Arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar för att ge stöd och hjälp till de Malmöbor inom nämndens
målgrupper som har behov av insatser och rätt till bistånd. Nämnden har genom sitt uppdrag en viktig roll
i stadens arbete för att bidra till en hållbar utveckling. Nämnden står inför komplexa utmaningar som
kräver strategiskt och långsiktigt arbete tillsammans med andra.
Nämnden bedömer att Malmöbornas behov av stöd från socialtjänsten sannolikt kommer att öka under
perioden 2022 till 2024 på grund av förändringar i omvärlden:
•
•
•
•
•

Fortsatt befolkningstillväxt.
Utmaningar ur ett folkhälsoperspektiv.
Långsiktiga effekter av pandemin – utsatta grupper har drabbats hårdast.
Ökande långtidsarbetslöshet och fortsatt hög arbetslöshet bland utsatta grupper.
Fler anmälningar på grund av våld i nära relationer.

En mer stabil migration, ett minskat bostadsunderskott i staden och minskad organiserad brottslighet
motverkar dessa ökningar i viss utsträckning. Nationella beslut påverkar nämndens kostnader, till exempel
den statliga arbetsmarknadspolitiken, översyn av socialtjänstlagen samt socialförsäkringsförmåner och
arbetslöshetsersättningar som inte täcker den enskildes behov att klara sin egen försörjning.
Nämnden har identifierat ett antal utmaningar där staden skulle vinna på att stärka det gemensamma
arbetet. Ett framgångsrikt arbete med dessa frågor innebär bättre livsvillkor för de Malmöbor som ingår i
nämndens målgrupper samt minskade kostnader för staden som helhet:
•
•
•
•
•
•

Fortsatt utveckling och finansiering av det gemensamma arbetet för likvärdiga uppväxtvillkor.
Fri från våld - en gemensam angelägenhet.
Fler Malmöbor i självförsörjning.
Fortsatt utveckling av samordningen för att motverka hemlöshet.
Gemensamt arbete mot god och nära vård
Social mobilisering tillsammans med civilsamhället.

Nämndens arbete med verksamhetsutveckling och effektivisering under åren 2022–2024 innefattar:
•
•
•
•
•
•
•

Inriktningen mot arbete först som innebär att alla som kan arbeta, ska arbeta.
Arbete riktat mot arbetsgivare och bristyrken för att fler Malmöbor som uppbär försörjningsstöd
ska kunna kombinera sociala insatser, arbete eller praktik och studier.
Arbete mot misstänkta bidragsbrott och för att eliminera risk för felaktiga utbetalningar.
Att stärka det brukarnära stödet inom hemlöshetsområdet genom effektivt användande av
boenden i egen regi och genom att säkerställa att boendeplaceringar följer brukarens planering.
Att förstärka tidiga och samordnade insatser i samverkan med berörda nämnder.
Att ytterligare öka antalet insatser i egen regi samt ha fler, mer flexibla och samordnade insatser
för att förbättra effekten av vården och öka kostnadseffektiviteten i verksamheten.
Ett omfattande digitaliseringsarbete och ett mer effektivt nyttjande av lokaler.

Arbetsmiljöarbetet inom nämndens verksamheter kommer att fokusera på samverkan och delaktighet, ett
hållbart arbetsliv, att förebygga hot och våld på arbetsplatsen samt ett arbete kring framtidens arbetsplats.
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslutade i juni 2021 om en plan för att begränsa kostnadsökningar genom
effektivisering och prioritering. Planen är ytterligare ett steg i det pågående effektiviseringsarbetet.
Nämndens bedömning är att det finns ett behov av kommunbidragstillskott på 50–60 miljoner kronor
under 2022 för att skapa rimliga förutsättningar för utförande av nämndens uppdrag med fortsatt fokus på
långsiktiga och hållbara effektiviseringsåtgärder.

Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under
2022 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra
förbättringar i den egna verksamheten? Hur kan nämnden bidra till att underlätta måluppfyllelsen
och/ eller minska nettokostnaderna för Malmö stad som helhet?

Arbetsmarknads- och socialnämnden påverkas av förändringar i omvärlden såsom konjunktur,
bostadsbyggande och befolkningstillväxt samt beslut som fattas på nationell och regional nivå. Flera av de
utmaningar som arbetsmarknads- och socialnämnden står inför de närmaste åren kräver ett arbete
tillsammans i staden och beskrivs i detta avsnitt.

Nationella beslut och statlig styrning påverkar nämndens kostnader
Det finns ett stort antal nationella utredningar, lagförslag och beslut som påverkar eller kommer att
påverka nämnden under åren 2022 till 2024. Beslut om hur kommunerna ska finansieras kan också
komma att påverka nämnden.

Statsbidrag och statliga ersättningar till enskilda
Tillfälliga och riktade statsbidrag försvårar nämndens planering och kan leda till underfinansierad
verksamhet om de sedan dras in. Generella och långsiktiga satsningar ger bättre förutsättningar för en
stabil utveckling och verksamhet. Statskontoret konstaterar i sin årliga uppföljning av statens styrning av
kommuner och regioner att ungefär två tredjedelar av de nya styrsignalerna under 2020 inte hade koppling
till pandemin. Regeringens välfärdskommission har initierat en översyn av riktade och generella statsbidrag.
Ersättningen från Migrationsverket för ensamkommande barn och unga har under de senaste åren inte
täckt kommunens kostnader. Nämnden har löpande arbetat för mer kostnadseffektiva insatser som
tillgodoser ungdomarnas behov. Samtidigt har en stor andel av de ensamkommande barn som bor i
Malmö blivit vuxna. Nämndens underskott för verksamheten prognostiseras därför att minska från nästan
50 miljoner kronor för tre år sedan till cirka två miljoner kronor för 2021. Målgruppen prognostiseras att
fortsätta minska under perioden 2022–2024 på grund av att mottagandet fortsätter att vara lågt.
Nämndens ekonomi påverkas av att socialförsäkringar och arbetslöshetsersättningar inte är tillräckliga för
att Malmöbor ska bli självförsörjande. Cirka 60 procent av försörjningsstödstagarna i Malmö är
berättigade till försörjningsstöd på grund av att de inte får någon ersättning från statliga myndigheter eller
att andra ersättningar eller inkomsten från arbete inte räcker till.
En analys av beviljat ekonomiskt bistånd under 2019 visade att strax över 25 procent betalades ut till
hushåll som hade otillräcklig ersättning från andra socialförsäkringar och enbart behövde kompletterande
försörjningsstöd eller till hushåll som var sjukskrivna med läkarintyg men som inte fick någon ersättning.
Diagram 1: Andel hushåll med ekonomiskt bistånd uppdelat på huvudsaklig anledning

Källa: Verksamhetssystemet Procapita genom Koll
Regeringen har beslutat om ett antal tillfälliga ändringar i socialförsäkringssystemen för att mildra de
ekonomiska effekterna av coronapandemin. Åtgärderna gäller enligt nuvarande beslut till slutet av
september 2021.

Arbetsförmedlingens reformering leder till osäkerhet och ökade behov av kommunala insatser för
målgruppen
2019 beslutades att Arbetsförmedlingen skulle reformeras med målet att reformeringen ska vara klar under
2022. Arbetsförmedlingens insatser kommer framöver i huvudsak att utföras av fristående aktörer.
Nämnden bedömer att reformeringen och osäkerheten kring finansieringen av Arbetsförmedlingen
kommer att påverka möjligheterna till samarbete kring arbetslösa Malmöbor samt planeringen av
nämndens eget arbete med målgruppen.
Utredningen om kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken (SOU 2020:41) drog
slutsatsen att det även i framtiden är tillåtet för kommunerna att på uppdrag av och med ersättning från
Arbetsförmedlingen vara leverantörer av arbetsmarknadspolitiska tjänster. Om Malmö stad skulle bli en
leverantör till Arbetsförmedlingen skulle det innebära stora förändringar i relationen. Till exempel skulle
Arbetsförmedlingen då definiera målgrupper för olika insatser och den kommunala verksamheten måste
av konkurrensskäl separeras från övrig kommunal verksamhet.
Den statliga utredningen öppnade även upp för möjligheten att Arbetsförmedlingen kan ge kommuner i
uppdrag att utföra arbetsmarknadstjänster inom ett samarbete for att uppnå gemensamma mål. Hur
förutsättningarna för denna typ av samarbeten kommer att se ut är för närvarande oklart. Sveriges
kommuner och regioner (SKR) har efterlyst förtydliganden kring kommunernas roll framöver.
Under de senaste åren har finansieringen av Arbetsförmedlingen och särskilt arbetsmarknadsanställningar
varit ryckig. Inför 2020 fick arbetsförmedlingen utökade resurser för att kunna finansiera extratjänster men
redan under våren 2021 har de aviserat att resurserna inte räcker till för att finansiera alla extratjänster som
Malmö stad har planerat för. Förändringarna gör det svårt för nämnden att planera för insatser, personal
och finansiering inom verksamheten.
Sammantaget gör nämnden bedömningen att staden behöver erbjuda mer stöd och insatser till arbetslösa
Malmöbor under de kommande åren. I Ekonomisk prognos 2021 bedömdes nämndens merkostnader för
detta kunna uppgå till så mycket som 70 miljoner kronor. Utvecklingen under sommaren tyder dock på att
utfallet kommer att bli något lägre. En mer detaljerad bedömning kommer att göras i nämndens

Delårsrapport som överlämnas till kommunstyrelsen i september 2021.

Statlig styrning påverkar nämndens verksamheter
Ny socialtjänstlag
Den nya socialtjänstlagen föreslås träda ikraft den 1 januari 2023 och förväntas bland annat främja det
förebyggande arbetet och förenkla biståndsgivningen. Nämnden bedömer att den nya socialtjänstlagen
kommer att medföra ökade kostnader initialt som kommunen behöver kompenseras för. Kostnader för att
förbereda för införandet av den nya lagen kan uppkomma redan under 2022.
Samsjuklighetsutredningen
Regeringen har tillsatt en utredning om samordnade insatser vid samsjuklighet i form av missbruk och
beroende och annan psykiatrisk diagnos. Utredningen ska lämna en slutrapport i november 2021 men
presenterade redan hösten 2020 en övergripande inriktning för utredningen. Inriktningen innebär att
hälso- och sjukvården ska ansvara för all medicinsk, psykologisk och psykosocial behandling för samtliga
psykiatriska diagnoser – inklusive missbruk och beroende. Om denna inriktning antas av regeringen
kommer nämnden under perioden 2022 till 2024 att behöva arbeta med att förbereda för en betydande
förändring i verksamhetens inriktning. Förändringen kommer sannolikt också innebära en minskning av
kommunbidraget avseende målgruppen.
Utredning om social bostadspolitik
Regeringen har tillsatt en utredning om social bostadspolitik som syftar till att hjälpa fler in på
bostadsmarknaden. Utredningen ska lämna sin slutrapport i november 2021. Uppdraget är att se över
uppgiftsfördelningen mellan stat och kommun och de bostadspolitiska verktyg som kommuner har för att
hjälpa de hushåll som står längst ifrån bostadsmarknaden. Nämnden bevakar utredningens arbete och
konsekvenserna för nämndens verksamhet.
Övriga lagändringar
Under 2021 har riksdagen fattat beslut om ett flertal lagändringar som innebär ett ökat ansvar för
socialtjänsten och ökad administration eller kostnader. Regeringen gör i respektive fall bedömningen att
konsekvenserna för kommunerna är små. Några exempel på sådana beslut är:
•
•
•
•

Socialnämndens ansvar för personer som utsätter närstående för våld utökas från och med 1
augusti 2021. Nämnden gjorde i sitt yttrande avseende förslaget bedömningen att detta kommer
att kosta mer än den kompensation som utredningen föreslår.
En möjlighet att lämna uppgifter till polismyndigheten för att förebygga allvarliga brott i nära
relationer.
Ett nytt brott, barnfridsbrott, träder ikraft den 1 juli 2021 och innebär att det blir olagligt att utsätta
barn för situationer där de bevittnar brott. Nämnden gör bedömningen att detta kommer att leda
till fler polisanmälningar utifrån brott som nämndens verksamheter uppmärksammar.
Riksdagen har fattat beslut om lagändringar som syftar till att stärka barnets ställning i
vårdnadstvister. Huvuddelen av lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2021, medan den nya lagen
om informationssamtal börjar gälla den 1 januari 2022.

Befolkningsutvecklingen leder till ökade behov av insatser
Malmös växande befolkning påverkar nämnden eftersom fler Malmöbor förväntas efterfråga och behöva
nämndens stöd och insatser. Malmös befolkning i arbetsför ålder (20-64 år) prognostiseras att öka med i
genomsnitt 2 000 personer per år under åren 2022 till 2024.
Under de senaste åren har runt nio procent av Malmös invånare någon gång under året erhållit
ekonomiskt bistånd. Befolkningsökningen innebär att cirka 180 fler hushåll kommer att ha behov av
ekonomiskt bistånd varje år, om behovet av ekonomiskt bistånd i befolkningen förblir oförändrat.

Statistiska centralbyrån (SCB) har visat att antalet personer i landet som är försörjda på sociala ersättningar
och bidrag ökade under 2020, men denna utveckling har ännu inte speglats inom ekonomiskt bistånd i
Malmö.
Utifrån Malmö stads senaste befolkningsprognos beräknas antalet barn och unga öka med ungefär 1 200
per år under perioden 2022-2024. Detta innebär att ungefär 50 fler barn varje år kommer att behöva
insatser, utifrån antagandet att andelen barn i befolkningen som får insatser förblir oförändrad.
Ett jämnt mottagande av nyanlända ger bättre planeringsförutsättningar
Prognos för mottagande av nyanlända
Det finns flera osäkerhetsfaktorer kring migration till exempel hur migration påverkas av fortsatta
reserestriktioner på grund av coronapandemin och konflikter i världen. Regeringen har föreslagit ändringar
i migrationslagstiftningen som liknar den tillfälliga lagstiftning som är på plats idag. Ändringarna trädde
ikraft den 20 juli 2021.
Malmö stads migrationsprognos från mars 2021 visar att antalet nyanlända som Malmö förväntas ta emot
fortsätter att minska under åren 2022 till 2024 jämfört med tidigare år. Malmö beräknas ta emot i
genomsnitt runt 350 nyanlända per år i jämförelse med nästan 1 000 personer under 2019 och cirka 400
under 2020.
Diagram 2: Antal kommunmottagna i Malmö 2005-2020 samt prognos 2021-2024

Källa: Migrationsdata Malmö, mars 2021
Ett jämnt mottagande av nyanlända under flera års tid ger bättre planeringsförutsättningar för nämnden.
Påverkan på nämndens verksamheter redovisas i avsnittet förändring och utveckling av nämndens verksamhet.

Lagstiftning om eget boende
Den nya lagstiftningen om eget boende (EBO) trädde ikraft 2020. Lagstiftningen innebär att Malmö stad
har möjlighet att undanta vissa socioekonomiskt utsatta områden från asylsökandes eget boende. Om en
asylsökande person flyttar till ett sådant område förlorar hen som huvudregel sin rätt till ersättning från
Migrationsverket. Enligt Malmö stads migrationsprognos har lagstiftningen inte fått några större effekter
på antalet asylsökande personer som väljer eget boende istället för att bo på en av Migrationsverkets
anläggningsboenden. Migrationsverket gör samma bedömning på nationell nivå.
En god och jämlik hälsa i Malmö
SKR har tillsammans med kommuner och regioner tagit fram Strategi för hälsa med mål och indikatorer.
Målsättningarna har ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv och är satta för att kunna skapa en
samsyn kring prioriteringar inom skola, socialtjänst, vård och omsorg samt hälso- och sjukvården. Det
övergripande målet är en god och jämlik hälsa.
Indikatorerna inom strategi för hälsa visar att det finns utmaningar i Malmö ur ett folkhälsoperspektiv,
bland annat gällande ekonomiskt utsatta hushåll, nyanländas etablering på arbetsmarknaden och
slutförande av gymnasiestudier. Indikatorerna visar på en större utsatthet i Malmö jämfört med andra
kommuner vilket i sin tur innebär att sannolikheten är högre att Malmöbor har behov av stöd och hjälp
från nämndens verksamheter.
Ur ett barnperspektiv är en god och jämlik hälsa angelägen. I Strategi för hälsa beskrivs att barn som
kommer från en lägre socioekonomisk position har större sannolikhet att bli inskrivna på sjukhus, få
sämre betyg samt få ekonomiskt bistånd och sämre hälsa som unga vuxna.
Långsiktiga effekter av coronapandemin för utsatta grupper
Under det senaste året har flera nationella aktörer publicerat rapporter där de drar slutsatsen att det finns
en risk för att utsatta grupper har drabbats hårdast av pandemin och att barn och unga kommer att
påverkas även på längre sikt.
Vårdanalys drar i sin rapport Under rådande omständigheter slutsatsen att pandemin sannolikt kommer att
”leda till ett ökat behov av stöd från socialtjänsten, särskilt i grupper och områden som redan är utsatta”.
De rekommenderar därför att det i kommunerna finns en ”beredskap för hur ökade behov ska hanteras
och förebyggas”. Även Folkhälsomyndigheten, Statistiska centralbyrån och Institutet för arbetsmarknadsoch utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) har gjort liknande bedömningar under 2020 och 2021.
Föregående avsnitt om en god och jämlik hälsa visade att Malmö hade sämre resultat än genomsnittet på
flera indikatorer som bidrar till en god hälsa. Därför finns det en stor risk att pandemin får långsiktiga och
varaktiga konsekvenser i staden. Nämnden bedömer att behovet av insatser från socialtjänsten kommer att
kvarstå och det finns en risk för fortsatta ökningar i antalet anmälningar som leder till fler insatser.
Under hösten 2020 och vintern 2021 har färre vuxna träffat barn och unga då skolundervisning bedrivits
på distans, fritidsaktiviteter varit inställda och sociala kontakter har begränsats. Ju färre vuxna som träffar
barn desto större risk att ett barns behov inte synliggörs genom en orosanmälan. Under de första
månaderna 2021 har ökningen av antal orosanmälningar till nämnden avtagit men det är osäkert om detta
är en permanent effekt eller en tillfällig effekt av att färre vuxna träffar barn och unga. Nämnden bedömer
att det finns en risk för ett ökat antal anmälningar när fler vuxna återigen ser barns behov.
Återhämtning och tillväxt på arbetsmarknaden
Arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser
påverkas av konjunkturen och läget på arbetsmarknaden. Utvecklingen påverkar Malmöbornas möjligheter
att bli eller förbli självförsörjande.
Regeringens senaste prognos för konjunkturen visar på en stark återhämtning och tillväxt inom svensk
ekonomi under 2022 och 2023. Avgörande för utvecklingen blir hur smittspridning, vaccinationsprogram

och restriktioner fortlöper världen över.
Läget på arbetsmarknaden under perioden 2022 till 2024 präglas av en återhämtning efter den ökande
arbetslösheten under 2020 och 2021. Trots att sysselsättningen prognostiseras öka och arbetslösheten
minska bedömer regeringen att det dröjer till 2022 innan sysselsättningen har återhämtat sig och till 2023
innan arbetslösheten har minskat till 2019 års nivåer.
Diagram 3: Arbetslösheten i Malmö som andel av arbetskraften, 16-64 år.

Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik
Arbetsförmedlingen har under våren 2021 beskrivit att läget på arbetsmarknaden förbättrats i snabbare
takt än tidigare prognostiserat. De beskriver däremot att långtidsarbetslösheten ökar och att personer i
utsatta grupper har svårare att få jobb. Arbetsförmedlingen bedömer att pandemin har påskyndat
strukturomvandlingen och ökat behovet av stöd för att byta yrkesbana.
En ökande långtidsarbetslöshet kan leda till att fler personer framöver får behov av ekonomiskt bistånd.
Nämnden bedömer att kostnaderna för det ekonomiska biståndet kommer att öka i Malmö till följd av att
långtidsarbetslösheten stiger och ett antal personer kommer inte att vara kvalificerade till den
inkomstrelaterade arbetslöshetsersättningen.
Det behövs fler bostäder för hushåll med låga inkomster
Malmö stads Befolkningsprognos 2021-2031 visar att bostadsbyggandet prognostiseras att minska från år 2021
fram till år 2027 men att det under den kommande 10 års perioden kommer att byggas fler bostäder i
Malmö än vad som är motiverat av befolkningsökningen.
Bostadsbyggandet i Malmö var under 2020 fortsatt högt och 3 370 bostäder blev klara under året samtidigt
som 2 884 bostäder påbörjades. Byggtakten är alltså fortsatt hög i Malmö och bostadsbristen minskar.
Malmö har en relativt låg andel lägenheter i hyresrätt och hyrorna är fortsatt höga. Stadskontorets rapport
Flyttkedjeanalys för nybyggnation i Malmö (2019) visar att det frigörs flest hyresrätter och bostäder i
låginkomstområden om det byggs hyresrätter i låg- eller medelinkomstområden. Samtidigt visar en
marknadsanalys från 2020 på ett minskat byggande av hyresrätter på sikt (Marknadsanalys Malmö, Tyréns,
2020).
För att kunna tillgodose behovet av bostäder för arbetsmarknads- och socialnämndens målgrupper, krävs
att det byggs bostäder för hushåll med låga inkomster. Höga hyreskostnader, särskilt i nybyggnation, är en
orsak till att hushåll med ekonomiskt bistånd har svårigheter att uppnå självförsörjning. Den fortsatt höga
arbetslösheten i Malmö, som beskrivs ovan, riskerar också att leda till att fler hushåll blir hemlösa eller att
hushåll får svårare att själva bära sin hyreskostnad.
Stort behov av stöd och hjälp på grund av våld i nära relationer
Hur coronapandemin på längre sikt kommer att påverka tryggheten är fortsatt osäkert men det finns en

risk för ökat utanförskap och otrygghet i samhället på grund av högre arbetslöshet vilket i sin tur kan leda
till ökad psykisk ohälsa samt ökat missbruk och beroende.
Antalet aktualiseringar (anmälningar eller ansökningar) på grund av hot och våld i familjen har ökat årligen
under de senaste åren men ökningstakten har minskat successivt. Under det första halvåret 2021 har
ökningen återigen varit stor och nämnden har fått in 15 procent fler aktualiseringar på grund av hot och
våld i familjen jämfört med föregående år. Den stora ökningen bedöms leda till ett fortsatt stort behov av
insatser från nämndens verksamheter. Nämnden ser ett behov av att fördjupa sitt samarbete med
kvinnojourerna för att ge dem långsiktiga förutsättningar att driva sitt arbete.
Diagram 4: Antal aktualiseringar på grund av hot och våld i familjen, januari-juni 2017-2021

Källa: Verksamhetssystemet Procapita genom Koll
Trots att färre Malmöbor under de senaste åren varit utsatta för brott och att fler känner sig trygga finns
det fortsatt en stor upplevd otrygghet och oro i Malmö. I det offentliga rummet är den allvarliga och
organiserade brottsligheten en stor utmaning. Antalet sprängningar och skjutningar har minskat årligen
under de senaste fyra åren och fler personer har tagit del av nämndens insatser genom till exempel Sluta
Skjut och avhopparverksamheten.
Diagram 5: Antal sprängningar, skjutningar och ärenden till avhopparverksamheten (ASF)

Källa: Malmöpolisen och verksamhetsstatistik avhopparverksamheten.

För att Malmö stad ska kunna bidra till att uppnå de globala målen och bli en socialt hållbar stad finns det
ett antal utmaningar som kräver ett arbete tillsammans i staden. Ett framgångsrikt arbete med dessa
utmaningar bedöms innebära bättre livsvillkor för de Malmöbor som har behov av nämndens insatser och
bedöms leda till minskade kostnader för staden som helhet.
Gemensamt arbete för likvärdiga uppväxtvillkor
Trygga och likvärdiga uppväxtvillkor för barn och unga är en omfattande utmaning för staden.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen konstaterar att oroanmälningar om barn och unga ökar i
snabbare takt än utvecklingen av antalet personer i åldersgruppen. Malmö stads nämnder ska verka för att
öka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer i barns och ungas livsmiljöer. Detta med utgångspunkt i ett av
kommunfullmäktiges mål för mandatperioden. Uppdrag i budget som kopplar till tidiga insatser för barn
och unga bör riktas till samtliga nämnder vars verksamhet är berörd och kan bidra i arbetet.
I arbetet med att säkra likvärdiga förutsättningar och uppväxtvillkor behöver förebyggande och tidiga
insatser kring barn och unga prioriteras och ges på den arena där barnet/den unge befinner sig. Detta för
att använda samhällets resurser på bästa sätt och undvika mer kostsamma insatser längre fram.
Nämnderna är överens om att strukturerade och tydliga former för samverkan mellan nämnderna kring
barns och ungdomars behov är en viktig förutsättning för tidiga insatser. I Malmö har denna strukturerade
samverkan byggts upp och de senaste åren utvecklats genom Samverkan för barn och unga i Malmö (SBUM).
Denna samverkansgrupp har representanter från flera berörda nämnder, polisen och Region Skåne.
För att tidigare kunna upptäcka och ge stöd till de barn och unga som behöver det krävs att tidiga och
samordnade insatser prioriteras och att resurser avsätts för det gemensamma arbetet. SKR har identifierat
gemensam finansiering som en av framgångsfaktorerna i arbetet med tidiga insatser. Nämnderna ser ett
behov av en gemensam finansiering för att ytterligare stärka förutsättningarna för arbetet. Statsbidrag
såsom satsningen på sociala insatser i utsatta områden, som utgår ifrån Socialstyrelsen, skulle exempelvis kunna
användas för en sådan gemensam finansiering.
För att ytterligare stärka arbetet med tidiga insatser genomför nämnderna ett projekt tillsammans med
Region Skåne och polisen – Trygga barnet. Målet är att utveckla och införa en modell som bygger på och
omfattar gemensamt synsätt, arbetssätt och verktyg för samverkan kring barn och unga. Arbetssättet

inspireras av Backa barnet, som utvecklats i Ystad kommun med den så kallade Skottlandsmodellen som
förlaga. Projektet är en del i Socialstyrelsens och Skolverkets satsning på brottsförebyggande tidiga
samordnade insatser och pågår under åren 2021 till 2023.
Fri från våld - en gemensam angelägenhet
Det är en mänsklig rättighet att vara fri från våld och att få sin kroppsliga integritet respekterad men under
de senaste åren har antalet anmälningar på grund av hot och våld i familjen ökat (se föregående avsnitt).
En person kan använda våld i olika sammanhang. Den som utsätts i en miljö riskerar ofta att också
utsättas på fler ställen. Personen kan vara offer i en situation och våldsutövare vid ett annat tillfälle. Ett
effektivt trygghetsarbete behöver därför ske gemensamt av stadens alla nämnder och styrelser. För att
minska våldet, och helst få det att upphöra, måste ett nära samarbete finnas med andra myndigheter och
aktörer i civilsamhället.
Nämnden arbetar med ett förslag till Plan för barn- och kvinnofrid och mot våld i nära relation, hedersrelaterat våld
och förtryck, sexuellt våld, sex mot ersättning och människohandel 2021–2026 som planeras antas i
kommunfullmäktige under 2021. Malmö stad vill med planen förebygga och förhindra våld, medverka till
att trygga barn och ungas uppväxtvillkor samt säkra att de som utsätts för kränkningar och våld får stöd
och skydd utifrån sina behov.
Fler Malmöbor i självförsörjning
Arbetsmarknads- och socialnämnden bedömer att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är en viktig
samverkanspart och framgångsfaktor för att fler Malmöbor ska bli självförsörjande. Samordning av
ledning och styrning samt gemensamma och prioriterade områden gagnar de Malmöbor som har behov av
utbildning för att nå målet självförsörjning.
Att tydligare koppla samman näringslivsutvecklingen i staden med arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsfrågorna bedöms bidra till att fler Malmöbor kan ta del av de lediga jobben i staden. En
utveckling av gemensamma analyser bedöms också bidra till att alla nämnder delar samma behovs- och
målbild. Här skulle bland annat den nyligen tillsatta tillväxtkommissionen kunna bidra och nämnden kommer
att bidra till kommissionens arbete när möjlighet ges.
I Malmö har cirka 9 250 hushåll varje månad behov av ekonomiskt bistånd och ungefär 70 procent av
dem har haft ekonomiskt bistånd i mer än ett år. Det finns alltså en stor potential i Malmö som, med
utbildning, matchning och stöd, kan bidra till stadens och omvärldens behov av kompetensförsörjning.
Ett samordnat arbete för att motverka hemlöshet
Då hemlöshet påverkar barn och ungas förutsättningar för att klara skolan, unga Malmöbors
förutsättningar för att etablera sig på arbetsmarknaden eller börja studera och vuxnas möjligheter att ta ett
arbete, så bör utsatta gruppers möjligheter att få en bostad som de har råd att efterfråga prioriteras av
samtliga berörda nämnder. Kommunfullmäktiges mål för åren 2020 till 2022 tydliggör att det krävs
samverkan mellan berörda nämnder för att motverka hemlöshet på grund av bostadsbrist.
Nämnden bedömer att det nya Program för bostadsförsörjning som ska antas i kommunfullmäktige under 2022,
bör ha en inriktning mot att fördela bostäder utifrån behov till vissa särskilt utsatta grupper. Programmet
kan ha en påverkan på utvecklingen av hemlösheten under åren 2023-24 och framåt.
De bostadspolitiska målen i Malmö stads nuvarande bostadsförsörjningsprogram innebär bland annat att
Malmö stad ska "särskilt verka för att utsatta gruppers behov tillgodoses" och att MKB ska "erbjuda goda
bostadsmiljöer som alla kan efterfråga". Då nämnden under 2020 beviljade tillfälligt boende till i
genomsnitt 730 hushåll i månaden, gör nämnden bedömningen att det återstår ytterligare arbete för att
kunna uppnå dessa mål under mandatperioden.
Stadsrevisionen har rekommenderat kommunstyrelsen att utifrån reglementena förtydliga
ansvarsfördelning och gränsdragning mellan de nämnder som har uppdrag som påverkar hemlösheten i

staden. Nämnden bedömer att det finns behov av att ytterligare förtydliga ansvarsfördelningen utifrån
nuvarande reglementen och att eventuellt göra en översyn av reglementena. Nämnden bevakar denna
fråga i samband med stadskontorets pågående uppdrag att göra en översyn av nämndernas reglementen.
Stadsrevisionen har även gjort bedömningen att det behövs en övergripande strategi för hemlöshetsarbetet
i Malmö stad och nämnden delar denna bedömning. Nämndens förvaltning har deltagit i arbetet med att
ta fram ett förslag till en sådan strategi (Program för att motverka hemlöshet). Programmet föreslås gälla under
nuvarande mandatperiod till och med år 2022, men är ännu inte antaget av kommunfullmäktige.
Gemensamt arbete för god och nära vård
Malmö stads tre socialnämnder, funktionsstödsnämnden, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt
arbetsmarknads- och socialnämnden bedriver verksamhet som riktar sig till barn och vuxna som bor eller
vistas i kommunen och har särskilda behov av stöd och hjälp som inte kan tillgodoses på annat sätt än
genom att ansöka om hjälp från nämnderna. Insatserna ska, med respekt för Malmöbornas
självbestämmanderätt och integritet, syfta till att stärka individen för att denne i så stor utsträckning som
möjligt ska kunna leva ett självständigt liv som aktiv samhällsmedborgare. De tre socialnämnderna har
fortsatta ambitioner att säkerställa en långsiktigt socialt hållbar utveckling i Malmö stad, vilket innebär att
leverera verksamhet av god kvalitet till målgrupperna och att detta görs på ett effektivt sätt. Ett fortsatt tätt
och utvecklat samarbete mellan de tre nämnderna är av stor vikt framöver för att respektive nämnd ska
kunna erbjuda Malmöbon en god service och ett gott stöd även där det inte framgår med tydlighet vilket
reglemente behovet faller inom.
Den psykiska ohälsan i samhället har ökat under de senaste 10 till 15 åren, både bland barn och bland
vuxna. Vuxna i Malmö och i Skåne har också sedan tidigare sämre psykisk hälsa än rikssnittet (källa:
Region Skånes folkhälsorapport 2020, Malmö stads hållbarhetsrapport 2017). Sedan början av
coronapandemin har bland annat SKR påpekat att det i kristider finns en risk för ökad psykisk ohälsa.
Region Skåne, och andra regioner, rapporterade att personer med missbruk och beroende mådde sämre
under 2020 och att antalet återfall har ökade.
Personer med psykisk ohälsa behöver ofta hjälp från flera olika myndigheter och nämnder inom Malmö
stad. För att kunna tillgodose dessa Malmöbors behov av stöd och hjälp behövs en sammanhållen vård i
staden. Under 2021 arbetar avdelningschefer från funktionsstödsnämndens och arbetsmarknads- och
socialnämndens verksamheter aktivt med strategisk samverkan för målgruppen. Arbetet är prioriterat och
kommer att fortsätta under kommande år med fokus på integrerade och samordnade verksamheter.
Nämnden välkomnar stadskontorets översyn av nämndernas reglemente för att förtydliga ansvaret för
målgruppen samt i förhållande till den nya socialtjänstlagen och samsjuklighetsutredningen som nämndes i
föregående avsnitt.
Utveckla arbetet med social respons och samverkan med civilsamhället
I oktober 2019 fattade kommunfullmäktige beslut om att överföra ansvaret för stadens centrala krisstöd
till arbetsmarknads- och socialnämnden. Ett omfattande utvecklingsarbete har bedrivits och idag finns
upparbetade system och rutiner för att ge krisstöd och social respons vid oönskade händelser i staden,
exempelvis skjutningar, sprängningar och bränder.
En betydande del av arbetet vilar på förvaltningens ordinarie resurser, såsom centrum för brottsutsatta och
medling samt fältverksamheten. Genom ett mer synligt och aktivt krisstöd har antalet Malmöbor som tar
kontakt med verksamheterna ökat markant. För att kunna bygga vidare på det goda arbete som görs, där
befintliga resurser kan mobiliseras både före, under och efter en oönskad händelse ser nämnden ett behov
av att ytterligare resurser tillförs.
En nära samverkan med civilsamhället och lokala aktörer är avgörande för att trygghetsarbetet och den
sociala responsen vid oönskade händelser ska ge effekt i form av ökad, synlig närvaro i Malmös områden
och för att invånarna ska uppleva större trygghet och stöd. Ett sådant arbete har påbörjats i delar av
staden. Genom utvecklad samverkan och relationsbyggande kan fler goda krafter tillsammans bidra till
Malmös trygghet och gemenskap. För att kunna fortsätta arbetet, vilket kräver kontinuitet och

långsiktighet från stadens sida, ser nämnden behov av att ytterligare resurser tillförs området.

Här besvarar nämnden följande frågeställning:
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom
nämnden framöver? Beskriv även förändrade arbetssätt och/eller samarbete med andra som leder
till förbättrad kvalitet och/eller minskade kostnader.

Arbetsmarknads- och socialnämnden utgör som socialnämnd det yttersta skyddsnätet för människor inom
nämndens målgrupp som vistas i Malmö stad. Verksamheten fokuserar särskilt på barn och unga,
människor med missbruk, brottsoffer och andra människor i utsatthet. Arbetsmarknads- och
socialnämndens ansvarsområde styrs i hög utsträckning av lagstiftning.
Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd
Arbetsmarknads- och socialnämnden har sedan den bildades den 1 maj 2017 haft fokus på att fler
Malmöbor ska bli självförsörjande, framför allt genom arbete och/eller studier. Under det första halvåret
2021 har i genomsnitt 530 färre hushåll beviljats bistånd varje månad i jämförelse med samma period
2017.
Nämndens verksamheter bedriver ett brukarnära arbete med fokus på att alla som kan arbeta, ska arbeta
utifrån inriktningen arbete först som nämnden har beslutat om. Nämndens verksamheter har i uppdrag att
bistå den enskilde med rätt stöd i denna målsättning.
Under våren 2020 gjorde kommunstyrelsen tillsammans med arbetsmarknads- och socialnämnden en
utredning om de bakomliggande orsakerna till Malmö stads höga kostnader för ekonomiskt bistånd.
Utredningen visade bland annat att Malmö sedan många år tillbaka har en hög andel invånare som uppbär
ekonomiskt bistånd och en hög arbetslöshet, trots att antalet arbetstillfällen i staden ökar. Statistik från
arbetsförmedlingen visar att antalet arbetslösa med en utsatt ställning på arbetsmarknaden, som har
svårare att få jobb, har ökat i Malmö under de senaste 10 åren.
Nämndens inriktning, socialtjänstlagens intentioner samt forskning visar att aktiv planering, individuellt
anpassat stöd och insatser samt regelbunden uppföljning är en framgångsrik strategi för att få fler personer
självförsörjande. Nämnden arbetar aktivt med att erbjuda den enskilde möjligheter till parallella,
sammanhängande insatser som leder till förflyttningar mot självförsörjning eller direkt till självförsörjning.
För att lyckas i uppdraget behövs ett omfattande samarbete inom förvaltningen, med andra förvaltningar,
med andra myndigheter och med näringslivet. Förvaltningens omorganisation under 2020 bedöms ha lett
till effektivare samarbeten som ökar flödena från ekonomiskt bistånd till arbetsmarknadsinsatser och i sin
tur till självförsörjning.
Det finns en matchningsproblematik på arbetsmarknaden i Malmö där arbetsgivare har svårt att rekrytera
samtidigt som arbetslösheten är hög. Därför fortsätter nämnden också att arbeta riktat mot arbetsgivare
och bristyrken för att fler deltagare ska kunna ta del av parallella insatser som till exempel att kombinera
sociala insatser, arbete eller praktik och studier. Samarbete och samverkan med gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden är viktig för att fler personer med en låg utbildningsnivå ska gå vidare till olika
former av vuxenutbildning. Detta behov hos Malmöborna visar på vikten av att staden prioriterar
vuxenutbildning under kommande år.
Nämnden har ett särskilt fokus på vissa målgrupper med ekonomiskt bistånd:
•
•
•

Personer med långvarigt försörjningsstöd - att bryta långvarigt försörjningsstöd och korta
biståndstiderna samt förebygga att fler hushåll har långvarigt försörjningsstöd.
Barnfamiljer - färre barn ska växa upp i familjer som har försörjningsstöd och alla barn ska ha en
trygg boendesituation. För de barn som lever i ekonomisk utsatthet eller hemlöshet ska nämnden
bidra till att tiden i utsatthet blir så kort som möjligt.
Unga vuxna (18-29 år) - gruppen är prioriterad och nämnden arbetar för att fler ska få tillgång till

arbetsmarknadsinsatser och avslutas till arbete eller studier. Nämnden ökar samverkan med andra
aktörer som till exempel gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kring unga som varken arbetar
eller studerar. Det finns få insatser till målgruppen via arbetsförmedlingen vilket försvårar
samverkan.
Nämnden ser också behov av att arbeta vidare med insatser som prövats under de senaste åren.
Malmökraften gör skillnad för några av de mest utsatta på arbetsmarknaden. Individual placement and support
(IPS) för personer med psykisk ohälsa eller missbruk är en insats som anpassats särskilt efter målgruppens
behov av stöd.
Arbetsmarknads- och socialnämnden kommer under perioden att fortsätta att utveckla sitt arbete med att
förebygga misstänkta bidragsbrott. Nämnden kommer att bedriva och utveckla arbetet i nära samverkan
med andra nämnder och bolag samt i samarbete med statliga myndigheter såsom polisen,
Försäkringskassan och Skatteverket.
Nämnden bedömer att det kommunövergripande arbetet med att säkra totalt 1 500
arbetsmarknadsanställningar i staden bör fortsätta under kommande år med ett fortsatt uppdrag från
kommunfullmäktige till samtliga nämnder. Malmö stad är en stor arbetsgivare som har möjlighet att
introducera Malmöbor med en utsatt ställning på arbetsmarknaden till en stor bredd av yrken.
Boende och hemlöshet
Arbetsmarknads- och socialnämnden har under de senaste fyra åren bedrivit ett aktivt arbete för att
minska den hemlöshet där nämndens ansvar är tydligt enligt lagen och reglementet. Nämndens uppdrag är
att tillsammans med tekniska nämnden förebygga och motverka hemlöshet. Uppdraget är att bedöma
behov av bistånd till boende till nämndens målgrupper och säkra en god kvalitet på insatserna men inte att
lösa det grundläggande problemet med bostadsbrist.
Enligt Malmö stads kartläggning minskade hemlösheten i Malmö under både år 2019 och 2020. Sedan
2018 har hemlöshet, framför allt av strukturella skäl, bland vuxna minskat med nästan 60 procent. Under
samma tidsperiod har också mottagandet enligt bosättningslagen minskat (se förändringar i omvärlden).
Sammantaget har minskningen av hemlösheten och mottagandet av nyanlända lett till stora förändringar i
behovet av boendelösningar för Malmöborna. Att hantera de förändrade behoven har väsentligt förenklats
genom att alla boenden nu är samlade inom organisationen och att bokningen av tillfälliga boenden är
samlade hos bokningscentralen. Organiseringen bedöms också leda till en bättre kvalitet för Malmöborna.
Utifrån de förändrade behoven fortsätter nämnden att öka effektiviteten i nyttjandet av lokaler och att
säkra tillgång till rätt boendeformer för rätt målgrupper.
För att minska kostnaderna och säkra kvaliteten i externa boendelösningar har nämnden genomfört
upphandlingar av boende med och utan stöd. En upphandling av skyddade boenden planeras men svar
från upphandlingsmyndigheten avseende sekretessfrågor inväntas.
Sedan maj 2019 gäller inom nämndens verksamheter en ny vägledning för bistånd till boende.
Vägledningen är en anpassning till den rättspraxis som råder inom området och innebär att enbart hushåll
med speciella svårigheter kan få bistånd enligt socialtjänstlagen till långsiktiga boendelösningar.
Vägledningen samt den hemlöshetssatsning som nämnden genomförde under 2018 och 2019 har bidragit
till minskade kostnader för hemlöshet.
Personer som är hemlösa av sociala skäl har större behov av stöd i sitt boende och det kan ta tid att skapa
förutsättningar för hushållet att bo självständigt. Nämndens verksamheter behöver fortsätta att utveckla
arbetssätt för en mer långsiktig planering för dessa hushåll. Ett samarbete kring arbetsmarknadsinsatser
för hemlösa personer ska också ge ökade möjligheter till självförsörjning vilket i sin tur leder till bättre
förutsättningar på bostadsmarknaden.
Nämnden kommer under perioden 2022 till 2024 att arbeta för att ytterligare öka kostnadseffektiviteten i
verksamheten. Nämnden stärker det brukarnära stödet, använder boenden i egen regi mer frekvent samt

följer upp effekterna av nämndens nya vägledning för bistånd till boende. Nämnden kommer fortsätta
arbeta med att säkra att Malmöborna får stöd och hjälp för att hitta en egen bostad så snabbt som möjligt.
Individ- och familjeomsorg
Nämndens arbete ska bidra till att barn och unga som kommer i kontakt med socialtjänsten får
förutsättningar för en god skolgång och hälsa, att personer med missbruk och beroende får förutsättningar
för att självständigt klara vardagen i bostaden och i samhället samt att öka tryggheten i hemmet och i det
offentliga rummet. Nämndens verksamheter ska göra detta genom:
•
•
•

Att i ett tidigt skede möta upp barns och vuxnas behov av skydd och stöd och utifrån det agera
och motivera till insatser.
Minskad administration till förmån för stöd och insatser – en utredning ska alltid fokusera på att
stödja Malmöbor i att reda ut sina svårigheter och ge ett mervärde för dem som omfattas av den.
Kraftsamla kring skolelever – en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barn och unga är
behörighet till gymnasieskolan. Förvaltningen ska arbeta för att skapa förutsättningar för en god
skolgång i samverkan med stadens skolförvaltningar.

Nämndens arbete med effektivisering inom individ- och familjeomsorgen inriktar sig på att ställa om i
verksamheten för att öka antalet insatser i egen regi – både öppenvård och dygnsvård – samt ha fler och
flexibla insatser i hela vårdkedjan för att förbättra effekten av vården och öka kostnadseffektiviteten i
verksamheten.
För att kunna genomföra effektiviseringarna krävs en viss satsning i form av både nyinrättade tjänster och
införskaffande av lokaler. Nämnden ser detta som en nödvändighet för att kunna bryta den negativa
trenden med fler externa placeringar och tillhandahålla vården i Malmö antingen i det egna boendet eller i
förvaltningens egna institutioner.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har under lång tid haft ett ökat inflöde av ansökningar och
framförallt orosanmälningar som rör barn och unga. Mellan 2017 och 2020 ökade antalet anmälningar
med 12 procent årligen i genomsnitt. Under det första halvåret 2021 är antalet anmälningar och
ansökningar i stort sett oförändrat jämfört med samma period 2020.
Antalet biståndsbedömda insatser ökade under samma period men inte i samma utsträckning. Mellan 2017
och 2020 ökade antalet pågående insatser med 8 procent årligen i genomsnitt. Under det första halvåret
2021 har antalet insatser ökat med en procent jämfört med samma period 2020.
Diagram 6: Antal anmälningar, utredningar och insatser avseende barn och unga 2017-2020

Källa: Verksamhetssystemet Procapita genom Koll

Socialstyrelsen har i sin statistik visat att pojkar i åldersgruppen 13-17 år är överrepresenterade vad gäller
heldygnsinsatser enligt SoL och/eller LVU och detsamma gäller i Malmö. I Malmö fick 294 pojkar i
åldrarna 13-17 år heldygnsvård under 2020. Det utgör strax över tre procent av befolkningen i
åldersgruppen i jämförelse med två procent i riket som helhet.
Mottagandet av ensamkommande under åren 2015 till 2017 påverkade antalet placeringar i åldersgruppen
men sedan 2019 har antalet placeringar minskat i takt med att ungdomarna blivit vuxna. Under våren 2021
återstod endast cirka 40 placeringar av ensamkommande barn i Malmö.
Enligt befolkningsprognosen för Malmö ökar antalet pojkar i åldern 13-17 år med cirka 500 per år under
de närmaste åren.
Om behovet av heldygnsvård ligger kvar på tre procent av pojkarna i åldersgruppen kommer behovet av
heldygnsvård öka med cirka 15 placeringar om året under perioden 2022 till 2024. Beräknad
kostnadsökning för nämnden, i ett sådant scenario, är runt 10 miljoner kronor om året endast för denna
åldersgrupp.

Utveckla insatser för våldsutövare
Riksdagen har beslutat att det i socialtjänstlagen (2001:453) ska införas en bestämmelse om att det till
socialnämndens uppgifter hör att arbeta för att personer som utsätter eller har utsatt närstående för våld
eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende.
För att möta regeringens intentioner och utifrån nämndes positiva erfarenheter av implementeringen av
Sluta Skjut har en förstudie genomförts för ett införande av strategin Intimate partner violence intervention
(IPVI). Förstudien har genomförts i samverkan med polisen och frivården samt presenterats för
styrgruppen för Sluta Skjut.
En avsiktsförklaring har upprättats mellan samverkande myndigheter som tydliggör en gemensam
ambition om att implementera strategin i Malmö. En gemensam arbetsgrupp under projektledning av
Malmö stad har tillsatts för att vidare utreda juridiska och verksamhetsmässiga förutsättningar för
implementering.
En resursförstärkning för insatser riktade mot våldsutövare är nödvändig för att säkerställa att strategin
fullt ut kan genomföras.
Hållbart arbetsliv – framtidens arbetsplats
Under 2020 implementerade förvaltningen en ny organisering. Ett av syftena med den nya organiseringen
är att säkerställa att Malmöbor får en likvärdig service oavsett var i staden de bor. Under de kommande
åren fortsätter arbetet med likvärdiga insatser och arbetssätt i hela förvaltningen.
I förvaltningens handlingsplan för samverkan och arbetsmiljöarbete 2021 är ett av utvecklingsområdena
samverkan och delaktighet. Under 2021 skrivs en ny lokal överenskommelse om samverkan. Arbetet med
att implementera överenskommelsen och att utveckla kommunikationen mellan samverkansnivåerna
kommer att fortsätta under år 2022.
Det hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljöarbetet ska prioriteras i linje med förvaltningens
arbetsmiljömål om ett hållbart arbetsliv. Arbetsmiljön ska bidra till att skapa en god hälsa. Att förebygga
hot och våld på förvaltningens arbetsplatser är ett prioriterat arbetsmiljöområde. Målet om trygga och
säkra arbetsplatser implementeras i hela förvaltningen och arbetet som planeras på såväl kort som lång sikt
omfattar bland annat utbildningsinsatser och framtagande av gemensamma rutiner.
Coronapandemin har förändrat arbetssituationen för alla medarbetare. Många har arbetat hemifrån och
mer digitalt medan de som fortsatt arbeta på sin arbetsplats har fått vidta åtgärder för att förhindra
smittspridning. Under 2021 påbörjar förvaltningen och staden som helhet ett arbete kring framtidens
arbetsplats. Syftet är att ta fram en inriktning för hur vi ska arbeta efter pandemin utifrån erfarenheter under
det senaste året. Både medarbetarnas upplevelser kring arbetsmiljö och brukarnas behov av stöd och hjälp

behöver vara delar i arbetet.
Digitalisering
Nämnden har ett omfattande arbete med digitalisering som kommer att fortsätta även under perioden
2022 till 2024. Digitalisering inom nämndens verksamheter bedöms leda till effektivisering, ökad kvalitet,
likvärdighet och en förbättrad service till Malmöborna, samt ställer krav på förändrade arbetssätt och
digital kompetens inom nämndens verksamheter. I omställningsprocessen till digitaliserade arbetssätt kan
det krävas mer resurser i termer av tid för utbildning både för personal och för brukare.
Ökad användning av e-tjänster och digitalisering av information har lett till att tid kan ställas om till socialt
förändringsarbete, istället för administrativt arbete. Effekterna av digitaliseringsarbetet realiserades i
snabbare takt än beräknat under 2020 på grund av coronapandemin. Goda resultat inom ekonomiskt
bistånd har inspirerat andra verksamhetsområden och digitaliseringsarbetet breddas nu till
verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg.
Nämnden arbetar med digitala brukarnära tjänster, till exempel hjälpmedel inom beroendevården och
självskattningsverktyg inom utförarverksamheter, som kan ge brukaren mer inflytande och kontroll över
sin egen information och utformning av insatser. Forskning har visat att sådana tjänster kan leda till ökad
självständighet.
Ramavtalet med huvudsystemleverantören för hela socialtjänstklustret löper ut i september 2023. SKR har
tagit initiativ till en förstudie gällande verksamhetsstöd för socialtjänsten. Malmö stad ingår i SKR:s
beställargrupp och samarbetar med nationella aktörer och andra kommuner för att etablera ett nytt
modernt verksamhetssystem för socialtjänsten. En gemensam upphandling kommer att kräva
samfinansiering mellan kommuner samt någon form av statlig finansiering för gemensamma delar.
Lokaler
Den nya organiseringen i förvaltningen för med sig att resurser i större utsträckning än tidigare kan
samutnyttjas och att vissa administrativa kostnader minskar. Nämndens verksamheter arbetar även med
ett mer effektivt nyttjande av lokaler bland annat genom att noggrant utvärdera alla hyreskontrakt som
löper ut innan de förlängs. Ett särskilt projekt pågår i samband med omlokaliseringar av delar av
arbetsmarknadsverksamheten och kan innebära behov av viss utökning av lokalbeståndet för att skapa en
trygg och säker arbetsplats för alla medarbetare.
Under de kommande åren kommer nämndens verksamheter att ha tomma lokaler på grund av minskat
mottagande och minskande hemlöshet som beskrivits tidigare. En avvecklingsplan kommer att tas fram
och nämnden kommer att avyttra lokaler om det bedöms vara mer effektivt än att ha tomma lokaler. Att
avsluta hyresavtal i förtid kan däremot leda till ökade kostnader på kort sikt.
I samverkan med serviceförvaltningen pågår en process för att hitta ersättningslokal till utrednings- och
behandlingshem Enebacken vars lokaler inte uppfyller krav på bland annat tillgänglighet. Utökning av
verksamheten planeras i samband med omlokaliseringen då brukare står i kö till både utredning och
behandling och att utöka insatserna i egen regi ingår i förvaltningens åtgärdsplan för att begränsa
kostnadsökningar.
Lokalanpassningar i nya inhyrda lokaler för arbetsmarknadsavdelningen pågår och omflyttning sker under
större delen av 2022. Dessutom planeras för omflyttning av verksamheten från Sigtuna, ett boende för
hemlösa missbrukare.

Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•
•

Vilka förändringar som innebär ökade kostnader eller lägre intäkter kommer att påverka
nämndens verksamhet 2022? Vilken effekt får detta på nämndens behov av kommunbidrag?
Vilka förändringar pågår eller planeras inom nämndens verksamhet som innebär minskade
kostnader eller högre intäkter? Vilken effekt får detta på nämndens behov av kommunbidrag?
Vilka ekonomiska effekter kan uppnås till följd av förändrat arbetssätt / samarbete med andra på
kort och lång sikt?

Arbetsmarknads- och socialnämnden har sedan 2021 en ekonomisk ram för hela nämndens verksamhet
inklusive de tidigare separata ramarna för ekonomiskt bistånd och hemlöshet. Under 2020 beslutade
kommunfullmäktige att utöka nämndens kommunbidrag med 395 miljoner kronor till sammanlagt 3 601
miljoner kronor. Utökningen medförde att nämnden avslutade året med ett budgetöverskott på drygt 51
miljoner kronor. Kommunbidraget för 2021 ligger på 3 558 miljoner kronor, vilket är lägre än
kommunbidraget för 2020 men i nivå med nämndens nettokostnader 2020. Det lägre kommunbidraget
innebär att nämnden måste finansiera kostnadsökningar till följd av växande befolkning samt pris- och
löneökningar 2021 genom effektivisering av befintlig verksamhet motsvarande närmare 100 miljoner
kronor.
Till följd av de kostnadsökningar som skett under de senaste åren arbetar nämnden sedan 2020 för
löpande effektivisering genom prioritering och omställning av verksamheten. Syftet med beslutade
inriktningar och åtgärder är att uppnå en långsiktigt hållbar kostnadseffektivisering samtidigt som
Malmöborna får det stöd och den hjälp de har rätt till. Bland de strategier som nämnden antagit ingår
arbete först för ökad självförsörjning med särskilt fokus på personer med långvarigt försörjningsstöd,
barnfamiljer och arbetslösa unga vuxna. Utvecklat arbete med att förebygga misstänkta bidragsbrott och
förhindra felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd samt reviderade riktlinjer och förtydligad
vägledning vid bedömning av hyreskostnader är andra strategier som ingår. Inom individ- och
familjeomsorgen fortsätter arbetet med att utöka antalet insatser i egen regi för att kunna tillgodose en
större andel av behovet av öppenvård och institutionsplaceringar och därmed minska kostnaderna för
externt köpt vård. Nämnden beslutade i juni 2021 om ytterligare en plan för kostnadsminskningar med 20
miljoner kronor.
Åtgärderna har börjat få effekt och bidrar till minskande kostnader inom vissa områden. Samtidigt ökar
behoven av insatser i delar av nämndens verksamhet, med fortsatt höga nivåer av orosanmälningar och
insatser till barn och unga samt risk för ökat behov av socialtjänstens insatser i pandemins spår. Det råder
också fortsatt stor osäkerhet kring konjunkturens utveckling och hur lång tid det tar innan
arbetsmarknaden återgår till ett normalläge efter pandemin, samt kring Arbetsförmedlingens omställning
och finansiering.
Nettokostnaderna för nämndens verksamheter fortsätter att öka, men ökningstakten beräknas avta något
under 2021. Enligt nämndens bedömning i Ekonomisk prognos 2021 i maj ökar nettokostnaderna under året
med omkring 3,5 procent i jämförelse med en ökning på 4,5 procent under 2020. Att ökningstakten
dämpas under 2021 beror till stor del på att nettokostnaderna för ekonomiskt bistånd och hemlöshet
minskar. Samtidigt ökar nettokostnaderna för övrig individ- och familjeomsorg samt för
arbetsmarknadsinsatser.
Bedömningen av nettokostnadsutvecklingen, särskilt avseende arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt
bistånd, är förknippad med stor osäkerhet och uppdateras löpande under året baserat på utfallet.
Diagrammet nedan visar nämndens nettokostnadsutveckling och kommunbidrag för åren 2018 till 2021.
En ny mer detaljerad bedömning, bland annat av merkostnader för arbetsmarknadsinsatser till följd av
Arbetsförmedlingens förändrade finansiering, kommer att göras i nämndens Delårsrapport som överlämnas
till kommunstyrelsen i september 2021.

Nämndens hemlöshetssatsning samt den nya vägledningen för bistånd till boende har lett till stora
kostnadsminskningar avseende hemlöshet. Kostnadsutvecklingen under 2021 visar däremot på en
utplanande trend och kostnadsminskningarna bedöms inte vara lika stora under kommande år. Nämndens
effektiviseringsåtgärder har lett till mer successiva minskningar eller en inbromsning av
kostnadsutvecklingen.
Nämnden ser därför en fortsatt utmaning under kommande år att uppnå ökad kostnadseffektivitet
samtidigt som Malmöbornas rätt till stöd och hjälp från nämndens verksamheter värnas. Stora delar av
nämndens verksamheter är lagstadgade med begränsade möjligheter att påverka kostnadsutvecklingen på
kort sikt. Den inbromsning av kostnadsökningarna som börjat under 2020 och 2021 bedöms fortsätta
under kommande år, men det kommer att ta tid innan denna inbromsning leder till faktiska minskningar
av kostnaderna.
Nämndens bedömning är därför att det finns ett behov av kommunbidragstillskott på 50–60 miljoner
kronor under 2022 för att skapa rimliga förutsättningar för utförande av nämndens uppdrag kring
arbetsmarknad och sysselsättning, barns och ungas uppväxtvillkor, social utsatthet samt trygghet i hemmet
och i det offentliga rummet med fortsatt fokus på långsiktigt hållbara effektiviseringsåtgärder. I enlighet
med anvisningarna till budgetskrivelsen ingår inte förändringar kopplade till pris- och löneökningar eller
demografieffekter i denna bedömning. Tillskottet behövs också för att täcka kostnader för nödvändiga
projektinsatser vad gäller digitalisering och liknande och då både för nämndens egen verksamhet samt för
överförmyndarnämndens. Nämnden vill också betona vikten av att kommunfullmäktige även
fortsättningsvis räknar upp nämndens kommunbidragsram utifrån beräknad demografieffekt för att
upprätthålla Malmöbornas rätt till stöd och hjälp när befolkningen ökar.
Statsbidrag flyktingar
Kommunbidragsramen Statsbidrag flyktingar omfattar enbart intäkter i form av vissa riktade statsbidrag som
kommunen får för mottagande av nyanlända som fått uppehållstillstånd. Statsbidragen regleras i
förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.
Prognosen för år 2022 är att intäkterna kommer att uppgå till 60 miljoner kronor, vilket är 14 miljoner
kronor lägre än vad som budgeterats för 2021. Orsaken till de minskande intäkterna är det fortsatt
minskande antalet asylsökande, vilket innebär färre personer med beviljade uppehållstillstånd på sikt.
Intäkterna avser huvudsakligen schablonersättning för kommunmottagna flyktingar som utbetalas till
kommunen per mottagen individ. Enligt gällande regelverk betalas ersättningen ut från Migrationsverket
under 24 månader från och med den månad då flyktingen mottagits i kommunen. Utgångspunkten för
bedömningen av 2022 års intäkter är därför antal kommunmottagna personer till och med våren 2021 och
antaganden om mottagningsvolymer framöver. Beräkningen baseras på de ersättningsnivåer som gäller för
2021.

Bedömningen av riktade statsbidrag och övriga bidrag är förknippad med stor osäkerhet då beslut om
statsbidrag ofta inte fattas förrän under hösten året innan bidragsåret, eller till och med efter bidragsårets
början. Under 2021 fattades till exempel beslut om bidraget för stärkt arbete för att motverka hemlöshet
under innevarande år. Samtliga bidrag bygger på att verksamheten har en motsvarande eller högre kostnad
än intäkten.
Ersättningar från Migrationsverket för asylsökande och nyanlända samt anställningsstöd och lönebidrag
från Arbetsförmedlingen betalas ut per individ som kommunens verksamhet haft kostnader för.
Prognosen för dessa bidrag bygger därmed på bedömningar om antal asylsökande och nyanlända samt
antal individer med arbetsmarknadsanställningar under kommande år.

I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2022 med plan för 2023-2027.
Arbetsmarknads- och socialnämndens investeringar utgörs främst av inköp av inventarier till och
anpassningar av nya eller förändrade lokaler. Utfallet de senaste åren har legat omkring 4-5 miljoner.
Under 2022 genomförs en större flytt av verksamheter som bland annat bedriver arbetsmarknadsinsatser
och arbetsmarknadsutbildningar. I verksamheten används maskiner för exempelvis storkök och tvätteri
och det är oklart hur stor del av maskinparken som kommer att kunna flyttas med till de nya lokalerna. Då
flytten kan komma att kräva större nyinvesteringar avseende maskiner och utrustning begär nämnden en
investeringsram på 10 miljoner kronor för 2022, samma nivå som för 2021. Under kommande år, 20232027, bedömer nämnden att investeringsbehovet minskar något.

Att erbjuda malmöborna möjligheter till en meningsfull och aktiv fritid är fritidsnämndens huvuduppdrag.
Inte minst viktigt är detta för Malmös unga befolkning där fritidsnämndens insatser har stor betydelse för
att ge barn och unga goda uppväxtvillkor. Då Malmö får fler äldre de kommande åren och behovet av
fysisk aktivitet för personer med funktionsvariationer tydligare synliggjorts så ser nämnden en ökande
efterfrågan av insatser inom nämndens ansvarsområde och prioriterade målgrupper.
Utveckling av tjejers aktivering har gått i rätt riktning de senaste åren men fortfarande är tjejer mindre
aktiva än killar. Fritidsnämnden har ett stort ansvar i att skapa goda och jämställda förutsättningar för
tjejer och killars aktivering men ser också betydelsen i stärkt samverkan mellan stadens nämnder och
Malmös föreningsliv i dessa frågor.
Föreningslivet är i förändring och ideellt arbete tar nya former. Att organisera sig i förening är inte lika
självklart längre och behovet av möjligheter till spontan aktivering ökar. Under 2021 har nämnden, med
stöd av medel från Socialstyrelsen, kunnat erbjuda ett utökat program för lovverksamheten. Detta ser
nämnden ett fortsatt behov av, inte minst ur ett Corona perspektiv där många barn och unga varit minder
aktiva under pandemin och ett stöd behövs för att fler ska hitta tillbaka till en aktiv fritid.
Nämnden arbetar aktivt med att effektivisera nämndens verksamheter. Samnyttjande av lokaler, nytt
boknings- och bidragssystem och robotisering inom driften är exempel på insatser som nämnden gör.
Bland annat kan lokalutnyttjandet effektiviseras med samverkan med såväl andra nämnder som externa
parter.
Folkhälsofrågor får en allt större betydelse. Inte minst i spåren av pandemin kan konstateras att behovet
av rörelse är viktigt för så många. Utöver glädjen att vara aktiv är rörelseaktiviteter en bidragande faktor till
barn och ungas mående och förmåga att prestera goda skolresultat. För äldre personer och personer med
funktionsvariationer har pandemins restriktioner inneburit ökad inaktivitet, detta i målgrupper som sedan
tidigare varit i behov av ökade möjligheter till en meningsfull fritid. Nämndens anläggningar och
aktivitetsutbud behöver fortsatt utvecklas och anpassas för att erbjuda rörelse hela livet.
Nämndens miljöarbete är prioriterat. Inte minst frågan om utfasning av konstgräs i plast är högaktuellt. Då
det i dagsläget inte finns något fullgott ersättningsmaterial för dessa planer så arbetar nämnden med olika
tester av nya, mer miljövänliga, material. Likaså ökas inslaget av robotisering i driften. Detta ger inte bara
miljömässigt positiva konsekvenser utan också en ekonomisk effektivisering över tid.
Nämnden har de senaste åren avsatt extra resurser för att möjliggöra för fler att lära sig simma. För att
även i framtiden kunna erbjuda goda förutsättningar för simundervisning i skolan och föreningslivet
behöver fler simytor tillföras i Malmö. Detta samt utvecklingen av Stadionområdet är två viktiga
verksamhetsområden som ligger utanför nämndens demografikompensation.
Nämnden har en viktig roll i stadens evenemangsarbete. Via bland annat nationella och internationella
evenemang så stärks inte bara stadens föreningsliv utan evenemangen bidrar till stadens totala attraktivitet
och ger turistekonomiska effekter i såväl omsättning som arbetstillfällen.
En meningsfull fritid för Malmöborna är inte bara viktigt för malmöbornas hälsa och inkludering. Det
bidrar till stadens totala attraktivitet.

Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under
2022 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra
förbättringar i den egna verksamheten? Hur kan nämnden bidra till att underlätta måluppfyllelsen
och/ eller minska nettokostnaderna för Malmö stad som helhet?

Trender och konsekvenser utifrån fritidsnämndens omvärldsanalys
Folkhälsofrågor i fokus
Folkhälsomyndigheten har under 2021 tagit fram riktlinjer för fysisk aktivitet och stillasittande.
Riktlinjerna ger rekommendationer för alla befolknings- och åldersgrupper i Sverige och det övergripande
budskapet är att all rörelse räknas. Ökat fokus på hälsa medför att kraven ökar på tillgänglig friskvård och
motion. Därmed ökar efterfrågan på, och konkurrensen om, stadens lokaler och grönområden vilket
ställer krav på fritidsnämnden att möta denna efterfrågan. Därför är det av betydelse att fritidsnämnden är
med i samplaneringen av utbyggnadsområden, som är i behov av att koordineras i tidigare skede.
För att åstadkomma en god och jämlik hälsa är det viktigt att stärka människors handlingsutrymme och
möjligheter att ha hälsosamma levnadsvanor, och att ta hänsyn till hur olika gruppers livsvillkor och
levnadsförhållanden påverkar deras levnadsvanor. Socioekonomiska villkor och diskrimineringsgrunder
kan påverka människors möjligheter att vara fysiskt aktiva. Det krävs därför ett tvärsektoriellt arbete för
att utforma och implementera åtgärder som reducerar hindren och ökar möjligheterna till fysisk aktivitet i
befolkningen.
Ideellt engagemang allt mer på individens villkor
Det ideella engagemanget är fortsatt stark men det antar nya former. Hur individen vill engagera sig har
förändrats över tid. Föreningslivets betydelse som social arena har minskat när allt färre är beredda att axla
uppdrag i styrelser och andra bärande funktioner. Detta får den traditionella, demokratiska
föreningsformen allt svårare att fungera. Vid sidan av det traditionella föreningslivet växer nya former av
ideell organisering. Föreningslivet i Malmö har stor betydelse i ambitionen att ge alla malmöbor möjlighet
till en meningsfull fritid. Föreningslivet i förändring väcker nya frågor på hur det offentliga stödet till
civilsamhället ska se ut.
Förståelse för målgrupperna
I ett mer heterogent samhälle börjar traditionella demografiska faktorer bli allt svagare förklaringsgrund
för människornas val i livet. Män, kvinnor, unga, gamla, invandrare och inrikes födda finns i samhällets
alla skikt, medan livsstilar inom dessa grupper kan skilja sig åt markant. Trenden pekar på att en grupp
människor binds samman av livsstil, intressen och en gemensam tro på ett visst varumärke, det i sin tur
ställer krav på hög kännedom om målgruppen samt vikten av att komma åt kommunikationsvägar som
når fram till målgruppen oavsett individens demografiska hemvist.
Barn och ungas livsvillkor
En god start i livet och jämlika uppväxtvillkor är viktigt för att åstadkomma en god och jämlik hälsa. Alla
barn ska ha möjlighet att utveckla sina förmågor utifrån sina egna villkor. Möjlighet att kunna påverka ger
ett större självförtroende och en känsla av att man som människa är värd något, att man har en åsikt att
tillföra och att det går att förändra. För att demokratin ska fortleva måste barn och unga få känna sig
delaktiga i samhället. Känslan av att kunna påverka tillvaron och sin egen framtid är viktigt för barn och
unga.
Tillgång till organiserade fritidsaktiviteter och fysisk aktivitet i unga år bidrar inte bara till en bättre hälsa

och en meningsfull fritid utan har också kopplats till ökat skolengagemang och stärkt framtidstro. Genom
att barn och unga ges möjlighet att delta i beslutsprocesser, exempelvis kring fritidsaktiviteter och delar av
den fysiska samhällsplaneringen, framkommer många tankar och idéer som både kan leda till en större
måluppfyllelse och ett bättre resursutnyttjande.
Barn och unga är en prioriterad grupp i folkhälsoarbetet. Förhållanden under barn- och ungdomsåren har
stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. Även om en positiv förändring i
tjejers aktivering har skett på senare år så har nämnden en fortsatt utmaning i att andelen fysisk aktivitet är
lägre bland tjejer än bland killar. Bland både tjejer och killar gäller att andelen fysiskt aktiva är något högre
bland mellanstadieelever än bland högstadie- och gymnasieelever.
Fritidsnämnden kan inte på egen hand förändra de strukturer som skapar och upprätthåller ojämlika
levnadsvillkor i Malmö. Här ser nämnden behov av ökat samarbete mellan stadens nämnder. Nämnden
kan däremot verka för att utjämna ojämlikheter i hälsa samt skapa förutsättningar för en meningsfull fritid
via såväl den egna verksamheten som i samverkan med andra aktörer.
Avgiftsfria lovaktiviteter
Under 2021 har regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela medel till kommuner för
avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6–15 år. Detta som en del i arbetet
med att förstärka arbetet med att erbjuda en meningsfull fritid efter coronapandemins restriktioner.
Malmö stad erhöll cirka 15,2 Mkr där fritidsnämnden fick i uppdrag att rekvirera medel, samordna och
anordna aktiviteter tillsammans med bland annat kulturnämnden. Under sommarlovet 2021 har
fritidsnämnden tillsammans med samverkande nämnder och Malmös föreningsliv haft en rad olika
aktiviteter sprida över hela Malmö för stadens barn och unga. Nämnden ser ett fortsatt behov av, att efter
pandemin, förstärka lovaktiviteterna 2022 för att kunna möta barn och ungas behov av en meningsfull
fritid under loven.
Befolkningsutveckling
För perioden 2020–2031 förväntas Malmös befolkning öka med 12 procent, vilket motsvarar cirka 46 000
personer. Ökningen är som högst i gymnasieåldern samt bland de som är 80 år eller äldre.
Gruppen i grundskoleåldrarna (6 - 15 år) förväntas växa med cirka 3 000 personer motsvarande 7% under
perioden. Snabbast bedöms ökningen vara i åldersgruppen 16–19 år, där ökningen förväntas vara 40
procent fram till år 2031 (cirka 5 000 personer). Fritidsnämndens målgrupp 4–25 år förväntas öka med 13
procent fram till år 2031, en ökning med 13 200 personer (varav 48% tjejer och 52% killar).
Gruppen med de yngsta äldre, som är mellan 65–79 förväntas öka med 14 procent, vilket motsvarar cirka
6 100 personer under perioden. Antalet Malmöbor som är 80 år eller äldre förväntas under perioden
2021–2031 öka med 29 procent (cirka 4 000 personer).
Coronaviruspandemin
Coronakrisen har förändrat världen i det kortare perspektivet med helt nedstängda samhällen världen över
och en global humanitär och ekonomisk kris.
Coronakrisen har, med införda restriktioner, bidragit till ensamhet, inaktivitet och försvårat möjligheterna
till socialt sammanhang. Vissa målgrupper, främst flickor/kvinnor, äldre samt personer med
funktionsnedsättningar, har i större utsträckning varit inaktiva under pandemin. Nämnden kommer under
2022 att ha fortsatt fokus på att hitta former för dessa målgrupper att hitta tillbaka till aktivitet. Dock, om
pandemin fortskrider i samma takt som under våren 2021 och restriktionerna inte lättar kommer de
negativa konsekvenserna kopplat till människors fritid och välmående att förstärkas ytterligare.
På grund av restriktioner har tävlingar och evenemang inte kunnat genomföras vilket har lett till
inkomstbortfall för såväl föreningslivet som nämndens verksamheter.
Pandemin har också skyndat på omställningen till digitalisering där distansarbete har tagit steg framåt i

utvecklingen. Detta är något nämnden ser som positivt och kommer fortsatt arbeta med för att nå ökad
effektivitet.
Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra
förbättringar i den egna verksamheten? Hur kan nämnden bidra till att underlätta
måluppfyllelsen och/ eller minska nettokostnaderna för Malmö stad som helhet?
Fritidsnämnden ser ett behov av ökad samlokalisering och samverkan inom Malmö stad men även med
andra aktörer. När fler nämnder ska råda över samma gemensamma resurser ökar behovet av samverkan
kring strategiska frågor i staden. Fritidsnämnden hyr mindre gymnastikhallar med förhållandevis låg
bokningsgrad. Det finns möjligheter att bättre utnyttja dessa för att möta malmöbornas önskemål kring
aktivitetsytor och på så sätt skapa bättre förutsättningar för fler att komma i rörelse. Behovet av
partnerskap med andra organisationer ökar i strävan efter lägre kostnader. Partners kan finnas i
föreningslivet eller näringslivet men oavsett vilket kan det innebära nya arbetssätt med högre krav på att
formulera behov samt kvalitetssäkring.
Genom att se över bidragsgivningens omfattning och utformning, bland annat genom att titta på
åldersspannet, skulle fritidsnämnden kunna skapa större effekt för föreningslivet.
Kulturnämnden, fritidsnämnden och funktionsstödsnämnden har i kommunfullmäktiges budget 2021 fått
uppdraget att tillsammans ta fram en strategi för arbetet med stadens mötesplatser och fritidsgårdar. Detta
samarbete kommer fortsätta att utvecklas under 2022.
Fritidsnämnden förhyr lokaler och anläggningar via stadens servicenämnd. Nämnden anser att samarbetet
mellan beställare och utförare behöver utvecklas för att åstadkomma effektivt resursnyttjande som leder
till att öka kostnadseffektiviteten vid ny-, till- och ombyggnationer av fritidsanläggningar. Även ett
förstärkt samarbete med tekniska nämnden avseende utvecklandet av aktivitetsytor och bättre
tillgängliggörande av naturområden kan på sikt medföra lägre kostnader genom att utnyttja befintligt
anläggningsbestånd bättre inom Malmö stad.

Här besvarar nämnden följande frågeställning:
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom
nämnden framöver? Beskriv även förändrade arbetssätt och/eller samarbete med andra som leder
till förbättrad kvalitet och/eller minskade kostnader.

