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Sammanfattning

Varje år lämnar respektive nämnd och helägt bolag i Malmö stad en årsanalys. Årsanalysen
omfattar en uppföljning av verksamhetens utveckling, avstämning av kommunfullmäktiges mål
samt ett bokslut per utgången av december månad. I föreliggande ärende bifogas årsanalyserna
för 2020 från samtliga nämnder och bolag. Det är en del av återrapporteringen till
kommunstyrelsen och kommer att sammanfattas i Malmö stads årsredovisning för 2020.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsen godkänner rapporteringen och lägger den till handlingarna
Beslutsunderlag
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Protokoll Arbetsmarknad- och socialnämnden
Protokoll Boplats Syd
Protokoll Fritidsnämnden
Protokoll Funktionsstödsnämnden
Protokoll Förskolenämnden
Protokoll Grundskolenämnden
Protokoll Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Protokoll Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Protokoll Kommunstyrelsen
Protokoll Kulturnämnden
Protokoll Malmö Stadsteater
Protokoll Miljönämnden
Protokoll MKB
Protokoll Parkeringsövervakning
Protokoll Revisorskollegiet
Protokoll Servicenämnden
Protokoll Stadsbyggnadsnämnden
Protokoll Tekniska nämnden hamnanläggningar
Protokoll Tekniska nämnden
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Protokoll Valnämnden

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-29
Kommunstyrelsen 2021-04-07
Beslutet skickas till

[Här skriver du vem beslutet ska skickas till efter att protokollet är justerat, ange funktion eller
organisation. Uppgifterna överförs till protokoll och protokollsutdrag. I fliken expediera till, på
ärendekortet, anger du fullständiga uppgifter som exempelvis e-postadress, som en information
till nämndsekreteraren . Om beslutet inte ska expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.]
Ärendet

Varje år lämnar respektive nämnd och helägt bolag i Malmö stad en årsanalys. Årsanalysen är
årets tredje och sista uppföljningsrapport och är en del av materialet som ligger till grund för
Malmö stads årsredovisning. Årsredovisningen är en av två rapporter över den ekonomiska
utvecklingen (den andra är delårsrapporten) som enligt kommunallagen ska behandlas av
kommunfullmäktige. Årsredovisningen utgör kommunstyrelsens redogörelse till
kommunfullmäktige över det viktigaste som skett avseende verksamhet (grunduppdrag och mål)
och ekonomi under året.
Årsanalysen omfattar en uppföljning av verksamhetens utveckling, avstämning av
kommunfullmäktiges mål samt ett bokslut per utgången av december månad. Det ekonomiska
utfallet ska förklaras och analyseras utifrån de händelser i verksamheten som gett upphov till
utfallet och vilka åtgärder som genomförts för att komma tillrätta med eventuella obalanser.
Rapporten ska också innefatta en beskrivning av förväntad utveckling kommande år. I
föreliggande ärende bifogas årsanalyser för 2020 från samtliga nämnder och bolag.
Reservationer och/eller särskilda yttranden har inkommit för årsanalysen avseende:
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Fritidsnämnden
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Kommunstyrelsen
Miljönämnden
Servicenämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Tekniska nämnden – hamnanläggningar
Ansvariga

Anna Westerling Ekonomidirektör
Magdalena Bondeson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör

