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Verksamheten prognostiserar totalt sett ett
underskott om 47 mnkr. Nämnderna
prognostiserar sammantaget ett underskott på
218 mnkr (exklusive kostnader för rivning,
sanering och detaljplaner samt
exploateringsvinster), där större underskott
återfinns i arbetsmarknads- och socialnämnden,
hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt
funktionsstödsnämnden. Underskottet i
socialnämnderna balanseras till en mindre del av
prognostiserade överskott för gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden och servicenämnden.

Precis som i hela kommunsektorn bidrog de
åtgärder som vidtogs till följd av pandemin till ett
högt resultat för Malmö stad år 2020. Detta
berodde främst på tillfälliga statsbidrag som
kompenserade stora merkostnader och en
skatteunderlagsutveckling som inte blev lika svag
som förväntat. Sveriges kommuner och regioner
(SKR) gör bedömningen i Ekonomirapport maj
2021 att en bra skatteunderlagsutveckling de
närmaste åren gör att den kommunala ekonomin
ser relativt ljus ut, men att stor osäkerhet fortsatt
råder.

I Malmö stads budget 2021 har intäkter från
skatter och generella statsbidrag baserats på
Sveriges Kommuner och Regioners (SKR)
prognos från oktober 2020. Den senaste
prognosen från april månad ger en positiv
avvikelse för skatter och generella statsbidrag om
cirka 460 mnkr jämfört med budget till följd av
en förväntad högre skatteunderlagstillväxt.

När det gäller statsbidrag ersätts de stora
pandemirelaterade generella statsbidragen under
2020 av generella statsbidrag på ungefär samma
nivå 2021 (SKR). De stora riktade statsbidragen
för merkostnader kopplade till pandemin inom
omsorg och sjuklöner under 2020 försvinner till
stor del 2021, medan viss ersättning för
sjuklönekostnader finns kvar. Stora riktade
statsbidrag inom äldreomsorg, vuxenutbildning
och skola gör dock att minskningen av de riktade
statsbidragen mellan 2020 och 2021 inte blir så
stor.

Kommunfullmäktige har vid ett tillfälle under
året beslutat om att justera budgeten för år 2021.
Vid sammanträdet i mars togs beslut om att
budgetera upp generella statsbidrag med drygt
31 mnkr avseende tillfälligt stöd till skolväsendet.
Motsvarande summa fördelades ut till de
pedagogiska nämnderna.

Det prognostiserade resultatet för kommunen
2021 uppgår till totalt +437 mnkr. Då det
budgeterade resultatet för året är -320 mnkr
uppgår den prognostiserade budgetavvikelsen till
+757 mnkr. För perioden januari–april uppgick
kommunens resultat till 122 mnkr. Det
budgeterade resultatet för samma period var
-249 mnkr, varför budgetavvikelsen uppgår till
+371 mnkr. Såväl budgetavvikelsen för perioden
som den prognostiserade avvikelsen för helåret
förklaras framför allt av realisationsvinster, vilka
ej budgeteras, samt av högre intäkter från skatter
och generella statsbidrag än budgeterat. Det
prognostiserade resultatet för år 2021 visar att
kommunen kommer att uppfylla kravet på
ekonomisk balans. Efter justering för
realisationsvinster uppgår resultatet till
+157 mnkr.

Intäkts- och resultatutvecklingen för kommunens
bolag och kommunalförbund är generellt god.
Störst resultat efter finansiella poster redovisas av
MKB Fastighets AB. Copenhagen Malmö Port
AB prognostiserar en lägre omsättning jämfört
med tidigare år samt ett negativt resultat efter
finansiella poster.

Verksamheten i nämnderna och bolagen
påverkas på olika sätt av den pågående pandemin.
I vissa verksamheter leder det till stora
kostnadsökningar eller minskade intäkter medan
det i andra verksamheter istället leder till
minskade kostnader. Gemensamt för samtliga
nämnder och bolag är dock den stora
osäkerheten i bedömningen om framtiden.
Prognoserna är baserade på olika antaganden,
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exempelvis gör de olika bedömningar om när en
eventuell återgång till ”normalläge” kommer att
ske under 2021.
Nämnderna bedömer sammantaget att pandemin
bidrar till negativ effekt motsvarande -117 mnkr
under 2021. Detta beror bland annat att
merkostnader kopplade till pandemin i hälsa-,
vård- och omsorgsnämnden och
funktionsstödsnämnden inte kompenseras
genom riktade statsbidrag i samma utsträckning
som tidigare. Även arbetsmarknads- och
socialnämnden förväntar en negativ nettoeffekt
för året som bland annat beror på minskade
intäkter för tillsyn och ökade kostnader för
institutionsvård kopplade till anmälningar i
samband med våld i nära relationer.
Bolagens och kommunalförbundens ekonomi
påverkas också i olika omfattning av pandemin.
De har liksom nämnderna baserat sina prognoser
på olika antaganden. Större avvikelser med
anledning av coronaviruspandemin
prognostiseras framförallt av Copenhagen Malmö
Port AB (ingen omsättning relaterad till
kryssningsverksamheten under år 2021), Malmö
kommuns parkeringsaktiebolag (intäktsbortfall
för korttidsparkering och kontrollavgifter) samt
Malmö Live Konserthus AB (lägre
produktionsintäkter).

För helåret prognostiserar nämnderna en
sammantagen investeringsvolym om cirka
2 450 mnkr, vilket är drygt 350 mnkr lägre än
budgeterat. I förhållande till 2020 innebär dock
årets prognos en ökad investeringsvolym med
cirka 300 mnkr.
När det gäller stadens bolag och
kommunalförbund prognostiseras
investeringarna för 2021 uppgå till totalt
3 452 mnkr, vilket är 90 mnkr lägre än budget.
Investeringarna omfattar framför allt bostäder,
men även investeringar i vatten- och
avloppsreningsverk.
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I vissa verksamheter leder det till stora
kostnadsökningar eller minskade intäkter medan
det i andra verksamheter istället leder till
minskade kostnader. Gemensamt för samtliga
nämnder och bolag är dock den stora
osäkerheten i bedömningen om framtiden.
Prognoserna är baserade på olika antaganden,
exempelvis gör de olika bedömningar om när en
eventuell återgång till ”normalläge” kommer att
ske under 2021.

Precis som i hela kommunsektorn, bidrog de
åtgärder som vidtogs till följd av pandemin, till
ett högt resultat för Malmö stad år 2020. Detta
berodde främst på tillfälliga statsbidrag som
kompenserade stora merkostnader och en
skatteunderlagsutveckling som inte blev lika svag
som förväntat. Även om pandemin har inneburit
en stor omställning för flera verksamheter har
kostnaderna inte påverkats i den utsträckning
som förväntats. Sveriges kommuner och regioner
(SKR) gör bedömningen i Ekonomirapport maj
2021 att en bra skatteunderlagsutveckling de
närmaste åren gör att den kommunala ekonomin
ser relativt ljus ut, men att stor osäkerhet fortsatt
råder.

Nämnderna bedömer sammantaget, med
reservation för stor osäkerhet och skilda
antaganden, att pandemin bidrar till en negativ
nettokostnad motsvarande -117 mnkr under
2021. Detta beror bland annat på att
merkostnader kopplade till pandemin i hälsa-,
vård- och omsorgsnämnden och
funktionsstödsnämnden inte kompenseras
genom riktade statsbidrag i samma utsträckning
som tidigare. Även arbetsmarknads- och
socialnämnden förväntar en negativ nettoeffekt
av pandemin år 2021, som bland annat beror på
minskade intäkter för tillsyn och ökade kostnader
för institutionsvård kopplade till anmälningar i
samband med våld i nära relationer. De
pedagogiska nämnderna bedömer att pandemin
ger en liten positiv nettoeffekt på ekonomin som
främst beror på statsbidraget som ersätter
nämndernas sjuklön. Tekniska nämnden
rapporterar en positiv nettoeffekt, vilket främst
beror på minskade kostnader för färdtjänst samt
inställda arrangemang, medan fritidsnämnden
fortsatt förväntar ett stort intäktsbortfall i
nämndens besöksanläggningar.

När det gäller statsbidrag kommer de stora
pandemirelaterade generella statsbidragen under
2020 enligt SKR att ersättas av generella
statsbidrag på ungefär samma nivå 2021. Därefter
sker en nedtrappning. De stora riktade
statsbidragen för merkostnader kopplade till
pandemin inom omsorg och sjuklöner under
2020 försvinner till stor del 2021. Viss ersättning
för sjuklönekostnader finns kvar, men SKR
rapporterar att minskningen motsvarar drygt 10
miljarder. Stora riktade statsbidrag inom
äldreomsorg, vuxenutbildning och skola gör dock
att minskningen av de riktade statsbidragen
mellan 2020 och 2021 inte blir så stor, omkring
1,5 miljarder (SKR Ekonomirapport maj 2021). Det
är dock bara de nya bidragen till skolan som är
kopplade till konsekvenserna av pandemin.
Tillskotten för att stärka äldreomsorgen (som
bland annat omfattar utbildning av personal på
betald arbetstid) kan inte användas till
pandemirelaterade merkostnader.

Bolagens och kommunalförbundens ekonomi
påverkas också i olika omfattning av pandemin.
De har liksom nämnderna baserat sina prognoser
på olika antaganden. Större avvikelser med
anledning av coronaviruspandemin
prognostiseras framförallt av Copenhagen Malmö
Port AB (ingen omsättning relaterad till
kryssningsverksamheten under år 2021), Malmö
kommuns parkeringsaktiebolag (intäktsbortfall
för korttidsparkering och kontrollavgifter) samt
Malmö Live Konserthus AB (lägre
produktionsintäkter).

Pandemin fortsätter att påverka verksamheterna
och de ekonomiska förutsättningarna i stadens
nämnder och bolag. Eftersom det är svårt att
förutse hur länge detta håller i sig är
helårsprognosen för Malmö stads ekonomi 2021
osäker, både när det gäller intäkter och kostnader.

Under rubrikerna Prognostiserade budgetavvikelser i
nämnderna och Finansiell analys för kommunens bolag
och kommunalförbund på sidorna 11 och 19 nedan

Verksamheten i nämnderna och bolagen
påverkas på olika sätt av den pågående pandemin.
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framgår nämndernas och bolagens bedömningar
av effekterna av pandemin.
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Tryggandegrunderna från 2007 (DUS06) till att i
stället skatta parametrarna utifrån sektorns eget
bestånd.
Styrelsen för SKR har den 23 april 2021 beslutat
att anta ändringarna i livslängdsantagandet i
RIPS, enligt RIPS-kommitténs förslag, samt att
rekommendera kommuner och regioner att
tillämpa de nya parametrarna vid beräkning av
pensionsskuldens storlek.

Här analyseras kommunens förväntade
ekonomiska utveckling under året och finansiella
ställning vid årets slut. Analysen omfattar
nämnderna och övriga poster inom den
skattefinansierade verksamheten. En redogörelse
lämnas över resultat, investeringar, vissa
finansiella nyckeltal samt prognostiserade
budgetavvikelser.

Malmö stads pensionskostnader och
pensionsskuld bygger på prognoser från KPA
pension. I den senaste prognosen i april månad är
hänsyn tagen till ändrat livslängdsantagande. I
prognosen är en engångskostnad om 125 mnkr
upptagen som är hänförlig till ändrat
livslängdsantagande och som påverkar den
ekonomiska prognosen.

Budget 2021 innefattar en disponering av
resultatutjämningsreserven om 320 mnkr för att
möta det budgeterade resultatet för året om
-320 mnkr.
Enligt kommunens regler för hantering av
resultatutjämningsreserven kan reserven
disponeras under 2021 för att utjämna lägre
intäkter till följd av lågkonjunktur. Beroende på
det slutliga utfallet av skatteunderlaget fram till
bokslutet för år 2021 kan det disponibla beloppet
komma att justeras.

Därutöver ökar ansvarsförbindelsen vilken ligger
utanför balansräkningen och som avser pensioner
intjänade innan 1998 med en engångspost om
150 mnkr.

För perioden januari–april uppgick kommunens
resultat till 122 mnkr. Det budgeterade resultatet
för samma period var -249 mnkr, varför
budgetavvikelsen uppgår till +371 mnkr.

Enligt kommunens regler samt med
utgångspunkt i Sveriges Kommuner och
Regioners (SKR) prognos från april månad
avseende skatteunderlagsprognosutvecklingen
kan kommunen vid ett prognostiserat negativt
resultat disponera 90 mnkr av
resultatutjämningsreserven upp till ett
nollresultat. Då kommunen prognostiserar ett
överskott för året i samband med denna prognos
är ingen disposition av
resultatutjämningsreserven möjlig. Ny
bedömning kommer att göras i samband med
delårsrapport 2021. Vid årsbokslutet tas ett
slutligt beslut om disponering av
resultatutjämningsreserven.

Det prognostiserade resultatet för kommunen
2021 uppgår till totalt +437 mnkr. Då det
budgeterade resultatet för året är -320 mnkr
uppgår den prognostiserade budgetavvikelsen till
+757 mnkr.
Såväl budgetavvikelsen för perioden januari-april
som den prognostiserade avvikelsen för helåret
förklaras framför allt av realisationsvinster, vilka
ej budgeteras, samt av högre intäkter från skatter
och generella statsbidrag än budgeterat.
Tabellen nedan visar budgetavvikelsen för olika
poster i budgeten.

RIPS-kommittén har sett över
livslängdsantagandet i RIPS (Riktlinjer för
beräkning av pensionsskuld) och tagit fram nya
parametrar över livslängden som ska användas i
pensionsskuldsberäkningarna för kommuner och
regioner. Det innebär att sektorn går från att
använda Finansinspektionens antagande enligt
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förtid. Samtidigt tecknades nya ränteswappar
med motsvarande löptid, belopp och basränta
men till marknadsmässiga fasta räntesatser som
var lägre.
I Malmö stads budget 2021 har intäkter från
skatter och generella statsbidrag baserats på
Sveriges Kommuner och Regioners (SKR)
prognos från oktober 2020. Sedan budgeten
beslutades har tre prognoser lämnats från SKR.
Den senaste prognosen från april månad ger en
positiv avvikelse för skatter och generella
statsbidrag om cirka 460 mnkr jämfört med
budget till följd av en förväntad högre
skatteunderlagstillväxt.

Verksamheten prognostiserar totalt sett ett
underskott om 47 mnkr. Nämnderna
prognostiserar sammantaget ett underskott på
218 mnkr (exklusive kostnader för rivning,
sanering och detaljplaner samt
exploateringsvinster), där större underskott
uppstår i arbetsmarknads- och socialnämnden,
hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt
funktionsstödsnämnden. Underskottet i
socialnämnderna balanseras till en mindre del av
prognostiserade överskott för gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden och servicenämnden.

Kommunfullmäktige har vid ett tillfälle under
året beslutat om att justera budgeten för år 2021.
Vid sammanträdet 31 mars togs beslut om att
budgetera upp generella statsbidrag med drygt
31 mnkr avseende tillfälligt stöd till skolväsendet.
Motsvarande summa fördelades ut till de
pedagogiska nämnderna.

Av nämndernas budgetavvikelse på -218 mnkr
(exklusive kostnader för rivning och
marksanering samt realisationsvinster) bedöms
att -117 mnkr är hänförligt till effekter av
Coronaviruspandemin. Underskottet är till största
del hänförligt till de tre socialnämnderna1.

Prognosen för skatter och generella statsbidrag
inkluderar även bedömda intäkter om 20 mnkr
för ersättning för sjuklönekostnader under maj
och juni. Ersättningen kommer att fördelas till
nämnderna.

Därtill prognostiseras ett överskott avseende
kommuncentrala poster såsom
kommunstyrelsens anslag till förfogande, bidrag
till bolag och kommunalförbund samt
kommungemensamma kostnader och intäkter.

På sidan 25 finns en fullständig resultaträkning
för perioden och helåret inklusive jämförelse med
föregående år.

Avvikelse per nämnd samt en översiktlig
redogörelse över större budgetavvikelser följer
under rubrik på sidan 11.

Resultaträkningen utgör underlag för avstämning
mot kommunallagens krav på ekonomisk balans.
Enligt gällande regelverk ska realisationsvinster
frånräknas årets resultat i
balanskravsutredningen. Det prognostiserade
resultatet för 2021, justerat för realisationsvinster,
visar att kommunen kommer att uppfylla kravet
på ekonomisk balans, vilket också framgår av
tabellen nedan.