Fysisk aktivitet
Rörelse och fysisk aktivitet är bra för både hälsa och välmående. Studier visar att personer som rör sig mer
presterar bättre, barn och unga får bättre skolbetyg och folkhälsan i samhället i stort förbättras.
Fritidsnämndens grunduppdrag om att möjliggöra en meningsfull fritid för alla malmöbor innefattar både
fysiska aktiviteter och aktiviteter med fokus på socialt deltagande. Det är för nämnden fortsatt viktigt med
ett varierat fritidsutbud som är spritt över hela Malmö och med ett fokus på fysisk aktivitet.
Under rådande pandemi har nämnden ställt om istället för att ställa in fritidsutbudet. Det resulterade i fler
utomhusaktiviteter som lockade till lek och rörelse i utomhusmiljöer, inte sällan genomförda av personer
tillhörande olika generationer. Utomhusaktiviteter är i större utsträckning avgiftsfria och av en mer
spontan karaktär och är därmed tillgängliga för fler malmöbor. Nämnden kommer att strä va efter ett ökat
utbud av utomhusaktiviteter även framöver där rekreationsanläggningarna är en viktig arena.
Personer med funktionsnedsättning är en fortsatt prioriterad målgrupp för fritidsnämnden. Nämndens
medverkan i Parasportförbundets Vinnovafinansierade tillgänglighetsprojekt har resulterat i
prioriteringsinsatser för nämndens fortsatta arbete med tillgänglighetsanpassningar där bland annat
nybyggnationer och anläggningar för evenemang prioriteras. Nämndens anläggningar ska inte begränsa
utan inkludera.
Fritidsanläggningar är en viktig förutsättning för att möjliggöra fysisk aktivitet. Nämnden för dialog med
föreningslivet om utveckling och behov gällande anläggningsutveckling. Samtidigt strävar nämnden efter
att skapa förutsättningar för rörelse hela livet. I denna ambition är det viktigt att nämndens anläggningar ska
kunna vara tillgängliga även för malmöbor som inte är föreningsaktiva. Ett nytt bokningssystem ska
underlätta, för bland annat privatpersoner, att boka fritidsnämndens anläggningar. Idrottsanläggningarna
ska öppnas upp mer för spontanidrott i den utsträckning det är möjligt.
Målgruppen 80–89 år förväntas öka de närmsta åren. För att bidra till hälsa och välmående för
målgruppen är det av vikt att ett utbud av fritidsaktiviteter finns. Fritidsnämnden kommer fortsatt att ge
stöd till, samt ha en nära dialog med pensionärsföreningar. Ambitionen är att underlätta och skapa
möjligheter för målgruppen att vara fysiskt aktiva.
Aktiviteter för barn och unga
Fritidsnämndens målsättning är att alla Malmös barn och unga ska ha samma förutsättningar till en
meningsfull fritid. Nämnden planerar och prioriterar aktiviteter med utgångspunkt i barn och ungas
önskemål och behov samt utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
Barn och ungas efterfrågan av fritidsaktiviteter av en mer oregelbunden karaktär fortsätter att utmana det
traditionella föreningslivet och förutsätter flexibilitet i nämndens ansvarsområden. Nya fritidsanläggningar
projekteras med utgångspunkt i multifunktionalitet så att fler idrotter och aktiviteter kan utövas, samtidigt
som möjligheten för unga att själva organisera sig ska finnas. En förtätning av staden i kombination med
en positiv befolkningsutveckling kräver planering och eftertanke från hela staden där ytkrävande
anläggningar förväntas kunna nyttas av många. Samtidigt strävar nämnden efter att öka nyttjandegraden av
befintliga aktivitetsytor, såsom grusplaner och mindre gymnastiksalar, där nyttjandegraden är låg.
Fritidsnämnden arbetar, tillsammans med kulturnämnden och funktionsstödsnämnden, fram en strategi
för mötesplatser för unga, med särskilt fokus på behoven av mötesplatser för barn och unga med
funktionsnedsättningar. Detta i syfte att komplettera varandra bättre och utgå från ungdomars behov och
rättigheter.

Fritidsnämndens insatser för att erbjuda malmöborna möjligheter till meningsfull fritid är viktig och gör
nytta. Tillsammans med kulturnämndens verksamhet når fritidsnämnden 82% av Malmös barn och unga i
mellanstadiet. Deltagandet sjunker med stigande ålder och barn och unga i gymnasiet är endast 50 %
aktiva på sin fritid. Kön, precis som ålder, har en betydelse i relation till deltagandet i fritidsaktiviteter.
Tjejer deltar inte i samma utsträckning som killar i många av fritidsnämndens verksamheter. Likaså har
föreningslivet svårt att nå tjejerna i de idrotter som traditionellt varit killdominerande. Nämnden ser att
insatserna gör nytta och att andelen tjejer i aktivitet ökar men ser också att mer behöver göras.
En rad olika jämställdhetssatsningar är igång och planeras framöver. Bland annat har
fritidsgårdsverksamheten arbetat fram en strategi för jämställda fritidsgårdar och aktiviteterna under loven
samt drop-in-aktiviteter planeras med utgångspunkt i tjejers intressen. Tjejer efterfrågar dans i stor
utsträckning vilket är något som nämnden fortsatt prioriterar och samarbetet med kulturnämnden och
tekniska nämnden gällande danssatsningar kommer att stärkas under kommande år.
En tydlig faktor till varför barn och unga inte deltar i fritidsaktiviteter är ekonomiska förutsättningar. Ska
alla barn och unga ha möjlighet till meningsfull fritid behövs ett kompletterande utbud av avgiftsfria
aktiviteter över hela året och utspritt över hela staden. Fritidsbanken är ytterligare ett led i att skapa
möjligheter till aktivitet oavsett ekonomiska förutsättningar. På fritidsbanken lånas fritidsutrustning ut
avgiftsfritt. Fritidsnämnden undersöker nu möjligheten att låna ut utrustning för aktiviteter för personer
med funktionsnedsättningar.
Miljö & Hållbarhet
En fortsatt viktig aspekt i nämndens verksamheter och anläggningsutveckling är miljö och hållbarhet.
Fritidsnämnden arbetar nu fram ett miljöledningssystem som förväntas leda till att nämnden bidrar till
Malmö stads miljö- och klimatarbete. Under 2021 införskaffades bland annat fem robotgräsklippare med
ambition att bidra till effektivisering på längre sikt. En direkt effekt har varit ett minskat utsläppen av
koldioxid. Arbetet med att automatisera en del arbetsmoment kommer att fortsätta under 2022.
Ett attraktivt Malmö
Det är viktigt med goda livsmiljöer och möjlighet till rekreation, fysisk aktivitet och mötesplatser.
Föreningslivet är viktigt i denna ambition och bidrar också till trygghet, delaktighet och i arbetet med
integration. Ett rikt föreningsliv innebär också en möjlighet för arbetstillfällen. särskilt för de som av olika
anledningar står långt från arbetsmarknaden.
Evenemang och elitidrott är betydelsefullt och bidrar i hög grad till Malmö som regional tillväxtmotor.
Nämnden kommer fortsatt att verka för att fler stora mästerskap genomförs i Malmö. I ambitionen att få
stora internationella evenemang är det en styrka om det i staden finns aktiva och välfungerande
föreningar.
Fritidsnämnden deltar även aktivt i utvecklingsarbetet av Stadionområdet och i anläggningsutveckling i
hela staden, vilket är en viktig förutsättning i arbetet med att värva stora evenemang till Malmö.

Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•
•

Vilka förändringar som innebär ökade kostnader eller lägre intäkter kommer att påverka
nämndens verksamhet 2022? Vilken effekt får detta på nämndens behov av kommunbidrag?
Vilka förändringar pågår eller planeras inom nämndens verksamhet som innebär minskade
kostnader eller högre intäkter? Vilken effekt får detta på nämndens behov av kommunbidrag?
Vilka ekonomiska effekter kan uppnås till följd av förändrat arbetssätt / samarbete med andra på
kort och lång sikt?

En ny simanläggning beräknas kunna driftsättas under 2023. Tillkommande årliga driftkostnader är av den
storleken att fritidsnämnden inte kan hantera det inom befintlig budgetram. Finansieringen av
stadionområdets utveckling, anordnande av större idrottsevenemang samt nämndens bad- och
rekreationsverksamhet ligger utanför nämndens demografikompensation. Under förutsättning att
framtaget planprogram för Stadionområdet fullföljs kommer fritidsnämnden äska utökat kommunbidrag
för områdets utveckling under planeringsperioden. Utvecklingen av stadionområdet samt simanläggningar
är inget som beräknas påverka nämndens kommunbidrag under 2022 utan behovet kommer från 2023.
Nämnden beräknas få tillkommande hyreskostnader med anledning av förändrad ansvarsfördelning
mellan fritidsnämnden och tekniska nämnd avseende Limhamnsfältets ytor. Fritidsnämnden förutsätter att
en kommunbidragsväxling görs gentemot tekniska nämnden när förändringen träder ikraft.
I Malmö stads handlingsplan för utfasning av konstgräsplaner med granulat, anläggningar med platsgjutet
granulat och konstgräs utan granulat som har tagits fram i samverkan mellan flera förvaltningar och
antagits av kommunfullmäktige, anges som mål att inom Malmö stads verksamheter fasa ut
konstgräsplaner. Det pågår ett nationellt samarbete i syfte att utveckla nya underlag för fotbollsplaner som
innehåller mindre eller inga plaster. Fritidsnämnden har i dagsläget 23 konstgräsplaner. På sikt innebär
detta tillkommande kostnader för fritidsnämnden.
Vissa av nämndens anläggningar har stor regional betydelse. Bland annat ser nämnden en utmaning i den
höga beläggningen i Malmös isanläggningar vilket begränsar isföreningarnas möjlighet att utveckla sin
verksamhet samtidigt som andelen aktiva Malmöbor i till exempel ishockeyföreningar uppgår knappt till
knappt 60%. En is utredning är pågående och på sikt kommer utveckling av Malmös ishallar innebära
utökande driftskostnader för fritidsnämnden.
Det nya bokningssystemet kommer på sikt möjliggöra ökad nyttjandegrad av nämndens anläggningar. Fler
betalande aktörer (privatpersoner) får tillgång till nämndens anläggningar som medför ökade intäkter.
Bokningssystemet integreras med anläggningarnas passagesystem, så att öppning och stängning av
anläggningarna sker med färre personalinsatser på sikt. Nämnden ser vinster med fler inslag av
automatisering i verksamheten såsom robotgräsklippning på nämndens idrottsanläggningar nattetid,
kritningsrobot, städrobot, samt automatisering inom administration med hjälp av AI på längre sikt. Detta
kan medföra minskade kostnader för nämnden.
Nämnden ser en intäktsmöjlighet i att höja befintliga entréavgifter, hyresnivå mm. En sådan höjning med
cirka 10% skulle innebära en intäktsökning med cirka 8 mkr. Nämndens evenemangsenhet fortsätter att
arbeta för att attrahera nationella och internationella evenemang. Detta kommer bland annat innebära
turistekonomiska effekter i Malmö.
Fortsatt och utvecklad samverkan med kulturnämnden avseende samlokalisering av verksamheter i
utbyggnadsområden och samnyttjande av lokaler samt med tekniska nämnden avseende utvecklandet av
aktivitetsytor och bättre tillgängliggörande av naturområden kan på sikt medföra lägre kostnader genom
att utnyttja befintligt anläggningsbestånd bättre inom Malmö stad.
Ökad samverkan med andra förvaltningar kan bidra till ett ökat aktivitetsutbud för barn och unga under
till exempel skolloven. Även ökad samverkan mellan bidragsgivande förvaltningar vad gäller uppföljning,

kontroll samt löpande granskningar kommer innebära en mer säkerställd och enhetlig bidragsgivning.
I samband med att det nya boknings- och bidragssystemet utvecklas så ses arbetsprocesser och uppdrag
över. Nämndens målsättning är att effektivisera boknings- och bidragsprocesserna där ambitionen även är
att frigöra personella resurser genom förändrade arbetsprocesser på sikt.
Det nya boknings- och bidragssystemet ska också underlätta för föreningar, privatpersoner och företag att
hitta och boka kommunala anläggningar och andra bokningsbara resurser samt att söka bidrag. Systemet
är förvaltningsövergripande och Malmö stad kommer på sikt ha ett föreningsregister och en transparent
digital ansökan- och bidragsgivningsprocess med tillhörande uppföljning och kontroll. Med ett gemensamt
bidragssystem och föreningsregister skapas en gemensam grundkontroll av de föreningar som får bidrag
från staden. Nämnden arbetar för en systematisk uppföljning för att förhindra och förebygga brott i
välfärden, samt framtagandet av rutiner för bedömning av att bidragsmottagare är i överensstämmelse
med de demokratiska värderingar som Malmö stad står för.
Fritidsnämnden har under 2021 påbörjat en utredning att se över bidragsgivningens omfattning och
utformning för att åstadkomma störst effekt för föreningslivet, bland annat genom att titta på
åldersspannet inom bidragsgivningen.
Fritidsnämnden kommer fortsatt sträva efter att i större utsträckning utvärdera olika insatsers effekt i
förhållande till uppsatta mål för att eventuellt ompröva befintlig resursfördelning.

Stiftelsen Malmö Sommargårdar
Stiftelsen Malmö Sommargårdar driver sommarkoloniverksamhet i Höllviken och Hästveda för skolbarn
och förskolebarn bosatta i Malmö. För år 2021 får stiftelsen 16 371 tkr i bidrag från fritidsnämnden.
Stiftelsen äskar om en uppräkning av 2021 års bidrag med 3,0 % och en utökning med 600 tkr för ökade
driftskostnader vid uppdrag att bedriva tonårskollo.
Stiftelsens budgetskrivelse för 2022 bifogas som underlag för kommunfullmäktiges ställningstagande.

I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2022 med plan för 2023-2027.
Fritidsnämndens investeringar avser huvudsakligen ersättningsanskaffning av maskiner och utrustning till
drift och skötsel av idrottsanläggningar och inventarier till nya lokaler.
Fler inslag av automatisering samt att robotisera ska medföra effektivisering på längre sikt. Under 2021
investerade fritidsnämnden i bland annat fem robotgräsklippare där nämnden ser flera vinster med
övergång till robotgräsklippare som på längre sikt kunna mätas i effektivisering samt i miljöeffekter. För
att kunna ligga i framkant med automatisering och robotisera utifrån ett ekonomiskt, arbetsmiljömässigt
och miljömässigt perspektiv kommer nämnden behöva investera i fler framöver och därför gör en
nivåhöjning år 2022.
Investeringsnivån från 2023 och framåt är framförallt kopplad till stadionområdets utveckling och
etableringen av en ny simhall som beräknas driftsättas 2023.

Funktionsstödsnämndens verksamhet styrs av LSS-lagstiftningens och socialtjänstlagens intentioner,
hälso- och sjukvårdslagen samt de politiska målen i Malmö stad. Verksamheten präglas av likvärdighet i
tillgången till stöd och hjälp för nämndens målgrupper samt säker vård av god kvalitet och beaktar ett
barnrätts-, jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv.
Förändringar i omvärlden, utvecklingstrender på global nivå samt nya lagar eller myndighetsbeslut är
faktorer som påverkar funktionsstödsnämndens verksamhet och ekonomi på kort och lång sikt.
Coronapandemin har fått allvarliga konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen såväl i Sverige som i
omvärlden. I en förväntad krympande ekonomi behöver nya avvägningar göras mellan stadens
verksamheter för att säkra de lagstadgade uppdragen med bibehållen kvalitet och en god arbetsmiljö. Ett
gemensamt utvecklingsarbete i Malmö stad och bra samverkansformer säkerställer att stadens
förvaltningar är rustade för att ta sig an framtidens utmaningar.
Behovet av insatser till funktionsstödsnämndens målgrupper beräknas öka under 2022 och framöver
samtidigt som komplexiteten inom ärendena uppnår en högre nivå än tidigare. Nämnden bedömer att
volymerna kommer öka utanför ramen för demografikompensationen inom insatser som personlig
assistans, daglig verksamhet och boende enligt socialtjänstlagen. Behovet av stöd och service hos
nämndens målgrupp blir mer omfattande vilket kräver ökade personalresurser, rätt kompetens och
anpassade lokaler. Anledningen till utvecklingen är delvis de befarade långsiktiga konsekvenserna av
coronapandemin som genererar bland annat en hälsoskuld gentemot nämndens målgrupper, men även en
fortsatt övervältring till följd av beslut och praxis hos andra myndigheter påverkar.
Att rätt förutsättningar finns är avgörande för en verksamhet av god kvalitet. För att kunna erbjuda
Malmöborna en hållbar god service är det av avgörande betydelse att förvaltningen kan rekrytera, utveckla
och behålla engagerade medarbetare med rätt kompetens. Förvaltningen arbetar för att hitta
kostnadseffektiva strukturer för kompetensutveckling och kompetenspåbyggnad. En prioriterad fråga för
funktionsstödsnämnden är att medarbetarna ska erbjudas goda anställningsvillkor samt en god arbetsmiljö.
Förutom rätt kompetens behöver även förutsättningar i form av en stödjande välfärdsteknologi och
lämpliga lokaler finnas.
Förvaltningen avser att säkerställa kvaliteten i det verksamhetsnära arbetet för samtliga av nämndens
verksamheter. Även utvecklingsarbetet kopplat till omställningen till en nära vård kommer att påverka
samtliga nämndens verksamheter och innebär förändrade förhållningssätt och ökat fokus på arbetssätt där
olika aktörer samverkar mer för att vården ska bli mer modern, effektiv, jämlik och tillgänglig för de som
är i behov av den.
Funktionsstödsnämnden vill framhålla att inför 2022 finns det behov av ett utökat kommunbidrag för att
kunna möta de förändringar och utmaningar som nämnden står inför. Samtidigt planerar nämnden
förändringar som beräknas leda till effektiviseringar och begränsade kostnadsökningar.
Funktionsstödsnämnden bedömer dock att behovet av ökade ekonomiska resurser för att under 2022
kunna möta identifierade utmaningar överskrider den del som nämnden själv kan finansiera.

Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under
2022 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra
förbättringar i den egna verksamheten? Hur kan nämnden bidra till att underlätta måluppfyllelsen
och/ eller minska nettokostnaderna för Malmö stad som helhet?

