterings- och realisationsvinster utgjorde
745 mnkr. Utifrån redovisat resultat, uppfyllelsen
av det finansiella målet samt förflyttning mot
måluppfyllelse för kommunfullmäktigemålen
bedöms den ekonomiska hushållningen som god.
Intäkts- och resultatutvecklingen för kommunens
bolag är generellt god. Större vinster redovisas av
MKB Fastighets AB och Copenhagen Malmö
Port AB. Inom bland annat kulturbolagen ses en
negativ utveckling.
Skatteunderlaget har sjunkit under året, vilket
inneburit lägre skatteintäkter än förväntat.
Samtidigt har kommunen erhållit extra generella
statsbidrag som överstiger skatteintäktsbortfallet.
Utöver de generella statsbidragen har flera andra
typer av ekonomiskt stöd beslutats till följd av
coronapandemin. Skatter och generella
statsbidrag har under året budgeterats upp med
283 mnkr och motsvarande belopp har fördelats
ut till nämnder och bolag.
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som hade sämre förutsättningar att klara
distansundervisning hemma.
Den digitala utvecklingen har till följd av
pandemin tagit ett kliv framåt under
2020. För stadens olika verksamheter har det
inneburit både utmaningar, möjligheter och en
omställning. Kulturbolagen hade stängt för
publik verksamhet under en längre period under
2020. Kulturutbudet ställdes om till exempelvis
digitala föreställningar, språkcaféer,
författarsamtal, konserter, föreläsningar och
visningsguider för utställningar. För andra delar i
stadens verksamhet har pandemin i kombination
med ökad digital tillgänglighet inneburit en
omställning till att helt eller delvis arbeta
hemifrån.

Coronapandemin som spridit sig över världen
under 2020 har haft en stor påverkan på staden,
och den ekonomiska återhämtningen kommer att
ta tid. Pandemin har exempelvis haft stor negativ
inverkan på konjunkturen, BNP och efterfrågan
på varor och tjänster, vilket har givit stora
effekter på näringslivet, arbetsmarknaden och
samhället. Under 2020 påverkade
coronapandemin i princip nästan alla
kommunkoncernens verksamhetsområden, i
större eller mindre omfattning.
Liksom både samhället och näringslivet, så ställde
staden också om sitt arbete. En lång rad åtgärder
vidtogs under året, exempelvis genomfördes
intensiva insatser för att skydda och stödja
brukare, anhöriga, äldre Malmöbor och
medarbetare inom hälsa, vård och omsorg och
andra verksamheter. Konsumentrådgivningen såg
ett ökat antal kontakttillfällen och ärendena med
kopplingar till pandemin dominerade. Staden fick
ett nytt uppdrag med hänsyn till pandemin som
avsåg trängselkontroller.

Coronapandemin har inneburit ett ökat behov av
skyddsmaterial och skyddsutrustning. Malmö stad
har under året därför inrättat en operativ
anskaffningscentral (OAC) som genom
samordnade inköp säkrat tillgång till och
fördelning av skyddsmaterial till Malmö stads
olika verksamheter.
De ekonomiska förutsättningarna för
kommunkoncernen har också förändrats under
2020. Bland annat har skatteprognoserna varierat
kraftigt under året (se tabell nedan).
Skatteunderlaget har sjunkit, vilket inneburit lägre
skatteintäkter än förväntat.

Malmö stad utökade stödet till förenings- och
kulturlivet och beslutade om gynnsammare
förutsättningar för näringslivet, såsom anstånd
för vissa kommunala avgifter, i syfte att dämpa de
negativa effekterna för företagen i staden. Vidare
bedrevs samverkan med föreningslivet för att
anpassa verksamheten istället för att ställa in.
Detta innebar begränsningar av aktiviteter, men
samtidigt ökade besöksvolymer på utomhusaktiviteter och rekreationsanläggningar.

Samtidigt har kommunen erhållit extra generella
statsbidrag som överstiger skatteintäktsbortfallet.
Riksdagen beslutade under våren om tillskott till
kommuner och regioner i form av generella
statsbidrag på 2,5 miljarder kronor vilket innebar
58 mnkr för Malmö stad. I juni månad beslutade
riksdagen om ytterligare generella statsbidrag
vilket gav Malmö ett tillskott på 566 mnkr.
Utöver detta har Malmö kompenserats för

Det har ställts stora krav på anpassningar av
arbete och rutiner för att se till att förskolorna
och grundskolorna var en trygg och smittfri plats
för barn och medarbetare. Undervisningen i
gymnasieskola, gymnasiesärskola,
vuxenutbildning och yrkeshögskola har under
perioder av året bedrivits på distans. Övergången
till distansundervisning ställde höga krav på
personalen. Perioderna av nedstängning och
omläggning till digital undervisning innebar en
utmaning för de elever som har svårare att
tillgodogöra sig denna undervisningsform eller
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avsättning till periodiseringsfond1 till ett belopp
om 21 mnkr.

till 30 april 2021. Detta har påverkat samtliga
nämnder och bolag. Regeringen har dessutom
beslutat om ett tillfälligt stöd till hyresvärdar som
gett hyresrabatt till hyresgäster i utsatta
branscher. Stödet har gällt för april–juni 2020
och omfattat upp till 50 procent av hyresrabatten,
enligt vissa särskilda villkor. Vidare ligger det ett
förslag från regeringen om att, för perioden
januari-mars 2021, förstärka stödet så att
kompensation ges med 50 procent av den
nedsatta fasta hyran och upp till 50 procent av
den ursprungliga fasta hyran.

Utöver de generella statsbidragen har flera andra
typer av ekonomiskt stöd beslutats till följd av
coronapandemin (se tabell nedan). Bland annat
har beslut fattats om ett riktat statsbidrag till
kommuner och regioner för merkostnader inom
hälso- och sjukvårdsverksamheten,
äldreomsorgen och omsorgen om personer med
funktionsnedsättning. Under 2020 fick Malmö
stad till stor del ersättning för de belopp som
nämnderna ansökte om för perioden feb-nov
2020, inklusive ansökan från privata utförare.
Utifrån beslut i februari 2021 kommer resterande
sökt belopp för perioden att ersättas och betalas
ut under 2021. Därutöver kommer nämnderna
även att ha möjlighet att söka om ersättning för
december månad.

Det råder stor osäkerhet i vilken omfattning
pandemin kommer att påverka verksamheterna
och ekonomin framöver. Nivån på arbetslöshet
och migration, större omfattning av psykisk
ohälsa samt påverkan på skola och
vuxenutbildning, kultur- och fritidsverksamhet är
några exempel som nämnderna lyfter. Effekterna
på Malmö stads verksamheter beskrivs utförligare
i förvaltningsberättelsen samt i
driftredovisningen.

Under året har staten beslutat om ersättning för
arbetsgivares sjuklönekostnader under aprildecember 2020, samt fortsatt kompensation fram

CORONAPANDEMIN - Bidrag och ersättningar för 2020 (mnkr)
Nämnder
Ersättning sjuklön
Merkostnader Covid-19*
Ändrad medfinansiering vuxenutbildning
Statsbidrag trängselkontroller
Kulturstöd från Region Skåne
Projektstöd Region Skåne, ERUF (Minc AB)
Ersättning för sjuklön och nedsättning av arbetsgivaravgifter
Statsbidrag fasta kostnader (CMP AB)
Permitteringslön (CMP AB)
Övriga intäkter (inklusive hyresersättningar)
TOTALT

227
143
24
4
2
0
0
0
0
8
408

Bolag
(helägda)
0
0
0
0
3
1
6
0
0
0
10

Bolag Kommunal(delägda)
förbund
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
17
0
14
0
0
0
33
2

Totalt
227
143
24
4
5
1
9
17
14
8
452

Den 3 april antog riksdagen regeringens förslag om att tillfälligt ändra reglerna om periodiseringsfonder så att
egenföretagare som har drabbats hårt till följd av pandemin kan få tillbaka inbetald preliminärskatt. Detta innebär att
kommunernas skatteunderlag minskar och kommunerna kompenseras därför för detta.
11
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Förvaltningsberättelse

Genom förvaltningsberättelsen ges en övergripande bild av verksamhetsåret avseende verksamhet,
ekonomi och personalområdet. Det lämnas också en bedömning av måluppfyllelse för
kommunfullmäktiges mål och en uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktiges budget.
Huvudsakligt fokus är den kommunala koncernen, det vill säga kommunens nämnder, bolag och
kommunalförbund tillsammans och det är upplysningar av väsentlig karaktär som lyfts fram.
Förvaltningsberättelsen är upprättad i enlighet med rekommendation RKR R 15 från Rådet för
kommunal redovisning.

I avsnittet om den kommunala koncernen
presenteras en översiktlig bild av de nämnder och
bolag som ingår i den kommunala koncernen och
de förändringar som skett under året. Här lämnas
också upplysningar om privata utförare som inte
är kommunala koncernföretag.

Här beskrivs väsentliga personalförhållanden i
den kommunala koncernen och kommunen. I
avsnittet lyfts bland annat utvecklingen avseende
anställda, kompetensförsörjning, sjukfrånvaro och
ledarskap.

Här lämnas upplysningar om väsentliga delar
kring styrning, uppföljning och intern kontroll för
den kommunala koncernen och kommunen samt
de förändringar som skett under året.

I detta avsnitt redovisas ett antal händelser av
väsentlig betydelse som skett under 2020 och
omfattar även sådana händelser som skett under
2021 innan årsredovisningen upprättats.

Här presenteras ett antal nyckeltal som
tillsammans ger en översikt över utvecklingen av
den kommunala koncernens och kommunens
verksamhet de senaste fem åren.

Här presenteras en utvärdering av om målen och
riktlinjerna för en god ekonomisk hushållning har
uppnåtts och följts. Bedömningen för Malmö stad
utgår från resultatet och investeringsnivåerna samt
uppfyllelsen av det finansiella målet och
kommunfullmäktiges mål.

I detta avsnitt lämnas upplysningar om viktiga
förhållanden för bedömningen av den kommunala
koncernens och kommunens resultat eller
ekonomiska ställning. Upplysningarna omfattar
viktiga förhållanden i omvärld och verksamhet
samt en finansiell analys.

Här lämnas upplysningar om den kommunala
koncernens och kommunens förväntade utveckling
utifrån vad som är känt om framtiden men också
utifrån förväntningar som finns och som är
baserade på kända förhållanden. Upplysningarna
berör såväl omvärlden, som verksamheten,
personalfrågor och ekonomi. De risker och
osäkerhetsfaktorer som är förknippade med dessa
förhållanden kommenteras.

Här redogörs för årets resultat efter
balanskravsjusteringar.
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Verksamheten i Malmö stad är fördelad på nämnder, bolag och kommunalförbund som tillsammans utgör koncernen Malmö
stad. Nedan ges en kort beskrivning av verksamhetsområden, roller och ansvar samt styrning och uppföljning av koncernen.

kallat beredningsansvar. Övriga fyra
kommunalråd är oppositionsråd som inte har
något beredningsansvar.

Kommunfullmäktige tillsätter de nämnder som
behövs för att fullgöra kommunens uppgifter.
Malmö stads nämndsorganisation är en renodlad
facknämndsorganisation. Nämnderna ansvarar
bland annat för att verkställa kommunfullmäktiges beslut. För detta arbete har varje
nämnd en förvaltning som också ansvarar för att
bereda ärenden till nämnden. Kommunstyrelsen
är den nämnd som leder, samordnar och har
uppsikt över kommunens verksamhet, som
bedrivs i nämnds- respektive bolagsform, och
som bereder och yttrar sig i frågor som
kommunfullmäktige ska besluta om.

Malmö stad äger helt eller delvis ett antal
aktiebolag samt är medlem i två
kommunalförbund. Huvudprincipen för
kommunala bolag är att de drivs enligt
självkostnadsprincipen. En del bolag, så som
MKB Fastighets AB, Malmö kommuns
Parkeringsaktiebolag och SYSAV, agerar på
en konkurrensutsatt marknad och kan därför
generera vinst.

Malmö har totalt 13 kommunalråd som väljs av
kommunfullmäktige. Av dessa har nio
kommunalråd ansvar för var sitt område, ett så
13

Malmö Stadshus AB är moderbolag i
Stadshuskoncernen och ägs till 100 % av Malmö
stad. Malmö Stadshus AB äger i sin tur 100 % av
aktierna i dotterbolagen MKB Fastighets AB,
Malmö kommuns parkeringsaktiebolag,
Parkeringsövervakning i Malmö AB, Malmö
Stadsteater AB, Malmö Live Konserthus AB,
Malmö Leasing AB, Minc i Sverige AB och
Boplats Syd AB. Syftet med Malmö Stadshus AB
är främst att genom bolagsstyrning, samordning
och uppföljning åstadkomma en effektivare
ekonomisk förvaltning och därmed öka
samhällsnyttan. Koncernens operativa
verksamhet bedrivs i dotterbolagen.
Malmö stad är delägare i Copenhagen Malmö
Port AB (CMP), Sydskånes avfallsaktiebolag
(SYSAV), Sydvatten AB, Medeon AB,
Kommunassurans Syd Försäkrings AB och Inera
AB. Vidare är kommunen medlem i
kommunalförbunden VA SYD och
Räddningstjänsten Syd.
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Nedan presenteras de största avtalsparterna inom
områdena vård och omsorg, individ- och
familjeomsorg samt gata och park. Förutom
dessa finns även de avtalsparter där individuell
överenskommelse träffas för varje enskild
brukare.

Inom Malmö stad finns privata utförare
framförallt inom områdena vård och omsorg,
individ- och familjeomsorg samt gata och park.
De privata utförare från vilka Malmö stad gjort
störst inköp, med belopp i intervallet mellan
15–100 mnkr, beskrivs i text och tabell nedan.
•

Inom området vård och omsorg har Malmö
stad genom Skånes kommuners ramavtal
och individuella placeringsavtal upphandlat
platser i korttids-, vård- och gruppboenden
från framförallt Norlandia Health and Care
Group AB, Förenade Care AB, Attendo
Sverige AB samt Hyllie Park Äldreboende
AB.

•

Inom området individ- och familjeomsorg
finns upphandlade platser avseende till
exempel hemlösa, från Förenade Care AB,
Västerbo social omsorg AB och
Partnergruppen Svenska AB. Avseende
platser i olika boendeformer, som jourhem,
familjehem och HVB, finns avtal med bland
annat VoB Syd AB.

•

Funktionsstödsförvaltningen har upphandlat
platser för särskilt boende enligt
Socialtjänstlagen (SoL) och platser för
korttidsboende enligt SoL från framförallt
Hällbo Sjukhem AB, Attendo Sverige AB
och Vardaga AB.

•

Fastighets- och gatukontoret har upphandlat
beläggningsunderhåll från framförallt
Skanska Asfalt och Betong AB samt drift
och underhåll avseende gata och park från
Peab Sverige AB och Green Landscaping
AB.

Privata utförare
Med privata utförare menas en juridisk eller
enskild person till vilken kommunen med stöd av
kommunallagen kapitel 10 7 § överlämnat
skötseln av en kommunal angelägenhet, men där
överlämnandet skett på ett sätt så att ett
betydande inflytande inte erhållits. Med privat
utförare avses inte ett kommunalt koncernbolag
eller stiftelse där kommunen har dominerande
inflytande. Överlämnandet kan ske genom
upphandling enligt Lag om offentlig upphandling
(LOU), Lag om valfrihetssystem (LOV), Lag om
upphandling inom områdena vatten, energi,
transporter och posttjänster (LUF) eller att avtal
tecknats. Många barn och elever går i enskilda
förskolor och fristående skolor. Skolorna bedrivs
utifrån den fria etableringsrätten och räknas inte
som privata utförare.
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Reglementen, ägardirektiv, budget, och andra styrdokument är några av de verktyg som används för att styra nämnder och
kommunala bolag i Malmö stad. Uppföljningen sker både genom återkommande rapportering och genom specifik uppföljning
och granskning. I avsnittet nedan görs en kort beskrivning av strukturen för styrning och uppföljning samt information om den
förändrade styrning som skett med anledning av att Agenda 2030 fått en allt mer framträdande roll under de senaste åren.
Här beskrivs också den förändrade styrning som beslutats under året för stadens lokalförsörjning.
långsiktiga och gäller för innevarande mandatperiod, men ska uppnås så fort som möjligt. Från
och med år 2020 har de 17 globala målen inom
Agenda 2030 varit en viktig utgångspunkt för att
definiera målen för mandatperioden. Genom
Agenda 2030 skapas en gemensam riktning för
Malmös väg framåt.

Enligt kommunallagen utgår styrningen i en
kommun från kommunfullmäktige som beslutar i
ärenden av principiell karaktär såsom mål och
riktlinjer för verksamheten samt kommunens organisation. Kommunens uppdrag regleras i stor
utsträckning via lagstiftning och nationella riktlinjer. I Malmö stad fördelar kommunfullmäktige
ansvaret för genomförandet av det kommunala
uppdraget till nämnderna genom reglementen
och till bolagen främst genom bolagsordning och
ägardirektiv. Kommunfullmäktige styr, utifrån
den långsiktiga visionen, genom mål, särskilda
uppdrag och ekonomiska ramar.

Malmö stad har en styrmodell med ett långtgående decentraliserat ansvar. För nämnderna
innebär det decentraliserade ansvaret bland annat
att de, med utgångspunkt i lagstiftning och
kommuncentrala styrdokument, utarbetar egna
riktlinjer och regelverk för den interna styrningen
samt att respektive nämnd löpande följer upp sin
verksamhet så att den överensstämmer med
reglementet för nämnden och vidtar korrigerande
åtgärder efter behov. Även om ansvaret är
decentraliserat, föreligger en skyldighet att
rapportera eventuella avvikelser till
kommunstyrelsen, både vad gäller verksamhet
och ekonomi.

Malmö stads budget är det övergripande och
överordnade styrdokumentet för stadens
nämnder och helägda bolag under året. Utöver
mål, uppdrag och ekonomiska ramar innehåller
den också riktlinjer som syftar till att uppnå god
ekonomisk hushållning. Budgeten är bindande
både vad avser ekonomiska ramar,
kommunfullmäktiges mål och uppdrag för
verksamheten. Budgeten är överordnad
kommunens övriga styrdokument som planer,
program och policys. Bolagen samverkar i det
strategiska utvecklingsarbetet i kommunen och
tillämpar, i relevanta delar, de styrdokument som
kommunfullmäktige fastställer.

Kommunallagen ställer krav på inflytande och
kontroll över all kommunal verksamhet
inkluderande sådan verksamhet som bedrivs i
bolagsform. Kommunfullmäktige har ett ansvar
för Malmö stads hel- och delägda bolag, vilket
även kräver en löpande uppsikt över bolagens
utveckling, resultat och ställning.

Kommunfullmäktiges mål i budgeten syftar till
att ge en gemensam riktning för hela kommunens
verksamhet och därmed bidra till en effektiv
styrning och god ekonomisk hushållning. Målen
anger ett fåtal gemensamma och prioriterade
utvecklingsområden för hela staden där fler än en
nämnd/bolagsstyrelse behöver bidra för att
uppnå en positiv utveckling. En kraftsamling, där
flera nämnder och bolag strävar mot samma mål,
förväntas bidra till bättre förutsättningar för att
uppnå kommunfullmäktiges politiska ambitioner
och till positiva effekter för Malmöborna. De är

För att hålla kommunstyrelsen och kommunfullmäktige informerade om utvecklingen i Malmö
stad presenteras under året återkommande
kommungemensam uppföljning av ekonomi och
verksamhet i rapporterna ekonomisk prognos,
delårsrapport och årsredovisning. Kommunens
likviditets- och skuldsituation följs genom
återkommande finansrapporter till
kommunstyrelsen.
Genom uppföljning, analys, intern kontroll samt
granskningar av bland annat revision och externa
tillsynsmyndigheter fångas brister och
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förändringsbehov vilka ligger till grund för
återkommande förbättringsarbete och fortsatt
planering.

för demokrati och mänskliga rättigheter. Forumet, som
består av förtroendevalda, har målsättningen att
bidra till en starkare stad med mer delaktighet,
ökad trygghet och tillgänglighet, ökat
valdeltagande och färre hatrelaterade brott.

Intern kontroll är en process, där såväl den
politiska ledningen som ansvariga chefer och
övriga medarbetare samverkar. Malmö stads
reglemente för intern kontroll omfattar
kommunstyrelsen, de kommunala nämnderna
och styrelser i de helägda bolagen Processen är
utformad för att med rimlig grad av säkerhet
kunna uppnå att verksamheten är ändamålsenlig
och effektiv, att information om verksamhet och
ekonomi är tillförlitlig samt att lagar,
förordningar och styrdokument följs.

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030
– en universell agenda med 17 globala mål för en
ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar
utveckling. Agenda 2030 är den bredast erkända
och hittills mest ambitiösa globala utvecklingsagendan för de förändringar som krävs för att
åstadkomma en miljömässigt hållbar, jämställd,
jämlik, rättvis och säker värld utan fattigdom –
oavsett vem du är eller var i världen du bor.

Från och med halvårsskiftet 2020 har styrningen
för Malmö stads arbete med lokalförsörjning
förändrats. Kommunstyrelsen har, i och med
detta, fått en tydligare roll i ansvaret för styrning,
samordning och uppsikt över lokalförsörjningen i
staden. Ansvaret för den operativa samordningen
av lokalanskaffnings- och avvecklingsprojekt
ligger numera samlat under servicenämnden. En
likriktning avseende lokalbeställande nämnders
ansvar har gjorts genom revidering av samtliga
nämnders reglementen.

Det finns en kraft och en vilja att förverkliga
Agenda 2030 i fler och fler av världens storstäder,
däribland i Malmö. Malmö stad var tidigt ute med
ambitionen att göra Agenda 2030 till ledstjärna
för det lokala utvecklingsarbetet och har sedan
länge uppmärksammat vikten av att agera lokalt
och bidra globalt. Staden antog 1997 Agenda 21
för en god miljö och hållbar utveckling som en
lokal handlingsplan för att omsätta den globala
agendan. År 2010 inrättades Kommissionen för
ett socialt hållbart Malmö med uppdraget att ta
fram vetenskapligt underbyggda
rekommendationer för hur hälsan ska kunna
förbättras för alla Malmöbor och särskilt för de
mest utsatta, och därmed minska ojämlikhet i
hälsa.

Kommunfullmäktige uttrycker i Malmö stads
budget 2020 att jämställdhet, antidiskriminering
och barnrätt ska genomsyra kommunens
verksamheter. Arbetet inom dessa områden pågår
sedan flera år i kommunen och har sin
utgångspunkt i såväl konventioner och
lagstiftning som politiska ambitioner. För att
komma framåt har Malmö stad använt sig av
utvecklingsplaner för barnets rättigheter,
jämställdhetsintegrering och mot diskriminering.
Vidare fattade kommunfullmäktige i juni 2019
beslut att integrera perspektiven i mål- och
verksamhetsuppföljning.

Kommunstyrelsen antog 2018 Strategi för Malmö
stads långsiktiga arbete med Agenda 2030 med fem
huvudprocesser för att öka stadens förmåga att
omsätta agendan på lokal nivå. Den första av
dessa fem utvecklingsprocesser handlar om att
integrera agendan i ordinarie styr- och
ledningssystem. Detta är ett sätt att förankra och
säkra att hållbar utveckling fortsätter att
genomsyra verksamheten på sikt. Från och med
budget 2020 är Agenda 2030 integrerad i
målstrukturen och kommunfullmäktiges budget.

Malmö stad har även fattat andra beslut och gjort
insatser som på olika sätt kompletterar det ovan
beskrivna arbetet. Exempelvis har
kommunfullmäktige sedan tidigare inrättat Forum

Ytterligare väg är den Voluntary Local Review
(VLR) som kommunstyrelsens ordförande
undertecknade i september 2019. En VLR är en
ambition om att på frivillig basis, med befintliga
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data och de lokala arbetssätt som redan är
etablerade kring hållbar utveckling, granska och
förstärka det egna arbetet och rapportera till FN
om den lokala måluppfyllelsen kring Agenda
2030. Arbetet startade i slutet av 2020 och
genomförs under 2021 av stadskontoret i

samarbete med förvaltningar och bolag.
Rapportering på global nivå sker i juli 2021 i
samarbete med regeringen, Stockholms stad och
Uppsala kommun som också gör en nationell
respektive lokal granskning.
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Genom sammanfattande nyckeltal ger Malmö stad här en översiktlig bild av kommunen och kommunens verksamheter.
Nyckeltal för exempelvis folkmängd, arbetslöshet, antal anställda och utvecklingen i medborgarnära verksamheter presenteras
översiktligt i de flesta fall ur ett femårsperspektiv. I vissa fall kommenteras av utrymmesskäl fler aspekter av verksamheten än
de som syns i diagrammen.

Det senaste året uppvisar den långsammaste
ökningen av antalet invånare på 15 år (knappt
3 800 invånare). Den främsta anledningen är en
minskad invandring. Inflyttningen till Malmö från
Skåne och övriga Sverige har ökat medan
inhemsk utflyttning och utvandring minskat
marginellt.

minskade personalomsättningen kraftigt jämfört
med året innan. Den låga personalomsättningen
har resulterat i färre utannonserade tjänster
samtidigt som det har funnits fler sökande
kandidater till de tjänster som utannonserats.

Totalt sett har utbetalt ekonomiskt bistånd ökat
något 2020 jämfört med föregående år. Statliga
beslut om höjd riksnorm är en anledning till
ökningen. Detsamma gäller för det
genomsnittliga antalet hushåll per månad som
ökar vilket bland annat kan hänföras till det
försämrade arbetsmarknadsläget.

Antalet anställda har ökat med drygt 750 under
det senaste året. Den största ökningen syns inom
verksamheter som funktionsstöd, grundskola och
hälsa, vård och omsorg. Ökningen kan i stor
utsträckning kopplas till en ökande befolkning
men också i viss mån till behovet av extra
personal under pandemin.
Sjukfrånvaron har ökat något jämfört med förra
året vilket i stor utsträckning kan hänföras till
coronapandemin. Pandemin har dock påverkat
medarbetargrupper på olika sätt. Medarbetare
som kan utföra arbetsuppgifter hemifrån har haft
en minskad sjukfrånvaro medan medarbetare
som inte kan arbeta hemifrån har haft en ökad
sjukfrånvaro.
Coronapandemin har haft stor påverkan på
arbetsmarknaden i Sverige och under 2020
19

Trenden pekar på en avtagande ökning av antal
personer i daglig verksamhet över tid. Under
2020 finns det ett samband med coronapandemin
vilket mynnat ut i en hög frånvaro bland
personer med daglig verksamhet.

Malmös andel av medelskattekraften är det
genomsnittliga skatteunderlaget per invånare i
Malmö delat med motsvarande för hela riket.
Mellan år 2000 och 2012 sjönk denna andel för
att sedan vända. Den senaste statistiken från 2019
visar på att Malmös andel ökat ytterligare något
jämfört med tidigare år till knappt 86 procent av
riket.

Antalet kommunmottagna innefattar tidigare
asylsökande som har fått uppehållstillstånd samt
deras anhöriga. Antalet kommunmottagna har
minskat kontinuerligt sedan flyktingkrisen 2015
och minskningen har förstärkts av
coronapandemin. Migrationsverket
prognostiserar en ökning av antalet asylsökande
de närmaste åren. Migrationsverket pekar dock
också på potentiellt förändrad lagstiftning på
området på både Sverige- och EU-nivå vilket
skapar en osäkerhet i prognoserna. Frågan
kommer behandlas närmare i publikationen
Migrationsdata Malmö i mars 2021.

Antalet färdigställda bostäder i Malmö 2020 är
det högsta sedan 1970-talet. Även antalet
byggstartade bostäder ökade jämfört med 2019
men låg fortfarande under nivåerna för 2017 och
2018.
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Den rådande coronapandemin har slagit mot alla
grupper på Malmös arbetsmarknad.
Arbetslösheten har ökat sedan 2018/2019 för
både kvinnor och män i alla åldersgrupper.

Antalet hemlösa hushåll har fortsatt att minska
under 2020. Minskningen kan hänföras till bland
annat arbetsmarknads- och socialnämndens
beslut 2018 att förstärka arbetet mot hemlöshet
och minska antalet dygn i akuta och tillfälliga
boenden. Under 2019 minskade mottagandet av
nyanlända i Malmö vilket är ytterligare en faktor
som bedöms ha påverkat hemlösheten.

Antalet brukare med hemtjänst eller särskilt
boende har minskat något under 2020. En
bidragande orsak är att coronapandemin medfört
att vissa Malmöbor inte ansökt om insatser eller
avstått beviljade insatser.

Under året noterades färre barn och elever än
prognostiserat inom såväl förskola som grundskola och gymnasieskola. Det faktiska antalet
elever har dock ökat inom grundskolan och
gymnasieskolan. Under året noteras också ett
lägre antal nyanlända elever vilket kan kopplas till
coronapandemin. Inom förskoleverksamheten
noteras att andelen barn i fristående verksamhet
ökat något de senaste åren. Inom grundskolan
har andelen elever i fristående verksamheter
istället minskat de senaste åren. Inom
gymnasieskolan noteras ingen förändring i
andelen elever inom fristående skolformer.
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I avsnittet presenteras information om förhållanden som haft väsentlig betydelse för verksamheten och som gör det möjligt att
bedöma kommunkoncernens och Malmö stads resultat och ekonomiska ställning. Fokus ligger på verksamhetsåret men
informationen ger också förutsättningar för trendspaningar framåt. Avsnittet omfattar en beskrivning av omvärldsfaktorer så
som befolkningsutveckling och digitaliseringens utveckling. Det omfattar också en beskrivning av utvecklingen inom ramen för
verksamheternas grunduppdrag och kommunfullmäktiges mål och uppdrag samt en finansiell analys av kommunen och den
kommunala koncernen. I den finansiella analysen lämnas information om bland annat pensionsförpliktelser och hur
finansiella tillgångar och skulder samt finansiella instrument påverkar kommunkoncernens resultat, ställning och kassaflöden.
Olika och skiftande budskap gällande vilka
restriktioner, regler och ersättningar som gällt har
gjort det svårt för verksamheter att planera.
Korttidspermitteringar, omställningsstöd och
förändringar i regler för öppethållande har tidvis
varit svåra för näringslivet att tolka och hålla sig
uppdaterade efter. Utbetalning av stöd har dröjt
och medfört konsekvenser för företag.

I april 2020 visade Konjunkturinstitutets
konjunkturbarometer på det kraftigaste fallet
någonsin. Därefter har läget förbättrats för varje
månad och bedöms numera som normalt enligt
barometern. Dock får effekterna av
coronapandemin konsekvenser framåt.
Merparten av effekterna har en negativ påverkan
på ekonomi och näringsliv. Den påverkan som
pandemin har haft på BNP, arbetsmarknad,
näringsliv och medborgare under året är markant
och djupgående.

Varsel, uppsägningar och konkurser tillsammans
med färre nya jobb medför att grupper som
redan tidigare stod långt från arbetsmarknaden
fått det svårare. Instegsjobb och “enkla jobb”
finns i många av de branscherna som har
drabbats hårt till följd av coronapandemin och
leder därmed till utmaningar på arbetsmarknaden.
Redan innan coronapandemin hade Malmö en
väsentligt högre arbetslöshet än riksgenomsnittet,
samtidigt som antalet arbetstillfällen i Malmö var
högt, vilket indikerade att det fanns problem med
matchningen på arbetsmarknaden. Samtidigt
upplevde många företag och organisationer
kompetensbrist inom olika områden.

Avseende arbetsmarknaden i Malmö har både
arbetslöshet, varsel och konkurser ökat medan
antalet nyanmälda platser hos
Arbetsförmedlingen har minskat markant jämfört
med 2018 och 2019. Exempelvis uppgick antalet
varslade i Malmö under år 2020 till 2 494
personer, en ökning med 62 procent mot
föregående år. Antalet konkurser uppgick till
442 stycken, vilket är den högsta siffran i en
tidsserie som startar 2003, och en ökning med
elva procent mot föregående år. På nationell nivå
låg konkurserna på en i princip oförändrad nivå.
Orsakerna till skillnaderna mellan utvecklingen i
Malmö och nationellt är ännu inte analyserade.
Trots den lägre befolkningstillväxten under 2020
ökade antalet Malmöbor som behövde stöd och
hjälp från stadens verksamheter. När det gällde
trygghet i hemmet inkom anmälningar avseende
två procent fler personer jämfört med föregående
år med anledning av hot och våld i familjen.

Ett stort antal branscher har drabbats negativt,
medan vissa branscher har sett en positiv
påverkan. Branscher som har upplevt en negativ
påverkan är till exempel hotell, restaurang,
detaljhandel, kultur, nöjesliv,
konferensverksamhet, flyg, kollektivtrafik och
kontorslokaler. Branscher som har upplevt en
mer positiv påverkan är exempelvis e-handel,
hemelektronik, livsmedel, hem-, trädgård- och
inredningsverksamhet, försäljning relaterad till
fritidsverksamhet utomhus så som cykling, fiske
och båtar. De utmaningar och förändringar som
pandemin 2020 har fört med sig får effekter
under lång tid. Vissa områden kommer troligen
att återhämta sig relativt snabbt, inom andra
områden kommer återhämtningen att ta tid.

I näringslivet har det funnits en stor
uppfinningsrikedom under året, bland annat har
många branscher och företag ställt om istället för
att ställa in. Men pandemin har haft stor
påverkan på många verksamheter och branscher.
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samtidigt ökar i Malmö så syns detta dock ännu
inte så mycket i antalet födda barn. Hur stora
konsekvenserna blir beror på i vilken takt som
minskningen sker och hur länge den håller i sig.
Det kommer att få konsekvenser på kort sikt
(förskola, flyttmönster), medellång sikt (skola),
lång sikt (arbetsmarknad, försörjningsbörda) och
väldigt lång sikt (pension, äldrevård). På sikt
kommer också antalet äldre, och därmed även
behovet av vårdinsatser, att öka när 40-talisterna
blir gamla.

Under 2020 växte Malmö med 3 800 personer
eller 1,1 procent. Detta är den lägsta tillväxten
sedan 2005. Trots att befolkningstillväxten var
låg, var Malmö den av Sveriges kommuner med
flest nya invånare under 2020. Den låga tillväxten
är i stort ett resultat av den pågående
coronapandemin.

Fungerade infrastruktur och tillgänglighet är en
av flera förutsättningar för en attraktiv stad.
Under 2020 har Malmö stad arbetat med att
fördjupa och öka förståelsen kring behovet att få
till stånd en framtida Öresundsmetro mellan
Malmö och Köpenhamn. Staden är en viktig
aktör i de stora infrastruktursatsningarna och det
är positivt för Malmö att alla förutsättningar för
tunnelbygget Fehmarn Belt blev klara under
hösten 2020. Tunneln som är en fast förbindelse
mellan Danmark och Tyskland och som för
Sverige därmed innebär en fast förbindelse till
Tyskland ska stå klar 2029. Malmöregionen
kommer därmed att ingå i en storregion som
framåt kan öppna nya möjligheter för bland
annat samarbeten, sysselsättning, affärer och
resande. Förbindelsen kommer också att bilda en
ny vetenskapskorridor när forskningsanläggningar och universitet mellan Hamburg
och Malmöregionen knyts samman och
restiderna förkortas.