Realisationsvinster budgeteras inte och tekniska
nämnden lämnar en prognos om +280 mnkr för
året.
Finansnettot visar på en positiv budgetavvikelse
om 41 mnkr vilken till stor del förklaras av lägre
räntekostnader för ränteswappar än budgeterat.
Detta enligt beslut år 2020 att avsluta
ränteswappar med negativa marknadsvärden i
arbetsmarknads- och socialnämnd, hälsa-, vård- och
omsorgsnämnd och funktionsstödsnämnd
1
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International School (MIS) samt Kungshögskolan
ny- och ombyggnation. Projekt som har handlats
upp till lägre kostnad än budget är
nybyggnationen av Ärtans förskola, Rönneholms
förskola samt Malmö Idrottsgrundskola, MIGR.
Projekt där lokalnyttjande förvaltning har valt att
inte gå vidare är verksamhetsanpassning i St.
Petris gymnasieskola.
Kreditivränta har påförts pågående projekt hos
servicenämnden fram till 2020 men från och med
2021 är stadskontorets anvisningar ändrade
utifrån redovisningsrådets rekommendationer
och kreditivränta belastar inte längre projekten.
Effekten av detta är cirka 8 mnkr i minskad
investeringsutgift för 2021.
Tekniska nämnden inklusive hamnanläggningar
lämnar en prognos för investeringar som uppgår
till 811 mnkr, vilket är 135 mnkr lägre än budget.
Flertalet av nämndens investeringskategorier
ligger i nivå med budget. Avvikelser finns främst
inom Storstadspaketet och Mobilitet där ett antal
projekt förskjutits tidsmässigt. Till följd av
osäkerheter på grund av den pågående pandemin
beräknas färre investeringar i hamnanläggningar
påbörjas och prognosen sänks till 6 mnkr mot
39 mnkr i budget.

För helåret prognostiserar nämnderna en
sammantagen investeringsvolym om cirka
2 450 mnkr, vilket är drygt 350 mnkr lägre än
budgeterat. I förhållande till utfallet 2020 innebär
dock årets prognos en ökad investeringsvolym
med cirka 300 mnkr. Utfallet det första tertialet är
endast 20 % av årsprognosen. Detta är en
indikation på att prognosen för innevarande år
kan ligga för högt. Servicenämnden och tekniska
nämnden är de nämnder med störst
investeringsvolym.

Med tre undantag gör övriga nämnder
bedömningen att deras investeringar kommer att
ligga i nivå med budget. Kommunstyrelsen
prognostiserar 18 mnkr lägre utfall till följd av
lägre investeringar i lokala datanät än budgeterat.
Kommunfullmäktige prognostiserar 1 mnkr lägre
utfall till följd av senarelagd investering.
Arbetsmarknads- och socialnämnden
prognostiserar 5 mnkr lägre utfall.
Malmö Museer har erhållit ett investeringsbidrag
för inköp av teknik till Wisdome. Upphandling
pågår och kulturnämnden kommer begära mer
investeringsmedel för denna utgift i samband
med delårsrapporten, när upphandlingen är
slutförd.

Servicenämndens prognos för investeringar
uppgår till 1 400 mnkr vilket är 200 mnkr lägre än
budget. Anledningen till att prognosen är lägre
än budget beror främst på projekt som är
försenade i beslutprocessen, projekt som har
handlats upp till lägre kostnad jämfört med
budget och projekt där lokalnyttjande förvaltning
har valt att inte gå vidare. Projekt som är
försenade i beslutsprocessen är nybyggnationen
av Sifs förskola, Glasugnens förskola,
Hedmätarens LSS, Mölledals LSS, Malmö

Investeringsprognos per nämnd framgår av
investeringsredovisningen på sidan 288.
Före påbörjande av ett investeringsobjekt ska
nämnd inhämta objektsgodkännande från
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kommunstyrelsen om totala bruttoutgiften för
objektet överstiger 15 mnkr. Om totala
bruttoutgiften för objektet överstiger 50 mnkr
ska kommunfullmäktige lämna
objektsgodkännande. Under perioden har beslut
tagits gällande objektsgodkännande om totalt
945 mnkr.

del av pensionsförpliktelsen som redovisas som
ansvarsförbindelse förväntas uppgå till 34 %
vilket är på samma nivå som 2020. Diagrammet
nedan visar soliditetens utveckling de senaste fem
åren.

Uppföljning av fattade beslut om
objektsgodkännande återfinns i tabeller på sidan
29 och framåt.

Räntebärande nettofordran/nettoskuld består av
placerade och utlånade medel minus upptagna
lån. Storleken på räntebärande
nettofordran/nettoskulden visar hur mycket
kommunen behöver låna för att finansiera sina
investeringar. Det beror i sin tur framför allt på
hur stora investeringarna förväntas bli och det
prognostiserade resultatet.

Skuldsättningsgraden är ett mått på relationen
mellan skulder och eget kapital. Vid årets slut
prognostiseras skuldsättningsgraden ha ökat med
1 procentenhet till 55 %. Diagrammet nedan
visar skuldsättningsgradens utveckling och
fördelning de senaste fem åren.

Kommunens räntebärande nettoskuld, vari även
pensionsavsättningen ingår, prognostiseras öka
under året och uppgå till 1 648 mnkr vid årets
slut. Ökningen förklaras framför allt av att
pensionsavsättningen ökar, bland annat till följd
av ändrat livslängdsantagande.

Kommunfullmäktige har fastställt ett finansiellt
mål att Malmö stad skall 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: årets resultat, räntebärande nettolån samt
utvecklingen av finansnetto och avskrivningar. De tre
indikatorerna mäts i relation till skatter och
generella statsbidrag. Utifrån den prognostiserade
utvecklingen av indikatorerna kan den
ekonomiska utvecklingen beskrivas som hållbar
baserat på att samtliga indikatorer ligger bättre
eller i nivå med budget.

Soliditeten visar hur stor del av kommunens
tillgångar som finansierats med eget kapital och
hur mycket som finansierats med lån och är ett
mått på det långsiktiga finansiella
handlingsutrymmet. Soliditetsutvecklingen beror
på förändringen av eget kapital och tillgångar.
Soliditeten vid årets slut förväntas minska i
förhållande till 2020 med 1 procentenhet till
45 % med anledning av ökad utlåning till bolag
och kommunalförbund. Soliditeten inklusive den
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ännu inte är genomförd. Motsvarande hantering
har tillämpats i ekonomisk prognos.
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.

Årets resultat ska uppgå till minst ett nollresultat
Det budgeterade resultatets andel av skatter och
generella statsbidrag 2021 uppgår till 0 %
inklusive disponering av resultatutjämningsreserv.
Det prognostiserade resultatet uppgår till 2 %.
Räntebärande nettolån ska uppgå till högst
30 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämning.
Lånekvoten visar nettolånen
(nettofordran/nettoskuld) i förhållande till
intäkterna från skatter, utjämning och generella
bidrag. För 2021 har räntebärande nettotillgång
budgeterats till 296 mnkr, vilket ger en lånekvot
på 1,4 %. Ett högre resultat och lägre
investeringsnivåer innebär att skulden inte ökar
som budgeterat. Nu prognostiseras en
nettotillgång om 924 mnkr, vilket innebär en
lånekvot om +4,2 %.

I detta avsnitt redogörs för nämndernas
prognostiserade budgetavvikelser för året och de
eventuella åtgärder nämnderna vidtar för en
ekonomi i balans. 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.
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.

Relationen mellan finansnetto samt avskrivningar och
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning skall
följas.
Den prognostiserade kapitalkostnadsnivån för år
2021 uppgår till 5,4 % vilket är i nivå med
budget.

I tabellen nedan, Tilläggsbudget per nämnd och
ekonomisk ram, framgår vilka tilläggsanslag som
beviljats under året. Det statliga stödet till
skolväsendet har tillfälligt förstärkts med totalt en
miljard kronor för år 2021. Av detta har Malmö
stad erhållit drygt 31 mnkr. Kommunfullmäktige
beslutade i mars 2021 om fördelning av tillskottet
till tre skolnämnderna. Under april överfördes
även 18 mnkr från kommunstyrelsens anslag till
förfogande till kommunstyrelsen avseende
Jobbpakt.

I årsbokslut 2020 ändrades
redovisningsprinciperna avseende
gatukostnadsersättning och exploateringsbidrag i
enlighet med RKR R2 Intäkter. Detta innebar att
erhållen gatukostnadsersättning
intäktsredovisades i den takt som motsvarar
färdigställandet av de investeringar för vilka de
erhållits. Som långfristig skuld redovisades endast
erhållen gatukostnadsersättning där investering
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Nämnderna prognostiserar sammantaget ett
överskott om 17 mnkr. I prognosen ingår ej
budgeterade realisationsvinster på 280 mnkr.
Exklusive vinster från fastighetsförsäljningar,
kostnader för rivning, sanering och detaljplaner
samt realisationsvinster – prognostiseras då
sammantaget ett underskott om 218 mnkr.
Tabellen på sidan 13 visar samtliga nämnder och
deras kommunbidragsramar samt den
budgetavvikelse som prognostiserats för helåret.
Eftersom nämndernas ramar skiljer sig väsentligt
i storlek visar tabellen också avvikelse i procent
av kommunbidraget.
Verksamheten i nämnderna påverkas på olika sätt
av den pågående coronaviruspandemin. Vilka
effekter covid-19 innebär för respektive nämnd
och dess verksamhet framgår nedan vid
beskrivningen av nämndens prognos. De största
effekterna har covid-19 fått för hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden, funktionsstödsnämnden och
arbetsmarknads- och socialnämnden.
Nämndernas bedömningar av effekterna är dock
förknippade med stor osäkerhet. Dels gör
nämnderna olika bedömningar av framtiden, det
vill säga hur länge covid-19 kommer att påverka
verksamheten under året och på vilket sätt. Dels
gör nämnderna olika avgränsningar av vilka
kostnader hittills under året som är förknippade
med pandemin.
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prognostiseras, bland annat merkostnader för
tolk.

Servicenämnden har två olika
kommunbidragsramar enligt följande uppdelning:
nämndens verksamhet samt rivning och sanering.
För ramen för rivning och sanering har nämnden
befriats från ansvar för ekonomiskt resultat.
Servicenämnden redovisar ett överskott för
perioden januari-april på cirka 31 mnkr.
Nämndens helårsprognos uppgår till +11 mnkr
och nämnden prognostiserar överskott inom
flera delar av sin verksamhet. Den största
positiva avvikelsen både avseende resultatet för
perioden och helårsprognos finns inom
stadsfastigheters verksamhet, med en
helårsprognos som är +12 mnkr i förhållande till
budget och ett positivt resultat för perioden på
+22 mnkr. Helårsprognosen är lägre än
periodresultatet dels till följd av
periodiseringseffekter för exempelvis
underhållskostnader, dels en prognostiserad
intäktsminskning framförallt för slutreglering av
hyror för färdigställda projekt under 2021, som
inte är med i periodens resultat. Dessa kommer
att slutregleras med en internränta på 1,25 %
istället för 3,0 % vilket därmed ger lägre
hyresintäkter.
Vissa kommersiella hyresgäster som bedömts
uppfylla kraven för hyresnedsättning har beviljats
detta för kvartal 1 och i prognosen finns även
med att hyresvärden ersätts med 50 % av
hyresförlusten genom statligt stöd.
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott för
perioden januari-april på 27 mnkr, bland annat till
följd av att beviljade utvecklings- och
projektmedel hittills inte avropats i förväntad
utsträckning. För hela 2021 prognostiseras totalt
sett ingen avvikelse.

Kostnaderna för snö- och halkbekämpning samt
förbrukningsavgifter inklusive uppvärmning
bedöms bli lägre trots en mer ”normal”
inledningen av året, men hur mycket som kan
hänföras till utebliven verksamhet i vissa lokaler
till följd av pandemin är osäkert.

Styrelsen bedömer att det finns en viss osäkerhet
kring hur covid-19 kommer att påverka
ekonomin. Även om styrelsens verksamhet inte
påverkas i samma utsträckning som andra
verksamheter i Malmö stad finns verksamheter
relaterade till besöksnäringen som påverkas.
Vissa merkostnader hänförliga till covid-19

Kommunteknik har en helårsprognos som är lika
med budget men ett positivt resultat för perioden
på cirka +10 mnkr. Avvikelsen för perioden kan i
huvudsak förklaras med förskjutning av
kostnader i förhållande till den periodiserade
budgeten för den nya organisationen på enhet
Markskötsel.
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de försäljningar som kommer att realiseras i år är
i projekt med hög vinstmarginal.

Servicenämndens ram för rivning och sanering
lämnar ett underskott för perioden januari-april
på cirka 10 mnkr och en helårsprognos som är
lika med budget. Avvikelsen för perioden beror
på tidigarelagda saneringsåtgärder.

Nämndens realisationsvinster uppskattas till 280
mnkr för helåret. Reavinster budgeteras inte och
det görs ingen prognos utöver det som är
beslutat att säljas. Därmed lämnas prognosen i
denna rapport enligt ovan resonemang till 280
mnkr. Tre friköp, som alla överstiger 30 mnkr,
beslutades av tekniska nämnden i april och ska
vidare för beslut i kommunfullmäktige. Summan
för dessa friköp uppgår till totalt 100 mnkr, vilket
gör att prognosen kan komma att höjas vid nästa
prognostillfälle.

Tekniska nämnden har fem olika
kommunbidragsramar enligt följande uppdelning:
nämndens verksamhet, exploateringsverksamhet,
realisationsvinster, rivning, sanering och
detaljplaner samt hamnanläggningar. För ramarna
för exploateringsverksamhet, realisationsvinster
samt rivning, sanering och detaljplaner har
nämnden befriats från ansvar för ekonomiskt
resultat.

Rivnings- och saneringskostnader uppskattas till
85 mnkr, vilket är 45 mnkr mer än budget. Till
hösten kommer många objektsgodkännanden
inom kategori Storstadspaketet-infrastruktur att
beslutas. De kalkylerade framtida
saneringskostnaderna resultatförs 2021 och är en
anledning till att årets saneringsprognos ligger
runt 60 mnkr. Tillsammans med prognos för
rivning om 10 mnkr och detaljplanekostnader om
15 mnkr innebär detta en negativ avvikelse mot
budget på totalt 45 mnkr. Prognosen är lagd i ett
tidigt skede och är osäker. Saneringskalkylen i
respektive projekt kommer att revideras i
samband med att objektsgodkännande tas fram.
Vissa objektgodkännanden kan också komma att
beslutas 2022 i stället för 2021, vilket i så fall
leder till att resultatpåverkan uppstår 2022 i
stället.

Tekniska nämnden redovisar ett överskott för
perioden januari-april på 85 mnkr och ett
nollresultat för helåret 2021.
Nämndens verksamhet påverkas av
coronapandemin på ett flertal sätt. Minskade
intäkter bland annat på grund av efterskänkning
av avgifter för upplåtelse av offentlig plats,
byggnader, försäljningsplats och uteserveringar
för perioden januari till oktober, cirka 12 mnkr,
kompenseras av kostnadssänkningar för
färdtjänst, cirka 17 mnkr och personalkostnader
till följd av vakanta befattningar eller
eftersläpning i rekryteringar, cirka 7 mnkr.
Årets Malmöfestival ställs in och analys har
påbörjats kring de ekonomiska effekterna.
Organisationen av World Pride anpassas
kontinuerligt till förändringar i restriktionerna.

Hamnanläggningars resultat för perioden januariapril uppgår till ca 1 mnkr men prognosen för
helåret visar på ett underskott på drygt 10 mnkr.
Det beror dels på minskade intäkter om cirka
16 mnkr till följd av omförhandlat
nyttjanderättsavtal Copenhagen Malmö Port AB
(CMP), vilket trädde i kraft under 2020.
Underskottet balanseras till viss del av minskade
kapitalkostnader för nedskrivning av byggnad.

Prognosen för årets exploateringsintäkter har
sänkts till 450 mnkr jämfört med budget på 600
mnkr. Den förändrade prognosen beror främst
på tillträden som bedöms inträffa först efter
årsskiftet, vilket även försenar
exploateringsintäkten. Avvikelsen beror även på
att det i något fall blir tomträtt istället för
försäljning.