Förändringar i omvärlden, utvecklingstrender på global nivå samt nya lagar eller myndighetsbeslut är
faktorer som funktionsstödsnämnden inte kan påverka men som kan leda till verksamhetsmässiga och
ekonomiska konsekvenser för nämnden på kort och lång sikt. En faktor som nämnden inte kan påverka
och som i hög grad kan härledas till coronapandemins långsiktiga konsekvenser är ett förändrat och utökat
behov av stöd inom nämndens målgrupper. Funktionsstödsnämndens utvecklingsarbete vid sidan om bra
samverkansformer i Malmö stad är en förutsättning för att nämnden ska kunna ta sig an nästkommande
års utmaningar.
Pandemins påverkan på nämndens målgrupper
En osäkerhetsfaktor inför 2022 och även under de nästkommande åren är pandemins påverkan på
samhälle och ekonomi. Pandemin har påverkat nämndens verksamheter på flera olika sätt, vilket
genomsyrar stora delar av denna budgetskrivelse.
Funktionsstödsnämnden ser risk för en försämrad hälsostatus bland nämndens målgrupper till följd av att
den enskilde avstått eller på grund av sjukdom uteblivit från insatser som daglig verksamhet eller
ledsagarservice under en längre tid, till följd av inställda fritidsaktiviteter och till följd av att
hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser har fått skjutas upp då hälso- och
sjukvårdsorganisationen varit hårt belastad. Vidare kan isolering, oro och begränsad delaktighet i samhället
under pandemin få en långsiktig negativ påverkan på den psykiska hälsan i allmänhet och i synnerhet när
det gäller nämndens målgrupper. Omfattningen är svår att förutse i nuläget men bedöms leda till en
kännbar påverkan på nämndens verksamhet och ekonomi de kommande åren.
Tydligt är det att under 2021 har antalet ansökningar om insatser till nämnden ökat mer än tidigare. En
omvärldsbevakning är gjord som bekräftar att andra kommuner upplever samma utveckling för tillfället.
Socialstyrelsen beskriver samma trend i sin Lägesrapport 2021 för insatser och stöd till personer med
funktionsnedsättning, nämligen att ”Såväl antalet insatser enligt LSS som antalet personer med dessa
insatser fortsätter att öka". Denna nationella trend kommer att påverka nämndens verksamhet under 2022
och framåt.
I Socialstyrelsens lägesrapport konstateras att pandemin har påverkat verkställigheten av beslut enligt
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Enligt rapporten
berodde drygt hälften av kommunernas inrapporterade ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) på pandemin under 2020. Det vanligaste var att verkställigheten av beslut om daglig
verksamhet enligt LSS dröjt, följt av beslut om ledsagarservice, kontaktperson och korttidsvistelse. Denna
trend ses även i Malmö, genom att antalet personer som väntar på verkställighet av beslut om exempelvis
daglig verksamhet eller LSS-boende har ökat. I vissa fall beror detta på att den enskilde själv önskar
senarelägga insatsen i avvaktan på att pandemin avtar. Eftersläpningen i verkställighet kommer att ha
ekonomiska konsekvenser under de närmaste åren.
Den nationella kompetensutmaningen
Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen genomfört en nationell kartläggning av kompetensen hos
personal som arbetar i bostad med särskild service enligt LSS. Rapporten visar att det inom LSS-området
hittills inte funnits samma tydliga professionaliseringsprocesser som återfinns inom exempelvis sjukvård,
skola eller det sociala arbetet.
I Praktiknära ledarskap inom funktionshinderverksamheter (Arvidsson och Björne) lyfts det faktum att

LSS-området är ett av Sveriges största yrkesområden och sysselsätter fler än 100 000 personer, men trots
detta saknas fortfarande tydliga stödstrukturer och kopplingar till utbildningssystemen. Detta gäller såväl
på gymnasie- som på högskolenivå.
Socialstyrelsens kartläggning visar att inte enbart Malmö stad står inför dessa utmaningar utan att de finns
över hela landet. Det finns behov av att höja kompetensen hos personal på LSS-boenden inom flera av de
områden som specificeras i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2014:2) om kunskaper hos personal som
ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning. Kartläggningen
visar också att det finns begränsningar i tillgång till kompetensutveckling för personal på LSS-boenden.
Det lyfts flera förklaringar till detta, exempelvis brist på resurser och brist på tillgängliga utbildningar eller
att planerade utbildningar har ställts in på grund av pandemin.
SKR har konstaterat att antalet anställda inom välfärden behöver öka med 132 000 anställda under
perioden 2019-2029 och under samma period prognostiseras 336 000 pensionsavgångar. Av de anställda
som välfärdssektorn behöver öka årligen under perioden befinner sig hälften inom kommunal vård och
omsorgen. Såväl SKR som Region Skåne konstaterar att det finns en stor brist på hälso- och
sjukvårdskompetens samtidigt som pandemin har påverkat arbetslösheten. Aktiv marknadsföring och
vägar att vidareutbilda fler personer in i dessa yrken är därför väsentligt.
En av de yrkeskategorier där förvaltningen har svårast att rekrytera och behålla personal är sjuksköterskor
där 2021 redovisas en omsättning på hälften av tjänsterna. Denna utmaning finns även på nationell nivå
och sjuksköterskor är den yrkesgrupp som i störst utsträckning lämnar kommunal sektor.
I den nu gällande huvudöverenskommelsen (HÖK 19) för Vårdförbundet finns en framtagen åtgärd för
att säkra kompetensförsörjningen. Malmö stad deltar i arbetet med att ta fram, utveckla och implementera
karriärsmodeller för sjuksköterskor som en del i att skapa en stärkt möjlighet till god löne- och
kompetensutveckling inom yrket över tid. Det finns flera regioner som sedan tidigare har utvecklat
kompetensmodeller och implementerat dessa med goda resultat, t.ex. Stockholms läns landsting, Uppsala
akademiska sjukhus samt Västra Götalandsregionen. Syftet med att utveckla dessa modeller är en
långsiktig kunskapsutveckling och kompetensförsörjning inom yrket, att ge en tydlighet i vad som
förväntas i olika kompetenssteg i yrkesrollen samt att skapa en jämn kompetens i personalplaneringen.
Enligt ovan nämnda HÖK ska alla större regioner och kommuner ha utvecklat och börjat implementera
karriärmodeller innan december 2022.
Sveriges omställning till en nära vård
I januari 2021 lämnades det avslutande betänkandet i den samordnande utredningen för nära vård till
regeringen. Omställningen till nära vård innebär förändrade förhållningssätt och ökat fokus på
personcentrering och arbetssätt där olika aktörer samverkar mer för att vården ska bli mer modern,
effektiv, jämlik och tillgänglig för de som är i behov av den. Fokus kommer att vara på det proaktiva
arbetet där vårdgivaren möter individens unika behov i stället för att individen ska anpassa sig till
vårdgivarens organisation. För att möjliggöra detta är teamsamverkan mellan den regionala och den
kommunala primärvården avgörande.
Omställningen innebär att det blir möjligt för fler individer med komplexa behov att få hälso- och
sjukvård i hemmet i stället för på sjukhus. När mer vård bedrivs i hemmet kommer utmaningar med till
exempel trångboddhet, lyhördhet och framkomlighet skapa svårigheter i att bedriva viss vård. För
individen och anhöriga blir det också en omställning när den privata sfären i större utsträckning blir en
miljö för hälso- och sjukvårdsinsatser. Inom LSS-boenden kan andra brukare påverkas om en individ har
mycket vård i boendet, i detta har personalen en viktig roll som informationsbärare. Förändringarna
kommer att kräva en kompetensutveckling för de som arbetar nära individen bland annat
grundkompetens inom hälso- och sjukvård för medarbetare och chefer. Omställningen till nära vård
kommer påverka de ekonomiska förutsättningarna framöver.
Svårförenliga krav från tillsynsmyndigheter
Vid tillsynsmyndigheternas granskningar av funktionsstödsnämndens verksamheter har det under det
senaste året blivit allt tydligare att kraven som myndigheterna ställer på verksamheterna ibland är svåra att
kombinera. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gör tillsyn utifrån patient- och brukarperspektiv

medan Arbetsmiljöverkets tillsyn fokuserar på hur arbetsgivare lever upp till arbetsmiljöreglerna.
Funktionsstödsnämnden har uppmärksammat att det finns tydliga exempel på att insatser som ska
genomföras som en del av Arbetsmiljöverkets tillsyn är svårförenliga med de insatser som ska genomföras
som en följd av IVO:s tillsyn och vice versa. Funktionsstödsnämnden kommer att fortsätta föra dialog
med myndigheterna men vill lyfta vikten av att dessa diskussioner även sker på nationell nivå.
Ett utjämningssystem som motverkar effektiv verksamhet
Malmö stad betalar årligen drygt 200 mnkr till LSS-utjämningssystemet. Systemet baseras på kommunens
standardkostnad per invånare och att Malmö betalar en utjämningsavgift grundar sig på att staden har
lägre LSS-kostnader per invånare än snittet i riket.
I diagrammet nedan presenteras LSS-utjämningssystemets utfall 2021 för Malmö jämfört med några andra
kommuner. Utfallet för utjämningsår 2021 baseras på inrapporterade volymer och kostnader för år 2019.
Det finns därmed en tvåårig eftersläpning på avgiften av de förändringar som görs i nämndens
verksamhet.

(Källa: SCB)
Diskrepansen mellan en kostnadseffektivitet ur kommunalekonomisk synpunkt och en höjd avgift till
LSS-utjämningssystemet har uppmärksammats av SKR: " En översyn av LSS-utjämningssystemet bör
undersöka möjligheten till att minska dess påverkbarhet och öka de ekonomiska incitamenten vid
effektiviseringar. Nuvarande system medför att en kommun bara får behålla 70 procent av sina
effektiviseringar beträffande personalkostnader." Vidare tar SKR upp behovet av att utjämningssystemet
ska ta hänsyn även till kostnader för insatser enligt socialtjänstlagen som ges till målgruppen som
komplettering eller alternativ till LSS-insatser. Ett exempel inom funktionsstödsnämndens verksamhet är
insatsen boendestöd enligt SoL som beviljas som alternativ till LSS-boende. Insatsen är kostnadseffektiv
för nämndens ekonomi men har samtidigt en negativ påverkan på Malmö stads utjämningsavgift på sikt då
kostnaden för SoL-insatser inte räknas in i standardkostnaden som står till grund för LSS-utjämningen.
Även om Malmö stads utjämningsavgift minskade med 25,7 mnkr 2020 jämfört med 2019 och med
ytterligare ca 1 mnkr 2021 betalar staden fortfarande ett högt belopp till LSS-utjämningssystemet, vilket
illustreras i diagrammet nedan. Förvaltningen har sedan bildandet arbetat aktivt själva och gemensamt i
staden med att kvalitetssäkra rapporteringen till LSS-utjämningssystemet.

Malmö stads preliminära utjämningsavgift 2022 enligt SCB:s publicering den 16 juni blir 173 mnkr, det vill
säga 39 mnkr lägre än avgiften 2021. Utjämningsavgiften 2022 baseras på kostnader och volymer för år
2020.
Nettokostnadsutvecklingen för pandemiåret 2020 är låg för riket. Nettokostnadsökningen låg på drygt 2
miljarder kronor mellan 2018 och 2019 medan ökningen blev bara 87 mnkr mellan 2019 och 2020. Detta
kan bero på ovanligt höga intäkter i form av statsbidrag för ekonomiska konsekvenser till följd av
coronapandemin.
Att utjämningsavgiften för Malmö stad är lägre än föregående år tyder på en något starkare
kostnadsutveckling i Malmö år 2020 än generellt i riket och i jämförelse med andra kommuner.
Förändringar kommer att ske innan avgiften för 2022 är fastställd, vilket kommer att minska skillnaden
mot föregående år. Det är sannolikt att beloppet trots detta kommer att hamna under 2021 års nivå.
Kopplingen mellan kostnadsutvecklingen och förändringar i utjämningsavgiften visar att ekonomiska
satsningar på LSS-verksamheten kan leda, utöver en bättre kvalitet ur ett brukarperspektiv även till en
minskad utjämningsavgift och därmed en effektiv utnyttjande av resurser för staden.
Statliga utredningar och beslut
Det finns ett antal större nationella utredningar och beslut som kan påverka funktionsstödsnämndens
verksamhet och ekonomi de närmaste åren.
LSS-utredningen tillsattes för att se över assistansersättningen enligt socialförsäkringsbalken och delar av
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagförändringarna föreslogs initialt träda i
kraft den 1 januari 2022. I dagsläget finns det ingen information om så blir fallet.
Nämnden bedömer att det kommer att behövas minst ett år efter beslut för att kunna förbereda
övergången till ny lag. I ett inledande skede kommer det att krävas omfattande utbildningsinsatser och
sannolikt förändringar av kommunens verksamheter för att sätta sig in i och skapa förutsättningar för att
utreda, bedöma och besluta om samt utföra de nya insatserna.
I funktionsstödsnämndens yttrande är det tydligt att förslagen i utredningen i stor utsträckning syftar till
att minska kostnaderna specifikt för personlig assistans. Men övergången till statligt ansvar för den
personliga assistansen i sin helhet kan leda till att individer som idag har personlig assistans istället
hänvisas till någon av de nya insatserna, för vilka kommunen är huvudman. Detta kommer medföra en
kostnadsövervältring från stat till kommun, men kostnaderna för kommunen är i nuläget svåra att beräkna.
Regeringen har utrett även Stärkt rätt till personlig assistans för stöd vid egenvård, vid tillsyn samt

för barn. Utredningen redovisades i maj 2021 och ska skickas på remiss. Utredningen föreslår att nya
grundläggande behov införs i lagen för att stärka rätten till personlig assistans gällande stöd vid
egenvårdsinsatser och tillsyn samt för att tillgodose en ökad rättssäkerhet vid bedömningen av
föräldraansvarets storlek och därmed en förstärkt assistans för barn.
Utredningens förslag förutsätter ändringar i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,
socialförsäkringsbalken och hälso- och sjukvårdslagen. Dessutom föreslås införandet av lagen om
egenvård som en ny lag. Samtliga lagförändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.
Ur ett ekonomiskt perspektiv innebär förslagen en ökning av statens utgifter för assistansersättning och en
minskning av kommunernas utgifter. Utredaren föreslår att statens utgifter delvis bör finansieras genom
en skatteväxling motsvarande utgiftsminskningen för kommunerna.
Utredningen Framtidens socialtjänst har genomfört en översyn av socialtjänstlagen och lämnat förslag
som skapar förutsättningar för en hållbar socialtjänst, så som förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst,
övergripande planering och planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att
tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning. Den nya socialtjänstlagen föreslås träda i kraft den
1 januari 2023. Bedömningen är att den nya socialtjänstlagen kommer att medföra ökade kostnader initialt,
vilket kommunerna behöver kompenseras för. Kostnader för att förbereda för införandet av den nya lagen
uppkommer troligtvis redan under 2022.
Utredningen Samordnade insatser vid samsjuklighet i form av missbruk och beroende och annan
psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd ska redovisas i november 2021. Utredningen ska föreslå
hur samordnade insatser när det gäller vård, behandling och stöd kan säkerställas för barn, unga och vuxna
personer med samsjuklighet i form av missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos eller
närliggande tillstånd. Syftet med uppdraget är att skapa förutsättningar för att personer med sådan
samsjuklighet erbjuds en samordnad, behovsanpassad och patientcentrerad vård och omsorg och får
tillgång till de medicinska, farmakologiska, psykiatriska och sociala insatser som de är i behov av.
Ett delbetänkande har under våren 2021 lämnats angående försörjningsberedskapen i hälso- och
sjukvården. Förslaget är att det införs krav på kommuner och regioner i egenskap av huvudmän för
hälso- och sjukvården att ha en utökad lagerhållning av i stort sett alla kategorier av sjukvårdsprodukter.
Enligt förslaget ska kommuner kompenseras för sina utgifter, men exakta konsekvenser av förslagen är
ännu okända. Förslagen föreslås gälla från och med 2023 med en tidplan för uppbyggnad av lagren till och
med 2029.
Konsekvenserna av aviserade lagförändringar och pågående utredningar är svåra att uppskatta och medför
en osäkerhet i bedömningen av kostnader som kommer att belasta nämndens budget framöver.
UTVECKLAT SAMARBETE INOM MALMÖ STAD
Förändringar i omvärlden och ett begränsat ekonomiskt utrymme medför behovet av ett gemensamt
utvecklingsarbete i Malmö stad. Bra samverkansformer säkerställer att stadens förvaltningar är rustade för
att ta sig an framtidens utmaningar.
Malmö stads tre socialnämnder
Malmö stads tre sociala nämnder, funktionsstödsnämnden, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt
arbetsmarknads- och socialnämnden bedriver verksamhet som riktar sig till barn och vuxna som bor eller
vistas i kommunen och har särskilda behov av stöd och hjälp som inte kan tillgodoses på annat sätt än
genom att ansöka om hjälp från nämnderna. Insatserna ska, med respekt för Malmöbornas
självbestämmanderätt och integritet, syfta till att stärka individen så att denne i så stor utsträckning som
möjligt ska kunna leva ett självständigt liv som aktiv samhällsmedborgare.
De tre sociala nämnderna har fortsatta ambitioner att säkerställa en långsiktigt socialt hållbar utveckling i
Malmö stad, vilket innebär att leverera verksamhet av god kvalitet till målgrupperna och att detta görs på
ett effektivt sätt. Ett fortsatt tätt och utvecklat samarbete mellan de tre nämnderna är av stor vikt framöver
för att respektive nämnd ska kunna erbjuda Malmöbon en god service och ett gott stöd även där det inte

framgår med tydlighet vilket reglemente behovet faller inom.
Samarbete med brukaren i fokus
Områden där det behövs en förstärkt samverkan mellan de sociala nämnderna är till exempel insatser till
barn och unga, särskilt boende för äldre och korttidsboende. Ett annat viktigt samverkansområde är den
psykiska ohälsan. Den psykiska ohälsan i samhället ökar, både bland barn och bland vuxna och det
bedöms att den påverkas ytterligare utifrån konsekvenser av pandemin. Vuxna i Malmö och i Skåne har
sedan tidigare sämre psykisk hälsa än rikssnittet. Många personer med psykisk ohälsa behöver hjälp från
flera olika myndigheter och nämnder inom Malmö stad och det blir därför viktigt att arbeta tillsammans.
Nämnden ser en ökning av antalet ärenden som inkommer från arbetsmarknads- och socialförvaltningen
och där behovet ofta handlar om samsjuklighet i kombination med risk för hemlöshet eller faktisk
hemlöshet. Det krävs fler samordnade individuella planer över förvaltningsgränserna inom
socialpsykiatrin. Ett utökat samarbete mellan förvaltningarna för att hitta gemensamma lösningar är
avgörande och det pågår en gränsdragningsdialog avseende vilken förvaltning som bör ansvara för
insatsen. Även ett utökat förebyggande arbete i samverkan behövs, men initialt kräver detta mer resurser
för att möta krav och förväntningar.
Den psykiatriska slutenvården inom Region Skåne skriver för närvarande ut patienter som är i större
behov av vård än vad som tidigare varit fallet. Detta skapar en problematik för nämndens verksamhet som
är svår att hantera inom ramen för verksamhetens uppdrag. Det finns ett stort behov av ett tätare
samarbete med och även mellan externa aktörer så som polisen och psykiatrin inom Region Skåne för att
skapa bättre förutsättningar för såväl brukare som verksamheten kring brukaren.
Det finns en brist på sociala arenor och mötesplatser för vissa brukargrupper inom nämndens
ansvarsområde. Till exempel omfattas inte personer inom LSS personkrets 3 och brukare som uppnått
pensionsålder av daglig verksamhet och det finns därför ett behov av att utveckla möjligheten till
meningsfull sysselsättning och fritid även för dessa målgrupper. Ett utökat samarbete i staden kan leda till
en gemensam användning av mötesplatser för till exempel äldre i större omfattning.
Förstärkt samarbete kring barn och unga
Funktionsstödsnämnden får signaler från skolförvaltningarna om att ansökningarna till grund- och
gymnasiesärskola ökar. Vidare konstaterar Myndigheten för delaktighet att barn och unga med
funktionsnedsättning påverkats i högre grad av pandemin och att en konsekvens är att ojämlikheten i hälsa
bland barn och unga riskerar öka ytterligare. Dessa tendenser ger signaler om ett ökat behov av insatser
från nämndens verksamheter, både till barn och unga som redan har insatser från förvaltningen, men
också att fler unga med funktionsnedsättning kan komma att ansöka om insatser framöver.
Trygga och likvärdiga uppväxtvillkor för barn och unga är en omfattande utmaning för staden. I arbetet
med att säkra likvärdiga förutsättningar och uppväxtvillkor behöver förebyggande och tidiga insatser kring
barn och unga prioriteras och ges på den arena där barnet/den unge befinner sig. Detta för att använda
samhällets resurser på bästa sätt och undvika mer kostsamma insatser längre fram.
Funktionsstödsnämnden, arbetsmarknads- och socialnämnden och skolnämnderna är överens om att
strukturerade och tydliga former för samverkan mellan nämnderna kring barns och ungdomars behov är
en viktig förutsättning för tidiga insatser. I Malmö har denna strukturerade samverkan byggts upp och
utvecklats genom Samverkan för barn och unga i Malmö (SBUM), ett forum bestående av representanter
från flera berörda nämnder, polisen och Region Skåne.
Funktionsstödsnämnden och skolnämnderna strävar efter en förstärkt samverkan även gällande
målgruppen skolungdom som inte kan få sin skolgång tillgodosedd i Malmö stad. Den juridiska
bedömningen är att följsamhet ska råda, det vill säga att om skolan utrett och bedömt att de inte kan
tillgodose skolgång ska funktionsstödsnämnden på studieorten tillgodose behovet av boende. Detta
innebär ökade kostnader för funktionsnämnden då det förutsätter köp av externa LSS-boendeplatser
utanför ramavtalet, till dygnspriser som ligger långt över snittpriset för avtalade platser. Det är av stor vikt
att Skånes Kommuner vid nästa upphandling tar hänsyn till behovet av LSS-boende med koppling till
grund- och gymnasieskola samt grund- och gymnasiesärskola.