Under 2020 ökade antalet avlidna, men enbart
med 8 procent (200 personer). Störst inverkan
hade pandemin på invandringen, som sjönk med
en fjärdedel (1 800 personer) jämfört med 2019.
Samtidigt ökade inflyttningen till Malmö från
både resten av Skåne och Sverige, medan
utflyttningen från staden i stort sett var
oförändrad.
Coronapandemin kommer att få effekter även
under 2021. Hur stora effekterna kommer att bli
på helårsbasis beror på en rad faktorer, inte minst
takten på vaccineringen i Sverige och världen.
Det är oklart om Malmö kommer att uppleva
förändringar i inrikes flyttmönster liknande de
som uppstod i Göteborg och Stockholm under
2020, med både en ökad in- och utflyttning från
staden. Vidare är det oklart om dessa
flyttmönster är beständiga eller om de kommer
att återgå efter det att pandemin har lättat. En
annan osäkerhet som påverkar Malmös
befolkning och verksamhet framåt är att antalet
födda barn under 2020 blev färre än
prognostiserat, detta på grund av en lägre
fruktsamhet än tidigare år. En lägre fruktsamhet
(födda barn per kvinna) gäller inte bara i Malmö
utan är en trend i stora delar av världen.
Eftersom antalet kvinnor i barnafödande åldrar

År 2020 har i och med pandemin satt
tillgänglighet i flera andra perspektiv, vilka direkt
eller indirekt påverkat vår verksamhet,
näringslivet och Malmö som stad. Pandemin har
bland annat inneburit ett minskat globalt resande,
stängda gränser, lägre rörlighet vilket påverkat
tillgängligheten, besöksflöde, leveranser,
migration till Malmö under 2020. Den
begränsade tillgängligheten påverkar fortfarande
världen, vår stad, våra verksamheter och
Malmöbornas vardag.
Tillgängligheten med flyg till och från Malmö
Airport och Köpenhamns flygplats har kraftigt
försämrats, och många bolag har försatts i
konkurs. Verksamheter inom och omkring
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besöksnäringen och turism, som är viktiga för
både sysselsättning och stadens attraktivitet, har
drabbats extra hårt under pandemin. I Malmö
halverades antalet gästnätter på hotell,
vandrarhem och camping under 2020, och
inplanerade möten, kongresser, evenemang,
föreställningar ställdes in. Många företag har
varslat och permitterat personal, pausat eller
stängt sina verksamheter, och vissa aktörer har
gått i konkurs. Det är osäkert hur nuvarande
restriktioner kommer att påverka Malmös utbud,
näringsliv och tillgänglighet i ett längre
perspektiv.

spelreglerna för vissa branscher. Exempelvis har
kulturlivet drabbats hårt av publikrestrektioner.
Att hitta en lönsamhet i detta och att bedriva en
verksamhet i enlighet med nytillkomna regler har
varit, och är fortfarande, en stor utmaning för
många aktörer under pågående pandemi.
Stora delar av Malmö stads verksamhet har under
2020 behövt anpassas eller ställa om. Det är
osäkert hur länge stadens verksamheter och
uppdrag kommer att påverkas av
pandemilagstiftningen och lokala regler.

Under detta avsnitt redovisas viktiga förhållanden
i verksamheten utifrån såväl grunduppdrag som
kommunfullmäktiges mål. Kommunfullmäktige
uttrycker i Malmö stads budget 2020 att
jämställdhet, antidiskriminering och barnrätt ska
genomsyra kommunens verksamheter. En kort
beskrivning av det arbete som stadens nämnder
och bolag gjort under året redovisas därför först.

Den digitala utvecklingen har, till följd av
pandemin, tagit ett kliv framåt under 2020.
Digitaliseringen har påskyndats och har bland
annat skapat nya arbetssätt, förutsättningar på
arbetsmarknaden, beteendeförändring och en
ökad efterfrågan på teknisk utrustning. För
Malmö stads verksamhet har det under 2020
inneburit både utmaningar, möjligheter och en
omställning.

Stadens nämnder och bolag har under året på
olika sätt arbetat med jämställdhet och barnets
rättigheter och mot diskriminering. Exempel är
integration i mål- och budgetprocesser,
jämställdhetsanalyser, könsuppdelad statistik,
kompetensutveckling och stöd- och
utbildningsmaterial. Vidare har kommunen under
året gjort genomlysningar utifrån barnkonventionen och också utvecklat metoder för
hur barns åsikter på bästa sätt kan tas tillvara
exempelvis i detaljplaneärenden och vid
utformning av förskolor.

Den ökade digitaliseringen har bidragit till en
positiv inverkan på hållbarheten, bland annat i
form av minskade klimatavtryck.
Framtidsforskare på Kairos Future menar att en
tredjedel av alla tidigare fysiska möten kommer
att försvinna, och att det är sannolikt att man
delvis fortsätter arbeta hemifrån även efter
pandemin. Många digitala lösningarna kommer
troligen leva kvar även efter pandemin och
påverka både verksamheten och näringslivet i
stort.2

Inom ramen för diskrimineringslagen och arbetet
med aktiva åtgärder inom arbetslivet beskriver
flera nämnder ett förebyggande och främjande
arbete för att motverka diskriminering och på
annat sätt verka för lika rättigheter och
möjligheter. Exempel är lönekartläggningar,
digitala spel och analys av resultatet av stadens
medarbetarenkät när det gäller upplevelser av
diskriminering och trakasserier utifrån kön,
könsidentitet och könsuttryck.

Förändringar i lagar och regler påverkar många
gånger det kommunala uppdraget och ställer krav
på anpassning efter rådande lagstiftning. Under
2020 har pandemin dessutom inneburit att
hänsyn med kort varsel behöver tas till särskilda
regler, rekommendationer och krav.
Detta har påverkat samhället i stort och för stora
delar av stadens näringsliv har de
pandemirelaterade begränsningarna ställt helt nya
krav på verksamheter och ibland helt ändrat

Källa: Kairos Future https://www.travelnews.se/analys/framtidsanalys-en-tredje-del-av-alla-fysiska-motenforsvinner
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Det samlade arbetet med jämställdhet,
antidiskriminering och barnrätt har över tid
kommit Malmöborna tillgodo på flera sätt. Under
2020 kan nämnas att Malmö stad inrättat ett
jämställt försörjningsstöd, tagit fram rutiner för
att säkra barnrättsperspektivet inom
stadsbyggnad, socialtjänst och funktionsstöd
samt utökat litteraturen kring antirasistiska frågor
på biblioteken.

Malmö som stad har flera stora utmaningar och
prioriteringar som den kommunala organisationen behöver
arbeta samlat med. Kommunstyrelsen och dess förvaltning
har ett särskilt ansvar för att stödja nämndernas och
förvaltningarnas arbete ur ett helhetsperspektiv. Exempel
som lyfts fram i Malmö stads budget 2020 är stadens
arbete med barnrätt, jämställdhet och antidiskriminering.
Kommunstyrelsen ansvarar bland annat för stadens arbete
med frågor relaterade till näringsliv, tillväxt, företagande
och olika samarbeten på regional, nationell och
internationell nivå.

Under 2020 har Forum för demokrati och mänskliga
rättigheter inriktat sitt arbete mot två områden, att
möta ungdomar och ungdomsledare med
erfarenheter av att utsättas för fördomar och
hatbrott och att möta personer som har
uniformsyrken, vårdyrken, serviceyrken och
pedagogiska yrken och som har erfarenheter av
att utsättas för rasism och fördomar. I mötena
har de olika grupperna fått bidra med förslag till
hur man kan förbättra trygghets- och
demokratiarbetet utifrån aspekterna rasism och
fördomar.

Kommunstyrelsen har under året gjort viss
verksamhetsomställning med anledning av
coronapandemin. Kommunstyrelsen har vidtagit
åtgärder för att stötta medarbetarna som till stora
delar arbetat hemifrån men konstaterar samtidigt
att en del planerat utvecklingsarbete påverkats.
Verksamhetskritiska funktioner har emellertid
kunnat upprätthållas. För att minska de negativa
effekterna på den demokratiska processen har
kommunstyrelsen varit andra nämnder
behjälpliga vid digitala sammanträden.

Vidare gav kommunfullmäktige i december 2020
kommunstyrelsen i uppdrag att säkerställa
vidareutveckling av det samlade arbetet mot
rasism och homofobi – uppdraget handlar om
integration i ordinarie styrning, utveckling av
samordningen och uppföljning av arbetet mot
rasism och homofobi. I uppdraget ingår också att
ta fram kunskapsunderlag och analyser som stöd
effektiva insatser mot rasism och homofobi.
Därutöver har kulturnämnden erhållit medel för
2020 och 2021 för att ta fram program och
utställningar som syftar till att synliggöra och
motverka diskriminering.

Inom säkerhets- och beredskapsområdet har
kommunstyrelsen samordnat delar av Malmö
stads arbete kring coronapandemin.
Överenskommelser om civilt försvar och om
kommunens arbete med krisberedskap har efter
dialog med Länsstyrelsen fått en ny tidplan.
Kommunstyrelsen har under året beviljat
ekonomiskt stöd bland annat till föreningar och
näringsliv. Kommunstyrelsen har vidare haft en
serie webbinarier med företrädare för
besöksnäringen för att tillvarata kunskap och
innovativa idéer och för att förmedla
internationell omvärldsspaning.

Malmö stads nämnder och bolag har alla ett
grunduppdrag som har sin utgångspunkt i
exempelvis lagstiftning, reglementen och
ägardirektiv. Kommunens nämnder och bolag
har egen planering för detta och här redovisas
utvecklingen i verksamheten utifrån denna
planering. Redovisningen begränsas i år till
sådana avvikelser som är av vikt ur ett samlat
kommunperspektiv men kan också omfatta
avvikelser som ligger utanför kommunens
rådighet.

Behovet av kommunikation kring
coronapandemin har medfört att en del annan
planerad kommunikation fått skjutas upp.
Coronapandemin har också inneburit att vissa
digitala tjänster för stadens medborgare – till
exempel en e-tjänst för försörjningsstöd – har
kommit tidigare än planerat. Under året har
kommunstyrelsen fortsatt med utvecklingsarbetet
med säkrare system för digitala möten med
medborgare och mellan myndigheter. För
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kommunens medarbetare har året medfört
utveckling av stöd för e-learning.

gäller investeringar av riskkapital och som hubb
för teknikföretag. MINC har under året fortsatt
att arbeta med en satsning på att engagera fler
kvinnor som både investerare och entreprenörer.
Mer om utvecklingen finns i kommunstyrelsens och i
respektive bolags och kommunalförbunds årsanalys.

Myndighetsutövningen i Räddningstjänsten Syd
(exempelvis tillsyn och tillståndshantering) har
påverkats av coronapandemin. Räddningstjänsten
har ställt om arbetet under året och arbetar nu
främst digitalt med dessa aktiviteter.

Inom det här området har Malmö stad verksamhet som
rör exempelvis trafik, infrastruktur, avfallsfrågor,
kommunens mark, fysisk planering och miljöarbete. Här
finns också tillsynsuppgifter inom exempelvis plan och
bygg, miljö, hälsoskydd och livsmedel. Inom området finns
även lokalförsörjning, Kontaktcenter och interna
kommungemensamma tjänster som IT-service och HRservice.

Kommunstyrelsen har under året fortsatt
planeringen av överföringen av större delen av
IT-verksamheten till servicenämnden med
målsättningen att förändringen ska vara
genomförd i maj 2021. När det gäller
lokalförsörjningen utvecklar nu kommunstyrelsen
en ny funktion för att säkra förutsättningarna för
att leda, samordna och utöva uppsikt över
stadens lokalförsörjning. Kommunstyrelsen gör
detta i nära samarbete med servicenämnden som
har det operativa ansvaret.

Redan i delårsrapporteringen framkom att den
svårbedömda bygg- och bostadsmarknaden,
rådande konjunkturläge och coronapandemins
påverkan inte gav några tydliga signaler om hur
byggbranschens aktörer kommer att agera och
hur stadsbyggnadsprocessen kommer att
påverkas. Malmö stad har därför en dialog med
byggbranschen för att fånga upp tidiga signaler.
Malmös befolkningsutveckling medför ett behov
av nya bostäder och en svårbedömd marknad
ökar behovet av samstämmighet och samverkan
kring utbyggnaden. En möjlig konsekvens av en
osäker marknad kan bli en ökad arbetslöshet
bland Malmöborna då byggprojekt skjuts upp
eller uteblir.

Under året har kommunstyrelsen påbörjat en
kraftsamling kring lokalt utvecklingsarbete i
staden. Tanken är att genom analyser på
områdesnivå ge en grund för tvärsektoriellt
samarbete och samverkan kring olika geografiska
områden i staden där de lokala behoven är stora.
Kommunstyrelsen har under året fortsatt följa
och stödja kommunens bolag genom rådgivning
till dotterbolagen och genom ägardialoger. Som
ett led i utveckling och effektivisering av
verksamheten har bolagen deltagit i forum för
erfarenhetsutbyte och för utveckling av
gemensamma processer. Efter en översyn av flera
av bolagens ägardirektiv finns det nu en del i
ägardirektiven som är generell för alla bolag och
en del som är specifik för det enskilda bolaget.

Trots osäkerheten har produktionen av nya
bostäder och verksamhetslokaler under året legat
på en hög nivå och i stort följt planeringen – när
det gäller byggande av nya arbetsplatser på
kontorssidan har det till och med beslutats om
fler än planerat. Inom Malmö stads
miljöverksamhet noteras ett fortsatt högt inflöde
av anmälningar i markärenden vilket följer av
utbyggnadstakten.

MINC är ett av kommunens helägda bolag och
en plattform för växande företag och personer
med hög kompetens kopplat till olika branscher.
Under coronapandemin har bolaget upplevt vissa
svårigheter att nå entreprenörer men trots detta
har inflödet av nya företag varit gott under 2020
och även överträffat antalet under 2019. MINC
rapporterar också att staden har stärkts när det

Arbetet med en ny översiktsplan har under året
innefattat en översyn av planens alla delar.
Huvudinriktningen är som tidigare att staden
främst ska växa innanför Yttre Ringvägen.
Stadsbyggnadsverksamheten har under 2020
arbetat med ett antal planer och planprogram så
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som Amiralsstaden, Station Persborg, Culture Casbah
och Nyhamnen.

av färdtjänst och buss för äldre. Till stor del
beroende på restriktioner i samhället har åkandet
minskat med 50 procent under 2020. För att hålla
smittspridningen nere infördes under våren
ensamåkning inom färdtjänsten.

Under året har Malmö stad inlett ett arbete med
att anpassa stadsbyggnadsverksamheten till den
lagstiftning som träder i kraft 2022.
Stadsbyggnadsprocessen blir alltmer komplex
och kräver därför mer dialog och mer
samordning. Tre av kommunens förvaltningar
(fastighets- och gatukontoret, miljöförvaltningen
och stadsbyggnadskontoret) har inlett ett
samarbete kring en process som innefattar all
planering och stadsutveckling – från idé till
färdigbyggd miljö – oavsett om arbetet sker på
kommunal eller på privat mark.

Coronapandemin har också begränsat både utbud
och efterfrågan på lätta transportfordon i
kommunens fordonsflotta. Detta har lett till att
äldre fordon som drar mer drivmedel har fått
fortsätta användas. Nya fordon har beställts och
dessa kommer att levereras under 2021.

Malmö stads kontaktcenter – Malmöbornas ”en
väg in” till den kommunala organisationen – har
under året utvecklat nya kanaler i form av
chattfunktioner och geografisk platsnärvaro.
Kontaktcenter noterar också väsentligt minskade
kötider. När Malmöborna ringer till
kontaktcenter har kötiden gått ned från att i vissa
fall ha varit en timme till att nu vara i genomsnitt
en minut.

För att utveckla en hållbar byggproduktion när
det gäller kommunala fastigheter har Malmö stad
arbetat in kommunala handlingsplaner och
strategier inom hållbarhetsområdet i
projektanvisningar för kommande produktion.
Kommunen har under året också börjat arbeta
med att få in stadens ambitioner på
hållbarhetsområdet som konkreta krav vid
upphandling av entreprenader.

Coronapandemin har inneburit ett ökat behov av
skyddsmaterial och skyddsutrustning. Malmö stad
har under året därför inrättat en operativ
anskaffningscentral (OAC) som genom
samordnade inköp säkrat tillgång till och
fördelning av skyddsmaterial till Malmö stads
olika verksamheter. Under året har verksamheten
vuxit i takt med att fler förvaltningar anslutit sig.

Under året har Malmö stad förberett ett samlat
grepp om skötseln av Malmö stads grönytor,
gator och torg. Det finns nu förutsättningar för
helhetssyn och likvärdig kvalitet i hela Malmö.

Under året har stadsbyggnadsnämnden, tekniska
nämnden och kommunstyrelsen fortsatt arbetat
tillsammans för att etablera en Öresundsmetro.
Kommunen är också engagerad bland annat i att
öka etableringen av verksamheter i Malmö hamn.
Tekniska nämnden och Malmö Kommun
Parkerings AB har under året arbetat tillsammans
med förslag på affärsmodeller och med utredning
av möjligheter och hinder att omvandla befintliga
parkeringshus till nav för olika sorters
reselösningar, så kallade mobilitetshus.

I coronapandemins spår började en ny lag om
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
att gälla 1 juli. Malmö stad har på kort tid fått
igång en välfungerande kontroll av trängsel på
restauranger och uteserveringar men noterar
också att de resurser som använts i detta arbete
inneburit att verksamheten fått göra
omprioriteringar av andra planerade kontroller.
Antalet klagomål har ökat med 20 procent vilket
miljönämnden i sin årsanalys till stor del hänför
till trängsel på restauranger.

Årsanalysen visar att coronapandemin har
inneburit att färre Malmöbor kunnat använda sig
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Inom det här området finns förskola, öppen förskola och
familjecentraler. Här finns också förskoleklass,
grundskola och fritidshem. För de äldre ungdomarna och
för vuxna finns här gymnasieskola och vuxen- och
yrkesutbildning. I området ingår bland annat också
godkännande av och tillsyn över fristående förskolor och
annan pedagogisk verksamhet.

Inom ramen för satsningen Tryggare Malmö
genomför Malmö stad samordnade
myndighetsgemensamma kontroller med bland
annat Skatteverket, Polisen, Tullverket,
Kronofogden, Räddningstjänst Syd och
Arbetsmiljöverket. Kontrollerna är effektiva för
att motverka bland annat miljöfarliga
verksamheter, olovliga boende, osund
konkurrens och svart ekonomi och bedöms ha en
positiv effekt på tryggheten i samhället.
Coronapandemin har under året inneburit att
flera samordnade kontroller ställts in. Malmö stad
dock trots coronapandemin genomfört 230
samordnade kontroller under perioden – som
jämförelse kan nämnas att antalet samordnade
kontroller under 2019 var 220.

Området för livslångt lärande innehåller även den
kommunala kultur- och fritidsverksamheten. Några
exempel är konsthall, kulturskola, muséer, bibliotek,
barnkultur, stadsarkiv, konserter och teater. Här finns
också fritidsgårdar, mötesplatser och idrottsanläggningar.
Dessutom fördelar Malmö stad medel till föreningar och
till kulturlivet.
Under året har det i alla Malmö stads
skolverksamheter – från förskolan till gymnasiet
– funnits färre barn och elever (inklusive
nyanlända) än planerat. Anledningen är färre
folkbokförda i åldersgrupperna och färre
nyanlända. För de yngre barnen har kommunen
anpassat verksamheten ur såväl ett lokal- som ur
ett medarbetarperspektiv. För grund- och
gymnasieskolan har planeringsförutsättningarna
förändrats vad gäller personal och lokaler vilket
lett till en större osäkerhet i prognoser och
planering.

Redan i miljönämndens delårsrapportering
framkom det att coronapandemin gjort att
Malmö stads uppsökande bostadstillsyn inte
kunnat genomföras som planerat.
Miljönämndens årsanalys visar att alla
inspektioner varit inställda sedan i mars.
Anledningen är att det ur smittspridningssynpunkt inte gått att genomföra tillsyn i
privatpersoners hem på ett säkert sätt för boende
eller inspektörer. Av samma anledning har
fastighetsägare inte heller kunnat utföra underhåll
eller åtgärda brister.

Under 2020 var drygt 20 400 barn inskrivna i
förskoleverksamhet i kommunen. Av dessa var
nära 16 700 inskrivna i kommunens regi. Totalt
fanns det under året nära 23 000 barn i åldern 1–
5 år i Malmö vilket innebär att nära 90 procent
deltagit i förskoleverksamheten.

Risken med utebliven tillsyn är bland annat
ohälsosamma boendemiljöer och eftersatt
underhåll. Malmö stad gör regelbundna
bedömningar av möjligheten att utföra tillsyn
som planerat. Under året har miljöverksamheten
ofta prioriterat annan tillsyn, exempelvis ett ökat
antal trängselkontroller, radonmätningar hos
fastighetsägare och tillsyn på omsorgsboenden.

I grundskolan har antalet elever varit strax under
40 000. Av dessa gick drygt 32 800 i skolor i
kommunal regi medan ungefär 6 000 gick på
fristående skolor. I grundsärskolan gick strax
under 400 elever, vilket är fler än tidigare år.
Antalet nyanlända elever har uppvisat en
minskning de senaste åren. Denna har fortsatt
under 2020 och i år uppgick antalet till drygt 600.
Även antalet barn inskrivna i fritidshem (drygt
17 700) var lägre än budgeterat.

I området ”Teknik, stadsutveckling och miljö” ingår
servicenämnden, miljönämnden, stadsbyggnadsnämnden
och tekniska nämnden samt Malmö Leasing AB, MKB
Fastighets AB, Boplats Syd AB, Malmö kommuns
Parkerings AB, Parkeringsövervakning i Malmö AB,
Copenhagen Malmö Port AB, Sydvatten AB, VA
SYD och Sydskånes avfallsaktiebolag. Mer om
utvecklingen inom varje nämnd och bolag finns i
respektive nämnds och bolags årsanalys.

I gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
studerade drygt 6 600 elever i kommunala skolor
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(inklusive elever från andra kommuner) och drygt
5 000 i fristående. Antalet ungdomar inom det
kommunala aktivitetsansvaret (KAA) – som
riktar sig till unga mellan 16 och 19 år som
varken studerar eller arbetar – uppgick till 1 030.
Inom vuxenutbildningen fanns nära 8 000 platser
och inom svenska för invandrare (sfi) var nära
3 900 elever inskrivna.

till att det under året varit begränsad tillgång till
öppna förskolor.
Förskolenämndens tillsynsarbete har under året
riktat särskilt fokus mot dagbarnvårdare. Rätten
till bidrag har återkallats för tre huvudmän efter
allvarliga brister i verksamheten.

Under 2020 har andelen elever i årskurs 9 med
gymnasiebehörighet ökat men kommunen
noterar fortfarande en skillnad mellan olika
skolor vad gäller andelen elever med
gymnasiebehörighet och genomsnittligt
meritvärde. Malmö stad fortsätter att arbeta med
resursfördelningsmodeller inom både
grundskolan och gymnasieskolan som ett led i att
försöka utjämna skillnader mellan olika skolor.

Vissa planerade utvecklingsinsatser har flyttats
fram i tid på grund av coronapandemin. På vilket
sätt barn och elever har påverkats och om det
slagit olika i staden är för tidigt att svara på ur ett
helhetsperspektiv. En del grupper visar sig dock
redan nu ha påverkats. Framförallt är det elever
med bristande tillgång till digital teknik i hemmet
och elever i behov av särskilt stöd och extra
anpassningar. Gymnasieskolan har under stora
delar av året bedrivit distansundervisning och
lovskoleverksamheten har utökats eftersom
distansundervisningen drabbat många elever
negativt. Det går dock inte i dagsläget att helt
fastställa konsekvenserna.

Uppföljningen av examensresultaten på
gymnasiet för läsåret 2019/2020 visar att dessa
totalt sett ligger på samma nivå som föregående
läsår. På programnivå finns dock skillnader.
Flickor på yrkesprogram har i lägre grad nått
examen medan det för pojkarna på några
program istället syns en positiv utveckling när det
gäller andelen elever med examen.

Elever på introduktionsprogrammen har under
året fått förlängd studietid och för sfi konstateras
ett ökat antal avbrott och förlängd studietid.
Anmälningarna till sfi har sjunkit på grund av att
dessa behövts göras digitalt eller via telefon.
Inom vuxenutbildningen har studie- och
yrkesvägledningen bedrivits via digitala kanaler.
De orienteringskurser som var planerade under
2020 har försenats och planeras att återupptas så
snart situationen tillåter. Orienteringskurserna är
av studieförberedande karaktär och målgruppen
för dessa har i de flesta fall inte förutsättningar
för att kunna genomföra kurser digitalt.
Under pandemin har arbetstillfällen och därmed
försörjningsmöjligheter för Malmöbor
försvunnit. Behovet av vidareutbildning och
omskolning har genererat en ökad efterfrågan på
reguljär utbildning. Denna ökning prognostiseras
att fortsätta under kommande år.

Resultaten i skolan är beroende av hög närvaro.
Arbetet för att främja närvaro och förebygga
frånvaro är en central del i elevhälsans arbete och
detta har utgjort en särskild satsning under 2020.
Malmö stad har under året utvecklat insatserna
inom ramen för det kommunala
aktivitetsansvaret (KAA) för att fler ungdomar
ska gå vidare till arbete eller studier.
Söka skola 2020 (ansökan till förskoleklass eller till
årskurs 7 om skolan där eleven går inte har ett
högstadium) har inneburit att flertalet elever blivit
antagna till en grundskola de sökt. Under året har
det också varit möjligt att byta skola under vissa
perioder. Malmö stad har infört ett nytt ITsystem där ambitionen är att kommunens
fristående skolor ska kunna vara med inför Söka
skola 2022. Kommunen har under året också tagit
fram två digitala verktyg som ska stödja

I förskolan är arbetet för likvärdighet en stor
utmaning i Malmö stad. I kommunens förskolor
uppvisas en fortsatt stor variation vad gäller
utemiljö, lokaler och medarbetarnas formella
utbildning. Vidare har coronapandemin bidragit
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utvecklingen av sex- och samlevnadsundervisningen. Arbetet är kopplat till arbetet mot
hedersrelaterad problematik och med normkritik.

redan i delårsrapporten har coronapandemin
försvårat delar av kulturverksamhetens uppdrag
och i stor utsträckning påverkat stadens
kulturutbud. I likhet med flera andra typer av
evenemang i staden (exempelvis
Malmöfestivalen) har vissa större kulturarrangemang fått ställas in i sin helhet medan
annan verksamhet har kunnat bibehållas, om än i
kraftigt förändrad och anpassad form. Mer
långsiktiga ambitioner och satsningar, som att
sprida kulturen bredare i staden, har fått stå
tillbaka till förmån för hantering av det mest
akuta.

Under året har Malmö stad startat upp den nya
mottagningsenheten Skolstart Malmö. Den nya
enheten ansvarar för att skriva in och kartlägga
nyanlända elevers kunskaper och samverka med
mottagande skola. Skolstart Malmö är gemensam
för nyanlända elever i grund- och gymnasieskolan
och bedöms ha bidragit till en bättre och mer
sammanhållen introduktion i skolan.

Malmö stads mål har under året varit att
restriktionerna ska drabba Malmöbornas tillgång
till kultur i så liten utsträckning som möjligt,
samtidigt som en trygg verksamhet säkerställs ur
smittskyddsperspektiv. Några exempel på
omställning har varit anpassning av öppettider,
begränsning av antalet besökare, distansundervisning på kulturskolan och ett ökat antal
möjliga utlån på biblioteken. Ett annat har varit
ett ökat inslag av uppsökande verksamhet på
fritidshem, skolor och LSS-boenden.

Inom Malmö stads föreningsverksamhet har
jämställdhet, antidiskriminering och barnets
rättigheter varit i fokus under 2020. Tillsammans
med föreningslivet har kommunen gjort
jämställdhetssatsningar riktade till flickor. Vidare
har stödet till föreningar varit viktigt för att dessa
ska kunna fortsätta bedriva verksamhet (om än
med restriktioner). Andelen aktiva och
bidragsberättigade föreningar håller sig på samma
nivå som under 2019.

Trots coronapandemin har biblioteken,
konsthallen, muséerna och andra institutioner
under året tagit emot nära två miljoner besökare,
vilket kulturnämnden i sin årsanalys bedömer
som ett högt antal utifrån omständigheterna. Det
är dock tydligt att besöksutvecklingen totalt sett
varit negativ. Restriktionerna i samband med
coronapandemin har inneburit att betydligt färre
Malmöbor besökt Malmö stads kulturinstitutioner och verksamheter vilket naturligtvis
också påverkat verksamheternas biljettintäkter.
Framträdande exempel är Malmö Live och
Malmö Stadsteater som under större delen av året
inte haft någon publik verksamhet med fysiska
besök.

Små föreningar med få ledare har varit mer
sårbara under coronapandemin. Det syns en
påtaglig minskning av andelen deltagartillfällen
inom föreningsverksamhet för personer över 65
år och personer med funktionsnedsättningar.
Under året har deltagandet i Malmö stads
fritidsaktiviteter minskat i relativt sett större
utsträckning bland flickor, bland personer i
riskgrupp och bland barn och unga från
ekonomiskt utsatta områden. Fritidsnämnden
kommer under 2021 att arbeta vidare med att
analysera orsakerna till detta.
Fritidsverksamheten noterar dock en ökning när
det gäller utomhusaktiviteter. Simundervisningen
har kunnat fortsätta genom omställning till
havssimskolor under sommarmånaderna.

Redan i delårsrapporteringen framgick att en
positiv effekt av omställningen varit att
kulturverksamheten under året utvecklat en rad
nya och innovativa lösningar. Exempel är digitala
språkcaféer, författarsamtal, konserter,
föreläsningar och visningsguider för utställningar.
Flera tusen Malmöbor har deltagit i digitala

Coronapandemin har under året inneburit stora
förändringar i Malmös kulturliv. Som lyftes fram
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arrangemang och filmade arrangemang har
sammantaget hundratusentals visningar.

Förebyggande och hälsofrämjande insatser syftar
till att bevara god hälsa och förhindra att skador
och sjukdomar uppkommer eller förvärras. Ett
sätt att arbeta förebyggande är genom kulturella
aktiviteter. För att förebygga psykisk ohälsa och
demenssjukdomar har hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen och kulturförvaltningen ett
långsiktigt samarbete för att göra kultur
tillgängligt för äldre. Planen för 2020 – att fysiskt
ta kulturlivet från Malmös kulturinstitutioner till
särskilda boenden – har dock på grund av
coronapandemin inte kunnat genomföras. Istället
har kommunen använt malmo.se för filmade
inslag.

Malmö Live Konserthus AB har under året
startat upp planeringen kring hur bolaget ska
möta publiken och bedriva sin verksamhet efter
coronapandemin. Inom fritidsverksamheten
arbetar kommunen vidare med att värva
evenemang och skapa attraktivitet för Malmö.
Målet är här att kunna genomföra evenemang
från 2022 och framåt.
I området ”Livslångt lärande” ingår gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, grundskolenämnden,
förskolenämnden, kulturnämnden och fritidsnämnden
samt Malmö Live Konserthus AB och Malmö
Stadsteater AB. Mer om utvecklingen inom varje nämnd
och bolag finns i respektive nämnds och bolags årsanalys, i
förskolenämndens Lägesbedömning 2020 och i
grundskolenämndens Kvalitetsrapport 2019/2020 och
åtagandeplan för 2020/2021.

Ett annat utvecklingsarbete under året har varit
team för en mer personcentrerad vård i enlighet
med omställningen till Nära vård inom svensk
hälso- och sjukvård.

Malmö stads fysiska mötesplatser för äldre har
under året varit stängda på grund av
coronapandemin. För att möta det ökande
behovet av social samvaro har kommunen
utvecklat aktiviteter genom digitala plattformar.
Fokus har bland annat varit träning, kultur,
motverkande av digitalt utanförskap och mindre
ensamhet. Ett exempel är en IT-fixartjänst för
praktisk hjälp och rådgivning kring digitala
samhällstjänster och annat relaterat till digital
teknik.

Inom det här området samlas de sociala frågorna. Stadens
verksamhet riktar sig till barn och vuxna som bor eller
vistas i kommunen och har särskilda behov av stöd och
hjälp. Här finns insatser kopplade till ålder,
funktionsnedsättning eller sjukdom. Exempel är insatser
enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL), socialtjänstlagen
(SoL), lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS), lag om vård av missbrukare i
vissa fall (LVM), lag med särskilda bestämmelser om
vård av unga (LVU) och föräldrabalken. Inom området
finns också Malmö stads arbetsmarknadsinsatser och
hantering av överenskommelser mellan stat och kommun
när det gäller sociala frågor.

Funktionsstödsverksamheten har under året haft
exempelvis utomhusaktiviteter och digitala
lösningar. Utmaningar har varit att skapa
delaktighet i de digitala aktiviteterna och att nå de
som inte har tillgång till digital teknik.

Coronapandemin har under året påverkat hela
den kommunala organisationen och
verksamheterna inom det sociala området är
inget undantag. Nämndernas anpassning av
verksamheterna har präglat 2020. De avvikelser
från planeringen som nämnderna tar upp i
årsanalysen har till stor del sin grund i Folkhälsomyndighetens rekommendationer om
nödvändiga anpassningar av verksamheten.

Inom hälsa-, vård- och omsorgsverksamheten
finns det en risk att belastningen för anhöriga
ökar när dagverksamhet och träffpunkter stängts.
Många har valt att bo kvar hemma i stället för att
flytta till boende och det finns de som har avsagt
sig hemtjänst. Det finns en risk att anhörigas eget
behov av stöd – till följd av ökad belastning vid
vård av anhöriga – kommer att öka framöver.
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öppenvård och institutionsvård, framför allt vad
gäller barn och unga. Skolnämnderna är sedan
tidigare en viktig länk mellan barn och unga och
socialtjänsten och särskilt nu när en del barn och
unga lever mer isolerat. Samarbetet mellan
skolnämnderna och arbetsmarknads- och
socialnämnden har under året fortsatt för att ge
barn det stöd och den hjälp de behöver för att
klara skolan.

Under året har funktionsstödsnämnden
samverkat med arbetsmarknads-och
socialnämnden kring socialpsykiatrin. Under
hösten startade ett projekt för utvecklad
samverkan kring personer i hemlöshet med
psykisk funktionsnedsättning eller samsjuklighet.
I gruppen ingår även personer med missbruk.
Under året har behovet av stöd och hjälp för
personer med missbruks- och
beroendeproblematik ökat. I stödet till personer
med missbruksproblematik och dubbeldiagnoser
samverkar funktionsstödsförvaltningen,
arbetsmarknads- och socialförvaltningen och
Region Skånes Beroendecentrum.