Coronapandemin bedöms inte få ekonomiska
konsekvenser för hamnanläggningar under 2021.
På sikt kan resultatet dock påverkas negativt då
nyttjanderättsavgiften som CMP betalar till
tekniska förvaltningen till viss del är rörlig och
baseras på dess resultat.

Budgeten för exploateringsvinster för året är 270
mnkr och prognosen bedöms följa budget, trots
den lägre försäljningsprognosen. Det beror på att
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samhället öppnar upp under hösten, vilket bland
annat möjliggör fysiska sammankomster och
kompetensutvecklingsinsatser för medarbetarna.
Skulle nuvarande rekommendationer fortsätta,
uppger nämnden att det kan detta leda till ett
ökat överskott.

Stadsbyggnadsnämnden har två olika
kommunbidragsramar; nämndens verksamhet
och bostadsanpassningsbidrag. För ramen för
bostadsanpassningsbidrag har nämnden befriats
från ansvar för ekonomiskt resultat.

Under år 2020 erhöll Malmö stad inte full statlig
finansiering för samtliga platser inom regionalt
yrkesinriktad vuxenutbildning (yrkesvux) så som
utlovats. Anledningen var att Skolverkets anslag
var förbrukat. I regeringens ekonomiska
vårproposition och vårändringsbudget för 2021
föreslås därför att anslaget utökas för att kunna
ersätta kommunerna retroaktivt för sin
kommunala medfinansiering av regionalt
yrkesvux 2020. Då inget beslut kommit nämnden
tillhanda, har eventuellt överskott, cirka 10 mnkr,
inte räknats in i den ekonomiska prognosen.

Stadsbyggnadsnämnden redovisar ett underskott
för perioden januari-april på cirka 2 mnkr och ett
nollresultat för helåret 2021.
Avseende intäkter för detaljplaner prognostiseras
ett underskott för helåret, främst beroende på att
förhandlingar om exploateringsavtal drar ut på
tiden vilket förlänger tidplanerna och försenar
intäkterna. Andra orsaker är långa ledtider för
utredningar att bli klara och en osäkerhet om
större planarbeten som Culture Casbah och
Pågens kan faktureras under 2021. Även
utredningar av planeringsförutsättningar för
kustskydd och verksamhetsbuller från
Copenhagen Malmö Port (CMP) inom
exempelvis Nyhamnen, förlänger ledtiderna.

Av nämndens prognostiserade överskott avser
cirka 17 mnkr färre platser inom vuxenutbildning
inkl. sfi. Antalet helårsplatser prognostiseras
under året vara cirka 180 färre än vad nämnden
budgeterat. Detta påverkar även årets statsbidrag
för yrkesvux som beräknas bli något lägre än
budget.

Avseende personalkostnader uppvisas en
helårsprognos på 3 mnkr främst beroende på
vakanser, hög andel av föräldraledigheter samt
senarelagda rekryteringar.

De ekonomiska effekterna av coronapandemin
beräknas för året sammantaget generera ett
överskott med cirka 1 mnkr. Statliga bidrag för
sjuklön utöver normalnivån, Skolmiljarden samt
lägre kostnader än budgeterat för måltider och
skolskjuts/busskort möjliggör en ekonomisk
förstärkning till kommunala och fristående
gymnasieskolor med cirka 12 mnkr för att mildra
pandemins effekter.

Bostadsanpassningsbidraget redovisar ett
överskott för perioden januari-april på 4 mnkr
och prognostiserar ett överskott på helåret på
3 mnkr. Antalet inkomna ärenden under januariapril är lägre jämfört med samma månader 2020,
till följd av covid-19. I januari-april 2021
registrerades 726 ärenden och för samma period
2020 registrerades 793 ärenden. Förvaltningen
prognostiserar att antalet ärenden kan komma att
öka under hösten men det finns en osäkerhet i
hur uppdämt behovet är utifrån att många väntat
med att söka sina bostadsanpassningar under
pandemin.

Grundskolenämndens resultat för perioden
januari-april uppgår till +46 mnkr. För året
prognostiseras ett resultat i nivå med tilldelat
kommunbidrag.
I prognosen finns osäkerhetsfaktorer, både vad
gäller elevvolymer och utvecklingen av pandemin
och dess påverkan på verksamheten under den
återstående delen av året. Nämnden uppger att
förstärkningar kan behöva göras under hösten
för att stärka upp för det kunskapstapp som vissa
elevgrupper gjort på grund av
distansundervisning under vårterminen.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
resultat för perioden januari-april uppgår till
+42 mnkr. För året beräknas överskottet bli
något lägre och prognostiseras till +20 mnkr.
Prognosen är beräknad med utgångspunkt i att
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För perioden beräknas den ekonomiska
nettoeffekten av coronapandemin till drygt
+30 mnkr. För året beräknas pandemin ge
ekonomisk påverkan på nämndens resultat med
drygt +8 mnkr. I beloppen ingår de statliga
bidragen för sjuklöner och Skolmiljarden samt
minskade kostnader för skolmåltider. Detta
skapar utrymme för ökad bemanning, lovskola,
ökade resurser till läromedel, skolbibliotek och IT
samt andra insatser för att kompensera negativa
effekter av pandemin.

bemanningen på förskolorna har
personalförstärkningar gjorts under våren.
Nämnden gör bedömningen att olika typer av
personella förstärkningar sannolikt även kommer
att behövas under resterande del av året. Vidare
bedömer nämnden att årets löneöversyn kommer
innebära högre personalkostnader än vad som
budgeterats.

Fritidsnämnden redovisar 2 mnkr i överskott för
perioden januari-april och helårsbedömningen är
att nämnden kommer att uppvisa ett nollresultat
för 2021. Nämndens besöks- och
intäktsutveckling har påverkats avsevärt på grund
av pågående coronaviruspandemin och
osäkerheten gör att nämndens bedömning för
besöks- och intäktsutveckling fortsätter att vara
negativ resten av 2021. Nämndens budgeterade
intäkter för bad- och rekreationsanläggningar
samt evenemang uppgår till 36 mnkr för år 2021.
Nämnden prognostiserar cirka 60 %
intäktsbortfall för maj-december men
intäktsbortfallet kan bli större beroende på
pandemins utveckling och hur
besöksanläggningarnas öppning kommer att se
ut. Coronaviruspandemin påverkar främst
nämndens intäkter.
Andra budgetavvikelserna är att en planerad
utbyggnad av fritidsgårdsverksamheten har blivit
fördröjd, avseende City fritidsgård och
Lorensborg fritidsgård. Renoveringen av
Heleneholms sporthall har inneburit minskade
driftskostnader med 0,7 mnkr.

Antalet elever i grundskola och fritidshem
förväntas under året vara färre än vad nämnden
budgeterat medan antalet elever i särskola
beräknas vara något fler. Ett prognostiserat
överskott om cirka 8 mnkr förväntas uppkomma
till följd av detta. Detta överskott samt
överskottet avseende corona täcker
prognostiserade underskott för löneavtal och ej
tillsatta extratjänster.

Förskolenämnden redovisar ett resultat för
perioden januari-april med +27 mnkr och
prognostiserar ett resultat för året i nivå med
tilldelat kommunbidrag. I prognosen finns en
osäkerhet kring pandemins utveckling och hur
många barn som i höst kommer att vara inskrivna
i förskolorna. Den statliga Skolmiljarden ger under
året en tillfällig ekonomisk förstärkning till
förskolorna.
I periodresultatet ingår ett ekonomiskt överskott
till följd av coronapandemin med 9 mnkr.
Behovet av vikarier har fortsatt varit lågt men
förskolorna har, med anledning av pandemin, en
tillfälligt ökad bemanning. De statliga bidragen
har under perioden varit högre än nämndens
ökade kostnader, men för året beräknas
pandemin inte ha någon påverkan på nämndens
resultat. Under hösten förväntas tillkommande
kostnader för IT, digitala läromedel och
utbildningsinsatser.