För att tidigare kunna upptäcka och ge stöd till barn och unga krävs det att tidiga och samordnade insatser
prioriteras och att resurser avsätts för det gemensamma arbetet. SKR har identifierat gemensam
finansiering som en av framgångsfaktorerna i arbetet med tidiga insatser. Statsbidrag såsom satsningen på
sociala insatser i utsatta områden, som utgår ifrån Socialstyrelsen, skulle exempelvis kunna användas för en
sådan gemensam finansiering i Malmö.
För att ytterligare stärka arbetet med tidiga insatser genomför nämnderna ett projekt tillsammans med
Region Skåne och polisen – Trygga barnet. Målet är att utveckla och införa en modell som bygger på och
omfattar gemensamt synsätt, arbetssätt och verktyg för samverkan kring barn och unga. Arbetssättet
inspireras av Backa barnet, som utvecklats i Ystad kommun med den så kallade Skottlandsmodellen som
förlaga. Projektet är en del i Socialstyrelsens och Skolverkets satsning på brottsförebyggande tidiga
samordnade insatser och pågår under åren 2021 till 2023.
Ett samarbete har också initierats med kultur- och fritidsförvaltningarna med syfte att stärka alla
ungdomars rätt till meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter, med ett särskilt fokus på behoven av
mötesplatser för unga med funktionsnedsättningar. En ny mötesplats planeras starta i Hyllie inom ramen
för stadsbyggnadsprojektet Embassy of Sharing. Barn och unga kommer att ha inflytande och involveras i
processen och arbetet kommer utgå från målgruppens preferenser, behov och önskemål.
Funktionsstödsnämnden vill lyfta vikten av att staden gemensamt fortsätter och förstärker påbörjade
satsningar på stadens barn och unga.
Gemensam strategi för ett tillgängligt Malmö
Funktionshinderspolitiken syftar till att hela samhället ska utformas på ett sätt som gör att alla människor
kan delta på lika villkor. Kommuner och regioner är avgörande aktörer för att detta syfte ska nås.
Funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnare är en förhållandevis nyinrättad funktion i Malmö, placerad
inom funktionsstödsförvaltningen, men med ett stadsövergripande uppdrag. Samordnarna har genomfört
kartläggning gällande stadens utvecklingsbehov kopplat till tillgänglighet och funktionsrätt där information
inhämtats bland annat från förvaltningar, brukarföreningar, offentliga utredningar, nämndernas
budgetdokument och andra styrdokument i staden. Redan under kartläggningsperioden
uppmärksammades ett behov av ett stadsövergripande arbete med syfte att skapa en för Malmö stads
samtliga förvaltningar gemensam strategi för tillgänglighetsarbetet, likt de politiskt antagna dokument som
finns i Göteborg och Stockholm.
Avsaknaden av en strategi för funktionsrätts- och tillgänglighetsarbetet gör att det saknas vägledning för
arbetet och att det saknas tydliga, uppföljningsbara mål som systematiskt följs upp och utvärderas. Det
leder i sin tur till svårigheter att veta om och i vilken utsträckning som vidtagna åtgärder gett önskvärda
effekter och bidragit till att öka tillgängligheten och delaktigheten för Malmöborna. Avsaknaden av en
gemensam strategi medför sannolikt också merarbete eftersom varje förvaltning själv behöver skapa
struktur och systematik för arbetet. Det är mer resurseffektivt att skapa en gemensam och
stadsövergripande strategi som alla stadens förvaltningar ska arbeta utifrån. Det finns således flera olika
skäl till att arbetet med framtagande av en gemensam strategi bedöms vara angeläget.
En inkluderande digitalisering
Myndigheten för delaktighet (MFD) har observerat att den påskyndade digitaliseringen av flera
samhällsfunktioner till följd av pandemin riskerar att leda till större digitalt utanförskap för personer med
funktionsnedsättning. MFD lyfter att när stöd och tillgång till samhällsfunktioner enbart erbjuds digitalt är
det viktigt att ta hänsyn till att personer med en funktionsnedsättning kan behöva hjälpmedel, ökad
kunskap och mer stöd för att klara av sin nya vardag. Genom fler anpassade digitala lösningar och verktyg
ökar förutsättningarna för brukaren att kommunicera, ta del av information och att delta i samhällslivet på
lika villkor som andra. Det är därför av stor vikt att teknik- och systemutveckling i Malmö stad sker på ett
inkluderande sätt.
Under de senaste åren har utbyggnad av det trådlösa nätverket inom nämndens verksamheter skett och
det finns nu tillgång till trådlöst nätverk för medarbetarna i merparten av nämndens verksamheter. Detta
är en förutsättning för den digitala arbetsplatsen och det pedagogiska arbetet med brukarna. Förvaltningen
har dessutom i alla lägenheter där det är möjligt byggt ut infrastrukturen för att skapa förutsättningar för

tillgång till internet för brukarna. Dock finns det inte en leverantör av internet som brukarna kan nyttja,
vilket har varit ett problem under flera år. Ett nytt pilotprojekt är nu påbörjat av Malmö stads IT-service
(ITS) för att kunna tillgodose en lösning på problemet. Nämnden vill framhålla att det är av yttersta vikt
att detta prioriteras och drivs fram skyndsamt för att motverka det digitala utanförskapet för målgruppen.
Ansvaret för lösningen är otydligt och det finns en risk att i den pågående omorganisationen av stadens
centrala IT-funktioner att projektet fördröjs ytterligare eller prioriteras bort.
Funktionsstödsnämnden vill också framhålla att det finns behov av en förbättrad infrastruktur och
informationssäkerhet för digital kommunikation med till exempel Region Skåne och andra myndigheter.
För att undvika att de sociala nämndernas målgrupper hamnar i utanförskap måste bland annat den
digitala infrastrukturen utvecklas samt anpassas till krav som sekretess vid informationsöverföring.
Exempelvis måste ställföreträdare kunna kommunicera säkert med myndigheter i sin roll som
tjänsteperson. Informationsöverföringen mellan myndigheter fortsätter utgöra en utmaning framöver och
en fråga som måste lyftas på nationell nivå.
Boende för hela livet
Att ha en egen bostad av god kvalitet är en av de viktigaste förutsättningarna för att kunna leva ett
självständigt liv. För personer med omfattande funktionsnedsättningar är bostaden många gånger ännu
mer betydelsefull, då många tillbringar stor del av sin tid i hemmet och kanske bor kvar i samma boende
hela livet. I årets bostadsmarknadsenkät från Boverket uppger 118 av Sveriges kommuner att de har
underskott på gruppbostäder och många kommuner uppger också att det inte finns tillräckligt många
servicebostäder. Även i Malmö är det flest som väntar på en plats i gruppbostad.
Boverkets enkät belyser att det finns flera anledningar till att det kan vara svårt för kommunerna att
förutse behovet av bostäder för personer med funktionsnedsättning. Det är en komplex situation med
flera parametrar att ta hänsyn till, såsom inne- som utomhusmiljö, närhet till viktiga funktioner, närstående
och nätverk, behov av anpassning i verksamheten både kompetensmässigt för personalen och fysiska
anpassningar. Behoven är mycket individuella, och de kan inte alltid tillgodoses trots att kommunen
bygger gruppbostäder. Därför kan det ibland vara svårt att fylla platserna, samtidigt som det också kan
vara svårt att erbjuda lämpligt boende för vissa personer. Problematiken som beskrivs i Boverkets rapport
stämmer väl överens med de utmaningar som finns för LSS-boende i Malmö.
Att staden har en lokalförsörjningsprocess som är hållbar, tydlig och effektiv både när det gäller kostnader
och tidsaspekter är av yttersta vikt. Detta för att nämnden ska kunna tillgodose bra och över tid hållbara
bostäder till brukare samt erbjuda väl anpassade lokaler till nämndens övriga verksamheter utifrån
brukarnas olika behov. Lokalprocessen saknar idag en gemensam struktur och arbetssätt för att optimera
stadens processer och kostnader. Det finns en brist på transparens, helhetsansvar och tidsoptimering.
Nämnden framhåller därför vikten av att takten i det av staden påbörjade arbetet kring lokalförsörjning
ökas och att samsyn kring utvecklingsarbetet är prioriterat.

Här besvarar nämnden följande frågeställning:
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom
nämnden framöver? Beskriv även förändrade arbetssätt och/eller samarbete med andra som leder
till förbättrad kvalitet och/eller minskade kostnader.

Behov som ökar
Över tid konstaterar nämnden ett förändrat och utökat stödbehov inom målgruppen. Trenden visar att
volymerna inom vissa verksamheter ökar i högre takt än vad som kan förklaras av stadens
demografiutveckling. Samtidigt ökar även komplexiteten och den sammansatta problematiken i ärendena.
Pandemin och dess befarade långsiktiga konsekvenser för nämndens målgrupp kan vara en förklaring till
utvecklingen. En annan förklaring är övervältringen till följd av en fortsatt restriktiv lagtolkning och beslut
inom andra myndigheter, exempelvis Försäkringskassan, som påverkar nämndens verksamhet både när
det gäller tillströmningen av nya brukare och målgruppens vårdtyngd.
På längre sikt utgör ökningen av antalet elever inom Malmö stads grund- och gymnasiesärskolor en faktor
som bedöms påverka efterfrågan av insatser inom funktionsstödsnämndens ansvarsområde. Från läsåret
2016/2017 till läsåret 2021/2022 ligger ökningen på drygt 200 elever, vilket innebär nästan en fördubbling
av antalet elever. Utvecklingen bedöms framöver leda till ett ökat behov av insatser, i första hand LSSboende och daglig verksamhet men även andra LSS-insatser samt ett ökat behov av biståndshandläggning
efter att dessa elever avslutat sin gymnasieutbildning.
Utvecklingen av den personliga assistansen
Funktionsstödsnämnden konstaterar en fortsatt ökning av antal timmar när det gäller personlig assistans
LSS, vilket har ett tydligt samband med Försäkringskassans åtstramningar kring beslut om personlig
assistans enligt socialförsäkringsbalken (SFB) med statlig assistansersättning. Denna utveckling har
inneburit ökade kostnader för nämnden de senaste åren. De streckade linjerna i nedanstående diagram
består av prognoser baserat på det inflöde av ärenden som sker just nu.

Antalet personer med beviljad statlig assistansersättning har samtidigt stadigt minskat de senaste åren, en

trend som konstaterats både i Malmö och nationellt. I Malmö har antalet personer med beviljad
assistansersättning från Försäkringskassan i snitt per månad minskat från 476 personer år 2015 till 397
personer år 2020. Den successiva minskningen har dock stannat upp sedan augusti 2020 då fler än tidigare
har sökt assistansersättning.
De statliga åtstramningarna gällande rätten till personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken har
medfört att kommunen fått ta över ansvaret för ett antal personer som tidigare fått assistansersättning från
Försäkringskassan. Förändringarna har också inneburit att personer i behov av personlig assistans i större
utsträckning vänder sig direkt till kommunen för att ansöka om personlig assistans. Ett komplext och
utökat behov av stöd, men som ändå inte uppfyller kraven för assistansersättning till följd av
Försäkringskassans restriktivitet, leder till att fler assistanstimmar per ärende beviljas i dessa fall.
Sammantaget bedöms det ske en ökning av antalet beslutade timmar inom personlig assistans LSS från i
början på 2020 fram till slutet på 2022 om 33 000 timmar. Detta är kostnader för myndighetsutövning
som är svåra att påverka. Malmö stad har valt att ersätta utförare av personlig assistans LSS med en
timersättning som följer schablonbeloppet för assistansersättning enligt SFB som fastställs av regeringen.
Kommunen står även för andra insatser ifall brukaren har fått indragen assistansersättning enligt SFB, för
att på så sätt tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor. Detta kan handla om boende eller andra insatser
som t.ex. avlösning, ledsagning eller korttidsvistelse vilket medför ökade kostnader.
Utförare av den personliga assistansen är i största utsträckning privata men det finns även en del brukare
som väljer kommunen som ansvarig för att genomföra insatserna. Den kommunala utförande enheten av
personlig assistans möter ekonomiska utmaningar och är i ett omställningsarbete för att hitta rätt former
hur samverkan av flertalet korta insatser bäst kan stödja brukarna i det ordinära boendet. Det finns behov
av att säkerställa arbetet med såväl arbetsmiljö som att kvalitetssäkra utförandet av insatserna vilket
bedöms medföra ökade kostnader framöver för nämnden.
Ökade volymer inom hemtjänsten
Antalet personer med behov av hemtjänst som funktionsstödsnämnden har betalningsansvar för ökar i en
takt som är högre än vad som kan förklaras av stadens demografiutveckling. Samtidigt ökar även antalet
hemtjänsttimmar som beviljas varje person. Det totala antalet timmar bedöms öka med minst 15 000
timmar från 2019 och under 2022. Detta innebär en ökning med cirka 16 procent mellan 2019 och 2022.
Förvaltningen har sedan omorganisationen 2017 köpt utförandet av hemtjänst från hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen. För att säkerställa kontinuitet, trygghet och kvalitet för brukarna, trygga och mer
attraktiva tjänster för medarbetare, med heltid som norm samt en säker och ekonomiskt hållbar
verksamhet är hemtjänstinsatserna en del av de korta insatser som ska utföras av teamen för stöd och
service. Teamen arbetar för att successivt ta över utförandet av samtliga hemtjänstinsatser från hälsa-,
vård- och omsorgsförvaltningen. Processen har dock försenats under 2020 och 2021 som en konsekvens
av coronapandemin, då smittorisken och en ökad oro hos målgruppen har krävt försiktighet vid övertag
av verksamheten. I juli 2021 kvarstår 27 procent kvar att ta över från hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen. Förseningen har i sin tur lett till ökade kostnader under övertagningen och en
negativ budgetavvikelse. Efterhand som pandemin avtar och teamen förbättrar sin planering och analyser
för att säkerställa en ökad brukartid bedöms den ekonomiska obalansen som härrör till övertagandet
kunna arbetas bort. Samtidigt är det tydligt att priset per timme i nuläget är för lågt, även när full
effektivitet uppnås i teamen.
En utökad daglig verksamhet för att möta behovet av sysselsättning
Daglig verksamhet LSS har efter att ha legat på en relativ konstant nivå de senaste åren sedan hösten 2020
haft en kraftig ökning. I maj 2020 var antalet brukare med insatsen daglig verksamhet 805, denna siffra i
maj 2021 var 859 och bedöms med nuvarande inflöde av ärenden hamna på drygt 900 brukare i slutet av
2022, se diagram nedan. Antalet brukare med beslut i väntan på verkställighet och antalet ansökningar i
väntan på beslut låg i maj 2021 på ovanligt höga nivåer.

Ökningen av antalet brukare står inte i proportion till befolkningsutvecklingen i staden som helhet. I
Malmö ansöker varje år cirka 25 - 30 elever som slutar gymnasiesärskolan om daglig verksamhet. Utöver
detta kommer också elever från ordinarie skolverksamhet men för tillfället så står skoleleverna bara för en
fjärdedel av antalet ansökningar. Allt fler brukare ansöker om daglig verksamhet i en högre ålder och
förvaltningen genomför analyser av vad detta beror på och vad brukarna tidigare haft för sysselsättning.
En bedömning är att som en effekt av pandemin så har arbetsmarknaden och andra sociala arenor minskat
för målgruppen vilket gör att fler ansöker om en plats inom daglig verksamhet.
Till följd av svårigheter med anskaffning av nya lokaler har behovet av fler platser under de senaste åren
hanterats genom att delvis ta emot fler personer i befintliga verksamheter, vilket har inneburit en ökad
brukartäthet. När pandemin klingar av och fler deltagare återvänder till sin dagliga verksamhet kan den
tidigare brukartätheten inte upprätthållas utan nya lösningar för fler och mer ändamålsenliga lokaler och
verksamheter måste tas fram. Under det senaste året har nya kommunalt drivna verksamheter öppnats
som innefattar bland annat en teaterakademi och en syateljé inom ramen för ett samarbete med den
idéburna sektorn via stiftelsen Moomsteatern. I startgroparna finns nya verksamheter under 2021 för
brukare med psykisk ohälsa och brukare med bland annat missbruksproblematik.
Inför 2022 planeras ett av förvaltningens nuvarande digitaliseringsprojekt, App-oteket, fortsätta som en
daglig verksamhet. Syftet med App-oteket är att skapa förutsättningar för ökad självständighet för
personer med funktionsnedsättning genom tekniskt stöd, i huvudsak bestående av appar på
konsumentmarknaden. Genom att omvandla detta projekt till en daglig verksamhet kan det arbete som
genomförts inom ramen för det Vinnovafinansierade projektet leva vidare inom förvaltningen. Detta
innebär att förutom att skapa fler platser med en meningsfull sysselsättning inom den dagliga
verksamheten så uppnås samtidigt en kompetenshöjning och brukare får en ökad tillgång till digital teknik.
Målet är att brukarna kan utbildas till teknikguider som på sikt kan leda till brukaranställningar. Med hjälp
av tekniken kan brukare bli mer självständiga vilket i sin tur också kan leda till frigjorda personalresurser.
Utöver denna verksamhet finns det flera andra typer av dagliga verksamheter som planeras inför 2022 för
att möta det ökade behovet av insatsen men som i nuläget bara är i planeringsstadiet.
Utökningen av daglig verksamhet sker även genom ökning av antalet enskilda platser som har ökat från 78
i april 2020 till 88 i maj 2021 och ökningen kommer främst utifrån det arbetsnärmande projektet Make It
Work. Till följd av pandemin har det dock blivit svårare att få tillgång till enskilda platser och det finns
också en oro att stadens utökade satsning på arbetsmarknadsanställningar gör att grupper ställs mot
varandra.
Såväl lagens intentioner gällande daglig verksamhet som politiska mål i Malmö stad innebär ökade krav på
att intensifiera arbetet med att personer tillhörande målgruppen ska uppnå ett lönearbete. Förvaltningen

har inom Make It Work byggt upp strukturen för en hållbar övergång till arbete för personer inom daglig
verksamhet. Denna kommer nu användas vidare och implementeras i det ordinarie arbetet. En högre
arbetslöshet till följd av pandemin påverkar nämndens målgrupp som riskerar minskat tillträde till
arbetslivet, arbetsmarknadsinsatser och studier till förmån för andra grupper i samhället vilket påverkar
såväl behovet av daglig verksamhet som möjligheten till övergång till lönearbete.
Beslut om boende enligt socialtjänstlagen
Det totala antalet platser inom särskilt boende enligt socialtjänstlagen har under 2019 och 2020 varit
relativt konstant. Inom totalen finns det förändringar, såväl av antalet externa placeringar i förhållande till
platser som verkställs i kommunal verksamhet som antalet avslutade ärenden. Se tabell nedan.