Arbetsmarknads- och socialnämnden har under
året arbetat tillsammans med andra nämnder,
Region Skåne och polisen för att ytterligare stärka
arbetet med tidiga samordnade insatser. Fyra
procent färre i gruppen barnfamiljer har ansökt
om och beviljats försörjningsstöd vilket bidrar till
att färre barn i Malmö riskerar att leva i den
ekonomiskt utsatta situation som
försörjningsstöd kan medföra. Antalet barn i
hushåll som är hemlösa av sociala orsaker har
minskat, vilket bidrar till att minska de
riskfaktorer som hemlöshet innebär. Samverkan
inom satsningen Sluta skjut har bidragit till att fler
Malmöbor sökt och fått hjälp av socialtjänstens
verksamheter. Ungdomar som begår brott har
fått stöd och hjälp snabbare under perioden.

Antalet orosanmälningar som berör barn och
unga har fortsatt att öka under 2020. Antalet har
ökat med nio procent (1350 anmälningar) jämfört
med förra året. Polisen står för nästan 40 procent
av ökningen medan anmälningar från
arbetsmarknads- och socialförvaltningen står för
ungefär en tredjedel av ökningen. En förklaring
är att nämnden under året ökat samverkan med
polisen. Utökad samverkan med polisen bidrar
till att nämnden tidigare får kännedom om barn
och unga i riskzon och barn och unga som är
utsatta för brott. Nämnden gör i större
utsträckning än tidigare bedömningar gällande
syskonen till en ung person eller ungdom med
kriminalitet för att kunna ge stöd till familjen.
Fler orosanmälningar innebär att fler barn och
unga kan få stöd och hjälp.

Socialtjänstens arbete med att förebygga
avhysningar utgör en betydelsefull del i
samhällets samlade insatser mot hemlöshet.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har under
hösten arbetat med en förändrad organisering av
arbetet vilken väntas leda till större likvärdighet,
högre kvalitet och bättre resultat.

Befolkningen i åldern 0–19 år har ökat med 1,8
procent samtidigt som orosanmälningarna ökat
med nio procent. Under de senaste fyra åren har
antalet orosanmälningar ökat i ungefär samma
utsträckning för flickor som för pojkar. Mellan 55
och 60 procent av alla anmälningar avser pojkar.
Anmälningar avseende små barn (0–12 år) har
ökat mest under de senaste åren.

Årets arbete med att minska och motverka
hemlösheten har gått bättre än planerat då
kommunen ordnat fler hyresavtal än planerat. En
stor andel av hyresgästerna har dessutom kunnat
ta över sin lägenhet och hyra den med
förstahandskontrakt.

Den ekonomiska utvecklingen och utvecklingen
på arbetsmarknaden under 2020 har varit mer
negativ än vad som prognostiserades i början på
året. Utvecklingen kan till stor del hänföras till
coronapandemin. Arbetslösheten i Malmö ökade

Coronapandemin har inneburit att kommunens
aktiviteter och mötesplatser i stor utsträckning
hållits stängda eller begränsats. Situationen har
inneburit ett ökat tryck på både kommunens
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från 13,6 procent i februari till 16,5 procent i juli
för att sedan minska till 16 procent i december.
Utvecklingen på arbetsmarknaden indikerar en
både kraftig och långvarig ökning i efterfrågan på
vuxenutbildning. Malmö stad har under året inlett
en större satsning på att kunna erbjuda fler
platser för att möta söktrycket och samtidigt
stärka och individualisera stödet inom
vuxenutbildningen.
Den högre arbetslösheten har endast lett till en
liten ökning av antalet Malmöbor som haft behov
av att ansöka om ekonomiskt bistånd.
Regeringens åtgärder med förändringar i bland
annat a-kassa och bostadsbidrag har under året
medfört ett lägre behov av ekonomiskt bistånd
under hösten 2020 i förhållande till Malmö stads
tidigare beräkningar. Det är dock svårt att
bedöma hur mycket av utbetalt ekonomiskt
bistånd som beror på förändrade villkor i a-kassa
och bostadsbidrag och vad som beror på
svårigheter att komma ut på eller tillbaka till
arbetsmarknaden. En viss fördröjningseffekt
bedöms föreligga då en del hushåll har tillgångar
som de är hänvisade att använda sig av innan rätt
till bistånd föreligger. Vidare har det försämrade
läget på arbetsmarknaden i vissa fall gjort det
svårare för biståndstagare att bli självförsörjande.
Ökningen av arbetslösheten i Malmö under året
har drabbat kvinnor och män i samma
utsträckning. Unga vuxna (18–24 år) och
utrikesfödda har drabbats hårdare av den högre
arbetslösheten men dessa grupper har inte ansökt
om ekonomiskt bistånd i högre utsträckning
under året. Behovet av vuxenutbildning bedöms
öka då fler personer är och blir arbetslösa. Det
finns en risk för att unga som förblir arbetslösa
kan komma behöva ansöka om ekonomiskt
bistånd längre fram.
I området ”Arbete och socialt förebyggande” ingår
arbetsmarknads- och socialnämnden,
funktionsstödsnämnden och hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden. Mer om utvecklingen inom varje nämnd
finns i respektive nämnds årsanalys.
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Kommunfullmäktige har i Malmö stads budget
för 2020 formulerat mål inom fyra målområden:
Utbildning och arbete, Stadsutveckling och
klimat, Trygghet och delaktighet och En god
organisation. Inom varje målområde beskriver
kommunfullmäktige inriktning, mål och uppdrag.
Målen och uppdragen är riktade till alla eller vissa
utvalda nämnder och helägda bolag.
I årsanalysen gör nämnder och bolag – på samma
sätt som i delårsrapporteringen – en avstämning
av hur arbetet gått under året och anger
eventuella avvikelser från den egna planeringen. I
anslutning till varje mål finns en
helhetsavstämning av utvecklingen under året.
Helhetsavstämningen visar det samlade antalet
bedömningar som nämnder och bolag gjort i sina
årsanalyser. Bedömningarna kan vara baserade på
indikatorer kopplade till målen eller på annan
data. Mer om utvecklingen inom varje nämnd
och bolag finns i respektive nämnds och bolags
årsanalys. I samband med årsanalysen för det sista
året i mandatperioden anger nämnder och bolag om
det önskade utfallet har uppnåtts och bedömer då
också om kommunfullmäktigemålet är uppnått.

Nämnder som berörs: förskolenämnden,
grundskolenämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden och arbetsmarknads- och
socialnämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden rapporterar
att arbetet går enligt plan. Förskolenämnden
rapporterar negativ avvikelse och
grundskolenämnden positiv avvikelse medan
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anger
att trenden inte kan bedömas. På ett
övergripande plan är bedömningen utifrån
ovanstående avvikelsebild att stadens arbete i
riktning mot målet i dagsläget är svårt att
bedöma.
Likvärdigheten i förskolan är fortsatt en kritisk
utmaning och trots interna utbildningar saknar
fortfarande en stor andel barnskötare formell
utbildning. I grundskolan var andelen behöriga
till gymnasiet högre än föregående år. I
grundskolans årsanalys noteras dock fortsatt en
skillnad mellan olika skolor vad gäller andelen
elever med gymnasiebehörighet.

Sammantaget visar avstämningen att kommunens
samlade arbete i riktning mot
kommunfullmäktiges mål till största delen går
enligt planering. Coronapandemin och dess
effekter är en vanligt förekommande orsak till
eventuella avvikelser från planeringen.
I Malmö stads budget 2020 har
kommunfullmäktige gett ett antal uppdrag till
nämnder och bolag. I nämndernas och bolagens
årsanalyser redovisas arbetet med och resultatet
av arbetet med uppdragen. I Malmö stads budget
är uppdragen kopplade till kommunfullmäktiges
målområden och därför tas uppdragen upp under
respektive målområde nedan.

Möjligheten att stötta redan sårbara grupper
inom gymnasiet och vuxenutbildningen har
påverkats negativt av coronapandemin. Vissa
elever har haft sämre förutsättningar att
tillgodogöra sig den digitala undervisningen.
Malmö stad har infört en modell som i högre
grad ska fördela resurser utifrån elevers behov så
att de skolor och program som behöver ägna
mycket tid och kraft åt det kompensatoriska
uppdraget också ges bättre ekonomiska
förutsättningar. Hälften av eleverna går på
fristående gymnasieskolor och dessa finns inte
med i denna uppföljning.

Målområdet Utbildning och arbete innehåller tre
mål. Här sammanfattas nämndernas och bolagens
avstämning av trenderna i riktning mot målen,
dels sammantaget i form av en tabell, dels per
mål.
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2019. Statliga beslut om att stärka de generella
socialförsäkringsförmånerna bedöms ha bidragit
till att minska pandemins effekter. Antalet
Malmöbor med studiemedel ökade med
14 procent vilket visar att fler väljer att studera
och därigenom stärka sin konkurrenskraft på
arbetsmarknaden framöver.

Nämnder som berörs: gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, arbetsmarknads- och
socialnämnden och funktionsstödsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och
funktionsstödsnämnden anger att arbetet går
enligt plan medan arbetsmarknads- och
socialnämnden anger både positiva och negativa
avvikelser. På ett övergripande plan är
bedömningen utifrån ovanstående avvikelsebild
att stadens arbete mot målet går sakta framåt
trots coronapandemin.

Serviceförvaltningen har erbjudit 220
praktikplatser som dock inte alltid kunnat
tillsättas. Insatser som Malmökraften och Hela
familjen hjälper många till arbete och studier.
Kommunstyrelsen har under året fortsatt arbeta
med uppgiften att främja ett gott
näringslivsklimat.

Gymnasieverksamheten har under året satsat på
vägledning av eleverna så att dessa kan göra väl
underbyggda val till gymnasiet. Detta bidrar till
färre avhopp och att fler når gymnasiebehörighet.

Inom målområdet Utbildning och arbete har
kommunfullmäktige gett fem uppdrag till
nämnder och bolag:

Funktionsstödsverksamheten har under året
främst fokuserat på den dagliga verksamheten
och har där gjort flera insatser, ett exempel är
Make it:work i samarbete med Försäkringskassan.

Kommunstyrelsen, tillsammans med arbetsmarknads- och
socialnämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden och servicenämnden, ges i
uppdrag att, utifrån förändringarna i den nationella
arbetsmarknadspolitiken, föreslå hur stadens insatser för
att få fler arbetslösa Malmöbor i arbete kan skärpas.
Samverkan i Malmö stad har gett fler
arbetsmarknadsanställningar. I stället för att
upphandla tjänster har de berörda nämnderna
sett över vad som kan göras i egen regi vilket
varit framgångsrikt. Uppdraget ska även
redovisas som ett särskilt ärende.

Sammanlagt har drygt 2 400 ungdomar (16–19 år)
deltagit i praktik via Ung i sommar. I grundskolan
satte coronapandemin stopp för
sommarpraktiken och prao-platser i årskurs 8.
Även vad gäller arbetsmarknadsinsatser för unga
(18–29 år) syns en nedgång under året.

Nämnder som berörs: arbetsmarknads- och
socialnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
servicenämnden och kommunstyrelsen

Tekniska nämnden ges i uppdrag att, med utgångspunkt
från den masterplan som tas fram, återkomma med
förslag på hur företagsetableringen i Malmö Industrial
Park kan påskyndas.
Arbetet med Malmö Industrial Park har under
året, med utgångspunkt i planeringen, inriktats på
bland annat företagsintervjuer och dialoger med
näringslivet, på att stärka näringslivet inom
hamnområdet och på att öka sysselsättningen
genom sociala villkor. Resultatet av uppdraget
kommer att ingå i tekniska nämndens långsiktiga
arbete och planering.

Servicenämnden anger en positiv avvikelse i
arbetet mot målet medan arbetsmarknads- och
socialnämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden och kommunstyrelsen
anger både positiva och negativa avvikelser. På
ett övergripande plan är bedömningen utifrån
ovanstående avvikelsebild att stadens arbete går
framåt i riktning mot målet. Det är samtidigt
svårt att bedöma i vilken utsträckning exempelvis
statliga åtgärder kan påverka arbetet framöver.

Kommunstyrelsen, i dialog med berörda nämnder, ges i
uppdrag att inrätta en struktur för samordning av större
evenemang.

Trots att andelen arbetslösa Malmöbor ökade
under året var andelen hushåll med ekonomiskt
bistånd oförändrat i förhållande till 2018 och
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Kommunstyrelsen godkände ett
utredningsdirektiv 3 juni. Arbetet går enligt plan
och påverkas inte av coronapandemin.

ovanstående avvikelsebild att stadens arbete går
framåt i riktning mot målet.
Coronapandemin har slagit hårt mot olika typer
av arrangemang i staden vilket syns i
rapporteringen från kulturnämnden,
fritidsnämnden och Malmö Live. Mycket av
arbetet under året har varit inriktat på att trots
pandemin göra det bästa möjliga av situationen:
mindre skala, digitalt format eller annat innehåll
har varit lösningar. Värvningen av framtida
arrangemang har dock fortsatt med ambitionen
att kunna ha arrangemang i staden så snart det är
möjligt.

Grundskolenämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att tillsammans
utveckla ett system för uppföljning av elever som syftar till
att fler ska nå gymnasiebehörigheten och att avhoppen
kan minska.
Grundskolenämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden hanterar uppdraget
med hjälp av särskild statistik från SCB. Arbetet
systematiseras genom årliga uppföljningar.
Grundskolenämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att stärka
samverkan kring arbetet med elevhälsan.
Samverkan är sedan tidigare etablerad då
elevhälsan styrs utifrån nationella regelverk och
mål. Grundskolenämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden har under året
förstärkt samverkan kring arbetet med elevhälsan.
Inom ramen för detta har nämnderna arbetat
med prioriterade utvecklingsområden där
förvaltningsövergripande referensgrupper,
processer och stödstrukturer ingår.

Arbetet med att etablera en Öresundsmetro har
fortsatt under året: kommunen har inlett ett
arbete med att redovisa lägen, storlek och möjlig
tidshorisont för framtida verksamhetsområden.
Ett annat utvecklingsområde är Malmö hamn där
kommunen arbetar med att utveckla en
översiktsplan. Planberedskapen för arbetsplatser
bedöms vara mycket god. I pågående detaljplaner
finns ungefär 18 000 arbetsplatser och den
framtida utbyggnadskapaciteten rymmer ungefär
53 000 arbetsplatser.
Inom ramen för MalmöLundregionen utvecklar
kommunen det regionala samarbetet med särskilt
fokus på innovationsinsatser. Projektet Ökad
tillväxt i MalmöLundregionen har fått medel från
EU:s regionala utvecklingsfond och bland
insatsområdena i projektet märks kommunal
service, etablering och kompetensförsörjning.

Målområdet Stadsutveckling och klimat
innehåller fyra mål. Här sammanfattas
nämndernas och bolagens avstämning.

Nämnder och bolag som berörs: samtliga
Malmö stads arbete mot målet går ur ett
helhetsperspektiv enligt planering och i vissa fall
noteras positiva avvikelser i förhållande till
planeringen. Flera nämnder och bolag
rapporterar dock att trenden i riktning mot målet
inte kan bedömas i dagsläget. På ett övergripande
plan är bedömningen utifrån ovanstående
avvikelsebild att stadens arbete går framåt i
riktning mot målet.

Nämnder och bolag som berörs: kommunstyrelsen,
fritidsnämnden, kulturnämnden, stadsbyggnadsnämnden,
tekniska nämnden, Malmö Live, Malmö stadsteater och
MINC
Malmö stads arbete mot målet går till delar enligt
planering men det noteras i årsanalysen också
både positiva och negativa avvikelser. På ett
övergripande plan är bedömningen utifrån

Osäkerheten om pandemins varaktighet gör det
dock svårt att bedöma den förväntade
måluppfyllelsen totalt under mandatperioden.
Dessutom kan coronapandemin inte helt och
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hållet ses som en normalsituation utifrån vilken
man kan göra bedömningar om utvecklingen.
Samtliga nämnder och bolag har under året gjort
insatser i riktning mot målet. De vanligaste
områdena för insatserna är hållbara inköp,
livsmedel, transporter, satsning på miljöbilar och
minskad användning av engångsartiklar.

Nämnder och bolag som berörs: arbetsmarknads- och
socialnämnden, tekniska nämnden,
stadsbyggnadsnämnden, MKB och Boplats Syd
Malmö stads arbete mot målet går ur ett
helhetsperspektiv enligt planering och i vissa fall
noteras såväl positiva som negativa avvikelser i
förhållande till planeringen. På ett övergripande
plan är bedömningen utifrån ovanstående
avvikelsebild att stadens arbete går framåt i
riktning mot målet.

Coronapandemin har inneburit att kommunens
verksamheter i stor utsträckning ställt om till
hemarbete och digitala möten vilket innebär att
antalet transporter har minskat markant och
därmed även utsläpp av växthusgaser.

Den nedåtgående trenden som inleddes hösten
2018 fortsätter i positiv riktning och den sociala
hemlösheten minskar. En faktor som påverkat
trenden är minskat kommunmottagande av
nyanlända Malmöbor och ett högt
bostadsbyggande av hyreslägenheter i
flerbostadshus. Trots en fortsatt minskning av
hemlösheten finns det dock fortfarande ett stort
antal hemlösa i Malmö.

Nämnder och bolag som berörs: kommunstyrelsen,
stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden,
kulturnämnden, fritidsnämnden, MKB och
grundskolenämnden
Malmö stads arbete mot målet går ur ett
helhetsperspektiv enligt planering och i vissa fall
noteras såväl positiva som negativa avvikelser i
förhållande till planeringen. På ett övergripande
plan är bedömningen utifrån ovanstående
avvikelsebild att stadens arbete går framåt i
riktning mot målet.

Under 2020 har kommunens bostadsförmedling
Boplats Syd samarbetat med 55 hyresvärdar.
Boplats Syd kan på ett strukturerat sätt underlätta
processen att få ett eget boende men det går inte
att förmedla bort bostadsbristen. Under året har
det varit betydligt vanligare att hyresvärdar
accepterat bostadsbidrag och bostadstillägg som
inkomst än att de accepterat försörjningsstöd.
För att hemlösheten ska minska skulle fler
hyresvärdar behöva acceptera försörjningsstöd,
bostadsbidrag och bostadstillägg som inkomst.

Malmö stad har under året genomfört flera
insatser för att genom planeringen av staden
verka för minskad segregation. Kulturnämnden
har under året tagit flera viktiga steg för att öka
den kulturella närvaron, nå ut till nya målgrupper
och erbjuda mötesplatser och demokratiska
arenor. För stadsbyggnadsnämnden är ett blandat
bostadsbyggande i hela staden det viktigaste
verktyget för att motverka segregation. Det
planerade bostadsbyggandet utifrån
Storstadspaketet är en garant för
bostadsbyggande i hela Malmö.

Det kommunala bostadsbolaget MKB skulle
tillhandahålla 200 sociala lägenheter till staden
under 2020 och 2021. Under 2020 har MKB
tillhandahållit 214 bostäder och därmed nått
målet.

Den geografiska fördelningen av
boendesegregationen i Malmö öppnar upp vissa
möjligheter för att motverka skolsegregation
genom en strategisk lokalisering av skolplatser.
Skolsegregationen har i relation till föregående
läsår minskat i förskoleklass och ökat i årskurs 7,
men det är svårt att bedöma den långsiktiga
trenden.

Under året har Malmö stad inlett ett arbete med
att ta fram en ny handlingsplan för
bostadsförsörjning. Som rapporterades i
delårsrapporten är planberedskapen för bostäder
mycket god. I pågående detaljplaner fanns vid
tillfället ungefär 13 000 bostäder, i detaljplaner
som inte har byggstartats ungefär 9 000 bostäder
och i en framtida utbyggnadskapacitet ungefär
50 000 bostäder. Det är i nuläget svårt att
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bedöma om coronapandemin kommer att
påverka byggandet i staden.

fritidsnämnden, ges i uppdrag att samordna utbyggnaden
av Stadionområdet.
Uppdraget har utgått från inriktningarna i
förslaget till planprogram för Stadionområdet
som återrapporterades till kommunfullmäktige i
december 2020 (STK-2020-1389).
Kommunfullmäktige godkände återrapporteringen och gav kommunstyrelsen i
uppdrag att i samråd med berörda nämnder ta
fram ett förslag till finansiering och
genomförande för Stadionområdets norra del.

Inom målområdet Stadsutveckling och klimat har
kommunfullmäktige gett sex uppdrag till
nämnder och bolag:
Miljönämnden ges i uppdrag att under 2020 ta fram ett
nytt miljöprogram för 2021–2030.
Under året har miljönämnden tagit fram ett
förslag till ett nytt miljöprogram. Under arbetet
har nämnden konsulterat näringsliv, akademi och
civilsamhället. Målområdena har kopplats till de
globala hållbarhetsmålen och de nationella
miljökvalitetsmålen. Miljöprogrammet planeras
behandlas av kommunfullmäktige i mars 2021
(STK-2020-1685).

Kommunstyrelsen, med stöd av tekniska nämnden och
stadsbyggnadsnämnden, ges i uppdrag att ansvara för
samordning, ledning och uppföljning av hur ett nytt
metrosystem in i Malmö kan förverkligas när
Öresundsmetron etableras.
Arbetet pågår enligt plan men har dragit ut på
tiden delvis på grund av coronapandemin.
Uppdraget beräknas slutrapporteras till
kommunfullmäktige i maj 2021.

Miljönämnden, med stöd av kommunstyrelsen, ges i
uppdrag att återkomma med förslag på hur staden kan
förstärka sitt klimatarbete med ytterligare extern
finansiering.
Under året har miljönämnden gått in i två stora
EU-ansökningar tillsammans med internationella
konsortier. Teman är klimatsmarta städer i
Europa och hälsosam och klimatsmart mat i
skolan.

Kommunstyrelsen, tillsammans med tekniska nämnden
och Parkering Malmö, ges i uppdrag att utreda
möjligheterna att omvandla Parkering Malmö till
Mobilitet Malmö i syfte att göra om parkeringshusen till
mobilitetshus, med bland annat plats och infrastruktur för
delningstjänster för hållbara trafikslag.
Uppdraget planeras återrapporteras till
kommunfullmäktige i mars 2021 (STK-20201259).

Malmö stad har under året undertecknat ett
klimatkontrakt initierat av det strategiska
innovationsprogrammet Viable Cities.
Kommunen är också med i det europeiska
nätverket EUROCITIES och det globala
nätverket ICLEI där Malmö kommer att vara
värd för ICLEI:s världskongress 2021. Staden har
också fortsatt arbetet med gröna obligationer.

Stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden,
servicenämnden och förskolenämnden ges i uppdrag att se
över nuvarande norm kring hur stadens grönytor i större
utsträckning kan samnyttjas med syfte att möta behovet
av lekytor för förskolan.
Uppdraget har återrapporterats till
kommunfullmäktige i februari 2021 (STK-20201531). Kommunfullmäktige godkände rapporten
och gav förskolenämnden, tekniska nämnden,
stadsbyggnadsnämnden och servicenämnden i
uppdrag att fördjupat utreda konsekvenserna och
möjliga lösningar för ett utökat samnyttjande.
Uppdraget samordnas av förskolenämnden.

Kommunstyrelsen, tillsammans med miljönämnden, ges i
uppdrag att initiera klimathearing med politiker,
nyckelaktörer i näringsliv, akademi och civilsamhälle.
Miljönämnden har under året haft klimathearings
(dialoger) i två olika former, en hearing med barn
och unga från olika skolor i Malmö och en
hearing med representanter från näringsliv,
akademi och civilsamhälle. Råd och rön från
dessa hearings har tagits tillvara i remissutgåvan
av Malmö stads nya miljöprogram.

Målområdet Trygghet och delaktighet innehåller
tre mål. Här sammanfattas nämndernas och
bolagens avstämning.

Kommunstyrelsen, i samarbete med
stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och
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arbetar var för sig. Utökad samverkan med
polisen bidrar till att kommunen tidigare får
kännedom om barn och unga i riskzon och barn
och unga som är utsatta för brott, vilket i sin tur
bidrar till att verksamheterna tidigare når ut med
stödinsatser.

Nämnder som berörs: förskolenämnden,
grundskolenämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, arbetsmarknads- och
socialnämnden, kulturnämnden och fritidsnämnden

Nämnder och bolag som berörs: kommunstyrelsen,
arbetsmarknads- och socialnämnden,
Parkeringsövervakning i Malmö, miljönämnden,
stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och
servicenämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden,
grundskolenämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden redovisar att arbetet
fortskrider enligt plan. Kulturnämnden
rapporterar både en positiv och en negativ trend i
förhållande till den egna planeringen och
fritidsnämnden menar att trenden inte kan
bedömas. De senare nämndernas bedömningar
kan hänföras till coronapandemin som begränsar
möjligheterna att bedriva en utåtriktad
verksamhet. På ett övergripande plan är
bedömningen utifrån ovanstående avvikelsebild
att stadens arbete går framåt i riktning mot målet
men att coronapandemin i stor utsträckning har
påverkat arbetet.

Kommunstyrelsen, servicenämnden,
miljönämnden, stadsbyggnadsnämnden och
Parkeringsövervakning i Malmö AB rapporterar
att arbetet fortlöper enligt plan. Arbetsmarknadsoch socialnämnden och tekniska nämnden
redovisar positiva avvikelser. På ett övergripande
plan är bedömningen därför att stadens arbete
går framåt i riktning mot målet.
Parkeringsövervakning i Malmö AB verkar för att
antalet skuldbilar ska minska på kommunal
gatumark i Malmö eftersom dessa ofta har
koppling till brottslighet. Skuldbilar är sådana
bilar där ägaren är en annan än den person som
använder bilen och där ägaren har stora skulder.
Stadsbyggnadsnämnden samarbetar med andra
nämnder och statliga myndigheter kring ett
tryggare Malmö – arbetet är under utveckling och
samverkan är centralt för att nå resultat. 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.

Barn och unga i riskzon för att utveckla
kriminalitet fångas upp tidigare och kan därmed
få insatser snabbare. Små barn och deras
föräldrar kan få lättillgängligt stöd genom
familjecentralernas arbete och insatsen Barn blir.
Arbetsmarknads- och socialnämndens insatser
bidrar med stöd kring den sociala situationen i
nära samarbete med förskolan och skolan för att
barn med normbrytande beteende ska få bättre
förutsättningar att klara sin skolgång. Stödet till
placerade barn har stärkts, bland annat genom att
fler barn i målgruppen fått tillgång till Skolfam
och genom implementeringen av rutiner kring
samverkan med skolan för en obruten skolgång.

En positiv utveckling märks i Malmö stads arbete
med renhållning (en av de faktorer som bidrar till
en upplevd trygghet i staden) och i kommunens
samverkan med aktörer som polis och skola. En
förklaring till den positiva utvecklingen är att
polisen och kommunen går i takt med
gemensamma satsningar för att förebygga
kriminalitet i Malmö. Exempelvis är grundtanken
i satsningen Sluta skjut att myndigheterna
tillsammans har bättre förutsättningar att påverka
våldsdrivande grupperingar i Malmö än om de

Förskolenämnden rapporterar en negativ trend
och riktar särskilt fokus mot medarbetarnas
formella kompetens och mot kontinuitet i
personalgruppen. Dessa är helt avgörande
förutsättningar för måluppfyllelse inom den
kommunala förskolan. Det finns idag en stor
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variation mellan kommunens förskolor när det
gäller andelen förskollärare, vilket påverkar
likvärdigheten och kvaliteten i verksamheten.

Inom målområdet Trygghet och delaktighet har
kommunfullmäktige gett tre uppdrag till nämnder
och bolag.
Kommunstyrelsen, tillsammans med berörda nämnder, ges
i uppdrag att permanenta och vidareutveckla Tryggare
Malmö.
Utvecklingsarbetet leds av miljöförvaltningen.
Stadskontoret följer arbetet och bistår
miljöförvaltningen vid behov. Det etablerade
samarbetet pågår planenligt.

Nämnder som berörs: fritidsnämnden,
grundskolenämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, förskolenämnden,
kulturnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden
Kulturnämnden rapporterar att arbetet går enligt
plan och fritidsnämnden menar att trenden inte
går att bedöma. Förskolenämnden,
grundskolenämnden och arbetsmarknads- och
socialnämnden bedömer att trenden är både
positiv och negativ. Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden redovisar en negativ
avvikelse. På ett övergripande plan är
bedömningen utifrån ovanstående avvikelsebild
att stadens arbete i riktning mot målet i dagsläget
är svårt att bedöma.

Grundskolenämnden och servicenämnden ges i uppdrag att
utreda vilka åtgärder som behövs för att kunna göra fler
skolgårdar till trygga och gröna samlingsplatser.
Budgetuppdraget rapporteras som ett särskilt
ärende till kommunfullmäktige. Den fullständiga
rapporteringen planeras att tas upp på
grundskolenämnden sammanträde i mars 2021
(GRF-2021-1069).
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ersätta Rådet för
demokrati och trygghet med ett nytt Forum för demokrati
och mänskliga rättigheter.
Rådet är inrättat och har träffat unga malmöbor
och ungdomsledare som företräder judiska,
muslimska och kristna församlingar och också
företrädare för afrosvenskar och HBTQrörelserna.

En del föreningar och mötesplatser i Malmö har
ett särskilt fokus på målgruppen nyanlända.
Under året har såväl dessa som andra
mötesplatser påverkats av coronapandemin.
Under året har förskolenämnden och
arbetsmarknad- och socialnämnden utvecklat sin
samverkan kring familjer i utsatthet. Samtidigt
har tillgången till öppen förskola varit begränsad
under delar av året. Grundskoleförvaltningens
mottagning av nyanlända elever har blivit en del
av Skolstart Malmö som fungerar som en
gemensam mottagning för nyanlända elever i
både grund- och gymnasieskola. Denna
gemensamma mottagning förväntas förenkla för
nyanlända familjer och bidra till ökad likvärdighet
i mottagandet.

Målområdet En god organisation innehåller tre
mål. Här sammanfattas nämndernas och bolagens
avstämning.

För både språkintroduktion och SFI har
pandemin i hög grad haft konsekvenser för
utbildningarna och för elevernas måluppfyllelse.
Språkliga hinder och bristande tillgång till
internetuppkoppling, datorer eller andra digitala
verktyg har inneburit svårigheter för att kunna
genomföra undervisningen på distans. Detta har
också fått konsekvenser för elevernas
måluppfyllelse och utveckling.

Nämnder och bolag som berörs: Samtliga
Coronapandemin har präglat en stor del av
arbetsmiljöarbetet och utmanat organisationens
förmåga till snabb omställning och nya arbetssätt.
Stadens nämnder och bolag har arbetat intensivt
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med att skapa tydlighet för riskbedömningar,
rutiner och hantering. I vissa delar av
organisationen har arbetsbelastningen varit hög
och omställningarna påfrestande vilket krävt
särskilt stöd till chefer och medarbetare, extra
uppföljningar och god samverkan. Samtidigt som
organisationen utsatts för stora utmaningar visar
resultatet av Malmö stads medarbetarenkät att
många av förvaltningarna har förbättrat sitt
resultat under 2020 eller legat kvar på en fortsatt
hög nivå.

sjukskrivningar inneburit ett ökat behov av
vikarier. Flera nämnder uppger att
personalomsättningen med anledning av
pandemin minskat något vilket lett till ett lägre
rekryteringsbehov.
Bedömningen är att arbetet för att nå målet
fortskrider enligt plan för flertalet av kommunens
verksamheter. Däremot är det framförallt i de
större förvaltningarna, såsom
utbildningsförvaltningarna, hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen och
funktionsstödsförvaltningen, som nämnderna
rapporterar negativa avvikelser gällande
kompetensförsörjningen. I praktiken påverkar
detta möjligheten att nå målet mer än vad
negativa avvikelser i mindre förvaltningar och
bolag gör. Då flera av utmaningarna beror på
nationella brister på kompetens är de svåra att
påverka för den kommunala organisationen.

Sjukfrånvaron ökade kraftigt i början av
pandemin. I många verksamheter har denna
sedan minskat och många nämnder uppvisar
liknande eller till och med lägre sjukfrånvaro än
föregående år. Högst har sjukfrånvaron varit i de
verksamheter där möjligheten inte funnits att
arbeta hemifrån. Kvinnor har generellt något
högre sjukfrånvaro än män. Det är svårt att
avgöra pandemins långsiktiga inverkan på
sjukfrånvaron, inte minst på grund av de
påfrestningar verksamheterna utsatts för.
Flera nämnder visar en positiv utveckling när det
gäller trygga anställningar med högre andel
heltidstjänster och fler tillsvidareanställda. Inom
vissa nämnder är det svårt att få ner
visstidsanställningarna för de mer
säsongsbetonade uppdragen.

Nämnder och bolag som berörs: Samtliga
Coronapandemin har påverkat kommunens
service och tillgänglighet i hög utsträckning. Flera
verksamheter har fått hålla stängt eller kraftig dra
ner på publikstorlek och antalet besökare och
dessa har också vidtagit åtgärder för att
kompensera för effekterna. Andra verksamheter
som till exempel mötesplatser eller öppna
förskolor har haft svårare att kompensera.
Den digitala utvecklingen har varit en prioriterad
fråga i nämnder och bolag och coronapandemin
har medfört en snabb utveckling inom området.
Syftet har varit att utveckla den digitala
tillgängligheten men också att kompensera för de
svårigheter coronapandemin inneburit för
malmöbor som har haft behov av stadens
tjänster.

En del strategiska aktiviteter inom
arbetsmiljöarbetet har under året fått stå tillbaka,
men det mesta har i stort fortsatt utifrån
handlingsplaner. Den samlade bedömningen är
att arbetet mot målet fortskrider enligt plan.

Nämnder och bolag som berörs: Samtliga
Det är en tvetydig bild som framträder när det
gäller kompetensförsörjningen och de rådande
omständigheterna med coronapandemin gör det
svårt att dra mer långsiktiga slutsatser. Inom
pedagogiska yrken och omsorgsyrken påverkas
kompetensförsörjningen negativt av den
nationella bristen på och konkurrensen om
personal. Inom andra verksamhetsområden har
den arbetslöshet som följt av pandemin
underlättat rekrytering av personal. I flera
verksamheter har coronapandemin och

Inom målområdet märks även insatser för att
förkorta utredningstider, ge tydligare information
om barns rättigheter i kontakt med myndigheter,
utbilda personal i tillgänglighetsfrågor, insatser
för att förbättra kommunikation med
vårdnadshavare och införande av en pedagogisk
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struktur inom LSS-boenden. Bedömningen är att
arbetet går enligt plan och att det skett en
omfattande utveckling främst inom det digitala
området. Det finns dock en osäkerhet när det
gäller de långsiktiga konsekvenserna av
pandemin.

onödig administration: bättre systemstöd, central
samordning av gemensamma processer och en
effektivare fakturahantering. Resultat inom
respektive område planeras presenteras under
2021 för vidare hantering.
Kommunstyrelsen, i samarbete med samtliga nämnder, ges
i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan för hur
digitalisering och automatisering bidrar till effektivisering,
ökad kvalitet i verksamheterna och skapar en bättre
arbetsmiljö för medarbetarna.
Kommunstyrelsen antog i december 2020 en
åtgärdsplan för digitalisering. Planens syfte är att
med hjälp av digitalisering och automatisering
bidra till effektivisering, ökad kvalitet och bättre
arbetsmiljö. Parallellt har stadens nämnder under
året tagit fram egna strategier och genomfört
insatser inom uppdraget. Exempel på insatser är
utveckling av digital signering av hälso- och
sjukvårdsinsatser, utveckling av appar och
nämndspecifika IT-planer. Osäkerheten kring
Malmö stads ekonomi efter coronapandemin har
bromsat arbetet något i enskilda nämnder.