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden redovisar ett
underskott för perioden januari-april på 33 mnkr.
För hela 2021 prognostiserar nämnden ett
underskott på 39 mnkr. Underskottet är i sin
helhet hänförligt till nämndens bedömning av
merkostnader till följd av covid-19. Bedömningen
innefattar att dessa merkostnader huvudsakligen
kommer att minska under andra tertialet och
upphöra efter augusti månad.

För året bedöms 100 färre förskoleplatser tas i
anspråk jämfört med vad nämnden budgeterat.
Enligt nämndens prognos kommer det
ekonomiska överskottet användas till att
finansiera underskott i den kommunala
förskoleverksamheten. För att säkerställa

Prognosen för nämndens ordinarie verksamhet
exklusive covid-19 är osäker då den delvis är
beroende av utvecklingen av pandemin. Detta
gäller till exempel i vilken takt Region Skåne
startar upp planerade operationer men även när
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ansökningar avseende särskilt boende och
hemtjänst återgår till de nivåer som gällde innan
pandemin.

kommuner under 2021, till exempel för sjuklöner
och merkostnader. Avseende de prognostiserade
budgetavvikelser som inte är hänförliga till covid19 har förvaltningen påbörjat arbetet med att ta
fram åtgärder för att minska kostnaderna och
uppnå en budget i balans. Dessa åtgärder avses
presenteras för nämnden i juni.

Nämnden prognostiserar avvikelser hänförliga till
covid-19 inom verksamheterna särskilt boende,
ordinärt boende inklusive korttidsvård samt hälsa
och förebyggande. Överskott prognostiseras
inom biståndsbeslut till följd av färre platser
inom särskilt boende och korttidsvård samt färre
brukare och beviljade timmar i ordinärt boende.
Detta bedöms huvudsakligen bero på att brukare
avvaktat med ansökningar samt att tacka ja till
insatser under den pågående pandemin. För
korttidsvården är de färre platserna hänförliga till
inställda planerade operationer. Underskott
prognostiseras inom egen verksamhet till följd av
låg beläggning samt ökade personalkostnader för
att minska smittspridning och öka tryggheten för
brukarna. Därutöver finns merkostnader för det
särskilda covidteamet inom ordinärt boende samt
bemanning vid vaccinering. Inom övrig
gemensam verksamhet återfinns merkostnader
för skyddsutrustning samt förväntade intäkter i
form av ansökan om statsbidrag för december
2020 samt utbetalning av kompletterande
statsbidrag för augusti-november 2020.

Nämnden prognostiserar avvikelser hänförliga till
covid-19 inom flertalet av nämndens
verksamheter. Dessa avvikelser beror generellt på
ökade personalkostnader för att minska
smittspridning och öka tryggheten för boende
och brukare samt merkostnader för
skyddsutrustning. Det finns även fall av
merkostnader relaterade till utbrott av covid-19smitta. Inom hälso- och sjukvårdsverksamheten
finns merkostnader för inhyrd vårdpersonal samt
rehabiliteringsverksamhet. Förväntade intäkter i
form av ansökan om statsbidrag för december
2020 samt utbetalning av kompletterande
statsbidrag för augusti-november 2020 är
medräknade i prognosen.
Nämnden prognostiserar betydande underskott
som inte är hänförliga till covid-19. Underskott
prognostiseras inom verksamhet LSS-boende
framförallt till följd av kostnader för att tillgodose
utökat behov av stöd. Inom den egna
verksamheten finns ökade kostnader för
dubbelbemanning av arbetsmiljöskäl samt för
omställning till heltidsorganisering. För
verksamhet särskilt boende prognostiseras
underskott till följd av köp av fler externa platser
samt behov av särskilt stöd i den egna
verksamheten. Även avseende verksamhet
personlig assistans enligt LSS har skett en ökning
av antal ärenden med ett stort antal timmar per
ärende. Inom hemtjänstverksamheten leder
övertagandet av verksamheten från hälsa- vårdoch omsorgsnämnden till merkostnader under
övertagandet. Inom förvaltningsövergripande
verksamhet prognostiseras överskott avseende
statsbidrag från Migrationsverket samt reserv för
oförutsedda händelser.

Nämnden prognostiserar några avvikelser som
inte är hänförliga till covid-19. Underskott
prognostiseras inom särskilt boende till följd av
bland annat kostnader i samband med
heltidsorganisering samt inom ordinärt boende
på grund av svårigheter att anpassa verksamheten
i områden där beviljade timmar minskar. I
prognosen finns även kostnader för ej tillsatta
extratjänster.

Funktionstödsnämnden redovisar ett underskott
för perioden januari-april på 46 mnkr. För hela
2021 prognostiserar nämnden ett underskott på
86 mnkr. Av detta underskott är 46 mnkr
hänförligt till nämndens bedömning av
merkostnader till följd av covid-19. Bedömningen
innefattar att dessa merkostnader huvudsakligen
kommer att upphöra efter augusti månad.

Från och med budgetåret 2021 har
arbetsmarknads- och socialnämnden tilldelats två
kommunbidragsramar: en för nämndens
verksamhet och en för statsbidrag för flyktingar.

Prognosen för kostnader hänförliga till covid-19
bedöms vara osäker då information saknas om
eventuell fortsatt statlig kompensation till
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För den senare har nämnden befriats från ansvar
för ekonomiskt resultat. Tidigare hade nämnden
ytterligare två kommunbidragsramar utan ansvar
för ekonomiskt resultat: en för hemlöshet och en
för ekonomiskt bistånd. Dessa ingår nu i ramen
för nämndens verksamhet.

för att motverka misstänkta brott i välfärden, dels
statliga åtgärder under pandemin avseende bland
annat a-kassa och bostadsbidrag.
Avseende arbetsmarknadsinsatser finns i enlighet
med kommunfullmäktiges beslut en
kommunövergripande målsättning om totalt
1 500 arbetsmarknadsanställningar. Till följd av
minskade anslag från Arbetsförmedlingen för
extratjänster förväntas dessa anställningar i högre
utsträckning bli i form av andra typer av
arbetsmarknadsanställningar med lägre grad av
statlig finansiering. Nämnden bedömer att detta
leder till merkostnader på 70 mnkr.

Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisar
ett underskott för januari-april på 12 mnkr. För
hela 2021 prognostiserar nämnden ett underskott
på totalt 120 mnkr. Av detta underskott är
30 mnkr hänförligt till nämndens bedömning av
merkostnader till följd av covid-19. Dessa utgörs
dels av merkostnader som förväntas fortsätta hela
året, dels av merkostnader och intäktsbortfall
som tillkommer under perioden maj-december.
Nämnden poängterar att det råder stor osäkerhet
kring hur utvecklingen avseende vissa
merkostnader kommer att se ut under hösten.

För verksamhetsområde Individ och familj
prognostiseras sammantaget ingen avvikelse.
Underskott prognostiseras för
familjehemsplaceringar, öppenvård och
ensamkommande barn medan överskott
prognostiseras för institutionsvård och
avdelningsövergripande kostnader. Inom
öppenvården pågår en satsning för att minska
köp av vård från externa aktörer och flera
öppenvårdsverksamheter har startat upp under
våren.

Nämnden prognostiserar avvikelser hänförliga till
covid-19 i form av merkostnader för personal
och skyddsmaterial men även mer specifika
merkostnader till följd av särskilda konsekvenser
av pandemin. Ett underskott bedöms till exempel
uppstå till följd av en eventuell efterskänkning av
tillsynsavgifter och en förstärkning av
tillsynsenhetens bemanning till följd av pandemin
innebär underskott för enheten. Vidare förväntas
underskott uppstå under senare delen av året för
institutionsvård då det finns risk för att
orosanmälningar inte görs under pandemin i
samma utsträckning som i normalläge eftersom
kontaktytorna är färre. Nämnden bedömer också
att merkostnader uppstår för verksamhet i egen
regi, såväl öppenvård som boenden, som inte kan
nyttjas fullt ut på grund av de begränsningar som
pandemins restriktioner innebär.

Verksamhetsområde Boende, tillsyn och service
uppvisar ett mindre överskott för hemlöshet till
följd av erhållna statsbidrag. Under senare år har
kostnaderna för hemlöshet minskat till följd av
bland annat ny vägledning för bistånd till boende
och övergång till större andel insatser i egen regi.
För ramen statsbidrag flyktingar prognostiseras
ingen avvikelse. För mottagna under 2019 och
2020 beräknas kvarstående ersättningar under
året överstiga budgeterad nivå. Samtidigt är
mottagandet under 2021 fortfarande svårt att
förutse på grund av osäkerhet kring
reserestriktioner och har hittills understigit
budgeterade nivåer. Sammantaget är
bedömningen därför att intäkterna totalt kommer
att uppgå till budgeterad nivå.