Inom målområdet En god organisation har
kommunfullmäktige gett fyra uppdrag till
nämnder och bolag:
Kommunstyrelsen, tillsammans med samtliga nämnder,
ges i uppdrag att i sin planering beakta hur öppenhet,
inkludering och mångfald särskilt uppmärksammas
Utifrån arbetsgivarperspektivet rapporteras att
uppdraget inrymts i processen för aktiva åtgärder
mot diskriminering: kontinuerliga granskningar
av verksamheten, framtagande av
handlingsplaner och insatser för att förändra
normer och attityder. Utifrån
verksamhetsperspektivet har uppdraget i stora
delar ingått som en naturlig del av nämndernas
kontinuerliga arbete med antidiskriminering,
jämställdhet och barnets rättigheter. Det har
genomförts en rad insatser. Exempel är
integration av jämlikhet, jämställdhet och barnrätt
i mål- och budgetprocessen, en förstudie om
antisemitism i skolan, förstärkning av arbetet mot
hedersrelaterat våld och insatser för att öka den
digitala tillgängligheten.
Samtliga nämnder, under ledning av kommunstyrelsen,
ges uppdrag att samarbeta för att minska
lokalkostnaderna och använda befintliga ytor mer
effektivt.
Under ledning av kommunstyrelsen har den
kommunala organisationen under året arbetat
tillsammans med uppdraget. Ett förslag till
återrapportering är klart och planeras behandlas
av kommunfullmäktige i början av 2021.
Rapporten identifierar ett antal områden där det
finns potential att förstärka och utveckla
samarbetet för att uppnå effektivare
lokalnyttjande och därmed minska
lokalkostnaderna.
Samtliga nämnder under ledning av kommunstyrelsen ges
uppdrag att samarbeta för att minska onödig
administration.
Stadens nämnder har enats om att prioritera tre
utvecklingsområden som kan bidra till att minska
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uppgick till knappt 26 mdkr och för bolagen och
kommunalförbunden omkring 5 mdkr (exklusive
koncernbidrag, bokslutsdispositioner och skatt).
Justering för koncerninterna kostnader uppgick
till 1 mdkr. För kommunkoncernen ökade
kostnaderna i förhållande till 2019 med 4,4 %
medan de för bolagen ökade med 4,1 %.

Den finansiella analysen av kommunkoncernen
baseras på de sammanställda räkenskaperna enligt
noterna under avsnittet Räkenskaper.
Årets resultat för kommunkoncernen uppgick till
+ 1 379 mnkr, varav resultatet för Malmö stad
uppgick till + 1 198 mnkr, för bolagen till
+ 273 mnkr och för kommunalförbunden till
-7 mnkr. Justeringar för interna mellanhavanden,
mellan kommunen, bolagen och kommunalförbunden uppgick till - 85 mnkr och bestod i
huvudsak av utdelning inom koncernen (2 mnkr)
mellan bolag i koncernen och förväntad
utdelning (83 mnkr) från bolag till moderbolaget
Malmö Stadshus AB. Kommunfullmäktige har
inte beslutat om någon budget för
kommunkoncernen. Det budgeterade resultatet
för Malmö stad är noll, vilket ger en
budgetavvikelse om + 1 198 mnkr.

I takt med att staden växer genomför
kommunkoncernen stora investeringar i
samhällsservice och stadsutveckling. Under året
har investeringar främst gjorts i lokaler för
grundskola och förskola, i exploateringsområden
samt i den offentliga miljön. Bolagens
investeringar omfattar framför allt bostäder men
även investeringar i vatten- och
avloppsreningsverk. Mer information om
investeringar finns under kapitlet
Investeringsredovisning som börjar på sidan 117.

Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som anger hur
stor andel av koncernens tillgångar som är
finansierade av eget kapital. Utvecklingen av
nyckeltalet beror på förändringen av eget kapital
och tillgångar. För 2020 uppgick soliditeten för
kommunkoncernen till 47%, vilket var samma
som föregående år. Soliditeten inklusive den del
av pensionsförpliktelsen som redovisas som
ansvarsförbindelse uppgår till 38 % vilket är
1 procentenhet högre än 2019. Ansvarsförbindelsen minskar i takt med att anställda tar
ut sin pension.

De sammanlagda intäkterna
(verksamhetsintäkter, finansiella intäkter samt
skatter och generella statsbidrag) för
kommunkoncernen uppgick 2020 till knappt
31 mdkr vilket är en ökning i förhållande till 2019
med 5,1 %. Malmö stads intäkter uppgick till
knappt 27 mdkr och för bolag och
kommunalförbund var intäkterna 5 mdkr.
Justering för koncerninterna intäkter uppgick till
1 mdkr. För Malmö stad ökade intäkterna med
1,2 mdkr eller 4,7 %. För bolagen ökade
rörelsens intäkter med 0,2 mdkr eller 4,5 %.

Det är viktigt att bolagen som ingår i den
kommunala koncernen har en god soliditet, för
att kommunen som ägare inte ska behöva skjuta
till medel om bolagen skulle drabbas av
finansiella svårigheter. Bolagens soliditet visar på

De sammanlagda kostnaderna för
kommunkoncernen uppgick 2020 till knappt
30 mdkr, vilket innebär en ökning med 4,4 %
jämfört med 2019. Kostnaderna för Malmö stad
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goda och stabila mått. Diagrammet visar att
kommunkoncernen under de senaste åren haft en
god och stabil soliditet.

balansomslutningen. Skuldsättningsgraden
uppgick till 53 % och ligger på samma nivå som
föregående år.

Diagrammet illustrerar kommunkoncernens
totala skuldsättning i relation till

45

46

projekt- och utredningsanslag justerades upp med
10 mnkr. Den 27 oktober togs beslut om att av
årets prognostiserade överskott fördela totalt
50 mnkr till fritidsnämnden, kulturnämnden,
funktionsstödsnämnden samt arbetsmarknadsoch socialnämnden. Skatter och generella
statsbidrag budgeterades upp med motsvarande
belopp.

Årets resultat uppgick till + 1 198 mnkr jämfört
med + 10783 mnkr föregående år. Då det för år
2020 budgeterats med ett nollresultat uppgick
även budgetavvikelsen till + 1 198 mnkr. Årets
resultat, justerat för realisationsvinster på
653 mnkr, uppgick till + 545 mnkr vilket innebär
att kommunen uppfyller kravet på ekonomisk
balans. Jämfört med Delårsrapport 2020 har
resultatet för kommunen som helhet försämrats
med 148 mnkr.

Mer detaljerad information finns i tabellen
Tilläggsbudget per nämnd och ekonomisk ram i
driftredovisningen som börjar på sidan 99.
I samband med delårsrapporten per augusti
prognostiserade nämnderna en total
budgetavvikelse om + 971 mnkr, inklusive
överskottet för tekniska nämndens ramar för
exploaterings- och realisationsvinster som
utgjorde 697 mnkr av den avvikelsen. Vid årets
slut uppgick budgetavvikelsen till totalt
+ 1 179 mnkr, varav tekniska nämndens ramar
för exploaterings- och realisationsvinster utgjorde
745 mnkr. Resultatet för nämnderna har därmed
förbättrats med 208 mnkr mellan delårsrapport
och årsbokslut.

Riksdagen beslutade i mars månad 2020 om en
extrabudget vilket innebar 58 mnkr i extra
generella statsbidrag till Malmö. I juni månad
beslutade riksdagen om de under året tidigare
aviserade generella statsbidrag vilket gav Malmö
566 mnkr. Utöver detta har Malmö erhållit
21 mnkr i kompensation för avsättning till
periodiseringsfond. 4
Kommunfullmäktige har vid fyra tillfällen under
året beslutat om att justera budgeten för år 2020.
Skatter och generella statsbidrag har under året
budgeterats upp med 283 mnkr och motsvarande
belopp har fördelats ut till nämnder och bolag.
Vid kommunfullmäktiges sammanträdet 27
februari togs beslut om att budgetera upp
generella statsbidrag med 116 mnkr. Motsvarande
summa fördelades ut till nämnder. Vid
sammanträde 19 mars togs beslut om att
budgetera upp generella statsbidrag med
58 mnkr. Motsvarande summa avsattes under
kommunstyrelsens anslag till förfogande för
vidare fördelning till nämnder. Vid sammanträde
3 juli togs beslut om justering av ramar om
-346 mnkr för nämnder som prognostiserade
överskott i samband med ekonomisk prognos
under våren. Skatter och generella statsbidrag
budgeterades upp med 59 mnkr. Beslut togs
samtidigt om att arbetsmarknads- och
socialnämndens ram samt nämndens särskilda
ram för ekonomiskt bistånd skulle justeras upp
med totalt 395 mnkr. Även kommunstyrelsens

En del av skillnaden mellan delårsprognos och
resultat är hänförbart till effekter av den
pågående pandemin, såsom ej utnyttjade medel
för projekt och utredningar, färre resande med
färdtjänst, stängda besöksanläggningar och ej
genomförda arrangemang. Andra förklaringar är
betydligt färre antal elever än prognostiserat,
enligt den då gällande befolkningsprognosen,
inom gymnasieskola, det kommunala
aktivitetsansvaret och vuxenutbildningen, ökade
statsbidrag och att avsatta reserver för ökade
kostnader inför omvärlds- och
verksamhetsförändringar inte har tagits i anspråk
i planerad omfattning. För ekonomiskt bistånd
beror resultatet på att behovet av ekonomiskt
bistånd inte ökat i den utsträckning som tidigare
beräknats på grund av pandemin samt intäkter
från Migrationsverket som avser tidigare år, till
bland annat nyanlända flyktingar.

Resultatet för år 2019 är justerat i förhållande till årsredovisning 2019. Mer info under Not 1 – Redovisningsprinciper.
Den 3 april antog riksdagen regeringens förslag om att tillfälligt ändra reglerna om periodiseringsfonder så att
egenföretagare som har drabbats hårt till följd av pandemin kan få tillbaka inbetald preliminärskatt. Detta innebär att
kommunernas skatteunderlag minskar och kommunerna kompenseras därför för detta.
3
4
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Under avsnittet Driftredovisning visas en tabell med
en sammanställning över avvikelsen mellan
prognosen i Delårsrapport 2020, som upprättades
för perioden januari–augusti, och det slutliga
bokslutsresultatet per nämnd. Tabellen till höger
visar budgetavvikelsen för olika delar i budgeten.

flyktingar visar på ett underskott vilket till stor
del förklaras av att antalet mottagna flyktingar
blivit väsentligt lägre än budgeterat.
Funktionsstödsnämnden visar ett mindre
överskott.

Verksamheten genererar ett överskott om
624 mnkr. Denna post omfattar nämnderna
(exklusive exploaterings- och realisationsvinster)
samt centrala anslag, kommungemensamma
kostnader samt bidrag till bolag och
kommunalförbund.
Nämnderna redovisar sammantaget ett överskott
om 482 mnkr. De pedagogiska nämnderna har
tillsammans ett överskott på cirka 210 mnkr,
vilket till stora delar förklaras av effekter
hänförda till coronapandemin. Inom gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden medför dessutom
färre antal elever än budgeterat inom
gymnasieskola, det kommunala aktivitetsansvaret
och sfi inom vuxenutbildningen ett överskott på
86 mnkr.

Kommunstyrelsen uppvisar ett överskott om
50 mnkr. De huvudsakliga anledningarna till
avvikelsen är överskott inom styrelsens anslag för
projekt och utredningar, Jobbpakt, IT- och
kommunikationskostnader, personalkostnader,
kurs- och konferenskostnader samt medel som
reserverats för utveckling och utredning.
Övriga nämnder redovisar mindre överskott eller
ett nollresultat. Mer detaljerad information finns
under rubriken Driftredovisning på sidan 99.

De tekniska nämnderna visar totalt ett överskott
om cirka 120 mnkr, varav en del förklaras av
nettoeffekter hänförda till coronapandemin. Den
milda vintern har inneburit lägre kostnader i
tekniska nämnden och servicenämnden. Även de
två nämndernas ramar för rivning och
marksanering visar överskott. Den höga
byggtakten återspeglar sig i ekonomin och för
stadsbyggnadsnämnden har det inneburit ett
större överskott inom bygglovsprocessen.
Nämndens ram för bostadsanpassningsbidrag
lämnar även den ett överskott.

Av verksamhetens överskott består 74 mnkr av
centrala anslag som inte avropats under året. Det
beror bland annat på förseningar i åtgärder där
medel avsatts under kommunstyrelsens anslag till
förfogande. Lägre kommungemensamma
kostnader som kostnader för pensioner och
gemensamma anläggningar förklarar ytterligare
23 mnkr av överskottet.
Posten som avser bidrag till bolag och
kommunalförbund redovisar ett överskott om
drygt 8 mnkr. Avvikelsen beror på att den
samlade effekten av att underskott och överskott
i de olika bolagen inom Malmö stadshus AB var
större än budgeterat.

De tre sociala nämnderna visar sammantaget ett
överskott om knappt 50 mnkr och återfinns
framför allt inom hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och
socialnämnden. Överskottet inom hälsa-, vårdoch omsorgsnämnden förklaras till stor del av
nettoeffekt av coronapandemin.
Arbetsmarknads- och socialnämndens ordinarie
ram samt ramen för ekonomiskt bistånd visar på
överskott och förklaras framför allt av att det
kommunbidragstillskott som nämnden fick i
samband med ekonomisk prognos inte
förbrukats fullt ut. Nämndens ram för statsbidrag

Exploaterings- och realisationsvinsterna uppgår
till 937 mnkr vilket är 697 mnkr högre än
budgeterat. Realisationsvinsterna uppgår till
653 mnkr och förklaras framför allt av ett stort
antal friköp av tomträttsfastigheter. Det relativt
stora antalet friköp av tomträttsfastigheter beror
på att många tomträttsavtal avseende
flerbostadshus som ingicks på 1940-talet löpt ut
under år 2020 och att många tomträttshavare,
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ofta bostadsrättsföreningar, har valt att friköpa
tomträtten.

Finansnettot ger ett underskott gentemot budget
om 215 mnkr. Underskottet förklaras dels av att
utdelning om 95 mnkr från Malmö Stadshus AB
till Malmö stad inte genomfördes under året med
anledning av det prognostiserade överskottet för
kommunen. Den andra förklaringen är kostnader
för förändrade villkor för räntederivat kopplade
till kommunens upplåning. Förändringen innebar
att ränteswappar med negativa marknadsvärden
avslutades i förtid och samtidigt tecknades nya
ränteswappar med samma belopp och löptider
men till lägre räntesatser för kommande år. Detta
gav en negativ budgetavvikelse med 124 mnkr.

I Malmö stads budget 2020 har intäkter från
skatter och generella statsbidrag baserats på
Sveriges kommuner och regioners (SKR)
prognos från oktober 2019. Under året har
skatter och generella statsbidrag budgeterats upp
med 283 mnkr till totalt 20 858 mnkr.
Utfallet för år 2020 har påverkats av effekter
relaterade till coronapandemin. Skatteintäkterna
har blivit lägre än budgeterat. Samtidigt har
kommunen erhållit extra generella statsbidrag
som överstigit skatteintäktsbortfallet.
Totalt överskott för skatter och generella
statsbidrag uppgår till 92 mnkr och förklaras av
att skatteintäkterna blev 378 mnkr lägre än
budgeterat samtidigt som generella statsbidrag
gav en positiv avvikelse om 470 mnkr.
Malmö stads intäkter från generella statsbidrag
och utjämning har ökat med 5,1 % eller drygt
1 mdkr i förhållande till föregående år.
Kostnadsutjämningen är en av fem delar i det
kommunala utjämningssystemet.5 Under 2019
beslutade Riksdagen om ändringar i
kostnadsutjämningen från och med 2020.
Ändringarna syftar till att förstärka den
omfördelningsprofil som kostnadsutjämningen
redan har - där omfördelning sker från
kommuner med i genomsnitt stark
socioekonomi, tät bebyggelse och stor befolkning
till kommuner med svag socioekonomi, gles
bebyggelse och liten befolkning.

Kommunens intäkter uppgick för 2020 till
knappt 27 mdkr, vilket är en ökning med 4,7 % i
förhållande till föregående år. Skatteintäkter och
generella statsbidrag utgör tillsammans knappt
21 mdkr eller 78 % av kommunens totala
intäkter. Diagrammet visar fördelningen mellan
kommunens intäktsposter. Jämfört med
föregående år ökade skatteintäkterna med 1,1 %,
med en oförändrad kommunalskatt på 21,24 %,
och de generella statsbidragen ökade med 14,7 %.
Ökningen av generella statsbidrag beror dels på
ett ökat bidrag i utjämningssystemet, dels på de
tillskott som staten tilldelat kommunerna 2020
bland annat med anledning av coronapandemin.

Förändringarna leder till att Malmös bidrag i
kostnadsutjämningen minskar de närmaste åren.
Minskningen sker dock stegvis över en
fyraårsperiod, till följd av ett införandebidrag till
alla kommuner som förlorar på förändringarna.
Inklusive införandebidrag medför förändringarna
i kostnadsutjämningen att Malmös utfall för år
2020 ligger på samma nivå som för år 2019.

Det kommunala utjämningssystemet består av fem delar: inkomstutjämning, kostnadsutjämning, strukturbidrag,
införandebidrag och regleringspost. Utöver detta finns ett separat utjämningssystem för LSS-kostnader.
5
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Verksamhetens nettokostnader enligt
resultaträkningen uppgår 2020 till 19,6 mdkr,
vilket innebär en ökning med 3,5 % i förhållande
till föregående år. Samtidigt har intäkterna från
skatter och generella statsbidrag ökat med 5,1 %,
vilket medför det överskott på drygt 1 mdkr som
redovisas för kommunen. Diagrammet visar
utvecklingen de senaste tio åren.

Större delen av Malmö stads intäkt genom det
kommunala utjämningssystemet beror på att
kommunen har ett relativt svagt skatteunderlag.
Malmö stads andel av medelskattekraften i riket
var omkring 90 % år 2000 men har sedan dess
minskat och har nu legat på drygt 85 % sedan
2010, vilket framgår av diagrammet. Kommunens
skattekraft för inkomståret 2019 uppgick till
85,7 % av medelskattekraften i riket, vilket är
0,2 procentenheter högre än 2018. Malmös totala
utfall i inkomstutjämningen ökade med drygt 2 %
2020 jämfört med 2019.
Kommunens totala kostnader uppgick för 2020
till totalt 25,5 mdkr, vilket är en ökning i
förhållande till föregående år med 4,4 % eller
drygt 1 mdkr. Kostnadsökningen förklaras främst
av ökade personalkostnader med 0,6 mdkr eller
4,2 %. Fördelningen mellan olika kostnadsslag
inom kommunen framgår av diagrammet. Köp
av tjänster och material, som utgör 31 % av
kostnaderna, utgörs främst av köp av
välfärdstjänster från externa aktörer,
verksamhetskostnader samt lokalkostnader.
Bidrag och transfereringar utgör 7 % och
omfattar framför allt försörjningsstöd och bidrag
till föreningar. Kapital består främst av
avskrivningar men också finansnetto.

I verksamhetens nettokostnader ingår intäkter
från fastighetsförsäljningar och realisationsvinster
med totalt 1,2 mdkr 2020. Rensat från sådana
intäkter uppgår verksamhetens nettokostnader till
20,8 mdkr. Sett över de senaste fem åren uppgår
intäkter från fastighetsförsäljningar och
realisationsvinster till i genomsnitt 0,7 mdkr per
år. Rensat från sådana intäkter är den
underliggande ökningstakten för verksamhetens
nettokostnader i genomsnitt 5,1 % per år de
senaste fem åren. Ökningstakten för intäkterna
från skatter och generella statsbidrag är i
genomsnitt 5,2 % under samma period. Att
nettokostnaderna ökat i en något lägre takt än
skatteintäkter och generella statsbidrag bidrar till
de ekonomiska överskott som kommunen
redovisat de senaste åren. Det medför också att
kommunens utgångsläge är gynnsamt inför
kommande års krympande ekonomiska utrymme.
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realisationsvinster, kostnader för rivning och
marksanering eller finansiering. Totalt har
nämndernas nettokostnader, före justeringar av
kommuninterna poster, ökat med 877 mnkr eller
4,5 % till totalt 20 490 mnkr. Viktiga faktorer
bakom nettokostnadsutvecklingen i samtliga
verksamheter och nämnder är löneökningar, prisoch hyresökningar samt politiska prioriteringar
och satsningar som genomförts under året.
Coronapandemin har också påverkat intäkts- och
kostnadsutvecklingen, bland annat genom ökade
statliga bidrag till verksamheterna men också
genom Malmö stads egna satsningar på bland
annat ökat stöd till stadens förenings- och
kulturliv.

Fördelningen av nettokostnaderna per
verksamhetsområde framgår av
cirkeldiagrammet. Pedagogisk verksamhet, som
omfattar all skola och utbildning från förskola till
vuxenutbildning och svenska för invandrare,
utgör merparten av kommunens verksamhet med
47 % av nettokostnaderna. Vård och omsorg om
äldre och funktionshindrade utgör 25 % av
nettokostnaderna och individ- och
familjeomsorg, inklusive ekonomiskt bistånd,
utgör 16 % av nettokostnaderna. I övrig
verksamhet ingår bland annat politisk
verksamhet, överförmyndarverksamhet,
flyktingmottagande och arbetsmarknadsinsatser.

För pedagogisk verksamhet har nettokostnaderna
sammantaget ökat med 272 mnkr eller 3 % till
totalt 9 455 mnkr 2020. Nettokostnaden har ökat
mest för grundskolan med drygt 6 %. För
gymnasie- och vuxenutbildningen har
nettokostnaden endast ökat med 0,6 % och för
förskoleverksamheten har den minskat med
0,7 %. De förändrade nettokostnaderna är bland
annat en konsekvens av förändringar i Malmös
befolkning, där det blivit fler barn i grundskoleoch gymnasieålder och färre i förskoleålder. Av
tabellen framgår hur mycket av nettokostnadsutvecklingen som beror på volymförändringar till
följd av ett förändrat antal invånare eller
förändrad efterfrågan.

Diagrammet ovan bygger på verksamhetens
nettokostnader enligt resultaträkningen. Nedan
beskrivs nettokostnadsutvecklingen i nämndernas
verksamheter. Här ingår även finansiella poster
såsom internränta samt kostnader för politisk
verksamhet och administration på nämndsnivå.

Satsningar på kvalitetshöjande åtgärder, IT,
läromedel, skolbibliotek och förskolornas
utemiljöer är andra exempel på händelser som
bidragit till ökade nettokostnader.
Bidragsintäkterna i de pedagogiska
verksamheterna har ökat med cirka 17 %, vilket
bidragit till en lägre nettokostnadsutveckling.
Intäkterna har påverkats av det statliga tillskottet
för coronapandemin, men också av lägre bidrag
från migrationsverket till följd av ett minskat
antal nyanlända elever.

Tabellen visar nettokostnadsutvecklingen per
verksamhetsområde eller nämnd.
Nettokostnadsutvecklingen i tabellen omfattar
inte intäkter från fastighetsförsäljningar och
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För verksamheten inom de tre sociala nämnderna
har nettokostnaderna ökat med totalt 369 mnkr
eller drygt 4 % till totalt 8 834 mnkr 2020. Störst
är nettokostnadsökningen inom arbetsmarknadsoch socialnämnden med 12,5 %, medan
funktionsstödsnämndens nettokostnad ökar med
6,7 % och hälsa-, vård- och omsorgsnämndens
med 2,7 %. Tabellen visar förändringarna av
relevanta volymer för några av de verksamheter
som ligger inom de tre sociala nämndernas
ansvarsområden. Inom omsorgen om äldre och
funktionshindrade har efterfrågan på vissa
insatser minskat bland annat till följd av att
brukare tackat nej eller avböjt insatser under
pandemin. Inom individ- och familjeomsorgen
ökar institutionsplaceringarna vilket förklarar
drygt hälften av arbetsmarknads- och
socialnämndens nettokostnadsökning.

verksamheterna har ökat med totalt 108 mnkr
eller 11,8 %. Orsaken är bland annat att ansvaret
för färdtjänstverksamheten förts över till tekniska
nämnden från kommunstyrelsen.
Nettokostnaderna påverkas också av ökade
investeringsvolymer som leder till ökade kapitaloch personalkostnader samt nedskrivningar av
anläggningstillgångar.

Under året uppgick investeringarna till totalt
2 166 mnkr vilket är lägre än föregående år. Det
är också lägre än budgeterat. Den totala
avvikelsen mot budget uppgår till 659 mnkr.
Under de senaste fem åren har den
genomsnittliga investeringsvolymen uppgått till
2 288 mnkr per år.

Efterfrågan på personlig assistans har ökat under
2020 men i en betydligt lägre takt än under
föregående år. För ekonomiskt bistånd har
pandemin inte haft den effekt på kostnaderna
som befarades tidigare under 2020, bland annat
till följd av förändringar inom a-kassa och
bostadsbidrag, och nettokostnadsökningen ligger
därför i nivå med förändringen av det
genomsnittliga antalet hushåll per månad som
erhåller bistånd.

Investeringar binder upp kommunens kapital och
medför driftskostnader för verksamheten.
Diagrammet nedan visar utvecklingen av
investeringarna i relation till verksamhetens
kostnader, beräknat som femårsgenomsnitt för
att jämna ut tillfälliga svängningar. Som framgår
av diagrammet har investeringsvolymen som
andel av verksamhetens kostnader varit relativt
oförändrad de senaste åren. Under 2020 var
förhållandet mellan investeringar och
verksamhetskostnader 8,5 %.

Nettokostnaderna för kultur- och
fritidsverksamheten har ökat med 79 mnkr eller
7,4 %, vilket framför allt förklaras av minskade
intäkter och ökat stöd till kulturverksamheter och
föreningar till följd av pandemin. Under 2019
fanns ett antal externa bidrag till verksamheten,
såsom statsbidrag för gratis sommaraktiviteter för
barn, som inte kvarstår 2020.
Området infrastruktur och miljö omfattar
tekniska nämnden, miljönämnden och
stadsbyggnadsnämnden. Nettokostnaden för

Malmö stad investerar i exploateringsförberedande arbete, infrastruktur och andra
satsningar i den fysiska miljön samt i
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verksamhetslokaler och olika typer av utrustning.
Tekniska nämnden och servicenämnden är de
nämnder i Malmö stad som har störst
investeringsvolym. Servicenämndens
investeringar, som främst innefattar
verksamhetslokaler, uppgick under året till
1 160 mnkr vilket är 340 mnkr lägre än beviljad
ram. Utfallet beror på flera orsaker såsom att
projekt skjutits framåt i tiden, att projekt stoppats
eller att projekt blivit dyrare alternativt billigare
än budgeterat. Tekniska nämndens investeringar,
som består av insatser i stadens fysiska miljö,
uppgick till 911 mnkr under året. Det är
122 mnkr lägre än beviljad ram. Avvikelsen
förklaras främst av förskjutningar framåt i tiden
för olika projekt.

varit att upplåningen minskat och andelen som
finansieras via skatter och försäljningar har ökat.

Räntebärande nettofordran/nettoskuld består av
placerade och utlånade medel minus upptagna
lån. Storleken på räntebärande
nettofordran/nettoskuld visar hur mycket
kommunen har behövt låna för att finansiera sina
investeringar. Det beror i sin tur framför allt på
hur stora investeringarna blev och storleken på
resultatet. Kommunens räntebärande nettoskuld,
vari även pensionsavsättningen ingår, är lägre än
föregående år och uppgår till 1 299 mnkr. Höga
resultat och relativt oförändrade
investeringsnivåer de senaste åren har inneburit
att behovet av upplåning har varit lågt.

Samtliga nämnder har investerat mindre än den
anslagna investeringsramen. Hälsa, vård och
omsorg har investerat knappt hälften av sin
investeringsram. Investeringarna har skjutits på
framtiden på grund av coronapandemin.
Kommunstyrelsen har investerat drygt 30 mnkr
mindre än investeringsramen. Avvikelsen ligger
främst inom digital infrastruktur och lokala
datanät. Arbetsmarknads- och socialnämnden har
endast nyttjat en tredjedel av investeringsramen.
Kulturnämnden erhöll under hösten 1 mnkr extra
i investeringsmedel då prognosen i
delårsrapporten visade på ett överskridande med
1 mnkr. Utfallet blev dock 21,5 mnkr vilket är
under den budgeterade investeringsramen på
22 mnkr.
Årets försäljningar har uppgått till sammanlagt
1 174 mnkr, vilket var 270 mnkr högre än under
föregående år. 463 mnkr avsåg försäljning av
exploateringsfastigheter och 711 mnkr
tomträttsfastigheter.

Soliditeten visar hur stor del av kommunens
tillgångar som finansierats med eget kapital och
är ett mått på det långsiktiga finansiella
handlingsutrymmet. Soliditetsutvecklingen beror
på förändringen av eget kapital och tillgångar.
Soliditeten vid årets slut uppgick till 46 % vilket
är på samma nivå som för de senaste två åren.
Den bibehållna soliditeten förklaras av att
samtidigt som låneskulden ökar så ökar det egna
kapitalet procentuellt lika mycket som
tillgångssidan. Soliditeten inklusive den del av
pensionsförpliktelsen som redovisas som
ansvarsförbindelse uppgår till 34 % vilket är

Investeringar kan finansieras på tre sätt:
skattefinansiering genom överskott i
verksamheten, genom försäljning av tillgångar
eller genom minskade finansiella tillgångar/ökade
skulder. Årets investeringar uppgår till drygt
2,2 mdkr och finansieras främst av skattemedel
(67%) resterande del finansieras av försäljning.
Trenden de senaste åren framgår av diagrammet i
form av rullande femårsgenomsnitt. Trenden har
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1 procentenhet högre än 2019.
Ansvarsförbindelsen minskar i takt med att
anställda tar ut sin pension.

kostnad. Denna kostnad uppgick under året till
308 mnkr.

Diagrammet nedan visar soliditetens utveckling
de senaste fem åren. Skuldsättningsgraden är ett
mått på relationen mellan skulder och eget
kapital. Vid årets slut uppgick
skuldsättningsgraden till 54 % vilket är på samma
nivå som de två föregående åren. Diagrammet
nedan visar skuldsättningsgradens utveckling och
fördelning de senaste fem åren.

Kommunfullmäktige har fastställt ett finansiellt
mål att Malmö stad ska ha en hållbar ekonomisk
utveckling. Målet är långsiktigt och avser att
trygga en hållbar ekonomisk utveckling över tid.
Hållbarheten i ekonomin mäts genom att följa tre
indikatorer. Utifrån den redovisade utvecklingen
av de tre indikatorerna kan den ekonomiska
utvecklingen beskrivas som hållbar baserat på att
samtliga indikatorer ligger inom den budgeterade
nivån. Indikatorerna beskrivs nedan.
Av årets kostnader utgjordes 1 186 mnkr av
pensionskostnader. Tabellen visar de olika
delarna av pensionskostnaderna och hur de
förändrats jämfört med föregående år. Den
avgiftsbestämda ålderspensionen har ökat med
26 mnkr mellan åren. Detta beror främst på att
lönesumman har ökat för anställda födda 1986
eller senare vilka omfattas av ett helt
avgiftsbestämt system. Då kommunen redovisar
pensionsförpliktelser enligt den så kallade
blandmodellen6 redovisas utbetalningar av
pensionsförpliktelser7 intjänade före 1998 som en

Årets resultat ska uppgå till minst ett nollresultat
Inriktningen är att resultatet över tid ska uppgå
till 1 % av skatter, generella statsbidrag och
utjämning. För 2020 är den budgeterade nivån på

Blandmodellen innebär att pensionsförmåner som intjänats före år 1998 redovisas som ansvarsförbindelse, utanför
balansräkningen, medan pensionsförmåner som intjänats från och med 1998 redovisas som avsättning inom
balansräkningen.
6
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indikatorn ett nollresultat. Det redovisade
resultatet uppgår till 5,7 %.

för bland annat förmånsbestämd ålderspension
redovisas i balansräkningen med totalt 2 338
mnkr. Ansvarsförbindelsen uppgår till 4 914
mnkr och består till största del av pensioner som
intjänats fram till 19988. Detta betyder att 68 %
av Malmö stads pensionsförpliktelse ligger
utanför balansräkningen. Totalt har förpliktelsen
under året ökat med 53 mnkr. Hela förpliktelsen
har återlånats för att därigenom finansiera del av
kommunens samlade tillgångar.

Räntebärande nettolån ska uppgå till högst 30 % av
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.
Lånekvoten visar nettolånen i förhållande till
intäkterna från skatter, utjämning och generella
bidrag. För 2020 har räntebärande nettolån
budgeterats till 638 mnkr, vilket ger en lånekvot
på -3,1 %. Vid årets slut redovisas istället en
nettotillgång om 1 039 mnkr vilket ger en lånekvot
om 5 %. Det positiva utfallet förklaras framför
allt av årets resultat samt lägre investeringsnivå än
budgeterat.

Till följd av kommunallagens krav på riktlinjer
för förvaltning av medel avsatta för
pensionsförpliktelser beslutade
kommunfullmäktige 1999 att medel avsatt för
pensionsförpliktelser som förvaltas av Malmö
stad ska återlånas, vilket innebär att medlen
används i den egna verksamheten. Malmö stad
har därmed inga egna placerade pensionsmedel.

Relationen mellan finansnetto samt avskrivningar och
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ska
följas.
Den redovisade kapitalkostnadsnivån för år 2020
uppgår till 6,9 % att jämföra med budgeterad nivå
om 5,3 %. Den relativt höga andelen för 2020 är
av engångskaraktär och en effekt av lägre
finansnetto på grund av förtidsinlösen av
swappar, uppskjuten utdelning från Malmö
Stadshus AB samt högre avskrivningar.

Pensioner intjänade från och med 1998 inbetalas
som tjänstepensionsförsäkring till upphandlat
pensionsförsäkringsbolag och arbetstagaren väljer
själv en pensions- eller fondförsäkring som
pensionsavgiften ska betalas till.
Av tabellen nedan framgår kommunkoncernens
och Malmö stads totala pensionsförpliktelser i
balansräkningen och ansvarsförbindelsen.

Malmö stad har pensionsförpliktelser till anställda
och före detta anställda som uppgår till
7 252 mnkr, inklusive särskild löneskatt. Skulden

8
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Kreditvärdigheten är en viktig faktor som ökar
tillgängligheten till kapital på de internationella
marknaderna där Malmö stad är verksam.
Kreditbetyget påverkar även prissättningen på
upplåningen och möjligheten att låna kapital på
längre löptider. Malmö stad har sedan 2011 det
högsta kreditbetyget, AAA, från Standard &
Poor´s (S&P). I november 2018 satte S&P
Malmö stads AAA betyg på så kallad ”negativ
utsikt”. Innebörden av negativ utsikt är det finns
en ökad risk att S&P sänker Malmö stads
kreditbetyg.

Malmö stads finanspolicy gäller endast för
nämnder, helägda bolag och kommunalförbund.
Stadens delägda bolag har i förekommande fall
egna finanspolicys.
Koncernens totala externa upplåning uppgick vid
årsskiftet till 16 188 mnkr, vilket är en ökning
med 1 290 mnkr jämfört med samma tidpunkt
förra året. Kommunens nettolåneskuld uppgick
till årsskiftet -1 299 mnkr, vilket är en minskning
av skulden med 402 mnkr jämfört med samma
tidpunkt förra året.

Malmö stad hanterar likviditeten genom en
gemensam koncernkontostruktur där
kommunens, de helägda bolagens och
kommunalförbundens kassaflöden samlas.

Malmö stad och de helägda bolagens
finansverksamhet regleras i kommunfullmäktiges
finansiella föreskrifter samt i kommunstyrelsens
finanspolicy.

Malmö stad ska hålla en hög betalningsberedskap
genom likviditetsreserver om minst 500 mnkr,
tillgängliga genom bekräftade lånelöften eller
genom egen likviditet. Likviditetsreserven ska
även minst uppgå till summan av externa skulder
med förfall inom 12 månader samt 50 % av det
prognostiserade nyupplåningsbehovet för de
kommande 12 månaderna.

Finansverksamheten samordnas i kommunens
internbank. Samordningen sker för kommunen,
dess helägda bolag och kommunalförbund.
Målsättningarna med samordningen är att
säkerställa betalningsförmågan, skapa lägre totala
upplåningskostnader, nyttja stordriftsfördelar och
bättre hantera finansiella risker.
Inom ramen för kommunfullmäktiges finansiella
föreskrifter ansvarar internbanken för
kapitalförsörjning och likviditetsplanering samt
genomför upplåning genom emissioner av
kommunobligationer, kommuncertifikat samt
genom upptagande av bilaterala lån.
Internbanken vidareutlånar kapital till de helägda
bolagen och kommunalförbund.
Överskottslikviditet placeras på bank. En
förutsättning för detta tillvägagångssätt är att
staden har etablerade låneprogram, upparbetade
marknadsrelationer och nödvändiga finansiella
avtal.

Per 2020-12-31 uppgick kommunens
likviditetsreserv till 10 005 mnkr, varav
1 802 mnkr utgjordes av likvida medel på
bankkonto. Skulder med kapitalförfall inom 12
månader uppgick till 3 693 Mkr.
Kommunkoncernens totala externa upplåning
uppgick vid årsskiftet 2020 till 16,1 mdkr
(14,9 mnkr) (not 21). Låneskulden har därmed
ökat med 1,2 mdkr sedan föregående år. Förutom
obligations- och certifikatlån samt bilaterala lån
ingår också finansiell leasingskuld i den totala
koncernlåneskulden.
Malmö stads andel av upplåningen utgörs av
14,2 mdkr (13,2 mdkr) vilken även inkluderar ett
ränte- och amorteringsfritt lån från VA-Syd
avseende aktiekapital i Sydvatten AB om
141 mnkr. Internbanken använder sig av
nedanstående låneprogram för
kapitalanskaffning.
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Den genomsnittliga återstående löptiden för
Internbankens externa låneskuld uppgick vid
årsskiftet till 2,6 år (2,8 år).

Malmö stads utlåning till bolag och
kommunalförbund uppgick per 2020-12-31 till
13,4 mdkr (12,4 mdkr). All utlåning från
Internbanken sker till marknadsmässiga villkor.

Hållbar finansiering är en allt viktigare trend i
kapitalmarknaden. I slutet av 2017 upprättade
Malmö stad ett grönt ramverk för miljö- och
klimatfrämjande investeringar. Ramverket är
kopplat till stadens kapitalmarknadsprogram för
obligationsupplåning. Genom gröna obligationer
kan staden attrahera en växande skara långivare
som önskar återrapportering om hur det kapitalet
använts. Obligationerna finansierar investeringar
som uppfyller kraven i Malmö stads ramverk för
gröna obligationer. Malmös gröna ramverk
rymmer åtta kategorier investeringar. Under 2020
gav Malmö stad ut en grön obligation till ett
värde av 300 mnkr. Per 2020-12-31 uppgår
Malmös stads gröna obligationer till 4,35 mdkr
vilket motsvarar 30 % (31 %) av stadens totala
upplåning och 41 % (41 %) av stadens
obligationsupplåning.

Risker förenade med stadens finansiella
verksamhet hänför sig huvudsakligen till
ränterisk, finansieringsrisk, motpartsrisk samt
valutarisk.
Riskexponeringen avseende finansiella poster
mäts löpande i Malmö stads finanssystem. Varje
månad upprättas och tillställs kommunstyrelsen
arbetsutskott en finansiell rapport med
sammanställning över räntebärande tillgångar och
skulder samt en riskavstämning.

Med stadens ränterisk menas risken för att en
snabb förändring av marknadsräntorna påverkar
stadens finansnetto negativt. Ränteriskhantering
syftar till att undvika stora och snabba genomslag
i finansnettot.
Ränterisk för Malmö stad uppstår i samband med
upp- och utlåning samt vid placeringar, såväl mot
extern motpart som inom koncernen. Malmö
stads utlåning sker uteslutande inom koncernen,
frånsett ett fåtal små lån till föreningar. Ränterisk
för kommunkoncernen uppstår vid upplåning
och placeringar.
En förändring av räntan med 1 procentenhet
påverkar Malmö stads finansnetto de kommande
12 månaderna med  5,3 mnkr.
Derivatinstrument används i syfte att ränte- och
valutasäkra underliggande lån. Malmö stads
derivatportfölj, inklusive koncerninterna derivat,
uppgick per 2020-12-31 till 14,3 mdkr (14,7
mdkr), varav 2,8 mdkr (4,6 mdkr) avser
valutasäkring av utlandslån. Kommunkoncernens
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derivatportfölj uppgick per 2020-12-31 till
9,6 mdkr (10,7 mdkr). Malmö stads
marknadsvärde översteg det nominella värdet
med 94 mnkr varav 130 mnkr avser derivat som
tecknats av MKB. Kommunkoncernens
marknadsvärde understeg det nominella värdet
med 36 mnkr. Marknadsvärdena har inte
påverkat resultatet vare sig för Malmö stad eller
kommunkoncernen, eftersom Malmö stads och
kommunkoncernens hantering av räntederivat
bedöms uppfylla kraven på effektiv säkring av
ränterisk enligt Rådet för kommunal redovisning
(RKR) och K39.

via olika kapitalmarknadsprogram för
obligationer och certifikat samt genom
upptagande av bilaterala lån.

Med motpartsrisker avses risken för att den
motpart med vilken kommunen har en placering
eller ett derivatavtal inte kan fullfölja de
förpliktelser som avtalet innebär.
Likviditeten placeras främst på bankkonto men
kan även placeras i värdepapper utgivna av
svenska staten, svenska kommuner,
kreditmarknadsinstitut och företag.
Beloppsbegränsningar per kreditmarknadsinstitut
och företag innebär att väsentliga koncentrationer
av motpartsrisk undviks.

Med finansieringsrisk avses risken att vid någon
tidpunkt inte ha tillgång till, eller endast mot en
ökad kostnad, ha tillgång till medel för
betalningar.

Kommunen är genom finansiella derivatavtal
exponerad för en risk att en motpart inte kan
fullgöra sina förpliktelser. Motparterna är såväl
svenska som internationella banker.
Kommunstyrelsens finanspolicy föreskriver att
den samlade risken gentemot en enskild bank inte
får överstiga specifika gränsvärden beroende på
motpartens kreditbetyg.

I syfte att minska Malmö stads finansieringsrisk
för upplåning skall löptiderna för kapitalförfall
för upplåning spridas över åren. Som ett led i att
sprida riskerna får högst 40 % av låneskulden
förfalla inom en enskild 12 månaders period.
Genom att likviditetsreserven minst bör uppgå
till summan av externa skulder med förfall inom
12 månader samt 50 % av det prognostiserade
nyupplåningsbehovet för de kommande 12
månaderna, så skapas en hög
betalningsberedskap.

I december 2020 stängde Malmö stad
ränteswappar till ett nominellt värde av
4 615 mnkr. I samtliga ränteswappar betalade
Malmö stad fast ränta. Parallellt med stängningen
ingick Malmö stad nya ränteswappar på identisk
löptid med samma belopp och identisk räntebas
och där staden betalar fast ränta. Den enda
skillnaden mellan de gamla och de nya
ränteswapparna är den fasta räntan som
anpassades till för den dagen marknadsmässiga
villkor.

Under 2021 har kommunkoncernen låneförfall
på 3,7 mdkr samt nyupplåningsbehov på 1,7
mdkr. För att täcka dessa finansieringsbehov
finns 8,2 mdkr i tillgängliga löften och 1,8 mdkr i
likviditet, dvs totalt 10 mdkr. Malmö stads
naturliga sätt att lösa finansieringsfrågan är dock
99

Kategori 3 är huvudregelverket när företagen ska upprätta en årsredovisning.
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säkrats genom valutaswappar och terminer, som
omvandlar lånen och räntan till SEK. Utöver
ovanstående valutasäkrade lån har kommunen
endast ett transaktionskonto i euro. Valutarisken
bedöms därför vara obetydlig.

Med valutarisk avses risken för att staden drabbas
av ökade kostnader eller minskade intäkter till
följd av valutakursförändringar. Enligt
kommunstyrelsen finanspolicy ska valutarisker
som uppkommer då staden lånar eller placerar i
utländsk valuta säkras omedelbart. Per
2020-12-31 hade kommunen upplåning i utländsk
valuta om 2,8 miljarder SEK. Valutariskerna har

Per 31 december förekommer inga avvikelser
mot finanspolicyn.
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Balanskravet innebär att kommuner och regioner inte får besluta om en budget där kostnaderna överstiger intäkterna. Om
resultatet vid årets slut ändå blir negativt måste det kompenseras med överskott inom tre år. En så kallad
balanskravsutredning genomförs varje år för att fastställa om balanskravet är uppfyllt. Balanskravet gäller kommunen som
juridisk enhet och inte den kommunala koncernen.
kommunen kunna använda medel ur
resultatutjämningsreserven under dessa år för att
utjämna intäkterna över konjunkturcykeln. En
förutsättning är att medlen används för att
balansera ett negativt balanskravsresultat.

Resultaträkningen utgör underlag för avstämning
mot kommunallagens krav på ekonomisk balans.
Enligt gällande regelverk ska realisationsvinster
frånräknas årets resultat i balanskravsutredningen. Årets realisationsvinster uppgår till
653 mnkr och förklaras framför allt av vinster
från försäljning av fastigheter som tidigare
upplåtits med tomträtt. Resultatet för år 2020,
justerat enligt kommunallagens krav, uppgår till
+ 545 mnkr. Enligt kommunallagen finns en
möjlighet att avsätta positiva resultat till
resultatutjämningsreserven (RUR). Reserven kan
disponeras kommande år om skatteintäkterna
påverkas negativt till följd av en försvagad
konjunktur.
Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer kan
avsättning ske då resultatet överstiger 1 % av
skatter, generella statsbidrag och utjämning vilket
motsvarar 210 mnkr för år 2020. Under dessa
förutsättningar kan 545 mnkr minus 210 mnkr,
det vill säga 335 mnkr avsättas till
resultatutjämningsreserven.

Av tidigare års redovisade resultat har
3 789 mnkr reserverats i en
resultatutjämningsreserv avsedd att täcka negativa
resultat som uppstår till följd av en svag
intäktsutveckling i en lågkonjunktur.

I Malmö stads budget för 2021 kommer
320 mnkr att disponeras ur resultatutjämningsreserven. Enligt SKR:s bedömning i december
2020 kommer skatteintäkterna under åren 2021–
2024 ha en lägre ökningstakt än den
genomsnittliga ökningen de senaste 10 åren,
utom för år 2022. Skulle så bli fallet kommer

I årets bokslut föreslås att ytterligare 335 mnkr
avsätts till resultatutjämningsreserven. Vid
ingången av år 2021 kommer resultatutjämningsreserven uppgå till 4 124 mnkr.
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Kommunkoncernens medarbetare är avgörande för att ge Malmöborna en god service. Det är medarbetarnas kompetens och
engagemang som skapar en verksamhet av god kvalitet. Året som gått har präglats av coronapandemin med ökad
sjukfrånvaro, förändrade förutsättningar i verksamhet och arbetsmiljö med stora utmaningar som följd10. I avsnittet ges en bild
av utvecklingen avseende anställning och arbetstid, personalvolym, kompetensförsörjning, arbetsmiljö och hälsa, sjukfrånvaro,
ledarskap samt lön och personalkostnader. Uppgifter för bolagen finns inte framtagna för 2018 och tidigare. Alla siffror för
bolagen är beräknade utifrån ägarandel.
förvaltningarna var 89 % medan andelen i
bolagen var något lägre med 85 %.

Den kommunala koncernen, med förvaltningar
och bolag tillsammans, hade 28 750 anställda i
december11, en ökning med drygt 750 jämfört
med december 2019. I förvaltningarna ökade
antalet medarbetare med 800, till 27 050 anställda
medan bolagens anställda minskade med knappt
50 till 1 700. Inom stadens förvaltningar har
ökningen av antalet anställda varit främst inom
funktionsstöd, grundskola och hälsa-, vård och
omsorg. Några av de yrkesgrupper som har ökat
mest är grundskollärare, vårdbiträde och
undersköterska samt stödpedagog.

Andelen medarbetare som har en anställning på
heltid var 89 % i den kommunala koncernen, en
ökning med 3 procentenheter sedan 2019.
Knappt 90 % av kvinnorna och 87 % av männen
hade en heltidsanställning.

Inom kommunkoncernen var 73 % av de
anställda kvinnor. I förvaltningarna var det 75 %
och i bolagen 41 % kvinnor. Andelen i bolagen
har minskat med 1 % men är i övrigt oförändrat.

I budget 2020, i inriktningen till
kommunfullmäktigemål En god organisation, anges
att Malmö stad ska vara en bra arbetsgivare för
alla medarbetare och ge en bra och likvärdig
service till alla Malmöbor. Det anges vidare att
arbetslivet ska vara långsiktigt hållbart och en god
arbetsmiljö och trygga anställningar ska vara en
självklarhet. I inriktningen framgår även att andelen heltidsanställda ska öka och att kvinnor och
män ska kunna delta i arbetslivet på samma
villkor och det ska vara möjligt att förena
föräldraskap och förvärvsarbete.

I förvaltningarna var andelen deltidsanställda
högst i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen,
funktionsstödsförvaltningen och
kulturförvaltningen. Högst andel deltidsanställda
finns det i yrkeskategorierna vårdbiträde,
stödassistent och undersköterska.

Andelen tillsvidareanställda i den kommunala
koncernen var i december 2020 89 %. Andelen
tillsvidareanställda har legat på en relativt
oförändrad nivå sedan 2019. Andel i

Personalvolym är det genomsnittliga antalet
tillsvidare-, visstid- och timanställda för året,
omräknat till antal årsarbetare. Förvaltningarna
ökade med nästan 570 årsarbetare under 2020, till
27 000. Bolagen rapporterar en personalvolym på

Under året var andelen timavlönade i
förvaltningarna 5,2 % vilket är oförändrat jämfört
med föregående år.

Fördjupad information om och uppföljning av Malmö stads personalpolitiska mål och övergripande
personalområden för den kommunala verksamheten presenteras i Personalredovisning 2020.
11 Tillsvidareanställda och visstidsanställda
10
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knappt 1 700 årsarbetare. Den kommunala
koncernens totala personalvolym utgjorde knappt
28 700 under året.

Coronapandemin har haft stor inverkan på
Malmö stads kompetensförsörjning och
arbetsmarknaden i stort. Personalomsättningen
har under året sjunkit med 2,3 % jämfört med
2019. Den låga personalomsättningen har
resulterat i färre utannonserade tjänster och fler
sökande kandidater till de utannonserade
tjänsterna.
Coronapandemin har medfört att flera insatser
inom kompetensförsörjningsområdet har
organiserats om till att genomföras digitalt.
Exempelvis rekryteringsintervjuer,
utvecklingsarbete och arbetsmarknadsmässor.
Pandemin har tydliggjort, förändrat och förflyttat
behovet av kompetens i takt med verksamhetens
förändrade behov. Exempel på detta är lärarnas
kompetens vid digital undervisning, digital
kompetens till följd av mer arbete hemifrån för
vissa yrkesgrupper samt ökad komplexitet och
behov av tydlighet inom hälsa-, vård-, och
omsorgsförvaltningen som medfört ett behov av
högre kompetensnivåer och mer kontinuitet i
bemanningen.

Sedan 2012 har antalet årsarbetare i
förvaltningarna ökat med knappt 5 800.
Huvuddelen av dessa finns inom utbildning,
äldreomsorg och funktionsstöd. Ökningen beror
i stor utsträckning på en ökande befolkning och
därmed större behov av service.

Även för bolagen har coronapandemin inneburit
förändringar. I vissa yrkesgrupper har det
inneburit hemarbete, för andra förändrade rutiner
och för vissa omställningar eller uppsägning.
Bolagen rapporterar generellt att förändringarna
har gått bra och att förändrade rutiner i många
fall bidragit till utveckling och innovation i
verksamheten. Flera bolag rapporterar att de har
kunnat tillsätta tidigare vakanta tjänster med
kvalificerade sökande.

Möjligheterna att försörja Malmö stad med rätt
kompetens har varit en angelägen fråga under
flera år. Malmö stads nämnder arbetar sedan
2016 med ett ledningssystem för
kompetensförsörjning som lägger grunden för ett
strukturerat, gemensamt, strategiskt och
systematiskt kompetensförsörjningsarbete.
Inom flera övergripande områden arbetar Malmö
stad gemensamt för att påverka kompetensförsörjningen med ett stort fokus på att attrahera
och behålla medarbetare. Till exempel genom
arbetsmiljöarbete för att skapa förutsättningar för
attraktiva anställningar och arbetsplatser, genom
en lönebildning där det sker prioriteringar med
tydliga kopplingar till bland annat kompetensutmaningen och genom återkommande
ledarutvecklingsinsatser och kompetenshöjande
åtgärder.

2020 har präglats av intensivt arbetsmiljöarbete i
Malmö stads verksamheter. Coronapandemin har
i hög grad påverkat arbetet och utmanat
organisationens förmåga till snabb omställning
och nya arbetssätt. Nämnderna och bolagen har
arbetat intensivt med att skapa trygghet och
tydlighet avseende riskbedömningar, rutiner och
hantering gällande pandemin. Bolagen
rapporterar att coronapandemin i stor
utsträckning har påverkat arbetsmiljön under året
och att olika insatser gjorts för att säkerställa en
god arbetsmiljö.

Det sker ett sammanhållet arbete vad gäller
medel från omställningsfonden för
genomförande av flera kompetenshöjande
åtgärder. Cirka 17 mnkr har använts för
kompetenshöjande insatser i Malmö stad sedan
2016.
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I stadens förvaltningar har antalet anmälningar
avseende Allvarligt tillbud utan personskada ökat
jämfört med föregående år. Eftersom exponering
av misstänkt eller konstaterad Covid-19 skulle
anmälas som allvarligt tillbud under 2020 bedöms
pandemin vara förklaringen till ökningen av
antalet allvarliga tillbud under året.

vård- och omsorgsförvaltningen och
funktionsstödsförvaltningen har sedan tidigare
även den högsta sjukfrånvaro i staden. Ett flertal
förvaltningar med framförallt administrativa
uppdrag har en oförändrad eller minskad
sjukfrånvaro under 2020.
De totala sjuklönekostnaderna för 2020 i
förvaltningarna uppgick till 410 mnkr
(287,5 mnkr 2019). Kostnaderna för den korta
sjukfrånvaron (dag 1–14) motsvarade 383 mnkr
(93 % av de totala sjuklönekostnaderna).

Sjukfrånvaron i Malmö stad och övriga landet har
ökat under året. I förvaltningarna var
sjukfrånvaron 7,9 % vilket var en ökning med 1,5
procentenheter. Majoriteten av bolagen
rapporterar en sjukfrånvaro på mellan 2 och 8 %.

Ett väl fungerande ledarskap är viktigt för att
möjliggöra en arbetsmiljö där samtliga
medarbetare känner motivation, engagemang och
delaktighet. I Malmö stad genomförs
återkommande kommunövergripande aktiviteter
för att ta tillvara och stimulera intresset för
ledarskap, kvalitetssäkra chefsrekryteringen,
introducera, utveckla och motivera chefer för ett
hållbart ledarskap.

Coronapandemin bedöms vara orsaken till att
den tidigare trenden med svagt nedåtgående eller
jämn sjukfrånvaro brutits. Både mäns och
kvinnors sjukfrånvaro har ökat under året. Det är
framförallt den korta sjukfrånvaron som har ökat
vilket stödjer antagandet om att det är
coronapandemin som förklarar sjukfrånvarons
ökning under 2020.

Malmö stad kommunkoncern har drygt 1 660
chefer, varav 68 % är kvinnor. I förvaltningarna
finns knappt 1 490 chefer, varav 71 % är kvinnor.
Bolagen har 170 chefer, där 37 % är kvinnor.
Jämfört med 2019 är dessa andelar oförändrade
för den kommunala koncernen.
Chefstätheten (det vill säga antalet medarbetare
per chef) är en viktig faktor för att uppnå ett
välfungerande ledarskap i organisationen. Under
2020 var den genomsnittliga chefstätheten i
Malmö stads förvaltningar 18,5 medarbetare per
chef (2019: 18,3). Genomsnittet för chefer som
är kvinnor (19,4) var högre än för män (16,1).
Under året som gått har det pågått insatser för att
öka chefstätheten, stärka stödfunktioner och
ledningsorganisationen.

När coronapandemin bröt ut i mars 2020 steg
sjukfrånvaron snabbt för att sedan sjunka något.
Under hösten steg återigen sjukfrånvaron i takt
med den kraftigt ökade smittspridningen i Skåne.
Förvaltningarnas sjukfrånvaro har påverkats i
olika grad av coronapandemin. Hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen, förskoleförvaltningen och
grundskoleförvaltningen samt
funktionsstödsförvaltningen har haft den största
ökningen under året. Dessa fyra förvaltningar står
för över 70 % av Malmö stads anställda och
påverkar därmed stadens totala sjukfrånvaro i
stor utsträckning. Förskoleförvaltningen, hälsa-,

I inriktningen för lönebildning 2020 anges att
Malmö stad ska vara en bra arbetsgivare för alla
medarbetare där lönestruktur och
anställningsvillkor för stadens yrken skapar goda
förutsättningar för att kunna behålla, utveckla
och rekrytera engagerade medarbetare och rätt
kompetens.
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Löneöversynen 2020 präglades av den pågående
avtalsrörelsen. Det fanns gällande centrala avtal
som omfattade ett antal förbund vilket skapade
förutsättningar att betala ut löner för
avtalsområdena för dessa i april 2020 med något
undantag. För övriga förbund slöts de centrala
avtalen sent under hösten vilket ledde till att
Malmö stad kom överens med respektive parter
om att skjuta upp utbetalningen av nya löner till
efter årsskiftet.

Personalkostnaderna i kommunen uppgick för
2020 till 14 211 mnkr (13 643 mnkr) vilket är en
ökning med 568 mnkr jämfört med föregående
år. Personalkostnaderna omfattar lön, sociala
avgifter och pensionskostnader.
Personalkostnadernas andel av kommunens
totala kostnader har successivt ökat och uppgick
2020 till 55,9 % (55,8 %).

I förvaltningarna var det genomsnittliga
löneutfallet för medarbetare som omfattades av
löneöversyn 2020 2,3 %. Utfallet blev 2,3 % för
kvinnor och 2,2 % för män. I den kommunala
koncernen var löneutfallet samma som för
kommunen.
Medellönen för samtliga månadsanställda i
förvaltningarna var 32 134 kr den 31 december
2020. Det innebar en ökning med 739 kr.
Kvinnors medellön var 32 045 kr och mäns
32 401 kr. I den kommunala koncernen var
medellönen 32 372 kr.
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Totalt antal
anställda
Andel heltid

20 985

7 765

28 750

20 292

6 762

27 054

20 498

7 493

27 991

19 773

6 484

26 257

89%

90%

89%

89%

90%

89%

86%

88%

86%

86%

89%

87%

Andel tillsvidareanställda

90%

87%

89%

90%

86%

89%

90%

87%

89%

90%

87%

89%

Andel kvinnor/män

73%

27%

-

75%

25%

-

73%

27%

-

75%

25%

-

18 119

6 490

24 609

17 600

5 619

23 220

17 642

6 175

23 817

17 141

5 364

22 505

2 053

992

3 046

1 899

889

2 788

2 056

1 013

3 068

1 981

943

2 924

658

384

1 043

629

363

992

711

350

1 060

678

326

1 004

20 831

7 867

28 698

20 128

6 872

27 000

20 408

7 537

27 945

19 800

6 633

26 433

43,7
32 164
2,3%
8,4%

43,2
32 886
2,2%
5,6%

43,5
32 372
2,3%
7,7%

43,7
32 045
2,3%
8,5%

43,0
32 401
2,2%
5,9%

43,5
32 134
2,3%
7,9%

43,4
31 405
2,9%
7,0%

42,7
32 199
2,6%
4,1%

43,2
31 582
2,8%
6,3%

43,6
31 275
2,9%
7,1%

43,0
31 757
2,7%
4,3%

43,5
31 394
2,8%
6,4%

-

-

8,4%

-

-

8,2%

-

-

10,6%

-

-

10,5%

1 122

533

1 656

1 060

427

1 487

1 101

515

1 616

1 041

409

1 450

Andel chefer som
är kvinnor/män

68%

32%

-

71%

29%

-

68%

32%

72%

28%

-

Antal tillsvidareanställda som gått
i pension

321

96

417

315

71

386

300

107

291

93

384

Medelantal
tillsvidareanställda
Medelantal
visstidsanställda
Medelantal
timavlönade
Totalt
personalvolym
Medelålder
Medellön
Löneutfall i %
Sjukfrånvaro i %
Personalomsättning
Antal chefer

Ovan redovisas nyckeltal inom kommunen och
den kommunala koncernen för 2019 och 2020
uppdelat på män och kvinnor samt totalen.

Det är reglerat i lag att årsredovisningen ska
innehålla en obligatorisk sjukfrånvaroredovisning.
I den obligatoriska sjukfrånvaron ingår
tidsbegränsat anställda som är timavlönade och
medarbetare som har frånvaro med
rehabiliteringsersättning och förebyggande
sjukpenning. Av denna anledning skiljer sig dessa
siffor från tidigare redovisade uppgifter i
avsnittet. I tabellen till höger redovisas den
obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen för
kommunen 2019 och 2020 uppdelat på män och
kvinnor samt totalen.
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Nedan presenteras ett antal väsentliga händelser utifrån beslut i kommunstyrelsen och/eller kommunfullmäktige. Händelserna
påverkar kommunkoncernens ekonomi på flera olika sätt. Investeringar i exempelvis nya förskolor och kollektivtrafikstråk
påverkar kommunens ekonomi under flera år framöver genom bland annat ökade kapital- och driftskostnader. Händelserna
är sådana som var av betydelse för 2020 men omfattar även sådana händelser som skett under 2021 innan årsredovisningen
upprättats.
•

•

•

lokaler, av väl avvägd kvalitet, till rimlig
kostnad och i en tid som matchar
behovet.

Kommunfullmäktige har löpande under
året beslutat om en rad åtgärder med
anledning av hanteringen av
coronapandemin och för att lindra dess
effekter. Bland annat har det beslutats
om särskilda satsningar till näringslivet
och föreningslivet för att exempelvis fler
Malmöbor ska bli självförsörjande, bryta
isoleringen hos Malmöborna samt stärka
tryggheten och den sociala
sammanhållningen i staden.
Malmö stad och Region Skåne enades
om ett nytt långsiktigt avtal angående
finansiering av kulturinstitutioner av
regional karaktär i Malmö. Avtalet
innebär att Malmö opera och
musikteater samt Skånes dansteater, vilka
tidigare varit delägda av Malmö stad, blir
helägda av Region Skåne. Malmö stads
aktier (10 procent i respektive bolag)
köptes av Region Skåne för sammanlagt
2,3 mnkr. Det nya avtalet innebär också
att Region Skåne ersätter Malmö stad för
att delfinansiera Malmö stadsteater och
Malmö Live konserthus, med 65,2 mnkr
årligen (med årlig uppräkning).
Kommunstyrelsen har under året tagit
över ansvaret för Malmö stads
strategiska lokalförsörjning från tekniska
nämnden. Ansvaret för den operativa
samordningen av lokalanskaffnings- och
avvecklingsprojekt ligger samlat under
servicenämnden. En ny organisation har
byggts upp på stadskontoret och ett
gemensamt arbete med stadens övriga
förvaltningar har inletts för att bygga en
robust lokalförsörjningsprocess som på
sikt ska bidra till att en effektivare
lokalförsörjning i staden som helhet.
Verksamheterna ska ha rätt mängd
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•

Beslut togs om en ny stadsdelspark i
Hyllie för 219 mnkr. Beslutet innebär
cirka 64 000 kvm med grönska och
vattenupplevelser, med
ekosystemtjänster som vattenfördröjning
och biologisk mångfald. Projektet
innebär också etablering av byggata för
förlängningen av Hyllie Boulevard från
Almviksvägen till Pildammsvägen – en
förberedelse inför den slutliga
etableringen av denna sträckning som
ska binda ihop det övergripande
gatunätet i Hyllie.

•

Kommunfullmäktige har också beslutat
om ett nytt kollektivtrafikstråk – en
buss-, cykel- och gångförbindelse från
Styrmansgatan i söder genom
Varvsstaden till Stora Varvsgatan i norr
för 196 mnkr. Beslutet omfattar förutom
byggnation av en bro över
varvsbassängen för buss, gång- och
cykeltrafik även anpassningar av
Styrmansgatan söder om bron samt en
utfyllnad vid norra brofästet. Gatustråket
från norra brofästet upp till
Bogserbåtsgatan är också en del av
projektet liksom renovering av kaj 30
strax öster om stråket. Bron ingår i
storstadspaketet och delfinansieras
därigenom av staten.

•

Under året har det tagits beslut om fem
nya förskolor. Exempelvis beslutades om
Hermodsdalsparkens förskola för
105 mnkr som omfattar rivning av
befintlig enplansbyggnad med källare
samt uppförande av en förskola i två
plan planerad för 200 barn.

Nedan presenteras exempel på övriga viktiga
beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige
som inte har direkt påverkan på de finansiella
rapporterna under 2020 och/eller där påverkan
på de finansiella rapporterna inte har beräknats.
•

Kommunfullmäktige tog beslut om ett
nytt styrdokument för krisberedskap
enligt överenskommelse om
kommunernas krisberedskap 2019–2022.

•

Malmö stad inrättade en oberoende
tillväxtkommission som med experter,
praktiker och forskare ska stärka
företagen och gynna arbetsmarknaden i
Malmö. Kommissionen ska leverera
rekommendationer till hur Malmö ska
främja tillväxt som är inkluderande och
hållbar, för att fler Malmöbor ska ta del
av de jobb som växer fram.

•

Ett program antogs för att motverka
hemlöshet och kommunfullmäktige
beslutade även om en strategi för ungas
boende.

•

Som ett led i arbetet med att motverka
segregation beslutade kommunstyrelsen
att hela kommunen bör undantas från
ebo. Lagen om mottagande av
asylsökande ändrades under året vilket
innebär att Malmö stad kan besluta om
områden som ska undantas från ebo.

•

Ett antal beslut togs i
kommunfullmäktige om stadens styrning
och uppföljning såsom till exempel
revidering av ägardirektiv samt en
fördelningsmodell för extratjänster och
andra typer av
arbetsmarknadsanställningar.
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•

Kommunfullmäktige beslutade om
organiseringen av World Pride 2021 och
EuroGames som är ett samlat event i
Greater Copenhagen sommaren 2021.

•

Kommunfullmäktige beslutade om en
policy för Malmö stads arbete med att
tillgodose de nationella minoriteternas
rättigheter.

•

Stadens arbete mot rasism och homofobi
förstärktes ytterligare. Kommunstyrelsen
godkände den kartläggning som gjorts av
det antirasistiska arbetet och
kulturnämnden fick i uppdrag att ta fram
program och utställningar med målet att
synliggöra och motverka afrofobi och
islamofobi.

•

Kommunstyrelsen, i samverkan med
Polisområde Malmö, ska ta fram en
lämplig organisation för kommunala
ordningsvakter. Syftet är att öka
tryggheten och förebygga brott i ett antal
utvalda områden.

•

Kommunfullmäktige beslutade om ny
parkeringspolicy och -norm som bland
annat innebär mer flexibilitet i antalet
parkeringsplatser som måste byggas i
anslutning till nya bostäder.

•

Beslut togs om en ny
renhållningsordning för Malmö stad
2021–2030.

•

Kommunfullmäktige godkände metoden
för arbetet med stadens strategi för
klimatneutralt byggande. Strategin är ett
hjälpmedel för staden att nå klimatmålen
genom att ställa om byggandet, vilket
står för drygt 20 % av Sveriges
klimatpåverkan.

I samband med delårsrapport och årsredovisning ska kommunen göra en bedömning av kommunens ekonomiska ställning och
om den ekonomiska hushållningen är god. Bedömningen för Malmö stad som görs i följande avsnitt utgår från resultatet och
investeringsnivåerna samt uppfyllelsen av det finansiella målet och kommunfullmäktiges mål. I bedömningen av
kommunfullmäktiges mål ingår även de helägda bolagen. Bedömningen av god ekonomisk hushållning för bolagen görs
separat.
Sammantaget visar avstämningen att Malmö stads
och de helägda bolagens samlade arbete i riktning
mot kommunfullmäktiges mål till största delen
går enligt planering. Coronapandemin och dess
effekter är en vanlig förekommande orsak till
eventuella avvikelser från planeringen.

Den sammantagna bedömningen är därmed att
Malmö stad har en fortsatt stark ekonomisk
ställning och att den ekonomiska hushållningen
är god, vilket ger förutsättningar att möta en
framtida utveckling med krympande ekonomiskt
utrymme.