Det prognosticerade underskottet som inte är
hänförligt till covid-19 återfinns huvudsakligen
inom nämndens verksamhetsområde
Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd.
Avseende ekonomiskt bistånd förväntas
kostnadsminskningen inte bli så stor som
budgeterat. Kostnadsminskningen är dock ett
trendbrott jämfört med senare års ökade
kostnader. Nämnden bedömer att den brutna
trenden är ett resultat av dels egna åtgärder som
till exempel samverkan med andra myndigheter

Kulturnämndens resultat för perioden januariapril är ett underskott på 0,8 mnkr.
Kulturnämnden prognostiserar med ett
nollresultat för helåret. De största negativa
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ekonomiska konsekvenserna för
kulturförvaltningen är de minskade
entréintäkterna på Malmö Museum och Malmö
Konstmuseum och minskad försäljning i
shopparna som även gäller Malmö Konsthall.
Antagandet har gjorts att antalet besökare ökar
och når cirka 50 % av normalt antal under juliseptember för att från och med oktober bli
normalt igen.

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.

Miljönämnden uppvisar ett överskott på 3 mnkr
för perioden och en helårsprognos i nivå med
budget. Osäkerhet finns dock när det gäller
effekterna av covid-19 vilket kan medföra att
kundförlusterna blir större än vad som
budgeterats under 2021. Den samlade
bedömningen för miljönämnden är att
coronaviruspandemin främst påverkar de avgifter
som finansierar miljötillsyn och
livsmedelskontroll på grund av ökade
kundförluster. Miljönämnden har också erhållit
ett riktat statsbidrag på 4 mnkr för
trängseltillsynen för januari till och med maj.
Kostnaderna för trängseltillsyn uppgår till
motsvarande belopp.

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.

Revisorskollegiet och valnämnden prognostiserar
inga större budgetavvikelser för 2021.
Överförmyndarnämnden prognostiserar ett
överskott på 1 mnkr, hänförligt till
slutavräkningar för 2019. Coronaviruspandemin
påverkar verksamheten men har än så länge inte
inneburit några ekonomiska konsekvenser, dock
finns en osäkerhet kring vilka effekter pandemin
kommer att ha medfört när året är slut.
Budgeten för kommunfullmäktige omfattar
huvudsakligen kostnader för fullmäktiges
sammanträden och representationsverksamhet.
För helåret prognostiseras ett överskott på 2,4
mnkr. Överskottet förklaras huvudsakligen av
inställd representation under våren och
sommaren till följd av coronaviruspandemin.

Malmö stad äger helt eller delvis ett antal
aktiebolag samt är medlem i två
kommunalförbund.
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Intäkts- och resultatutvecklingen för
kommunens bolag och kommunalförbund
är generellt god. Störst resultat efter
finansiella poster redovisas av MKB
Fastighets AB. Copenhagen Malmö Port
AB prognostiserar en lägre omsättning
jämfört med tidigare år samt ett negativt
resultat efter finansiella poster.
Coronaviruspandemin påverkar framförallt
verksamheten för Copenhagen Malmö Port
AB, Malmö kommuns parkeringsaktiebolag
och Malmö Live Konserthus AB. Beroende
på den fortsatta utvecklingen under året kan
bolagens resultat komma att få påverkan på
Malmö stads ekonomi genom exempelvis
minskade utdelningsmöjligheter eller behov
av tillskott.
Tabellen Översikt bolag och kommunalförbund
visar utfallet för perioden januari-april 2021 samt
prognostiserade intäkter och resultat efter
finansnetto för helåret 2021 i förhållande till
budget för 2021. I tabellen ingår samtliga helägda
bolag som ingår i Malmö Stadshus AB koncern
samt de bolag som ingår i de sammanställda
räkenskaperna.
Bolagen och kommunalförbunden prognostiserar
att investeringarna för 2021 totalt kommer att
uppgå till 3 452 mnkr. Tabellen visar prognos
och budget för investeringar per bolag och
kommunalförbund.
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Malmö kommuns parkeringsaktiebolag redovisar
intäkter om 99 mnkr och ett resultat efter
finansiella poster om 5 mnkr för perioden januari
- april 2021. Bolaget prognostiserar intäkter om
334 mnkr för helåret 2021. Resultat efter
finansiella poster prognostiseras uppgå till cirka
44 mnkr, vilket är en positiv avvikelse mot
budget med 2 mnkr.
Intäkterna för korttidsparkeringen påverkas
bland annat av begränsningar av evenemang och
mässor, minskad pendling, hemarbete och
minskad handel. Helårsprognosen bygger på
antagandet att coronapandemin negativa
ekonomiska effekt på bolagets korttidsintäkter
kvarstår hela året, men att den mattas av något
efter sommaren. En ny prispolicy har tagits fram
under hösten 2020, som förväntas ha en positiv
effekt på ekonomin under 2021–2023.
Kommentarer per bolag och kommunalförbund
följer under respektive rubrik nedan.

Malmö kommuns parkeringsaktiebolag
investeringar under 2021 bedöms uppgå till 109
mnkr i nybyggnation av parkeringshus,
installation av solceller samt underhåll av
fastigheter.

Malmö Stadshus AB prognostiserar ett resultat
om 47 mnkr. Utdelningen från MKB Fastighets
AB prognostiseras till cirka 53 mnkr.

Malmö Live Konserthus AB redovisar för
perioden januari-april 2021 intäkter om 52 mnkr
och ett resultat efter finansiella poster om
– 3 mnkr. Bolaget prognostiserar för år 2021
intäkter om 86 mnkr, vilket är en negativ
avvikelse med 4 mnkr jämfört med budget. För
år 2021 prognostiseras resultat efter finansiella
poster uppgå till - 99 mnkr, vilket kan jämföras
med ett budgeterat resultat efter finansiella poster
om - 94 mnkr. Bolaget prognostiseras erhålla
koncernbidrag om 90 mnkr avseende år 2021.

MKB Fastighets AB-koncernen redovisar för
perioden januari-april 2021 intäkter om 862 mnkr
och ett resultat efter finansiella poster om
120 mnkr. För helåret 2021 prognostiseras
intäkter om 2 587 mnkr samt resultat efter
finansiella poster om 283 mnkr, vilket är en
ökning jämfört med budgeterat resultat om
218 mnkr. Bolaget rapporterar intäktsökningar
för nyproduktion, parkering samt hyrestillägg.
Kostnaderna för ombyggnad av lokaler och
vindar bedöms minska under året med 48 mnkr
på grund av långa processer för bygglov och
upphandling.

Prognosen för Malmö Live Konserthus AB
bygger på antagande om att verksamheten kan
komma igång med 300 besökare under augustiseptember samt 500 besökare i oktoberdecember. Bolaget bedömer att de kommer att ha
en del extra kostnader i samband med öppning
av verksamheten.

Årets investeringar beräknas totalt uppgå till
1,6 miljarder kronor, varav 1,1 miljard i
nyproduktion och förvärv.
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Malmö Stadsteater AB redovisar för perioden
januari-april 2021 intäkter om 29 mnkr och ett
resultat efter finansiella poster om -1 mnkr. För
helåret 2021 prognostiseras intäkter om 46 mnkr
samt resultat efter finansiella poster om
- 42 mnkr. Bolaget prognostiseras erhålla
koncernbidrag om cirka 42 mnkr avseende år
2021. Prognosen för Malmö Stadsteater AB har
gjorts med antagande om att liveverksamheten
ska öppna först i september, men det är oklart i
vilken omfattning.

Minc i Sverige AB prognostiserar ett resultat efter
finansiella poster om -10 mnkr. Bolaget
prognostiserar att erhålla koncernbidrag om cirka
9 mnkr avseende år 2021 och resultat efter skatt
prognostiseras uppgå till cirka – 1 mnkr.
Anledningen till resultatet är två projekt som
Minc erhöll projektbidrag för av Malmö stad
under 2020, där större delen av projekten
genomförs under 2021.