Som framgår av tabellen under Finansiellt mål på
sidan 54 har Malmö stads ekonomiska resultat
sedan 2016 årligen uppgått till mer än 4 % av
skatter och generella bidrag och utfallet för 2020
ligger på 5,7 %. Resultatnivåerna har medfört
bland annat att avsättningar har kunnat göras till
resultatutjämningsreserven som efter bokslutet
2020 uppgår till 4,1 mdkr.

När det gäller intäkts- och resultatutvecklingen
för kommunens bolag kan konstateras att
utvecklingen överlag är god. Bolagens soliditet,
som visar hur stor andel av bolagets tillgångar
som är finansierade med eget kapital, är stabil
över åren. Vissa bolag har påverkats negativt av
coronapandemin. Den ekonomiska hushållningen
för kommunens bolag bedöms trots detta som
god.

Resultatutjämningsreserven är avsedd att täcka
negativa resultat som uppstår till följd av en svag
intäktsutveckling i en lågkonjunktur. Resultatet
tillsammans med investeringsnivåerna har
medfört att kommunens lånekvot hållit sig väl
inom budgeterade ramar.

Bedömning av god ekonomisk hushållning för
kommunalförbunden VA Syd och
Räddningstjänsten Syd görs av respektive
förbund.
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I avsnittet om förväntad utveckling ges en beskrivning av väsentliga förhållande som bedöms få påverkan både på utvecklingen
i omvärlden och i den kommunala koncernen och Malmö stad. En del faktorer är kända medan andra är förväntningar som
bygger på kända förhållanden. Det handlar bland annat om utmaningen i att Malmö är den snabbast växande kommunen i
Sverige samtidigt som det ekonomiska utrymmet inte ökar i samma takt som befolkningens behov samt utmaningar vad gäller
kompetensförsörjning och bemanning.
Kommunstyrelsen och stadskontoret gör
tillsammans med nämnder, förvaltningar och
bolag gemensamma prioriteringar och utvecklar
strategier så att Malmö utvecklas i en hållbar
riktning. Kommunstyrelsen prioriterar
kommande år arbetet med att utveckla och
etablera styr- och ledningsprocesser i staden.
Syftet är att säkerställa att hållbarhetssatsningar,
såväl ekonomiska som ekologiska och sociala,
medvetet görs inom de områden där de får
avsedd effekt.

Coronapandemin kommer att påverka staden
även framöver och den ekonomiska
återhämtningen kan ta tid. Pandemin har till
exempel haft stor negativ inverkan på
konjunkturen, BNP och efterfrågan på varor och
tjänster, vilket har gett stora effekter på
näringslivet, arbetsmarknaden och samhället i
stort. Malmö har sedan tidigare en hög
arbetslöshet jämfört med många andra
kommuner, och den har ökat till följd av
pandemin. Fler personer utanför
arbetsmarknaden ger bland annat minskade
skatteintäkter och ökade bidragskostnader, samt
kan resultera i en ökad polarisering. Många av de
branscher som har drabbats hårt är branscher
som erbjuder instegsjobb, vilka är viktiga för
ungdomar samt de grupper som redan står långt
från arbetsmarknaden.

Malmö är den snabbast växande kommunen i
Sverige och befolkningen ökar för 36:e året i rad.
Runt år 2047 kan det bo en halv miljon
människor i Malmö. En av utmaningarna i en
växande storstad är att planera för ett hållbart
byggande som ligger i takt med den växande
befolkningen. Storstadspaketet är ett led i detta
där staden förbinder sig att bygga bostäder i
utbyte mot samfinansierade infrastruktursatsningar.

Digitaliseringen har tagit enorma kliv och skapat
nya möjligheter som får effekter på arbetsliv,
lokaliseringsfrågor och pendlingsmönster
framöver. Men pandemin har också förändrat vår
vardag med inköp, transporter och
kulturkonsumtion. I dagsläget är gränserna mot
Europa och världen stängda, vilket tillfälligt
begränsar resor, men det betyder också att fler
svenskar troligen väljer att semestra i Sverige
även under 2021. Under tiden fortsätter
planeringen för Fehmarn Belt-förbindelsen och
Öresundsmetron som knyter samman
Öresundsregionen ytterligare och knyter Malmö
och Sverige närmare Hamburg och kontinenten.

Hur stor befolkningsökningen blir och vad den
kännetecknas av kommer att ha betydelse för hur
den kommunala verksamheten organiseras och
dimensioneras under de kommande åren.
Exempelvis har Malmö haft en betydande ökning
av elever i grundskolan som beräknas fortsätta.
Malmöbor i åldern 65 till 79 år beräknas också bli
fler. Antalet Malmöbor som är 80 år och äldre
beräknas minska under 2021 för att sedan
långsamt börja öka under 2022 och 2023.

Det är många osäkerhetsfaktorer i kölvattnet av
pandemin, men det är också en tid att tänka nytt
och utveckla den attraktiva staden med hållbar
och inkluderande tillväxt. Många företag och
aktörer har tänkt om istället för att ställa in.

När det gäller lagstiftning kan särskilt två
förändringar lyftas fram, dels en ny lag om
särskilt stöd till funktionshindrade (LSS) dels en
ny socialtjänstlag. De båda lagarna är styrande för
en betydande del av Malmö stads verksamhet. I
förslaget till ny LSS-lag (vilken föreslås gälla från
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1 januari 2022) föreslås bland annat att staten tar
över hela ansvaret för den personliga assistansen.
Samtidigt föreslås tre nya insatser med
kommunalt ansvar. I förslaget till ny
socialtjänstlag (vilken föreslås gälla från 1 januari
2023) föreslås bland annat förstärkningar vad
gäller förebyggande perspektiv, lättillgänglig och
kunskapsbaserad socialtjänst och tydligare
barnrättsperspektiv. Utredningen föreslår även
att insatser ska kunna ges utan behovsprövning
och också en ny lag om socialtjänstdataregister.
Sammantaget skulle förändringarna – om
lagförslagen blir verklighet – komma att medföra
behov av förändrade arbetssätt och behov av
utbildningsinsatser.

kompetensförsörjningen på lång sikt krävs olika
typer av åtgärder. Aktiviteter som bedöms vara
viktiga är bland annat:
• Kollegialt lärande, kompetensutveckling,
kompetenshöjande insatser och att skapa
och tydliggöra karriärvägar för
medarbetare.
• Stadsövergripande strategiarbete för
framtidens arbetsplats för att skapa
förutsättningar för att agera proaktivt för
ett attraktivt och hållbart arbetsliv.
• Nära samarbete med lärosäten och
utbildningsanordnare.
• Samarbeten med kommuner, landsting,
privata aktörer, SKR (Sveriges
kommuner och regioner),
arbetsförmedlingen, fackliga
organisationer och ideella organisationer.
• Skapa förutsättningar för verksamheten
att förverkliga digitaliseringsstrategin, till
exempel digital introduktion för nya
chefer.
• Lärande arbetsplatser

Socialtjänsten och hälso- och sjukvården är två
exempel på välfärdsområden där digitaliseringen
bär med sig stora möjligheter. Genom tillgång till
information som rör den egna personen,
individuellt anpassade digitala stöd och smidiga
kommunikationsvägar ges människor möjlighet
till ökad kontroll över sin hälsa och livssituation.
Genom att tillhandahålla verktyg som stödjer
individanpassade insatser kan digitaliseringen
underlätta för verksamheterna att arbeta för ökad
jämlikhet.

För sjätte året i rad redovisar såväl
kommunkoncernen som Malmö stad ett större
överskott i bokslutet. På samma sätt som
föregående år är kommunens intäkter från
fastighetsförsäljningar och realisationsvinster en
viktig förklaring till att resultatet blivit högre än
budgeterat. Bland bolagen är det framför allt
MKB som de senaste åren lämnat större positiva
resultat.

När det gäller personalområdet är några av de
största utmaningarna framåt dels att säkerställa en
god och säker arbetsmiljö för alla medarbetare
genom att minimera de risker som pandemin
medför och medarbetarna utsätts för. Dels
handlar det om bemanning, kompetens och att
långsiktigt säkerställa en god
kompetensförsörjning för den egna
verksamheten. Detta gäller för förvaltningar och
bolag i Malmö stad, liksom för hela den
offentliga sektorn. Den demografiska
utvecklingen, som innebär att andelen barn och
äldre ökar i förhållande till andelen vuxna i
arbetsför ålder, bidrar till svårigheter att rekrytera
rätt kompetens och det finns en risk för
arbetskraftsbrist inom flera områden i den
offentliga sektorn framöver. Flera bolag lyfter
också vikten av att arbeta med och utveckla
kulturen i organisationen, inte minst under
pandemin. För att säkerställa

Det kan konstateras att Malmö stad går in i 2021
med en relativt stark ekonomisk ställning. För
åren framöver kvarstår bilden från tidigare
bedömningar av den långsiktiga finansiella
utvecklingen. Det ekonomiska utrymmet i kronor
kommer även fortsättningsvis att öka i takt med
att befolkningen växer. Utmaningen är att
utrymmet inte ökar i samma takt som
befolkningens behov. Det beror framför allt på
att andelen i befolkningen i arbetsför ålder
minskar och att andelen barn och ungdomar samt
den äldre befolkningen ökar.
En ren framskrivning av skatteintäkter och
kostnader utifrån befolkningsutvecklingen
innebär alltså ett behov av effektiviseringar
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framöver eller krav på ökade intäkter. Dessutom
finns en risk att kostnaderna inom vissa områden
kommer att öka mer än vad som kan beräknas
utifrån demografiska förändringar. Det kan bero
på ökade ambitionsnivåer inom olika områden
eller att kravet på välfärdstjänster ökar i
samhället. Det råder stor osäkerhet i vilken
omfattning coronapandemin kommer att påverka
ekonomin framöver. Nivån på arbetslöshet och
migration, större omfattning av psykisk ohälsa
samt påverkan på kultur- och fritidsverksamhet
är några områden som nämnderna lyfter i sina
årsanalyser. För bolagen finns det en osäkerhet
gällande utveckling av bolagens intäkter framför
allt för kryssningsverksamhet (CMP) samt
biljettintäkter avseende kultur- och

parkeringsverksamhet (Malmö Live Konserthus
samt Malmö Parkerings Aktiebolag).
Såväl nämnder som bolag och kommunalförbund
planerar för stora investeringsvolymer under
kommande år. Malmö stad växer vilket ger
upphov till ett ökat investeringsbehov i bland
annat bostäder, lokaler för samhällsservice,
infrastruktur och exploatering. Investeringarna i
bolag och kommunalförbund avser framför allt
VA-anläggningar och bostäder. De ökade
investeringarna kommer att innebära ett ökat
finansieringsbehov främst i form av ökad
upplåning.
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Räkenskaper

Här redovisas kommunens och de sammanställda räkenskapernas resultaträkning, balansräkning
och kassaflödesanalys med tillhörande noter. Med de sammanställda räkenskaperna avses den
kommunala koncernen där också kommunens bolag och kommunalförbund ingår. Kapitlet
innehållet också tillämpade redovisningsprinciper. Räkenskaperna är upprättade enligt god
redovisningssed och utifrån rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.

I detta avsnitt redovisas resultaträkning för
kommunen och den kommunala koncernen.

I detta avsnitt redovisas balansräkning för
kommunen och den kommunala koncernen.

Här redovisas kassaflödesanalys för kommunen
och den kommunala koncernen.

Här lämnas upplysningar i form av noter enligt
lagkrav och rekommendationer. Här ges också en
beskrivning av stadens principer för redovisningen.
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Ändring av redovisningsprinciper har gjorts på
kommunövergripande nivå. Inom tekniska
nämndens ansvarsområde kvarstår redovisning
på projektnivå enligt tidigare regelverk, det vill
säga att erhållen gatukostnadsersättning redovisas
som långfristig skuld och upplösning sker i
samma takt som avskrivningarna. Anpassning till
RKR R2 på projektnivå inom tekniska nämndens
ansvarsområde kommer att ske så att budget och
redovisning från och med 2022 följer RKR R2
fullt ut.

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag
(2018:597) om kommunal bokföring och
redovisning (LKBR) samt rekommendationer
från Rådet för kommunal redovisning (RKR) om
inget annat anges.
Därutöver följs det regelverk och den
normgivning som gäller för övriga sektorer i
samhället och som innefattas i begreppet god
redovisningssed. Detta innebär bland annat att:
•

Intäkter redovisas i den omfattning det
är sannolikt att de ekonomiska
tillgångarna kommer att tillgodogöras
kommunen och intäkterna kan beräknas
på ett tillförlitligt sätt.

•

Fordringar har upptagits till de belopp
varmed de beräknas inflyta.

•

Tillgångar och skulder har upptagits till
anskaffningsvärde där inget annat anges.

•

Periodiseringar av inkomster och utgifter
har skett enligt god redovisningssed.

Under perioden har rättelse mot eget kapital
gjorts med 141 mnkr i enlighet med RKR R12
Byte av redovisningsprinciper, ändringar i
uppskattningar och bedömningar samt rättelse av
fel. Korrigeringen avser redovisning av tidigare
hyresavtal mellan Malmö stad och Copenhagen
Malmo Port AB, CMP, avseende perioden 2011 2035. Under 2020 har ett nytt hyresavtal tecknats.
I samband med detta har Malmö stad ändrat
bedömningsgrund gällande hur den tidigare
avtalade hyran ska periodiseras. I det tidigare
avtalet fanns en marknadsanpassning av
bashyran, vilket innebar att den successivt ökade
under avtalsperioden. En genomsnittlig hyra för
hela avtalsperioden beräknades och bokfördes
linjärt över åren. Till vissa delar har den
genomsnittliga hyran beräknats på felaktiga
antaganden, vilket inneburit att det
genomsnittliga hyresbeloppet varit alldeles för
högt. Det nya avtalet innehåller inte motsvarande
konstruktion utan det är den faktiskt fakturerade
hyresintäkten som ska redovisas respektive år.

I årsbokslut 2020 redovisas intäkter avseende
gatukostnadsersättning och exploateringsbidrag i
enlighet med RKR R2 Intäkter. Detta innebär att
erhållen gatukostnadsersättning intäktsredovisas i
den takt som motsvarar färdigställandet av de
investeringar för vilka de erhållits. Som långfristig
skuld redovisas erhållen gatukostnadsersättning
där investering ännu inte är genomförd.

I årsredovisningen 2017 gjorde Malmö stad
motsvarande rättelse mot eget kapital på
118 mnkr avseende åren 2011 - 2016.
Anledningen var då att bedömning gjorts om
linjär redovisning av hyresintäkten. Eftersom
hyresfordran avseende 2011 – 2016 redovisades
mot eget kapital i 2017 års redovisning samt att
den linjära hyresintäkten delvis beräknats på ej
realistiska förutsättningar väljer Malmö stad att
korrigera fordran på CMP mot eget kapital.
Jämförelsetalen för 2019 har korrigerats i enlighet
med detta.

Den ändrade redovisningsprincipen innebär att
gatukostnadsersättning som erhållits för redan
genomförda investeringar har ombokats från
långfristiga skulder till eget kapital. Beloppet
uppgår till 983 mnkr. Ändringen har gjorts i
enlighet med RKR R12 Byte av redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och
bedömningar samt rättelse av fel.

Kommunen har i övrigt inte ändrat några
redovisningsprinciper eller beräkningsmetoder
jämfört med årsredovisningen 2019.

Jämförelsetalen för 2019 är korrigerade enligt
samma princip som redovisningen 2020.
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betraktas som rena hyresavtal eller som
operationell leasing.

I redovisningsmodellen ingår:
•

Resultaträkning som visar periodens
intäkter och kostnader samt förändring
av eget kapital.

•

Balansräkning som visar den ekonomiska
ställningen på bokslutsdagen.

•

Kassaflödesanalys som visar hur
verksamheten har finansierats.

•

Driftredovisning som, per
ansvarsområde, redovisar utfall mot
budget.

•

För poster i balansräkningen som avser tillgångar,
avsättningar och skulder i utländsk valuta har
dessa omräknats till svenska kronor enligt
balansdagens kurs om kursdifferensen är
väsentlig. Balansdagens kurs har hämtats på
Riksbankens webbplats och utgör ett medelvärde
av olika bankers köp- och säljkurser.
För immateriella- och materiella
anläggningstillgångar sker avskrivning för den
beräknade nyttjandeperioden med linjär
avskrivning baserat på anskaffningsvärdet
exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form
av mark, konst och pågående arbeten görs inga
avskrivningar.
Avskrivning beräknas och bokförs från och med
månaden efter anskaffning eller att tillgången
tagits i bruk.

Investeringsredovisning som, per
ansvarsområde, redovisar årets
investeringsutgift i jämförelse mot
beslutad investeringsbudget. För större
investeringsprojekt som pågår under
flera år redovisas beslutad totalutgift,
beräknad totalutgift samt utfall till och
med 2020.

Komponentavskrivning tillämpas för byggnader
och tekniska anläggningstillgångar med
avskrivningstider enligt nedan:

Intäkter och kostnader periodiseras till det år då
vara levereras, tjänst utförs eller händelse
inträffar.
Löner och ersättningar till personal periodiseras.
Arbetad övertid och ej uttagen kompensation för
jour och beredskap skuldbokförs. Intjänad ej
uttagen semester skuldbokförs, liksom intjänad
ferielön respektive uppehållslön för lärare och
övriga uppehållsanställda. Semesterlöneskulden
beräknas individuellt för samtliga
personalkategorier. Sociala avgifter beräknas
utifrån kommande års nivå.
Malmö stad har inga avtal som uppfyller
kriterierna för finansiella leasingavtal.
Alla leasingavtal som är ingångna 2011 och
tidigare klassificeras som operationella.
Avtal avseende fordonshyra tecknade med
Malmö Leasing AB uppfyller inte kraven på
finansiell leasing. Huvudregeln är att dessa avtal
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Den preliminära slutavräkningen för
skatteintäkter baseras på SKR:s
decemberprognos i enlighet med RKR R2
Intäkter.

Enligt LKBR kan bidrag till statlig infrastruktur,
under förutsättning att de faller inom ramen för
lagen om vissa kommunala befogenheter
(2009:47), antingen redovisas som en kostnad i
resultaträkningen i samband med att beslut fattas
eller redovisas i balansräkningen under posten
Bidrag till statlig infrastruktur. Kommunen avgör
vid beslutstillfället på vilket sätt bidraget ska
redovisas. Om bidraget redovisas i
balansräkningen får det lösas upp under högst 25
år. Kommunfullmäktige har 2011, 2017 och 2018
beslutat om bidrag till statlig infrastruktur
avseende Malmöringen på sammanlagt 108 mnkr.
Beslutade bidrag till statlig infrastruktur ska lösas
upp på 25 år från respektive beslutsdatum. För
mer information se not 14. Kommunfullmäktige
har även 2019 beslutat om bidrag till statlig
infrastruktur avseende Malmö stads
delfinansiering av Lommabanans utbyggnad i
enlighet med överenskommelse i
Sverigeförhandlingen. Bidraget uppgår till
17 mnkr och har i sin helhet redovisats som
kostnad 2019. I de fall det föreligger
indexuppräkning av bidrag till statlig infrastruktur
redovisas detta som en övrig finansiell kostnad.

Pågående investerings- och exploateringsprojekt
med en löptid överstigande sex månader påförs
lånekostnader med stöd av 7 kapitlet 2 § tredje
stycket i LKBR. Räntan för aktiverade
lånekostnader beräknas utifrån kommunkoncernens upplåningskostnader.
Medelräntesatsen uppgick under 2020 till 0,72 %
(0,82 %). Totalt under året har räntor på 13 mnkr
(17 mnkr) aktiverats, det vill säga redovisats som
investering.
Inga intäkter eller kostnader har redovisats som
extraordinära under 2020 eller 2019.
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller
innehav med en nyttjandeperiod som överstiger
tre år samt ett anskaffningsvärde exklusive
mervärdesskatt som uppgår till minst ett halvt
basbelopp klassificeras som anläggningstillgång.
Detta gäller för materiella- och immateriella
anläggningstillgångar samt för finansiella
leasingavtal i den mån de skulle förekomma.

Omsättningstillgångarna tas upp till
anskaffningsvärdet, eller det verkliga värdet om
detta är lägre.
Fakturafordringar anses som osäkra om de ej
betalats inom 60 dagar efter förfallodatum. När
ett kravärende överlämnas till efterbevakning
eller avslutas skrivs fordringarna ned i
redovisningen.

Anläggningstillgångarna tas i balansräkningen
upp till anskaffningsvärde med avdrag för gjorda
avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Immateriella anläggningstillgångar består av
utgifter för engångslicenser i samband med
implementering av större IT-system.
Investeringsbidrag från offentlig aktör tas upp
som förutbetald intäkt och redovisas bland
långfristiga skulder. Intäkten periodiseras över
anläggningstillgångens nyttjandeperiod för att
matcha avskrivningarna.

Pensionsåtaganden ska enligt den kommunala
redovisningslagen redovisas enligt den så kallade
blandmodellen. Detta innebär att:

Gatukostnadsersättning och exploateringsbidrag
redovisas inledningsvis som långfristig skuld.
Ersättningen intäktsförs i takt med att
investeringen genomförs. När investeringen är
helt färdigställd finns inte längre någon skuld och
hela ersättningen har redovisats som intäkt.
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•

Pensionsförmåner som intjänats före år
1998 redovisas som ansvarsförbindelse.

•

Garanti- och visstidspensioner samt
pensionsförmåner intjänade från och
med år 1998 redovisas i balansräkningen
som avsättning för pensioner och
liknande förpliktelser.

•

Större delen av pensionsförmåner
intjänade från och med år 2000 får
personalen placera individuellt. Beloppet
redovisas som kortfristig skuld tills
utbetalning sker. När det gäller
förmedling enligt KAP-KL sker
utbetalning en gång per år vilket inträffar
i slutet av mars året efter intjänandet. För
AKAP-KL sker utbetalning kvartalsvis
där kvartal 1 och 2 är betalda under 2020
medan kvartal 3 och 4 faktureras i mars
respektive juni kommande år.

del av lånen klassificeras därför som fortsatt
långfristig i redovisningen. Räntebindningstid och
förfallostruktur avseende långfristig upplåning
framgår av not 21 Långfristiga skulder.

Förpliktelser för pensionsåtagande för anställda i
kommunen är värderade enligt RIPS19 (Riktlinjer
för beräkning av pensionsskuld) i enlighet mer
RKR R10. Sveriges Kommuner och Regioner,
SKR, ska varje år fastställa vilka
beräkningsgrunder som ska gälla vid värderingen.

Finansverksamheten inom kommunkoncernen
grundar sig på kommunfullmäktiges finansiella
föreskrifter samt kommunstyrelsens
Finanspolicy. Staden utnyttjar finansiella
derivatinstrument i syfte att säkra positioner
avseende kurs- och ränteförändringar. I enlighet
med RKR R8 Derivat och säkringsredovisning
ska utestående finansiella derivat inte värderas
enligt lägsta värdets princip så länge säkringen
bedöms vara effektiv. Köp eller försäljning av
finansiella tillgångar eller skulder redovisas på
likviddagen. Finansiella omsättningstillgångar och
kortfristiga skulder värderas till
anskaffningsvärdet. Eventuella emissionsutgifter
och liknande transaktionsutgifter periodiseras
över löptiden för den underliggande affären.

All utlåning till samtliga helägda bolag och
kommunalförbund sker genom Internbanken på
stadskontorets ekonomiavdelning. Dessa
organisationer erbjuds lån och placeringar till
marknadsmässiga villkor. Inga kapitaltillskott,
amorteringsfria lån eller förlustbidrag har lämnats
till dessa organisationer.

Rätt till visstidspension och omställningsstöd (i
enlighet med OPF-KL) för förtroendevalda
redovisas som ansvarsförbindelse eftersom det
inte bedöms sannolikt att den kommer att leda till
utbetalningar. När det bedöms som troligt att
utbetalning kommer att ske, redovisas posterna
istället som avsättning.
Avsättningar kan endast göras för legala
förpliktelser. Med avsättningar avses en skuld
som är oviss vad gäller förfallotidpunkt eller
belopp. För avsättningar överstigande 5 mnkr
och / eller som ska regleras om 3 år eller senare
görs index- och nuvärdesberäkning.

Enligt LKBR ska årsredovisningen innehålla
sammanställda räkenskaper för den kommunala
koncernen. Den kommunala koncernen utgörs av
kommunen tillsammans med de kommunala
koncernföretagen. Syftet är att ge en samlad bild
av kommunens och de kommunala
koncernföretagens verksamhet och ekonomiska
ställning.

Finansiella skulder delas in i kortfristiga
respektive långfristiga skulder. Enligt RKR R7
Finansiella tillgångar och finansiella skulder, ska
en skuld klassificeras som kortfristig när den
förfaller till betalning inom tolv månader räknat
från balansdagen eller förväntas bli betald inom
det normala förloppet av kommunens
verksamhetscykel. Alla övriga skulder ska
klassificeras som långfristiga.

I de sammanställda räkenskaperna ska
kommunala koncernföretag ingå där kommunen
har ett betydande inflytande. Betydande
inflytande definieras som bolag i vilka Malmö
stad, direkt eller indirekt, innehar minst 20 % av
rösterna i en annan juridisk persons beslutande
organ.

Den del av Malmö stads långfristiga lån som
förfaller till betalning under nästkommande år
beräknas refinansieras i sin helhet och omfattas
till mer än 100 % av avtalade kreditlöften. Denna
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I de sammanställda räkenskaperna ingår Malmö
Stadshus AB som ägs till 100 % av Malmö stad.
Malmö Stadshus AB äger i sin tur samtliga aktier
i Malmö Stadsteater AB, Malmö Live Konserthus
AB, Malmö Leasing AB, Minc i Sverige AB,
Malmö kommuns parkeringsaktiebolag,
Parkeringsövervakning i Malmö AB, Boplats Syd
AB och MKB Fastighets AB. Minc i Sverige AB
och Boplats Syd AB ingår inte i de sammanställda
räkenskaperna eftersom bolagen faller under
gränsvärdena, se nedan. Delägda bolag som ingår
i de sammanställda räkenskaperna är Sydskånes
Avfallsaktiebolag (SYSAV), Sydvatten AB,
Copenhagen Malmö Port AB samt
kommunalförbunden VA SYD och
Räddningstjänsten Syd.

Ägarandel i Räddningstjänsten Syd beräknas efter
antalet invånare i respektive medlemskommun
och omräkning görs varje år. Omräkningen
mellan 2019 och 2020 förändrar inte Malmö
stads ägarandel mellan åren. VA SYD gör också
årliga beräkningar av medlemskommunernas
ägarandelar. Malmö stads ägarandel har
förändrats mellan 2019 och 2020 vilket innebär
att utgående balans 2019 och ingående balans
2020 inte överensstämmer.
Jämförelsetalen för år 2019 baseras på fastställda
bokslut och har i förekommande fall justerats.
Bolagens årsredovisningar är upprättade enligt
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 om årsredovisning
och koncernredovisning (K3).
Kommunalförbund lyder under samma
redovisningsnormering som kommunen. Vid
avvikelse i redovisningsprincip mellan kommun
och bolag är kommunens redovisningsprinciper
vägledande för upprättandet av den
sammanställda räkenskaper. Undantag för detta
är redovisning av pensionsåtaganden där
kommunen redovisar enligt blandmodellen och
bolagen redovisar enligt fullfonderingsmodellen.

Enligt RKR R16 Sammanställda räkenskaper,
behöver ett enskilt företag inte omfattas av de
sammanställda räkenskaperna om det är utan
väsentlig betydelse för kommunen. Obetydlig
omfattning definieras som företag där den
kommunala koncernens andel av omsättning eller
omslutning är mindre än 2 % av skatteintäkter
och generella statsbidrag. Den sammanlagda
kommunala koncernens andelen av omsättningen
eller omslutningen hos de företag som undantas,
får dock inte överstiga 5 % av skatteintäkter och
generella statsbidrag. Detta innebär att Medeon
AB, MINC i Sverige AB och Boplats Syd AB inte
ingår i de sammanställda räkenskaperna trots att
Malmö stads ägarandel direkt eller indirekt via
Malmö Stadshus AB överstiger 20 % i bolagen.

Proportionell konsolidering tillämpas vilket
innebär att i redovisningen ingår endast så stor
del av företagens resultat- och balansräkning som
svarar mot kommunens ägarandel.

Utöver ovanstående ingår inte heller följande
juridiska personer i Malmö stads sammanställda
räkenskaper:
•

Stiftelser, på grund av att deras
verksamhet är av obetydlig omfattning
enligt definitionen ovan.

•

Donationer.

•

Bolag som är vilande (AB Folkets Park,
Kungsparken AB och Malmö Frihamn
AB).

Intressebolag som ingår i koncernredovisningen
avseende SYSAV redovisas enligt
kapitalandelsmetoden. I de sammanställda
räkenskaperna redovisas koncernens andel av
intresseföretagens nettotillgångar i finansiella
anläggningstillgångar. I resultaträkning redovisas
resultatandel i intresseföretag på raden för
finansiella intäkter. I övriga fall där det finns
underkoncerner har underkoncernernas bokslut
konsoliderats i sin helhet eftersom företagen i
dessa underkoncerner består av helägda företag
som ej varit föremål för interna förvärv.

I not 13 Finansiella anläggningstillgångar finns
mer utförlig tabell över bolag som ägs av
kommunkoncernen och av Malmö stad.

För övriga dotterföretag har Malmö stads
(moderföretagets) bokförda värden på aktier i
dotterföretagen eliminerats mot dotterföretagens
egna kapital enligt förvärvsmetoden. Fordringar
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och skulder mellan företagen i de sammanställda
räkenskaperna har eliminerats proportionellt mot
aktieandelens storlek.

Kommunens intäkter och kostnader för 2020 har
påverkats av Covid-19. Som kompensation för
merkostnader i samband med Covid-19 har
kommunerna erhållit ökade intäkter i form av
ökade statsbidrag och andra ersättning från
staten. Ett exempel på statlig ersättning som
kommunen erhållit är ersättning för
sjuklönekostnader. Samtidigt har kommunens
intäkter minskats jämfört med 2019 genom
lämnade hyresrabatter och reducering av avgifter
till företag och föreningar. Kommunens
kostnader har påverkats av merkostnader för att
klara av att bedriva verksamheten under
pandemin främst genom ökade personalkostnader samt inköp av skyddsutrustning och
skyddsmaterial. På grund av pandemin har en del
av den planerade verksamheten inte kunnat
genomföras eller har fått genomföras på annat
sätt vilket har medfört att kommunens kostnader
inom dessa områden minskat 2020 jämfört med
2019. Eftersom både intäkter och kostnader
påverkats av pandemin har Malmö stad valt att
inte redovisa några enskilda poster som
jämförelsestörande.

Dotterföretagens obeskattade reserver har i
balansräkningen betraktats dels som eget kapital
(79,4 %) och dels som latent skatt (20,6 %). I
resultaträkningen har dotterföretagens
bokslutsdispositioner exklusive latent skatt
återförts och ingår i posten Förändring av eget
kapital.
Enligt de redovisningsprinciper som gäller
koncernföretagen ska anläggningstillgångarnas
anskaffningsvärden minskas med eventuella
investeringsbidrag före beräkning av
avskrivningar. I de fall kommunen erhåller
investeringsbidrag från offentlig aktör utgör detta
en förutbetald intäkt och redovisas bland
långfristiga skulder. Om koncernföretagens
redovisningsprinciper avviker från kommunens,
ska dessa enligt RKR R16 Sammanställd
räkenskaper, justeras så att de överensstämmer
med kommunens redovisningsprinciper före det
att konsolidering görs.

Enligt förordning 2020:193 avseende statsbidrag
till kommuner och regioner för merkostnader till
följd av Covid-19 kan kommunen söka ersättning
för sådana merkostnader. Beslutet gäller
merkostnader som uppkommit under perioden 1
februari till och med 30 november 2020. I första
ansökningsomgången, 1 februari – 31 augusti
2020, erhöll kommunen ersättning med 91,4 %
av sökta kostnader. Kommunen har lämnat in
ansökan om ersättning för merkostnader
uppkomna under perioden 1 september – 30
november 2020. Beslut om ersättning fattas i
februari 2021. Utifrån försiktighetsprincipen
redovisas 91,4 % av ansökt belopp som intäkt
2020 för denna period. Då det på balansdagen
inte finns något beslut från staten att bevilja
ersättning för merkostnader som uppstått under
december 2020 har kommunen inte bokat upp
någon upplupen ersättning för denna period.

Samtliga bolag och kommunalförbund som ingår
i de sammanställda räkenskaperna och som
innehar anläggningstillgångar med identifierbara
komponenter med olika nyttjandeperioder
tillämpar komponentavskrivning.
Eftersom respektive bolag gör sin egen
komponentindelning finns inget enhetligt
regelverk. Byggnader är indelade i komponenter
med avskrivningstid mellan 5 – 100 år. För
maskiner och inventarier tillämpas inte
komponentavskrivning. Avskrivningstiden ligger
på 3, 5 eller 10 år.

Som jämförelsestörande betraktas post som är
sällan förekommande och som uppgår till
väsentligt belopp. Jämförelsestörande poster
särredovisas när dessa förekommer i not till
respektive post i resultaträkningen och/eller i
kassaflödesanalysen.
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För avsättningar överstigande 5 mnkr och där
utbetalning förväntas ske om 3 år eller senare
görs nuvärdesberäkning. Vid nuvärdesberäkning
har kalkylräntorna i tabellen nedan använts.

I kommunkoncernen finns avvikelse i
avskrivningarna mellan resultaträkningen och
balansräkningen. Avvikelsen finns hos MKB och
VA SYD.
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Fastighetsavgift

Inga nedskrivningar har gjorts av förvärvade
immateriella anläggningstillgångar.
I kommunkoncernen finns avvikelse i
avskrivningarna mellan resultaträkningen och
balansräkningen. Avvikelsen finns hos MKB.

Av
Malmöstads
stads
ränteintäkt
på utlåning,
Av Malmö
ränteintäkt
på utlåning,
139 mnkr
(129mnkr
mnkr) avser
138 mnkr
(128 138
mnkr)
koncernbolag
139
(129 mnkr)
avser
mnkr
(128 mnkr)
enligt följande: enligt följande:
koncernbolag

Vidare överensstämmer inte beloppen avseende
utgående balans 2019 med ingående balans 2020,
vilket beror på ändrade ägarandelar i VA SYD.
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Totalt redovisade realisationsvinster samt
utrangeringar 659 mnkr (128 mnkr) fördelas
enligt följande:

Omklassificeringarna i Malmö stads redovisning
avser följande större poster:

Under 2020 har Malmö stad gjort nedskrivning
av Terminalen 3 med 59 mnkr. Terminalen 3 är
en omodern logistikbyggnad inom hamnområdet.
Byggnadens servicepotential bedöms som
minimal och att den inte går att använda för sitt
ursprungliga ändamål. Kommunen har även gjort
nedskrivning av Brännaren 16 med 53 mnkr.
Byggnaden utgör en äldre kontorsfastighet som
förvärvades i syfta att byggas om till grundskola.
Utifrån byggnadens skick och möjligheter till
konvertering till annan verksamhet finns för
närvarande ingen servicepotential.

I kommunkoncernen finns avvikelse i
avskrivningarna mellan resultaträkningen och
balansräkningen. Avvikelsen finns hos VA SYD.
Vidare överensstämmer inte beloppen avseende
balans 2018 med ingående balans 2019, vilket
beror på ändrade ägarandelar i VA SYD och
Räddningstjänsten Syd.

I anskaffningsvärdet för mark, byggnader, och
tekniska anläggningar utgör 13 mnkr
(17 mnkr) aktiverade räntor.

Årets försäljningar i tabellen avser bokfört värde
på tillgångarna med 10 mnkr (2 mnkr). Total
försäljningssumma är 711 mnkr (139 mnkr) och
redovisas enligt följande:
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Totalt redovisade realisationsvinster samt
utrangeringar -6 mnkr (-6 mnkr) fördelas enligt
följande:

Omklassificeringarna i Malmö stads redovisning
avser följande större poster:

Aktier och andelar

Inga nedskrivningar har gjorts av maskiner och
inventarier.
I kommunkoncernen finns avvikelse i
avskrivningarna mellan resultaträkningen och
balansräkningen. Avvikelsen finns hos VA SYD.
Vidare överensstämmer inte beloppen avseende
utgående balans 2019 med ingående balans 2020,
vilket beror på ändrade ägarandelar i VA SYD.
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TOTALT KOMMUNKONCERNEN

134

127

TOTALT MALMÖ STAD

441

443
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Bostadsrätter

Kommunfullmäktige har beslutat om
medfinansiering av Malmöringen genom bidrag
till statlig infrastruktur. Bidragen redovisas i
balansräkningen och beslutad medfinansiering
per år redovisas nedan. Bidragen ska lösas upp
under 25 år.

Långfristiga fordringar

Kommunfullmäktige har beslutat om följande låneramar:

Årets försäljningar i tabellen avser bokfört värde
på tillgångarna. Total försäljningssumma
inklusive upplösning av gatukostnadsersättningar
för färdigställda projekt är 463 mnkr (765 mnkr)
och redovisas enligt följande:

Totalt redovisade exploateringsvinster är
426 mnkr (730 mnkr) och fördelas enligt
följande:
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Jämförelsetalen för 2019 har korrigerats enligt
följande:
Ändrad redovisningsprincip för erhållen
gatukostnadsersättning och exploateringsbidrag,
som innebär att dessa ska intäktsföras i den takt
som motsvarar färdigställandet av den
investeringen de erhållits för. Totalt 983 mnkr
har korrigerats varav 785 mnkr mot Övrigt eget
kapital och 198 mnkr mot Årets resultat.

Sammantaget har 38 mnkr (42 mnkr)
omklassificerats från mark, byggnader och
tekniska anläggningar (anläggningstillgång).

Ändrad bedömningsgrund för ett tidigare
hyresavtal mellan Malmö stad och Copenhagen
Malmo Port AB. I samband med tecknandet av
ett nytt hyresavtal 2020 har Malmö stad ändrat
bedömningsgrund gällande tidigare hyresavtal.
Totalt -141 mnkr har korrigerats, varav
-138 mnkr mot Övrigt eget kapital och -3 mnkr
mot Årets resultat.
I not 1, Redovisningsprinciper, beskrivs
korrigeringarna ytterligare.
Kortfristig placering i kommunkoncernen avser

Räddningstjänsten Syd.

Enligt de av kommunfullmäktige antagna
riktlinjer för resultatutjämningsreserv kan för
2020 avsättning ske med 335 mnkr, se
balanskravsutredningen som redovisas i
förvaltningsberättelsen. Avsättningen förutsätter
att kommunfullmäktige godkänner detta i
samband med att årsredovisningen fastställs.
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Malmö stad redovisar som avsättning för
pensioner och liknande förpliktelser garanti- och
visstidspensioner samt pensionsförmåner
intjänade från och med år 1998. Beräkningsgrund
för pensioner framgår av avsnittet Not 1 –
Redovisningsprinciper på sidan 78.
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•

38 mnkr avser åtgärder för att möjliggöra
persontrafik på kontinentalbanan enligt
trafikupplägg Malmöringen.

•

18 mnkr avser Malmö stads
delfinansiering av Lommabanans
utbyggnad i enlighet med
överenskommelse i
Sverigeförhandlingen.

avser upplåning via det svenska
certifikatprogrammet, 2 000 mnkr (1 500 mnkr)
avser bilateral upplåning med EIB och CEB och
10 424 mnkr (9 779 mnkr) avser
obligationsupplåning. Resterande del av Malmö
stads långfristiga lån avser ett ränte- och
amorteringsfritt lån från kommunalförbundet VA
SYD om 141 mnkr, motsvarande aktieinnehav i
Sydvatten AB. Kommunens ökning av upptagna
lån om 1 033 mnkr beror på en ökning av
vidareutlåningen med 951 mnkr, en ökning av
likviditeten med 659 mnkr, samt en ökning av
nettofordran med 578 mnkr. Den del av de
långfristiga lånen som förfaller till betalning
under nästkommande år beräknas refinansieras i
sin helhet och omfattas till 100 % av
underliggande likviditetsreserver och/eller
kreditlöften.

Avser beräknade kostnader för avhjälpandet av
identifierade markföroreningar i bygg- och
exploateringsområden.
I övriga avsättningar, Malmö stad, ingår bland
annat reservering med 123 mnkr till Malmö
Stadshus AB i det fall det av kommunen lämnat
lån skulle bedömas som skattepliktig ersättning
till bolaget. Resterande poster som ingår i övriga
avsättningar i Malmö stad innehåller
reserveringar för riskkostnader i samband
pågående rättsprocesser.

För information om kommunfullmäktiges
beslutade låneramar hänvisas till not 13 gällande
finansiella anläggningstillgångar.
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

Räntebindningstid och ränta på låneskuld

Låneskuldens förfallostruktur
Malmö stad 2020-12-31

Malmö stad 2019-12-31

Erhållna offentliga investeringsbidrag redovisas
som långfristig skuld och periodiseras över
anläggningarnas respektive nyttjandeperiod.

Av Malmö stads långfristiga lån avser 776 mnkr
(1 788 mnkr) upplåning via det internationella
certifikatprogrammet (ECP), 900 mnkr (0 mnkr)
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Erhållen gatukostnadsersättning redovisas som
långfristig skuld för ännu ej färdigställda
investeringar och intäktsförs i takt med
färdigställandet. Se not 1, Redovisningsprinciper,
gällande ändrad redovisningsprincip för
gatukostnadsersättning.

Malmö stads beslutade borgensåtaganden
uppgick vid årsskiftet till 1 528 mnkr (1 396
mnkr) varav 1 007 mnkr (972 mnkr) var
utnyttjade.

Koncernens beslutade borgensåtaganden uppgick
vid årsskiftet till 735 mnkr (635 mnkr) varav
364 mnkr (393 mnkr) var utnyttjade.

Utnyttjade borgensåtaganden för lån upptagna av
kommunala bolag om 701 mnkr (669 mnkr) avser
AB Sydvatten.
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Pensionsförmåner som intjänats före år 1998 ska
redovisas som ansvarsförbindelse enligt den
kommunala redovisningslagen. Av ansvarsförbindelsens belopp avser 4 870 mnkr (5 003
mnkr) sådana pensionsförpliktelser enligt
kollektivavtal. Därutöver redovisas 44 mnkr (34
mnkr) avseende 31 (25) förtroendevalda med rätt

till visstidspension med avgångsvederlag,
avgångsersättning med omställningsvederlag eller
omställningsstöd. I samtliga belopp ingår
löneskatt. Beräkningsgrund för pensioner
framgår av avsnittet Not 1 – Redovisningsprinciper,
se sidan 78.
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att erhålla motsvarande tillgång i form av
fastigheten.
Övriga ansvarsförbindelser utöver
borgensförbindelser i kommunkoncernen uppgår
till 11 mnkr (275 mnkr) och i Malmö stad till
6 mnkr (272 mnkr).

tillgångsslag.

Under 2020 har dom avkunnats varvid Malmö
stad förpliktigades att betala 6 mnkr till Fastighets
AB Skånepantern och Fastighets AB
Skånepantern förpliktigades att betala 1 mnkr till
Malmö stad. Förpliktelserna har till fullo reglerats
under 2020.

Maskiner och inventarier

Malmö stad är part i rättstvister och
förhandlingar där anspråk framförts mot staden.
I dessa tvister finns risk för att staden ska
förpliktigas att betala ut ersättningar, men det
bedöms för närvarande som mindre sannolikt.

Hyresavtal

Malmö högskola hyr lokaler i fastigheten
Orkanen 1 i Malmö. Kommunfullmäktige har
2003 godkänt ett säljoptionsavtal avseende
fastigheten. Fastigheten ägs av ett bolag som i sin
tur ägs av en stiftelse. Innebörden av
säljoptionsavtalet är att under vissa, angivna
förutsättningar är kommunen skyldig att förvärva
samtliga aktier i bolaget om säljaren kräver detta.
Enligt bolagets årsredovisning per 2019-12-31
uppgick fastighetens bokförda värde till
528 mnkr (541 mnkr) och långfristiga skulder till
449 mnkr (470 mnkr).
Kostnaderna för räkenskapsrevision avser de
kommunala revisorernas kostnader för
granskning av bokföring, delårsrapport samt
årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Malmö stad har valt att inte redovisa säljoptionen
som en ansvarsförbindelse utan endast upplysa
om avtalets innebörd. Malmö stad gör
bedömningen att det är ytterst osannolikt att
säljoptionsavtalet kommer att utlösas samt att i
det fall avtalet skulle utlösas kommer kommunen
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Malmö stads VA-verksamhet drivs i regi av
kommunalförbundet VA SYD. Malmö stads
andel i kommunalförbundet ingår i de
sammanställda räkenskaperna för
kommunkoncernen. VA SYDs års- och
hållbarhetsredovisningar finns tillgängliga på
kommunalförbundets hemsida:
https://www.vasyd.se/Artiklar/Vattenplaner
Mellan bolagen i koncernen Malmö finns olika
typer av ekonomiska engagemang. Det är
försäljning och köp av produkter och tjänster.
Malmö stad har även långfristig utlåning till vissa
bolag för att täcka deras kapitalbehov vid större
investeringar. Flera bolag har också sin
rörelselikviditet via Malmö stad. Större
ekonomiska mellanhavanden, utbetalda/erhållna
under 2020, oreducerat från ägarandelar,
redovisas nedan (avrundat till närmaste mnkr).
Aktieägartillskott, koncernbidrag och utdelningar
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Intäkter, kostnader, fordringar och skulder
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Borgen
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3
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Driftredovisning

Driftredovisningen är utformad så att utfallen kan stämmas av mot kommunfullmäktiges budget
för nämnderna. Uppföljning av bolagens utfall görs också i detta avsnitt. Avstämning sker mot den
budget som bolagens styrelser har beslutat om. Här lämnas också ytterligare information om
bolagens ekonomiska ställning med några nyckeltal. Driftredovisningen är upprättad i enlighet med
rekommendation RKR R14 från Rådet för kommunal redovisning.

I detta avsnitt redovisas driftredovisningen.
Driftredovisningen innehåller en redovisning av
hur utfallet förhåller sig till den budget som
fastställts för den löpande verksamheten.

I avsnittet ges information av principerna för
internredovisningen samt en hänvisning till
principerna för ekonomisk styrning av nämnderna.

Budgeten för år 2020 upprättades bland annat
med stöd av den befolkningsprognos som
färdigställdes i Malmö stad under våren 2019. I
avsnittet redovisas det faktiska antalet invånare i
jämförelse med det antal som låg till grund för
budgeten.

I detta avsnitt görs en redogörelse för varje nämnd
med kommentarer till budgetavvikelser och större
förändringar i förhållande till prognosen i
Delårsrapport 2020.

Här redovisas rörelsens intäkter, resultat efter
finansiella poster, balansomslutning, eget kapital
och soliditet för kommunens helägda bolag samt de
delägda bolag och kommunalförbund som ingår i
de sammanställda räkenskaperna.
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Enligt 10 kap. 1 § LKBR ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som
fastställts för den löpande verksamheten. Driftredovisningen ska utformas så att utfallen kan stämmas av mot fullmäktiges
budget. Driftredovisningens budgetposter ska avse senast beslutad budget. I de fall utgiftsbeslut tagits under året ska uppgift
lämnas om till vilka belopp och vid vilka tidpunkter budgetposterna justerats. Större avvikelser mellan årets och föregående
årsutfall samt budget kommenteras i förvaltningsberättelsen.
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Driftredovisningen innehåller interna poster och är en totalsummering av kostnader och intäkter i
jämförelse mot slutlig budget. I driftredovisningen ingår avskrivningar, finansiella kostnader och intäkter på
nämndsnivå i kolumnerna kostnader respektive intäkter. Anslagsnivån Finansiering innehåller bland annat
skatteintäkter och generella statsbidrag. I avsnittet Resultaträkning på sidan 74 särredovisas dessa poster på
egna rader och har egna delsummeringar. Driftredovisningen avslutas i avvikelse mot budget medan
resultaträkningen avslutas med årets resultat, det vill säga årets förändring av eget kapital.
Kommunens och kommunkoncernens externredovisning framgår av resultaträkning, balansräkning och
kassaflödesanalysen i kapitlet Räkenskaper på sidorna 74, 75 och 76 . I dessa redovisningar har
kommuninterna respektive koncerninterna poster eliminerats.
I tabellen Tilläggsbudget per nämnd och ekonomisk ram nedan, framgår vilka tilläggsanslag som beviljats under
året.
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Principerna för ekonomisk styrning av nämnderna fastställs årligen i den av kommunfullmäktige beslutade budgeten och
sammanfattas i årsredovisningen under kapitlet Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten på sidan 16.
Nedan följer principerna för internredovisningen.
indirekta kostnader sker efter modeller som kan
variera inom staden. Det görs inga vinstpåslag vid
kommunintern fakturering.

Personalomkostnadspålägget (PO-pålägget)
omfattande arbetsgivaravgifter, avtalspension och
löneskatt, beräknas utifrån en schablon framtagen
av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). För
2020 uppgick PO-pålägget till 40,15 % (39,15 %)
av lönekostnaden.

Vid fördelning av gemensamma kostnader kan
detta göras såväl som ett köp/sälj förfarande
inom och mellan nämnderna och dels som
fördelning utifrån i förväg fastställda schabloner.
När köp/sälj tillämpas finns oftast ett avtal eller
annan överenskommelse mellan parterna. Vid
fördelning utifrån schabloner kan dessa till
exempel beräknas på parametrar som speglar
förbrukningen av varan eller tjänsten. Alternativt
kan antalet anställda per nämnd utgöra
fördelningsgrund.

Kapitalkostnaderna utgörs av avskrivningar och
ränta på bundet kapital. Kapitalkostnaderna
beräknas enligt rak nominell metod, vilket
innebär att kostnaden består av linjär avskrivning
på anläggningstillgångarnas avskrivningsbara
värde och ränta på tillgångarnas bokförda
restvärde. Den internt beräknade räntan har satts
till 3 % både för 2020 och 2019.

Exempel på gemensamma kostnader som
fördelas genom interndebitering:
• Kost: Skolluncher debiteras av
produktionsköken till självkostnadspris
per portion.
• Stadsmiljö: Drift och skötsel debiteras till
självkostnadspris utifrån olika interna
driftsavtal som fastställer kvalitet och
pris.

En stor del av interna intäkter och interna
kostnader uppkommer genom att gemensamma
kostnader fördelas mellan och inom kommunens
nämnder. Det interna priset på varor och tjänster
sätts främst enligt självkostnadsprincipen.
Självkostnaden beräknas då inte bara på de
direkta kostnader som är omedelbart förknippade
med produktionen av varan eller tjänsten utan
även på indirekta kostnaderna. Fördelning av

Exempel på gemensamma kostnader som
fördelas via olika fördelningsnycklar:
• Gemensamma IT-tjänster
• HR- och ekonomisystemskostnader
• Malmö stads självförsäkringssystem
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Budgeten för år 2020 upprättades bland annat med stöd av den befolkningsprognos som färdigställdes i Malmö stad under
våren 2019. Vid upprättande av budgeten räknades antalet invånare per åldersgrupp för budgetåret som ett genomsnitt av
antalet invånare vid årets början samt vid dess slut. Hänsyn till kostnadseffekter av befolkningsförändringarna har beaktats i
de ekonomiska ramarna för nämnderna.
Tabellen visar det faktiska antalet invånare per
åldersgrupp enligt Statistiska centralbyrån, SCB, i
jämförelse med det antal som låg till grund för
budgeten. Även utfallet har beräknats som ett
genomsnitt av antalet invånare vid årets början

och vid dess slut. Av tabellen framgår att det
genomsnittliga antalet invånare i kommunen
totalt varit 558 färre än vad som låg till grund för
budgeten.
Barn- och ungdomar har i samtliga åldersgrupper
varit färre än vad som beräknades i budgeten.
Antalet invånare i förskoleålder, 1–5 år, var i snitt
cirka 310 färre och i skolålder, 6–19 år cirka 230
färre än budgeterat.
När det gäller äldre invånare ökar behovet av
kommunala insatser med stigande ålder. Antalet
invånare i åldersgruppen 80 år och äldre, blev
cirka 140 fler än vad som var budgeterat.
Åldersgrupperna 20–64 år och 0 år efterfrågar
kommunal service i lägre grad varför avvikelser i
dessa åldersgrupper har mindre betydelse för
verksamhet och kostnadsutveckling.
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Kommunfullmäktige tilldelar nämnderna ekonomiska ramar för verksamheten i form av kommunbidrag. Dessa ramar är
bindande och nämnderna ansvarar för att inom tilldelade ramar uppfylla de mål och den lagstiftning som gäller för
verksamheten. Det innebär att nämnderna är skyldiga att vidta korrigerande åtgärder vid befarade avvikelser. I följande
avsnitt presenteras avvikelsen mellan prognosen i Delårsrapport 2020 och bokslutsresultatet.
Nämndernas kontroll över sin ekonomi och
förmåga att vidta åtgärder, särskilt vid underskott,
är av central betydelse för att uppnå den av
kommunfullmäktige planerade utvecklingen.
Nämndernas ekonomi påverkas under året av en
rad omvärldsfaktorer i form av statliga beslut om
riktade statsbidrag och andra statliga ersättningar,
förändrad arbetsmarknadspolitik och förändrad
styrning av statliga myndigheter. Förändringar av
lagar, riktlinjer och normering kring bokföring
och redovisning kan också få effekt på
nämndernas redovisade resultat. Befolkningsutvecklingen påverkar också nämndernas
ekonomi, särskilt inom pedagogisk verksamhet,
vård och omsorg samt individ- och
familjeomsorgen.
Det finns en rad faktorer som kan påverka
nämndernas ekonomiska resultat under året.
Därför är en väl fungerande uppföljning och
prognosmetodik en förutsättning för att
upprätthålla en hållbar ekonomisk utveckling i
kommunen. Prognoser av god kvalitet ger
nämnderna underlag för korrigerande beslut vid
befarade budgetavvikelser.
Tabellen till höger visar avvikelsen mellan
prognosen i Delårsrapport 2020, som upprättades
för perioden januari–augusti, och
bokslutsresultatet. I samband med
delårsrapporten prognostiserade nämnderna en
total budgetavvikelse om 971 mnkr, inklusive
överskottet för tekniska nämndens ramar för
exploaterings- och realisationsvinster som
utgjorde 697 mnkr av avvikelsen. Vid årets slut
uppgick budgetavvikelsen till totalt 1 179 mnkr,
varav tekniska nämndens ramar för
exploaterings- och realisationsvinster utgjorde
745 mnkr. Prognosen har därmed förbättrats
med 208 mnkr mellan delårsrapport och
årsbokslut.

för nämnder som prognostiserade överskott i
samband med Ekonomisk prognos under våren.
Beslut togs samtidigt om att arbetsmarknads- och
socialnämndens ram samt nämndens särskilda
ram för ekonomiskt bistånd skulle justeras upp
med totalt 395 mnkr. Även kommunstyrelsens
projekt- och utredningsanslag justerades upp med
10 mnkr. De största nedjusteringarna av
kommunbidrag gjordes för tekniska nämnden
med 57 mnkr, förskolenämnden med 55 mnkr,
grundskolenämnden med 40 mnkr samt

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 3 juli
togs beslut om nedjustering av kommunbidrag
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servicenämnden med 27 mnkr. Nedan följer en
redogörelse för varje nämnd med kommentarer
till budgetavvikelser och större förändringar i
förhållande till prognosen i Delårsrapport 2020.

I samband med Ekonomisk prognos 2020
minskades kommunbidraget för
kommunstyrelsen med 15 mnkr. Samtidigt
ökades anslaget för projekt och utredningar med
10 mnkr. Nettoeffekten av dessa justeringar
innebär alltså en kommunbidragsminskning för
kommunstyrelsen med 5 mnkr.

För kommunfullmäktige redovisas ett överskott
på 2,1 mnkr, vilket innebär en förbättring av det
ekonomiska resultatet i förhållande till prognosen
i Delårsrapport 2020 med omkring 1 mnkr.
Överskottet förklaras främst av lägre kostnader
för representation än tidigare år, då pandemin
inneburit att endast ett fåtal representationstillfällen kunnat genomföras under året.

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott för
2020 med 49,7 mnkr, vilket är väsentligt större än
det prognostiserade överskottet på 10 mnkr som
lämnades i Delårsrapport 2020. Överskottet
förklaras bland annat av överskott i
kommunstyrelsens anslag för projekt och
utredningar, då bland annat de ökade
utvecklingsmedel som tilldelades i samband med
Ekonomisk prognos inte förbrukats. Resterande del
av överskottet förklaras av överskott för Jobbpakt,
IT- och kommunikationskostnader,
personalkostnader, kurs- och konferenskostnader
samt medel som reserverats för utveckling och
utredning. I kommunstyrelsens resultat ingår en
nettokostnad till följd av coronapandemin på
knappt 3 mnkr.

Revisorskollegiet redovisar ett marginellt
överskott för 2020 med 0,4 mnkr, vilket är i linje
med den prognos som lämnades i
delårsrapporten. Överskottet förklaras framför
allt av att personalkostnaderna inte blivit så höga
som budgeterat, bland annat till följd av tillfälliga
vakanser. Överskottet för personalkostnader
reduceras av ökade konsultkostnader för att
genomföra fördjupade granskningar och viss
räkenskapsrevision.

Nämndens kommunbidrag har justerats med fyra
poster under året; 0,5 mnkr för utfasning av
granulat, 1,1 mnkr för flytt av Återbyggdepån,
2,4 mnkr för övertagande av
lokalförsörjningsenheten samt en tillfällig
budgetjustering i samband med ekonomisk
prognos i våras med -26,6 mnkr. Nämnden
redovisar ett överskott om 56 mnkr vilket är
52 mnkr högre än den prognos nämnden
lämnade i Delårsrapport 2020. Överskottet finns
framför allt inom verksamheterna
stadsfastigheter, kommunteknik och ledning.
Inom stadsfastigheter har det milda klimatet lett
till lägre kostnader för både uppvärmning och
snö- och halkbekämpning. Stadsfastigheter har
även haft högre intäkter än beräknat till följd av
försäkringsersättningar, samtidigt som
hyresintäkterna blivit längre än budgeterat, bland
annat till följd av de hyresnedsättningar som
gjorts till följd av coronapandemin. Inom
kommunteknik har ökade volymer på tilläggs-

Valnämnden redovisar ett marginellt överskott på
0,2 mnkr, vilket är i nivå med nämndens prognos
i delårsrapporten. Överskottet förklaras av att
kostnaderna för den valgeografiska översyn som
nämnden påbörjat under 2020 blivit lägre än
förväntat.

Överförmyndarnämnden redovisar ett överskott
på knappt 5 mnkr, vilket innebär ett ökat resultat
i förhållande till den nollprognos nämnden
lämnade i Delårsrapport 2020. Överskottet beror
främst på lägre arvoden till gode män och
förvaltare än budgeterat samt lägre omkostnader.
Kostnadsersättningarna har blivit lägre på grund
av att färre fysiska besök hos huvudmännen och
med olika myndigheter har kunnat genomföras
till följd av pandemin.
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och underhållsarbeten gett högre intäkter än
budgeterat.

kostnader för framtagande av detaljplan redovisas
som en investering, utan ska redovisas i driften
som en resultatpåverkande kostnad. Då tekniska
nämnden ännu inte har en budgetram för att
hantera dessa nya kostnader på resultatet
belastade de under 2020 ramen för rivning- och
marksanering. Kostnaderna för detta uppgick till
14 mnkr under året.

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.

Hamnanläggningarna redovisar ett nollresultat
för 2020. Under året har ett nytt
nyttjanderättsavtal slutits med Copenhagen
Malmö Port som hyr hamnanläggningen av
Malmö stad vilket lett till lägre intäkter.

Tekniska nämndens kommunbidrag sänktes
genom en engångsjustering i samband med
ekonomisk prognos med 57 mnkr. Nämnden
redovisar ett överskott om 11 mnkr i relation till
det justerade kommunbidraget, vilket är knappt
53 mnkr lägre än den prognos nämnden lämnade
i Delårsrapport 2020. Större poster som förklarar
budgetavvikelsen är lägre kostnader för färdtjänst
och kollektivtrafik, personal, arrangemang och
besöksanläggningar samt vinterväghållning. Detta
möts av högre kostnader för framför allt av- och
nedskrivningar.

Miljönämnden redovisar ett överskott om drygt
4 mnkr, vilket motsvarar omkring 5 % av
nämndens kommunbidrag. Överskottet beror
främst på att delar av nämndens planerade
utvecklingsarbete inte genomförts på grund av
den osäkerhet som orsakats av den pågående
pandemin (1,5 mnkr). Exempelvis har avsatta
medel för digitalisering inte använts. Nämnden
har fått ett riktat statsbidrag på 4,2 mnkr för
utökade trängselkontroller. De ökade
trängselkontrollerna har genomförts genom
omprioritering och ambitionssänkning i andra
kontrolluppdrag, vilket medför ett överskott för
den planerade kontrollverksamheten på cirka
1,7 mnkr. Som en följd av coronapandemin blev
också kostnaden för resor och konferenser lägre
vilket bidrog till resultatet med 1 mnkr.

Årets exploateringsvinster uppgår till 284 mnkr,
vilket ger en positiv budgetavvikelse om 44 mnkr.
Under året har flera markavtal slutits, bland annat
i Norra hamnen, Västra hamnen och Hyllie.
Årets realisationsvinster, vilka ej budgeteras,
uppgår till 701 mnkr. Försäljningarna består
främst av friköp av tomträtter. Det relativt stora
antalet friköp av tomträttsfastigheter beror på att
många tomträttsavtal avseende flerbostadshus
som ingicks på 1940-talet löpt ut under år 2020
och att många tomträttshavarna, ofta
bostadsrättsföreningar, har valt att friköpa
tomträtten.

Stadsbyggnadsnämndens kommunbidrag sänktes
genom en engångsjustering i samband med
ekonomisk prognos med 10 mnkr. Nämnden
redovisar ett överskott om 22 mnkr i relation till
det justerade kommunbidraget, vilket är knappt
13 mnkr högre än den prognos nämnden
lämnade i Delårsrapport 2020. Främsta
förklaringen till budgetavvikelsen är högre
intäkter från bygglovsprocessen med 15 mnkr
mer än budget, vilket beror på en högre byggtakt
än förväntat, framför allt gällande stora
nyproduktionsärenden.

Tekniska nämnden erhöll i budget 2020 en ram
om 60 mnkr för rivning och marksanering. Totalt
under året har 51 mnkr av ramen förbrukats,
vilket är en 1 mnkr mer än vad nämnden
prognostiserade i Delårsrapport 2020. 15 mnkr
avser rivning och 22 mnkr avser marksanering.
Enligt nya rekommendationer ska inte längre
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genomförts. Bland annat har en tillfälligt ökad
bemanning inom elevhälsan gjort det möjligt att
under hösten utföra de hälsosamtal,
hälsoundersökningar och vaccinationer som inte
genomförts under våren på grund av att eleverna
med anledning av pandemin inte befunnit sig på
skolan. Satsningar på IT i form av datorer,
läroplattform, digitala hjälpmedel och lösningar
för trådlöst internet har gjorts med likvärdighet
för eleverna som utgångspunkt. Under hösten
har det även genomförts kompetensutvecklingsinsatser för lärare inom distansstudier.

Nämndens ram för bostadsanpassningsbidrag
visar ett överskott för 2020 på 9 mnkr. I
Delårsrapport 2020 prognostiserades ett överskott
på 4 mnkr. En anledning till budgetavvikelsen är
färre antal inkomna ärenden avseende
bostadsanpassningsbidrag till följd av
coronapandemin.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
resultat uppgår till +129,8 mnkr vilket utgör
7,1 % av nämndens kommunbidrag. Resultatet är
en förbättring med 40 mnkr jämfört med vad
som prognostiserades i delårsrapporten.
Överskottet har främst uppkommit till följd av
att antalet elever varit färre än vad nämnden
budgeterat, att de statliga bidragen ökat och att
centrala medel i nämnden inte förbrukats.

Nämnden har under året erhållit 158 mnkr i
externa bidrag, vilket är 36 mnkr mer än
föregående år. Ökningen beror främst på ökat
statsbidrag för regionalt yrkesinriktad
vuxenutbildning.

Redan tidigt under året gjordes bedömningen om
ett visst överskott. Mot bakgrund av detta
beslutade kommunfullmäktige i juli månad att ge
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
möjlighet att använda prognostiserat överskott
för att påbörja arbetet med att utöka antalet
platser inom den reguljära vuxenutbildningen
samt stärka arbetet inom elevhälsan i
gymnasieskolan.

Grundskolenämndens resultat uppgår till
+34,8 mnkr, vilket utgör 0,7 % av nämndens
kommunbidrag. Kommunfullmäktige beslutade i
juli månad att mot bakgrund av nämndens
beräknade överskott i vårens ekonomiska
prognos, reducera nämndens kommunbidrag
med 40 mnkr. Med anledning av beslutet
justerade nämnden ner budgeten för köp av
externa skolplatser.

Av årets överskott beror cirka 86 mnkr på att
antalet elever och ungdomar i gymnasieskola, i sfi
inom kommunal vuxenutbildning och inom det
kommunala aktivitetsansvaret varit lägre än vad
nämnden budgeterat. När det gäller sfi, har
förutom en lägre efterfrågan till följd av minskad
invandring, även en ökad andel avhopp kunnat
ses sedan lokalerna stängde för att hejda
spridning av coronavirus.

Nämndens överskott bedöms vara en effekt av
coronapandemin. Nämnden har i övrigt ett
underskott med 25 mnkr.
Den sammantagna ekonomiska effekten av
pandemin uppgår till +59 mnkr. I denna ingår
statliga bidrag för att täcka sjuklönekostnader.
Kostnaderna har varit lägre för skolmåltider med
anledning av hög elevfrånvaro och till följd av att
höstterminen avslutades två skoldagar tidigare än
planerat. Under året har insatser i form av utökad
lovskola i sommar, extra städning, inköp av nya
IT-verktyg, samt personalbefrämjande åtgärder
genomförts.

De sammantagna ekonomiska effekterna av
coronapandemin uppgår till cirka +24 mnkr.
Överskottet har bland annat uppkommit till följd
av de statliga besluten att slopa det kommunala
medfinansieringskravet för statsbidraget för
regionalt yrkesinriktad vuxenutbildning samt att
ersätta kommunerna för sjuklönekostnader. Med
anledning av att verksamheten, helt eller delvis,
bedrivits digitalt på distans har nämndens
kostnader för skollunch och skolskjuts minskat,
samtidigt har ett antal kompensatoriska insatser

Under året har volymerna varit lägre än
nämndens budget för såväl skol- som
fritidshemsplatser vilket genererat ett överskott.
Detta överskott samt delar av coronaöverskottet
har använts för att täcka underskott i andra delar
av nämndens verksamhet samt till att finansiera
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satsningar på kvalitetshöjande åtgärder (40 mnkr)
samt IT, läromedel och skolbibliotek.

genomföra åtgärder i förskolornas utemiljöer
som krävts med anledning av att den pedagogiska
verksamheten i större utsträckning än tidigare år
bedrivits utomhus. Nämnden har under året
erhållit 213 mnkr i externa bidrag, vilket är
50 mnkr mer än föregående år.

Externa bidrag bidrar med en allt större del av
grundskole- och fritidshemsverksamhetens
finansiering. Under året har nämnden erhållit
cirka 489 mnkr i externa bidrag, vilket är en
ökning med 37 mnkr sedan föregående år. De
största bidragen från Skolverket har varit
statsbidrag för Likvärdig skola och Lärarlönelyftet.
Bidrag till insatser som har personalförstärkning
som ett grundläggande krav för att kunna söka
medel, uppgick till cirka 236 mnkr under året.

Kulturnämnden redovisar ett överskott med cirka
200 tkr. I delårsrapporten prognostiserade
kulturnämnden ett nollresultat. Nämnden har
balanserat kostnader för coronaviruspandemin
mot de fondintäkter förvaltningen erhåller
årligen. Nettokostnaden för coronapandemin har
dock blivit lägre än väntat, bland annat på grund
av ett extra statligt bidrag på 1,8 mnkr.
Förvaltningen har därför haft möjlighet att ta
kostnader bland annat för att arbeta mer intensivt
med utställningen ”Samlingen” som kan
tidigareläggas till sommaren 2021. Nämnden har
haft fondintäkter under året på drygt 3 mnkr.
Dessa fondintäkter ska finansiera inköp av konst
till Malmö stads konstsamling som förvaltas av
Malmö Konstmuseum. Nämndens intäkter och
kostnader har påverkats påtagligt under året av
coronapandemin. Bland annat minskade
entréintäkterna till museerna,
påminnelseavgifterna på biblioteket slopades,
hyresrabatt infördes för andrahandshyresgäster
och kostnaderna för sjuklön ökade. Ett överskott
uppstod eftersom kulturbussen inte användes
som planerat och programaktiviteter så som
Sommarscen ställdes in.

Förskolenämndens resultat uppgår till
+43,2 mnkr, vilket utgör 1,5 % av nämndens
kommunbidrag. Kommunfullmäktige beslutade i
juli månad, mot bakgrund av nämndens
beräknade överskott i vårens ekonomiska
prognos, att för år 2020 reducera nämndens
kommunbidrag med 55 mnkr. Med anledning av
beslutet justerade förskolenämnden ner sin
budget med 30 mnkr för ett lägre antal barn och
25 mnkr för effekter av pandemin.
Nämndens överskott för året är en ekonomisk
effekt av coronapandemin. Pandemin beräknas
ha medfört en nettoeffekt med cirka +74 mnkr.
Den ekonomiska effekten på nämndens resultat,
då hänsyn tas till budgetreduktionen, är
+49 mnkr. I överskottet ingår effekter av den
statliga ersättningen för sjuklönekostnader, att
antalet närvarande barn i förskolorna varit färre
än planerat vilket minskat vikariebehovet och att
kostnader för måltider och livsmedel blivit lägre
än budgeterat.