Copenhagen Malmö Port AB redovisar för
perioden januari – april 2021 intäkter om
228 mnkr och ett resultat efter finansiella poster
om - 13 mnkr. För år 2021 prognostiseras
intäkter om cirka 648 mnkr, vilket är en negativ
avvikelse med 39 mnkr jämfört med budget.
Resultat efter finansiella poster prognostiseras
uppgå till -39 mnkr, vilket kan jämföras med ett
budgeterat resultat efter finansiella poster om
- 28 mnkr.

För perioden januari – april 2021 redovisar
Malmö Leasing intäkter om 38 mnkr och ett
resultat efter finansiella poster om – 1 mnkr. För
helåret 2021 prognostiseras intäkter om
113 mnkr samt resultat efter finansiella poster om
– 2 mnkr. Resultatet beror främst på
intäktsjustering kopplat till två felaktigt hanterade
fordons-försörjningar under 2020 som korrigeras
under 2021.

Bolaget tappar intäkter från
kryssningsverksamheten med anledning av
coronaviruspandemin och prognostiserar inte
med någon omsättning relaterad till
kryssningsverksamheten under år 2021. Förutom
kryssningsverksamheten så har även
verksamhetsområdet olja påverkats av
coronapandemin. För perioden januari-april har
omsättning minskat med 7 mnkr jämfört med
budget. Den främsta orsaken är minskad
flygtrafik med inga leveranser av olja till Kastrup
och Sturup. Bolaget har gjort antagande om att
segmentet olja kommer att fortsätta att påverkas
negativt av coronapandemin, men att
omsättningen kanske ökar i takt med att fler blir
vaccinerade och att flygtrafiken kommer igång.
Intäkterna för verksamhetsområdet bilar ligger i
nivå med budget. Containersegmentet har för
perioden en minskad omsättning om 8 mnkr,
som till största delen beror på att den största
kunden, Maersk, har valt att lämna CMP.

Investeringar i nya fordon under januari – april
uppgick till 16 mnkr, vilket är 7 mnkr högre än
budget. Detta beror framförallt på en större
leverans av specialfordon och lätta transportfordon. Prognosen för 2021 förväntas hamna på
74 mnkr.

För perioden januari-april 2021 redovisar Boplats
Syd AB intäkter om 9 mnkr och ett resultat efter
finansiella poster om 1 mnkr. Intäkter från
köavgifter har varit högre än budgeterat, som
framförallt beror på att kommunala hyresvärdar i
Kävlinge och Höör har anslutit sig under våren.
Boplats Syd AB:s prognostiserade resultat efter
finansiella poster för 2021 uppgår till 2 mnkr,
vilket är i 2 mnkr högre än budget.

Parkeringsövervakning i Malmö AB redovisar för
januari-april 2021 intäkter om 18 mnkr och ett
resultat efter finansiella poster om 4 mnkr.
Resultat efter finansiella poster prognostiseras för
2021 uppgå till 0 kr.

För perioden januari – april 2021 redovisar
SYSAV intäkter om 413 mnkr och ett resultat
efter finansiella poster om 47 mnkr.
Energiintäkterna ligger högre än budgeterat
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beroende på större volymer men även på grund
av höga elpriser. Intäkterna för avfallsbränsle är
något lägre än budgeterat på grund av minskad
införsel av utländskt avfallsbränsle till följd av
coronapandemin. Kostnaderna för perioden
ligger i nivå med budget. För år 2021
prognostiserar bolaget intäkter om 1 119 mnkr,
vilket ligger i nivå med budget samt ett resultat
efter finansiella poster om 26 mnkr.

vilket ligger i nivå med budget. Resultat efter
finansiella poster prognostiseras uppgå till
– 6 mnkr, vilket kan jämföras med budgeterat
resultat efter finansiella poster om - 9 mnkr.
Större delen av det negativa resultatet hänför
förbundet till coronapandemin, som framför allt
har inneburit lägre intäkter för utbildning samt
högre kostnader för automatlarm och övertid för
att säkra operativ bemanning.

För perioden januari – april 2021 redovisar VA
SYD intäkter om 444 mnkr och ett resultat efter
finansiella poster om 0 kr. För helåret 2021
prognostiseras intäkter om 1 343 mnkr, vilket är
en positiv avvikelse med 12 mnkr jämfört med
budget. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av
högre brukningsavgifter främst från VA
kollektiven Malmö och Lund. Avskrivningarna
prognostiseras bli lägre än budgeterat med
anledning av att projekten senareläggs. Vidare
prognostiseras övriga kostnader vara 33 mnkr
högre än budget. Ökningen beror på kostnader
för entreprenadarbeten och konsulttjänster.
Resultat efter finansiella poster prognostiseras för
2021 uppgå till – 14 mnkr som kan jämföras med
budget om -5 mnkr. Under 2021 prognostiserar
VA SYD investera för 937 mnkr, varav 407 mnkr
avser investeringar i avloppsverk.

Sydvatten AB :s prognostiserade resultat efter
finansiella poster uppgår till 15 mnkr, vilket är
7 mnkr högre än budget. Bidragande orsaken till
den positiva avvikelsen är framförallt att den
rörliga marknadsräntan förväntas ligga kvar kring
noll procent.
År 2021 är ett av de mest projektintensiva åren i
bolagets tioårsplan. Prognosticerad total
investeringsvolym för året uppgår till 406 mnkr.
De största projekten är byggnation av en UVanläggning och en fjärde produktionslinje på
Vombverket.

Räddningstjänsten Syd redovisar för perioden
januari – april 2021 intäkter om 113 mnkr och ett
resultat efter finansiella poster om - 4 mnkr. För
år 2021 prognostiseras intäkter om 346 mnkr,
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De finansiella rapporter som presenteras nedan
avser kommunen. Finansiella rapporter inklusive
sammanställd redovisning och noter presenteras i
Delårsrapport 2021 under hösten. Samtliga
rapporter redogör för utfallet för perioden
januari-april 2021, med jämförelsesiffror från
föregående år. I resultaträkningen presenteras
dessutom budget och prognos för helåret.
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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 kommunfullmäktige lämna objektsgodkännande.
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Cykelbana Nobelvägen
På grund av flertalet tillägg och ändringar under projektets gång har
entreprenadkostnaden blivit dyrare än kalkylerat.
Avvikelserapporteringen kommer att ske genom slutrapport av
projektet.

Kontinentalbanan
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 mnkr
och investeringsutgifter avseende allmän platsmark kring stationerna
uppgår till 48 mnkr.

Elinegård, färdigställande av gator och park projektnummer 8704:
Entreprenaden har blivit mer kostsam pga. minskad framdrift pga.
husbyggen, lagningar av skador från byggtrafik etc. En genomgång
kommer att göras efter att kalkbrottsplatsen har slutförts, kring
sommaren 2021 tillsammans med byggledare och ombud för att se över
prognos.

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 mnkr löses
upp under 25 år, vilket därmed genererar årliga kostnader i
resultaträkningen.

Etablering av cykelbana längs Bellevuestråket:
Under detaljprojektering har försvårande omständigheter gällande
vägkonstruktionens beskaffenhet uppdagats. Omständigheterna kring
vägkonstruktionen påverkar tidplan och kalkyl. Ett utökat objektsgodkännande planeras inom kort.

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 mnkr.

Anslutningar till fastigheter i Sege park
Projektet är försenat till följd av att fastighets- och gatukontoret
entreprenör som utför arbete inom samma fastighet har gått i konkurs.
Det har även framkommit att levererade bygghandlingar och kalkyler
inte har i tillräckligt stor omfattning tagit hänsyn till befintliga
förhållanden vilket medför ökade kostnader. Servicenämnden har för
avsikt att ansöka om utökat objektsgodkännande.

Lokalgator och park inom Limhamns läge
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.

Till- och ombyggnation av Hipp
Servicenämnden planerar att ansöka om utökat objektsgodkännande för
till- och ombyggnationen av Hipp. Projektet är mer komplext till följd
av att fastigheten är en gammal byggnad med bevarandekrav, vilket har
påverkat antalet inkomna anbud. Orsaken till utökningen är främst är
tilläggsbeställningar från verksamheten för ljud, ljus och andra tekniska
installationer.

Kvarteret spårvägen
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.
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