Fritidsnämnden redovisar ett överskott om
1 mnkr vilket främst beror på minskade
driftskostnader på grund av fördröjd utbyggnad
av fritidsgårdar och föreningsdrivna mötesplatser,
samt renovering av nämndens anläggningar.
Exempelvis har utbyggnaden av
fritidsgårdsverksamheten fördröjts på grund av
fortsatta svårigheter med att få tillgång till nya
fritidsgårdslokaler (6 mnkr). Renovering av
Rosengårdsbadets inomhusbassäng och
Heleneholms sporthall innebar minskade
driftskostnader motsvarande drygt 3 mnkr.
Samtidigt har nämndens besöks- och
intäktsutveckling påverkats negativt till följd av
den rådande coronapandemin motsvarande

Under året har färre barn varit inskrivna i
förskoleverksamheten jämfört med vad nämnden
budgeterat. Kostnader för barn i behov av
särskilt stöd, förskoletransporter och lokaler har
också varit lägre än budgeterat. Att
lokalkostnaderna blivit lägre än budgeterat är
bland annat en följd av en översyn av befintliga
avtal och därmed sänkt hyra för ett antal
paviljonger samt att nybyggnadsprojekt skjutits
fram i tid. Den positiva ekonomiska utvecklingen
under året har gjort det möjligt för nämnden att
bland annat lägga resurser på att stärka den
digitala likvärdigheten i förskolorna och
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-8,5 mnkr. Hylliebadet tappade exempelvis cirka
60 % av besökarna under 2020 jämfört med
föregående år.

återupptas för att hantera den vårdskuld som
uppstått under pandemin. Detta skapar en
osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen för
nämnden under 2021, då behovet av korttidsvård
eller mer avancerad vård i hemmet kan komma
att öka snabbt när pandemin klingar av.

En del av nämndens kostnader har minskat till
följd av att aktiviteter under 2020 ställs in, ställs
om eller begränsats. Nämnden rapporterar att
detta har skapat budgetutrymme att genomföra
temporära satsningar under året såsom att
installera digitala lås och byte av skyltar på
majoriteten av nämndens fritidsgårdar.
Kommunfullmäktige beslutade under oktober
2020 att av 2020 årets prognostiserade överskott
fördela 22 mnkr till fritidsnämnden med syfte att
stärka Malmös föreningar för att möta de
negativa effekterna av pandemin. Totalt har
23 mnkr fördelas till Malmös föreningar, varav
1 mnkr täckts genom omdisponeringar inom
fritidsnämndens befintliga ram.

Funktionsstödsnämnden redovisar ett överskott
2020 på 3,1 mnkr, vilket motsvarar 0,1 % av
nämndens kommunbidrag. Utfallet innebär ett
ökat resultat i förhållande till den nollprognos
som lämnades i samband med delårsrapporten.
Överskottet förklaras bland annat av försenad
start av nya LSS-bostäder, försenad start av ny
daglig verksamhet på grund av fördröjd tillgång
till lokaler samt lägre kostnader än budgeterat för
kommunens ersättning till Försäkringskassan
avseende ärenden med assistansersättning.
Överskottet reduceras av underskott inom flera
av nämndens verksamheter. Bland annat har
kostnaderna inom LSS-bostäder blivit högre än
förväntat, delvis till följd av ett ökat stödbehov
hos brukare. Dessutom har ökade behov av
personlig assistans medfört högre kostnader för
insatsen än budgeterat. I nämndens resultat ingår
en nettokostnad till följd av coronapandemin på
1,1 mnkr. I denna nettokostnad ingår statlig
ersättning för merkostnader inom omsorgen till
följd av Covid-19 på drygt 27 mnkr samt statlig
ersättning för sjuklönekostnader.

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden redovisar ett
överskott för 2020 på totalt 19,7 mnkr, vilket
motsvarar 0,6 % av nämndens kommunbidrag.
Överskottet är i nivå med den prognos som
nämnden lämnade i Delårsrapport 2020. I
nämndens resultat ingår en ekonomisk
nettoeffekt av coronapandemin på totalt
+15,5 mnkr. Att den ekonomiska nettoeffekten
av coronapandemin bedöms till ett överskott
beror framför allt på att behovet av korttidsvård
och särskilt boende minskat under pandemin,
vilket lett till mindre kostnader för köp av externa
platser än budgeterat. Ytterligare en orsak till
överskottet är att brukare inom hemtjänsten
tackat nej till insatser eller begärt uppehåll på
grund av pandemin samt att mötesplatser varit
stängda under året. I nettoeffekten av pandemin
ingår också statlig ersättning för
sjuklönekostnader. Nämnden har ansökt om
statlig ersättning för merkostnader inom
omsorgen till följd av Covid-19 för perioden
februari-november 2020. Slutligt beslut om
ersättning väntas från Socialstyrelsen i februari
2021. Totalt bedöms intäkten för denna statliga
ersättning 2020 till cirka 106 mnkr.

Arbetsmarknads- och socialnämnden har fyra
olika kommunbidragsramar: en ram för
nämndens verksamhet, en ram för kostnader för
boende för hemlösa, en ram för kostnader för
utbetalning av ekonomiskt bistånd samt en ram
för statsbidragsintäkter för mottagande av
nyanlända flyktingar. För tre av dessa –
hemlöshet, ekonomiskt bistånd och statsbidrag
flyktingar – har nämnden befriats från ansvar för
ekonomiskt resultat.
I samband med Ekonomisk prognos 2020 beslutade
kommunfullmäktige att utöka två av
arbetsmarknads- och socialnämndens ramar i
syfte att stärka arbetet med arbetsmarknadsinsatser, förebyggande insatser för barn och unga
samt våld i nära relation och förstärka budgeten

Det minskade behovet av korttidsvård under
pandemin beror delvis på att Region Skåne ställt
in planerade operationer och det är fortfarande
oklart i vilken takt som dessa kommer att
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för ekonomiskt bistånd. Totalt utökades
nämndens ram med 145 mnkr och ramen för
ekonomiskt bistånd med 250 mnkr.

Kostnader för boende för hemlösa redovisar ett
underskott på knappt 6 mnkr, vilket motsvarar
1,4 % av kommunbidraget. Utfallet är i nivå med
den prognos som lämnades i delårsrapporten.
Underskottet förklaras delvis av merkostnader till
följd av pandemin på knappt 3 mnkr avseende
boende för vuxna med pågående missbruk
och/eller psykisk ohälsa där möjlighet finns till
självisolering för att minska smittspridning. En
annan orsak till underskottet är att kostnader
tillkommit under hösten för att frånträda ett
hyresavtal i förtid, då lokalen bland annat till följd
av sitt geografiska läge inte är ändamålsenlig för
verksamheten.

Under året har en utredning pågått, på uppdrag
av kommunstyrelsen, om de bakomliggande
orsakerna till arbetsmarknads- och
socialnämndens kostnadsutveckling och
budgetavvikelse. En första delrapport lämnades
till kommunstyrelsen i september och ytterligare
delrapporter kommer att presenteras framöver.
Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisar
ett överskott på 28,8 mnkr, vilket motsvarar cirka
1,4 % av nämndens kommunbidrag 2020. I
resultatet ingår en sammanlagd nettoeffekt av
coronapandemin om totalt 0,1 mnkr. Överskottet
är ett ökat resultat i förhållande till den
nollprognos som lämnades i Delårsrapport 2020.
Den främsta orsaken till att nämnden redovisar
överskott är att kommunbidragstillskottet på
145 mnkr inte förbrukats fullt ut. Nämnden
beslutade i september att avsätta 100 mnkr i en
ofördelad reserv eftersom det fanns en farhåga
att arbetsmarknadsinsatserna inte skulle hinna
utökas i den utsträckning som resursförstärkningen möjliggjorde. Trots ett aktivt
arbete för att utveckla arbetsmarknadsinsatserna
under hösten lämnar verksamheten ett överskott,
bland annat till följd av att vissa insatser
begränsats av pandemin. Samtidigt har nämnden
arbetat aktivt med handlingsplaner för att
effektivisera verksamhet och minska
kostnaderna.

För ekonomiskt bistånd redovisas ett överskott
på knappt 29 mnkr, vilket motsvarar 2,5 % av
tilldelat kommunbidrag. Överskottet förklaras av
kommunbidragstillskottet på 300 mnkr samt att
behovet av ekonomiskt bistånd inte ökat i den
utsträckning som tidigare beräknats på grund av
pandemin. Staten har under året infört en rad
åtgärder, såsom förändringar i a-kassa och andra
socialförsäkringar, vilket bidragit till att
kostnaderna för försörjningsstödet under hösten
2020 hamnade på en lägre nivå än hösten 2019.
En annan orsak till överskottet är intäkter från
Migrationsverket som avser tidigare år. Dessa
avser ersättning för kostnader för ekonomiskt
bistånd till bland annat nyanlända flyktingar som
på grund av nedsatt arbetsförmåga inte kan delta
i arbetsförmedlingens etableringsinsatser.
I utfallet ingår effekter av en handlingsplan för
minskade kostnader på drygt 11 mnkr för 2020.
Åtgärder som genomförts har varit att erbjuda
fler personer insatser som leder till rätt att
uppbära aktivitetsstöd, att utöka målgruppen för
Malmökraften12, att hjälpa fler tillgodogöra sig det
nya regelverket för a-kassa samt att utöka
kontroller och utredningar avseende misstänkt
bidragsbrott och felaktiga utbetalningar.

De överskott som uppstår framför allt till följd av
kommunbidragstillskottet reduceras av
underskott i andra verksamheter. Ökade
institutionsplaceringar av såväl vuxna som barn
och unga medför ett budgetunderskott på drygt
77 mnkr. Ett aktivt arbete med omställning av
verksamheten för mottagande av
ensamkommande barn har inneburit att
kostnaderna närmat sig nivån på de statliga
ersättningarna. Underskottet i denna verksamhet
i förhållande till erhållna ersättning uppgår för
2020 till knappt 21 mnkr, att jämföra med
underskottet 2019 på 48,5 mnkr.

Den ekonomiska effekten av pandemin har enligt
nämnden varit svår att beräkna för ekonomiskt
bistånd. De genomförda förändringarna i bland
annat a-kassan och bostadsbidraget har medfört

Malmökraften är ett partnerskap mellan Arbetsförmedlingen, Malmö stad, Region Skåne och Försäkringskassan.
Syftet är att skaffa kompetens arbetskraft till arbetsgivare i Malmö och att minska antalet långtidsarbetslösa.
1212
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lägre behov av ekonomiskt bistånd. Samtidigt har
det försämrade läget på arbetsmarknaden i vissa
fall gjort det svårare för biståndstagare att bli
självförsörjande. Eftersom biståndet beräknas
utifrån hushållets rätt till bistånd enligt riksnorm
med avdrag för hushållets inkomster är det svårt
att beräkna hur mycket av de utbetalda beloppen
som beror på förändrade villkor i a-kassa och
bostadsbidrag respektive svårighet att komma
tillbaka ut på arbetsmarknaden.

schablonersättning för kommunmottagna
flyktingar, som utgår per individ. Enligt gällande
regelverk betalas ersättningen ut från
Migrationsverket under 24 månader, från och
med den månad då flyktingen mottagits i
kommunen. Underskottet för året beror till stor
del på att antalet kommunmottagna under 2020
blivit väsentligt lägre än förväntat, bland annat till
följd av reserestriktioner under pandemin som
begränsat invandringen. En annan förklaring till
underskottet är att intäkterna avseende tidigare
års kommunmottagna blivit något lägre under
2020 än beräknat.

För ramen statsbidrag flyktingar redovisas ett
underskott på drygt 26 mnkr. Intäkterna avser
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I avsnittet ges en övergripande beskrivning av det ekonomiska utfallet för Malmö stads bolag och kommunalförbund avseende
rörelsens intäkter, resultat, balansomslutning, eget kapital samt soliditet. Därefter görs kortfattade beskrivningar för
respektive verksamhet.
Tabellen nedan visar rörelsens intäkter, resultat efter finansiella poster, balansomslutning, eget kapital och
soliditet för kommunens helägda bolag samt de delägda bolag och kommunalförbund som ingår i de
sammanställda räkenskaperna. Det kan konstateras att intäkts- och resultatutvecklingen för kommunens
bolag överlag är god. Större vinster redovisas av MKB Fastighets AB och Copenhagen Malmö Port AB.

Sammantaget uppgick rörelsens intäkter i
samtliga bolag och kommunalförbund till
7 mnkr, vilket innebär en ökning i förhållande till
2019 med 5,3 %. Av de totala intäkterna inräknas
5 mdkr 2020 i sammanställda räkenskaper för
Malmö stads koncern utifrån Malmö stads
ägarandel, vilket är en ökning på 4,5 % jämfört
med 2019. Större positiva resultat efter finansiella
poster redovisas av MKB Fastighets AB och
Copenhagen Malmö Port AB. Intäkterna i
kulturbolagen minskade väsentligt under året till
följd av coronapandemin som inneburit inställda
föreställningar, konserter och evenemang. Även
Malmö kommuns parkeringsaktiebolag har
drabbats av minskade intäkter på grund av
pandemin, då bland annat stängda gränser och
hemarbete påverkat efterfrågan på parkering.

4,8 mdkr i sammanställda räkenskaper utifrån
Malmö stads ägarandel, vilket är en ökning i
förhållande till 2019 med 4,1 %. De ökade
kostnaderna förklaras av ökade driftskostnader
för ett utökat hyresbestånd för MKB Fastighets
AB. I SYSAV förklaras kostnadsökningarna till
stor del av en ny avfallsförbränningsskatt som
infördes den 1 april 2020. I de bolag där
intäkterna minskat till följd av pandemin har
också kostnaderna minskat till viss del, eftersom
verksamheten minskat i omfattning på grund av
restriktionerna

De sammanlagda kostnaderna för bolag och
kommunalförbund uppgick 2020 till 6,7 mdkr,
vilket är en ökning med 3,2 % jämfört med 2019
(exklusive koncernbidrag, bokslutsdispositioner
och skatt). Av de totala kostnaderna inräknas

Resultat efter finansiella poster uppgår till
+ 79 mnkr och består av utdelningen från MKB
Fastighets AB om 83,3 mnkr och räntekostnader
om -3,7 mnkr.

Kommentarer per bolag och kommunalförbund
följer under respektive rubrik nedan.
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Malmö Stadshus AB har för 2020 erhållit
koncernbidrag totalt om 195 mnkr från Malmö
kommuns parkeringsaktiebolag, Malmö Leasing
AB, MKB Fastighets AB och MKB Net
(dotterbolag i MKB-koncernen). Moderbolaget
har lämnat koncernbidrag om 195 mnkr till
Malmö Live Konserthus AB, Malmö Stadsteater
AB och Minc i Sverige AB.

Rörelsens intäkter uppgick år 2020 till 324 mnkr.
Resultat efter finansiella poster uppgick till
+ 22 mnkr, vilket är 20 mnkr lägre än budgeterat.
Bolaget lämnade 17 mnkr i koncernbidrag till
moderbolaget Malmö Stadshus AB år 2020.
Budgetavvikelsen beror i sin helhet på
coronapandemin och dess negativa effekter.
Intäkter från korttidsparkering och
kontrollavgifter uppskattas ha minskat med
29 mnkr på grund av stängda gränser,
begränsningar av evenemang och mässor,
minskad pendling, hemarbete och minskad
handel. Kostnadsbortfallet, vilket är hänförligt till
minskade arrendekostnader, vakanshållna
tjänster, minskat antal timanställda samt
kostnadsbesparingar och effektiviseringar,
uppgick till 20 mnkr.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-09 att
utdelningen från Malmö Stadshus AB, som avser
utdelning från MKB Fastighets AB (2019), om
95 mnkr inte skulle genomföras under 2020 utan
vid en senare tidpunkt. Utdelningen från MKB
Fastighets AB motiveras av kommunens
kostnader för strukturell hemlöshet och är
därmed undantagen från värdeöverföringsbegränsningarna i lagen om allmännyttiga
kommunala bostadsaktiebolag.

Rörelsens intäkter uppgick år 2020 till
2 491 mnkr. Intäkterna avvek positivt mot
budget med 11 mnkr vilket enligt bolaget främst
berodde på tillkommande hyror från
nyproduktion, hyreshöjningar samt tillkommande
hyror i befintligt bestånd i samband med
standardhöjningar i lägenheter. Rörelsens
kostnader uppgick till 2 058 mnkr, vilket är
1 mnkr lägre än budget. Marknadsvärdet för
fastighetsbeståndet beräknads vid utgången av
2020 till 42 mdkr. Årets värdering innebär en
ökning av marknadsvärdet med 7,3 % jämfört
med 2019.

Rörelsens intäkter uppgick år 2020 till 45 mnkr.
Resultat efter finansiella poster uppgick till
+ 1,2 mnkr. Intäkterna år 2020 avvek negativt
med 3,8 mnkr mot budget och kostnaderna
avvek positivt med 4,7 mnkr mot budget.
Coronapandemin har inte påverkat bolaget i så
stor utsträckning.

Rörelsens intäkter uppgick år 2020 till 106 mnkr.
För 2020 redovisar Malmö Leasing AB intäkter
från fordonsförvaltning på 10 mnkr, vilket är
lägre än för 2019. Detta förklaras med fortsatt
arbete med modernisering av Malmö stads lätta
fordonsflotta samt något trögare
andrahandsmarknad för bolagets personbilar och
lätta transportfordon, vilket gjort att antalet
försäljningar minskat. Resultat efter finansiella
poster uppgick till + 3 mnkr. Bolaget har 2020
lämnat 3 mnkr i koncernbidrag till moderbolaget
Malmö Stadshus AB.

Resultat efter finansiella poster uppgick till
+ 326 mnkr. Det positiva resultatet har bland
annat medfört att moderbolaget MKB Fastighets
AB har kunnat lämna 145 mnkr i koncernbidrag
till Malmö Stadshus AB. Dessutom har MKB
Net AB lämnat 30 mnkr i koncernbidrag till
Malmö Stadshus AB. Med anledning av
värdeöverföringsbegränsningarna i lagen om
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag har
MKB Fastighets AB under 2020 erhållit ett
villkorat aktieägartillskott om knappt 114 mnkr
från Malmö Stadshus AB. MKB har på olika sätt
påverkats av coronapandemin och anpassat
arbetssätt i förhållande till medarbetare och
kunder. Den ekonomiska effekten på bolaget är
förhållandevis liten.

Rörelsens intäkter uppgick år 2020 till 51 mnkr,
vilket är 13,8 mnkr lägre än budgeterat. Malmö
Live Konserthus AB drabbades väldigt hårt av
coronapandemin. Verksamheten har varit stängd
från slutet av mars. Under september öppnade
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verksamheten i liten skala för att stängas ner helt
from november. Bolagets intäkter 2020 är
14 mnkr lägre än budgeterat på grund av
förlorade biljett- och hyresintäkter samt uteblivna
garderobs- och provisionsintäkter. Malmö Live
Konserthus AB har under våren 2020 genomfört
neddragningar på 10 mnkr för att anpassa
verksamheten till en budget i balans 2021.
Sponsoravtalet med Skanska om 4 mnkr årligen
löpte ut 2020-06-30 och ersattes av ett nytt
sponsringsavtal om 400 tkr per år under tre år
med start i juli 2020. Kostnaderna har varit
23 mnkr lägre än budget på grund av lägre
produktionskostnader, även om bolaget har haft
kostnader för att bygga upp ett digitalt
konserthus och live-streama föreställningar.

Resultat efter finansiella poster uppgick till
2,8 mnkr.

Rörelsens intäkter uppgick år 2020 till 16 mnkr.
Resultat efter finansiella poster uppgick till
-7 mnkr. Under 2020 har bolaget erhållit
koncernbidrag från Malmö Stadshus AB om 9,2
mnkr. Bolaget redovisade ett överskott om
2 mnkr efter skatt.
Minc i Sverige AB startade under hösten två nya
projekt finansierade av Malmö stad, innovation
inom besöksnäringen för att hjälpa näringsidkare
att utvecklas under pandemin och Tech Lab för
att nå fler (kvinnliga) entreprenörer och minska
tröskeln för att använda tekniska lösningar.
Projekten är över 12 månader och löper till
största delen under 2021.

Under 2020 har bolaget erhållit koncernbidrag
från Malmö Stadshus AB om 122 mnkr.
Dessutom har Malmö Live Konserthus AB
erhållit finansiellt stöd från Malmö stad med
anledning av coronapandemin om 6,2 mnkr samt
en hyresreduktion på 5,4 mnkr. Resultat efter
finansiella poster uppgick till -119 mnkr. Bolaget
redovisade ett underskott om 400 tkr efter skatt.

Rörelsens intäkter uppgick år 2020 till
1 105 mnkr. Resultat efter finansiella poster
uppgick till + 293 mnkr. Bolagets
nettoomsättning har minskat med 255,7 mnkr
(exklusive valutakurseffekter), vilket innebär en
sänkning med 27 %. Detta förklaras främst av
den nedstängda kryssningsverksamheten och
nedgångar i oljehanteringen med anledning av
coronapandemin. Affärsområdena Cars,
Containers & General Cargo hade en nedgång
om 19 mnkr, vilket är en minskning med 7 %. I
rörelsens intäkter ingår övriga intäkter om
312 mnkr, vilket kan hänföras till upplösning av
skuld i samband med hyreskontraktsförnyelse
med Landlords. Coronapandemin har medfört att
CMP har anpassat såväl organisation som
arbetssätt, med sikte på ökad effektivitet, tillväxt
och lönsamhet.

Rörelsens intäkter uppgick år 2020 till 25 mnkr.
Resultat efter finansiella poster uppgick till
-59 mnkr. Under 2020 har bolaget erhållit
koncernbidrag från Malmö Stadshus AB om
63,8 mnkr. Bolaget redovisade ett överskott om
3 mnkr efter skatt.
Malmö Stadsteater AB har påverkats i hög grad
av coronapandemin med inställda eller starkt
publikbegränsade föreställningar från mars och
framåt. Bolagets biljettintäkter blev 5 mnkr lägre
än budgeterat och kostnaderna 10 mnkr lägre än
budgeterat.

Rörelsens intäkter uppgick år 2020 till
1 092 mnkr. Resultat efter finansiella poster
uppgick till + 24 mnkr. Intäkterna för mottagna
mängder hushållsavfall har ökat med 8 % i
jämförelse mot föregående år. Motsvarande
intäkter för industriavfall har minskat marginellt
främst beroende på lägre volymer utländskt
brännbart avfall. Den 1 april infördes en ny
avfallsförbränningsskatt vilken ledde till ökade

Rörelsens intäkter uppgick år 2020 till 27 mnkr.
Ökad tillströmning av antal betalande i
bostadskön gör att 2020 års intäkter ligger
1,8 mnkr högre än budget och 13 % högre än
2019 års intäkter. Kostnaderna avviker positivt
med 0,7 mnkr mot budget. Avvikelsen är
framförallt hänförlig till pensionskostnader samt
statliga åtgärder kopplade till coronapandemin.
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priser på brännbara fraktioner som i sin tur har
påverkat intäkten positivt. Elpriserna har legat på
en lägre nivå under året jämfört med budget, men
ökade volymer har bidragit till högre
energiintäkter. Avfallsförbränningsskatten utgör
en väldigt stor del av kostnadsökningarna, men
även kostnader för beredskapslager med
emballage för Region Skåne.

med 8,5 % inför 2020 vilket motsvarar cirka
44 mnkr i ökning jämfört med 2019.
Personalkostnader avviker positivt mot budget
för 2020 med 6,6 mnkr. Bland övriga kostnader
är de största posterna kostnader för inköp av
vatten, fastigheter, kemikalier, reparation och
underhåll av ledningar, reparation och underhåll
av maskiner och inventarier samt elektricitet.
Övriga kostnader har en negativ budgetavvikelse
för året med 14 mnkr.

Rörelsens intäkter uppgick år 2020 till 353 mnkr,
vilket är en ökning med 25 mnkr jämfört med
föregående år. Av detta belopp utgör 20 mnkr
höjning av de fasta avgifterna. Resterande ökning
förklaras av en högre vattenförsäljning, som
bland annat förklaras av att dricksvattenproduktionen ökade med 2 miljoner kubikmeter
jämfört med i fjol. Resultat efter finansiella poster
uppgick till + 27 mnkr, vilket är 10 mnkr högre
än 2019.

Rörelsens intäkter uppgick år 2020 till 336 mnkr.
Resultat efter finansiella poster uppgick till
-5 mnkr. Förbundet har haft något högre
operativa intäkter jämfört med budget då fler
räddningstjänster anslutit sig till Räddningscentralen. Räddningstjänsten Syd har vidare
erhållit 1,7 mnkr i bidrag från Malmö stad till
Trygg Malmö avseende tillsynsverksamheten, vilket
inte varit med i budgeten. Personalkostnaderna är
lägre beroende på lägre uppräkning av pensionsskulden efter uppdaterade parametrar hos KPA
samt minskad bemanning och vakanta tjänster.
Övriga driftskostnader är 5 mnkr lägre än budget
varav coronapandemin står för 1,8 mnkr.
Coronapandemin har påverkat kommunalförbundets resultat negativt med 2,5 mnkr, där
minskade intäkter har störst påverkan, men till
viss del vägs upp av minskade kostnader för
exempelvis utbildning och resor med mera.

För kommunalförbundet VA SYD som helhet
uppgick rörelsens intäkter 2020 till 1 252 mnkr
och resultatet efter finansiella poster till -6 mnkr.
I sin rapportering presenterar VA SYD sin
ekonomiska redovisning per medlemskommun.
Siffrorna i stycket nedan avser Malmös del i
denna rapportering.
För VA Malmö redovisas ett överskott för året
uppgående till 6 mnkr. Intäkterna består till
största delen av VA-avgifter. VA Malmö
genomförde en höjning av brukningsavgifterna
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Investeringsredovisning

Genom investeringsredovisningen görs en samlad redovisning av kommunens investeringsverksamhet
och bolagens investeringsutgifter. I investeringsredovisningen redogörs för hur utfallet förhåller sig till
den budget som fastställts för den löpande verksamheten. Investeringsredovisningen är upprättad i
enlighet med rekommendation RKR R14 från Rådet för kommunal redovisning.

Investeringsredovisningen innehåller en
totalsummering av investeringsutgifterna i
jämförelse med fastställd budget.

Under detta avsnitt redovisas uppföljning av beslut
om objektsgodkännande
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I avsnittet nedan presenteras investeringsredovisningen för Malmö stads nämnder samt de totala investeringarna i kommunens
bolag och kommunalförbund.
fullmäktige lämna objektsgodkännande. Under
året har beslut om objektsgodkännande fattats i
kommunstyrelsen alternativt kommunfullmäktige
om totalt 1 571 mnkr.

Investeringsredovisningen innehåller en
totalsummering av investeringsutgifterna i
jämförelse med fastställd budget. På följande
sidor särredovisas större investeringsprojekt som
varit föremål för behandling i kommunstyrelsen
eller kommunfullmäktige i form av ett så kallat
objektsgodkännande. Enligt gällande regelverk
inom kommunen ska berörd nämnd, före
påbörjande av ett investeringsobjekt, inhämta
objektsgodkännande från kommunstyrelsen om
den totala bruttoutgiften för objektet överstiger
15 mnkr. Om den totala bruttoutgiften för
objektet överstiger 50 mnkr ska kommun-

Ett flertal projekt har avslutats ekonomiskt under
året. Ett projekt räknas som ekonomiskt avslutat
när samtliga ekonomiska transaktioner som rör
objektet har hanterats. Utfallet för dessa projekt
blev 1366 mnkr, vilket är 53 mnkr lägre än
beslutat. Av dessa projekt har dock två projekt
lagts ner utan att ha genomförts. Exkluderas
dessa projekt har de övriga projekten avslutats på
ett belopp om 15 mnkr högre än beslutat.
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De totala investeringarna i kommunens bolag
och kommunalförbund uppgick 2020 till
2,6 mdkr. Nedan ges en beskrivning av några av
de större investeringarna.
MKB Fastighets AB investerade under 2020 i
nybyggnation och mark för 945 mnkr. Dessutom
byggde bolaget om kommersiella lokaler till
bostäder samt byggde om och gjorde
förbättringar i befintligt bestånd motsvarande
219 mnkr.
Under 2020 har Malmö Leasing investerat för
drygt 104 mnkr i nya fordon och lös egendom
för uthyrning i verksamheten.
Inom vatten- och avloppsverksamheten har
investeringsvolymen totalt uppgått till
1 463 mnkr. Investeringarna har genomförts för
att fortsatt följa den tekniska utvecklingen och
för en fortsatt hög tillgänglighet och effektivitet i
anläggningar.
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Kommunfullmäktige tilldelar nämnderna ekonomiska ramar för investeringar. Utöver styrningen i form av investeringsramen
ger kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslut om objektsgodkännande för enskilda investeringar som överstiger 15
respektive 50 mnkr. De objektsgodkända investeringarna följs upp och avvikelserna förklaras i sammanställningen i detta
avsnitt.
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Utfallet lämnas tomt för stationerna i tabellen ovan, då dessa utgifter
skiljer sig från övriga objektsgodkännanden i form av redan gjorda
avsättningar/resultatföringar. Prognosen för kontinentalbanan totalt
sett uppgår till 189,3 mnkr.

Beslutad ram för kontinentalbanan uppgår totalt till 184 mnkr, enligt
fyra olika beslut i Kommunfullmäktige. Objektsgodkännande för bidrag
till statlig infrastruktur avseende de tre stationerna uppgår till
136,5 mnkr och investeringsutgifter avseende allmän platsmark kring
stationerna uppgår till 47,5 mnkr.

Ökade utgifter för färdigställande av lokalgator och park inom
Limhamnsläge beroende på marknadsläget samt att exploateringstiden
har varit utsträckt och att färdigställandet gjorts etappvis på grund av
utvecklingen av området. Avvikelserapporteringen kommer att ske
genom slutrapport av projektet.

Bidrag till statlig infrastruktur avseende Östervärn etapp 2 redovisades i
sin helhet som en kostnad i resultaträkningen år 2017, 30 mnkr.
Gällande övriga bidrag till statlig infrastruktur har avsättningar gjorts i
takt med att besluten fattats. Det innebär att resterande 106,5 mnkr
löses upp under 25 år, vilket därmed genererar årliga kostnader i
resultaträkningen.

Avvikelsen beror delvis på fördyring i markarbetet när badhuset
byggdes ut. Även prisindex är beräknad inom projektet och motsvarar
cirka 6,7 mnkr. Efter att hänsyn tagits till index understiger prognosavvikelsen 10 % och därav kommer inte ett utökat objektsgodkännande
att skrivas för detta projekt.
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Eftersom prognosökningen är under 10 % efter att hänsyn tagits till
prisindex så planeras inte utökat objektsgodkännande för närvarande.

Efter projekteringen har prognosen för allmän plats ökat. Eftersom
prognosökningen är under 10 % efter att hänsyn tagits till index så
planeras inte utökat objektsgodkännande som det ser ut nu.
På grund av flertalet tillägg och ändringar under projektets gång har
entreprenadkostnaden blivit dyrare än kalkylerat. Avvikelserapporteringen kommer att ske genom slutrapport av projektet.

Det totala objektsgodkännandet för projektet är 281 mnkr +/- 15
mnkr. De ökade kostnaderna avser ändrings- och tilläggsarbeten från
entreprenören. Serviceförvaltningen har ställt viteskrav till
entreprenören för försening i färdigställande. Enligt försiktighetsprincipen ingår viteskravet inte i den totalaprognosen.

Ökade utgifter i färdigställandet av gator och park i Elinegård på grund
av lång entreprenadtid med flera byggherrar i området samtidigt.

Total projektkostnad beräknas bli lägre till följd av en gynnsam
upphandling.
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Renovering av Borgarskolan var en option av
projekten nybyggnation av grundskola och
sporthall Excellensen 2 och 4 som färdigställdes
årsskiftet 2018/2019. Samtliga handlades upp
som en totalentreprenad i samverkansentreprenad. Detta innebär att beställaren och
entreprenören under projekterings- och
kalkylfasen gemensamt tar fram en riktkostnad,
vilken sedan ligger till grund för utförandefasen.
Riktkostnaden är att betrakta som en
budgetkostnad med ett ”tak”, vilket dock kan
höjas inom ramen för kontraktet som ett
vedertaget incitament. Totalkostnad för
nybyggnation av skola och sporthall inryms inom
objektsgodkännande inklusive osäkerhetsfaktor.
Objektsgodkännande för renoveringen av
Borgarskolan är 92 mnkr ± 10 %. Totala kostnad
för renoveringen av Borgarskolan är över
objektsgodkännande med 2,3 mnkr. Fördyrning i
projektet avser bland annat fördyrning av
fönsterbytet på befintlig byggnad D som
finansieras som reinvestering.

Projektet är avslutat och nytt projekt har startats
enligt nytt beslut KS-2019-11-13.
Projektet blev ej genomfört. Nedlagda utgifter
består av kostnader för utredningar och
förarbeten.

Projektet har blivit dyrare än budget med
1,3 mnkr. Objektsgodkännande är 17,3 mnkr
± 10 % (19,03 mnkr). Ombyggnationen omfattar
skolkök och intilliggande utrymme. Hyresgäst är
skolrestauranger (serviceförvaltningen) och
grundskoleförvaltningen. Projektet färdigställdes
vid årsskiftet 2019/2020. Entreprenaden har
upphandlats något högre än ram, med cirka
1,5 mnkr dock inom objektsgodkännande. I
projektet har även byggts ett städutrymme som
inte ingick i objektsgodkännandet.

Servicenämnden har för avsikt att föreslå
kommunstyrelsen att återkalla beslut om
objektsgodkännandet för ombyggnation byggnad
X, Heleneholm 4, daterad den 2017-10-25.
Beställande nämnd har återtagit beställningen.

Projektet färdigställdes vid årsskiftet 2019/2020.
I totala utfallet finns kostnader för marksanering
med cirka 1 mnkr. Fördyrningen i projektet kan
härledas till dyrare åtgärder för utemiljö.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-14 om
återkallande av beslut om ombyggnation av
kontaktcenter på stadshuset, Rapphönan 29.

Projektet har blivit dyrare än budget med
1,3 mnkr. Objektsgodkännande är 56 mnkr
± 10 % (61.6 mnkr). Fördyrning i projektet avser
att nybyggnation av Traktorns förskola, som
skulle byggas samtidigt, inte hade beviljats
bygglov vid upphandlingstillfället. Det blev
därför en separat upphandling för båda
förskolorna istället för en gemensam. Även en
generell ökning av entreprenadspriset utifrån när
ursprunglig budget gjordes har bidragit till
kostnadsökningen. Servicenämnden har
informerats under byggtiden om eventuell
kostnadsökning för projektet.
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