En uppföljning pågår av ärenden som i omorganisationen 2017 bedömdes tillhöra arbetsmarknads- och
socialnämnden (ASN) men som nu istället bedöms tillhöra funktionsstödsnämndens målgrupp. Ett
trettiotal ansökningar har hanterats och det har sedan sommaren 2020 fram till maj månad 2021 fattats nio
beslut av funktionsstödsnämnden om boende enligt socialtjänstlagen gällande personer med tidigare men
nu avslutade insatser hos ASN. Om denna trend fortsätter innebär att det för 2021 och inför 2022 får en
negativ effekt på nämndens kostnader.
Utöver beslut om boende enligt socialtjänstlagen berörs även andra insatser såsom boendestöd,
korttidsplaceringar och hemtjänst i den nya uppföljningen av arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
Brukare med omfattande behov
Nämnden har ett antal ärenden med ett särskilt utökat behov av stöd inom flera verksamheter som LSSbostäder, personlig assistans eller boende enligt socialtjänstlagen. Stöd till dessa brukare förutsätter i
många fall förstärkt bemanning, i vissa fall eget team dygnet runt, både utifrån brukarens omfattande
behov och även för att skapa en trygg arbetsmiljö för medarbetarna. Även ett större behov av legitimerad
personal uppstår och i många fall krävs riktade kompetenssatsningar men också ombyggnation eller
nybyggnation för att kunna möta de behov som finns. Samordning mellan de olika professionerna runt
brukarna krävs för att nå hållbara lösningar för såväl den enskilde som arbetsmiljön och detta är
resurskrävande för nämnden.
Ökat tryck på handläggning
När såväl antalet ansökningar som komplexiteten i ärendena ökar påverkar detta förutom verkställigheten
av ärendena även handläggningen av ärendena. Det ställs högre krav på handläggarna att arbeta
förebyggande, arbeta samordnat och ha tätare uppföljningar. Antalet ärenden per biståndshandläggare
ligger just nu på drygt 100 inom socialpsykiatrin, vilket är betydligt högre än motsvarande handläggning
inom andra förvaltningar. För att möta det ökade trycket planeras förändringar i arbetssätt. Exempelvis
finns det ett behov av ett mottagande funktion som kan arbeta förebyggande, ta akuta ärenden samt
fungera som en tydlig väg in för brukare och övriga socialförvaltningar. Det finns behov av resurser för
såväl fler handläggartjänster som fler förste biståndshandläggare för att hålla handläggningstid, följa upp
och arbeta kvalitativt och rättssäkert och leva upp till ett ökat krav på samarbete med andra myndigheter
och samhällsinstanser. Ett minskat antal ärenden per handläggare inom både LSS och socialpsykiatrin
möjliggör uppföljningar i syfte att öka och säkra kvalitén i insatserna men även för att arbeta

kostnadseffektivt och tillförsäkra att rätt insatser på rätt nivå ger bästa möjliga effekt för den enskilde.
Behov ska erbjudas kompetens
Funktionsstödsförvaltningen behöver stärka sitt arbete med att identifiera och genomföra insatser som
leder till att förvaltningen bemannas av personal med rätt kompetens så att kvaliteten i verksamheten
upprätthålls på en hög nivå. Förvaltningen har ett inflöde av medarbetare som i många fall har rätt
egenskaper men saknar den formella kompetensen vilket innebär utmaningar i att hitta kostnadseffektiva
strukturer för kompetensutveckling och kompetenspåbyggnad.
Ett sätt att arbeta med påbyggnad av kompetens är att efter validering använda uppdragsutbildningar men
kostnaderna för dessa är höga och utbildningarna tar lång tid vilket i sin tur genererar vikariekostnader. Att
finna bra former för ett kompetenscentrum inom förvaltningen är ett sätt att möta de behov av
kompetensutveckling och kompetenspåbyggnad som finns. Ett samlat grepp med ett kompetenscentrum
kommer att utgöra en nyckelverksamhet i att stärka kunskaperna kring de målgrupper som omfattas av
nämndens uppdragsområde. Kunskaper i regelverk är viktiga i sammanhanget såsom exempelvis
kompetens om barn i allmänhet och kompetens om barn med funktionsnedsättning i synnerhet.
Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet med att skapa mer inkluderande arbetsplatser, en fortsättning
av det nu avslutade projektet HÅPP. Det är också viktigt med ett etablerat samarbete med lärosätena för
att uppmärksamma utbildningsbehov för studenter kopplat till nämndens målgrupper.
Det ankommer på chefen att leda medarbetarna framåt i arbetet, att ta vara på deras engagemang och
erfarenheter, utveckla deras kunskaper samt följa det arbete som utförs utifrån brukarnas behov av insats.
Det är också chefens ansvar att styra verksamheten så att ekonomin är i balans och att arbetsmiljön är god
så att rätt förutsättningar ges för medarbetarna. Således är cheferna i förvaltningen av avgörande betydelse
för den verksamhet som bedrivs. Utbildning av chefer i lagstiftning och regelverk rörande brukarna samt
höjd kunskapsnivå inom såväl arbetsmiljöområdet som schemaläggning och bemanning för att säkra
kvaliteten i de insatser som ges brukarna kommer prioriteras framöver. Kunskaper i schemaläggning och
bemanning samt de avtalsområden arbetsgivaren har att förhålla sig till är också nödvändiga för att minska
andelen timavlönade till förmån för trygga anställningar i en verksamhet som erbjuder heltid som norm.
Inom ramen för kompetensutveckling är en fortsatt implementering av verksamhetsnära stöd i form av
LSS-bostäders verksamhetsprogram, där den pedagogiska strukturen är central, avgörande för
verksamheternas möjlighet att möta brukarens individuella behov. Syftet med ett gemensamt
verksamhetsprogram är att ge goda förutsättningar för samriktat arbetssätt och en verksamhetsnära
kompetensutveckling för medarbetarna. Strukturen med pedagogiska ledare och ett teambaserat arbetssätt
ger hållbara verksamheter, som på sikt förväntas ge även minskade kostnader.
Heltidsarbete som norm
Enligt den handlingsplan som togs fram för förvaltningen i arbetet med heltid som norm 2019 ska
förvaltningen jobba för att främja heltidsarbete som en del i att skapa trygga anställningar, kontinuitet och
trygghet för brukare och en säker och ekonomiskt hållbar verksamhet. Projektet med heltid som norm är
nationellt framtaget partsgemensamt mellan SKR och Kommunal som ett sätt att trygga anställningar i
främst kvinnodominerade yrken. 2021 års personalstatistik (februari 2021) visade att 80 procent kvinnor
och 82 procent män arbetar heltid på förvaltningen. Målet som sattes upp 2019 var att förvaltningen skulle
ha 80 procent som jobbade heltid och 90 procent som var heltidsanställda vilket är samma målsättning
som Malmö stad i stort. Det är dock stor diskrepans mellan olika yrkeskategorier inom förvaltningen vad
gäller heltidsanställningar och sysselsättningsgrad.
Arbetet med övergången till en heltidsorganisation fortsätter enligt det nationella avtalet. Samordnad
bemanningsplanering mellan boenden, bemanningspooler och en mer aktiv bemanningsplanering har visat
sig vara bra redskap att använda sig av i arbetet med att övergå till en organisation med heltid som norm.
Hållbar hälso- och sjukvårdsorganisation och förvaltningens omställning till en nära vård
Effekter av pandemin
Nämndens hälso- och sjukvårdsorganisation har varit extra pressad under pandemin. En försämrad fysisk
hälsa hos den enskilde till följd av insjuknande i covid eller färre läkarbesök och utebliven medicinsk
behandling under pandemin innebär en utökad arbetsbelastning för legitimerad personal samt ett utökat

behov av hjälpmedel framöver. En hälsoskuld har uppstått till följd av uteblivna och/eller uppskjutna
insatser med hälsofrämjande, förbyggande och rehabiliterande inriktning under tiden pandemin pågått. En
effekt av pandemin som kan leda till resursbesparingar framöver är lärdomarna och följsamheten till basal
hygien som har utvecklats stort under pandemin. Utvecklingen bedöms framöver leda till färre sjukdagar
för personal och brukare samt färre vårdrelaterade infektioner.
Hållbar organisation
För att skapa förutsättningar för omställningen till nära vård kommer fokus i arbetet framåt att vara på
den fortsatta uppbyggnaden av en hållbar hälso- och sjukvårdsorganisation med adekvat bemanning av
legitimerad personal som har rätt kompetens och förutsättningar för att driva utvecklingen av en
teambaserad vårdform. Den nationella bristen på sjuksköterskor och annan legitimerad personal leder till
konkurrens i samhället och kräver en hållbar strategi för att rekrytera, attrahera och behålla såväl
sjuksköterskor som arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Genom att utveckla en hälso- och
sjukvårdsverksamhet med fokus på att möta patienternas behov med kunskap, lärande och utveckling för
medarbetarna och där kraften i att arbeta i team kommer till sin rätt ökar attraktionskraften vilket på sikt
kan bidra till ett minskat behov av att anlita bemanningsföretag. För att befintlig personal ska ges
möjlighet till en hållbar arbetssituation, kunna kompetensutvecklas och för att täcka upp vid
korttidsfrånvaro behöver arbetet med att utveckla den egna resurspoolen förstärkas, vilket bedöms kunna
leda till effektivare utnyttjande av ekonomiska resurser i förhållande till extern bemanning. Ett arbete med
att ta fram ett återhämtningsinriktat schema är påbörjat i samverkan med den fackliga organisationen.
Behovet av att använda extern bemanning kommer dock fortsättningsvis att krävas men i så liten
utsträckning som möjligt.
Omställning till nära vård
Utvecklingsarbetet kopplat till omställningen till nära vård kommer att påverka samtliga nämndens
verksamheter och innebär förändrade förhållningssätt och ökat fokus på arbetssätt. Arbetet utgår ifrån ett
hälsofrämjande och förbyggande personcentrerat perspektiv med patienten som medskapare av vården
där tillgänglighet och bemötande i samverkan mellan olika aktörer är en förutsättning för att lyckas. Nära
vård kommer bli en naturlig del av det redan påbörjade arbetet med pedagogisk struktur och återhämtning
i nämndens verksamheter.
Funktionsstödsnämnden har påbörjat omställningen som ska vara genomförd 2027 bland annat genom de
satsningar på hälso- och sjukvårdsverksamheten som beskrivs ovan. Förvaltningen planerar initialt för en
större utbildningssatsning om hälso- och sjukvård riktad till chefer och andra nyckelpersoner som ska
kunna stödja och bidra till arbetet med omställningen. En viktig del i omställningsarbetet är att personal
som arbetar brukarnära har rätt kunskap för att möta individens behov utifrån ett helhetsperspektiv och
bidra till proaktiva hälsofrämjande insatser. Utbildningssatsningar kommer därför genomföras med fokus
på att höja medarbetarnas kunskap om hälso- och sjukvård. Andra satsningar som är under utveckling är
mobilt vårdteam, utökat samarbete med psykiatrin samt att legitimerade sjuksköterskor ska kunna utföra
vaccineringar och intravenös antibiotikabehandling i den kommunala primärvården. Samtliga aktiviteter
kräver legitimerad personal som har bred kunskap och där specialisering inom flera områden kommer att
behövas i större utsträckning än tidigare. Förändringsarbetet förutsätter också investeringar för att trygga
personalens arbetsmiljö där utformningen av lokaler och hur de är utrustade har stor betydelse.
Investeringar i tekniska lösningar som kan bidra till en mer avancerad behandling i det egna hemmet är
också nödvändigt. Samverkan mellan aktörer är en stor del av nära vård och i detta sammanhang är det
viktigt att IT- lösningar svarar mot de sekretesskrav som finns.
Kvalitet i det verksamhetsnära arbetet
I granskningar har inspektionen för vård och omsorg kritiserat förvaltningen och framfört flertalet brister.
Verksamheterna har under 2020 och 2021 arbetat med flera förbättrande åtgärder. Förvaltningen har och
har haft ett kontinuerligt arbete kring skyddsåtgärder men granskningarna har identifierat ett utökat behov
av att höja medvetenheten och kunskapen kring skyddsåtgärder och arbetet har nu intensifierats.
Med anledning av de uppmärksammade bristerna gav funktionsstödsnämndens arbetsutskott
förvaltningen i uppdrag att utreda och återkomma med förslag på hur förvaltningen avser att säkerställa
kvaliteten i det verksamhetsnära arbetet för samtliga av nämndens verksamheter. I februari 2021
behandlades ärendet i arbetsutskottet där även ett flertal uppdrag gavs till förvaltningen. Uppdragen

spänner över hela förvaltningens verksamhet och omfattar bland annat styrning och ledning, granskning
av kvalitetsbrister, strukturer för att säkerställa att åtgärder som vidtas i kvalitetsarbetet får avsedd effekt
samt struktur för kompetensutveckling och tid för reflektion.
Förvaltningen avser ta ett samlat grepp om dessa områden och chefer och medarbetare kommer
involveras i uppdraget för att säkerställa långsiktiga effekter. Några av åtgärderna är mer konkreta och
kommer att genomföras inom ett kortare tidsperspektiv medan andra är mer långsiktiga där
utvecklingsarbetet kommer att ske över en längre period. Det är viktigt att förvaltningen har
förutsättningar att hålla i utvecklingsarbetet över tid för att det ska få avsedd effekt.
Välfärdsteknologi som stöd
Förvaltningen behöver skapa bättre förutsättningar för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter, både när
det gäller tillgång till teknisk utrustning, supportorganisation och hur informationssäkerhetsfrågor
hanteras. Det finns också behov av att stötta och utveckla medarbetarnas digitala kompetens och förmåga.
Detta för att de i sin tur ska kunna vara ett bra stöd till brukarna och möjliggöra att de får tillgång till
relevanta digitala och välfärdstekniska lösningar som bidrar till ökad självständighet och bättre
förutsättningar att delta i samhällslivet på lika villkor som andra.
Ett pågående projekt gällande digital signering av hälso- och sjukvårdsuppgifter är ett exempel på hur
förvaltningen med hjälp av digitala lösningar utvecklar och inför nya arbetssätt. Under 2021 och 2022
fortsätter implementeringen av detta nya arbetssätt som bidrar till en ökad patientsäkerhet och underlättar
för både personal som jobbar brukarnära, sektionschefer och legitimerad personal och är ett viktigt led i
att skapa de förutsättningar som krävs för att förvaltningens medarbetare ska kunna arbeta mer digitalt.
Ett projekt som pågått de senaste åren, App-oteket avslutas som ett Vinnovafinansierat projekt den sista
december 2021 men satsningen kommer att upprätthållas och implementeras i ordinarie verksamhet. Appoteket bidrar till att höja den digitala kompetensen hos medarbetare och till att skapa förutsättningar för
ökad självständighet hos brukare för att kunna möta samhällsutmaningen att allt färre kommer behöva
stötta allt fler i framtiden.
Förberedelse pågår också inför upphandling av nytt verksamhetssystem där funktionsstödsförvaltningen
tillsammans med arbetsmarknads- och socialförvaltningen och hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen
ingår i ett nationellt samarbete. I detta arbete ingår ett förnyelsearbete när det gäller verksamhetssystemets
funktioner och möjligheter att stödja Malmö stads socialförvaltningars behov och utveckling, nya mer
dynamiska upphandlings- och avtalsformer samt nationell struktur och samverkan för drift, utveckling och
innovation.
Rätt boende är en förutsättning
Nämnden arbetar utifrån möjlighet till flexibla anpassningar på boenden utifrån individuella behov,
exempelvis vad gäller mängden och arten stimuli samt tillgång till bostäder för åldrande. Ombyggnationer
av befintliga gruppbostäder genomförs löpande för att möta målgruppens behov och för att skapa en
säkrare arbetsmiljö för medarbetare. Behovet av boende i stimulianpassad miljö, där det är optimalt med
lägre antal platser per boende, är en annan utmaning för nämnden. Att bygga småskaligt innebär att
lokalkostnaden per brukare blir betydligt högre än genomsnittet. På sikt kan detta också skapa behov av
fler nya boenden för att möta behovet hos brukarna. Tomtbrist inom Malmö hindrar dock utbyggnaden i
önskad omfattning vilket kan leda till externa platser som alternativ.
Personer med ett ökat behov av stöd kan medföra en höjd personalbemanning vilket också kräver en
större yta för att tillförsäkra en god arbetsmiljö. Utöver behovet av nya eller ombyggda boenden har ett
behov av att ersätta befintliga boenden som inte är ändamålsenliga utifrån brukarnas behov eller ändrade
myndighetskrav och där ombyggnationer inte är ett alternativ börjat identifierats. Detta kommer vara både
kostnadsdrivande och påverka nämndens tillgång på platser inom LSS-boende framöver.
Ett arbete inom nämndens verksamhet är också påbörjat i form av ett pilotprojekt för att hitta nya
modeller och arbetssätt för framtagande av underhållsplaner. Detta ska ge en bättre översikt av lokalernas
skick samt ett bättre beslutsunderlag för såväl framtida investeringar som löpande underhållskostnader.
Detta är ett omfattande men nödvändigt arbete framöver vilket initialt kan innebära ökade kostnader men

också skapa en långsiktig hållbarhet när det gäller lokalbeståndet inom nämndens verksamheter.
Korrekta beslutsunderlag kommer vara av stor vikt i detta arbete och det är identifierat ett behov av att
göra prognoser som bättre omfattar de omvärldsfaktorer som påverkar behovet av såväl lokaler som
personal i nämndens verksamhet framåt. Ett arbete är därför initierat med olika kompetenser inom
förvaltningen för att skapa processer och analyser för att öka den långsiktiga planeringen för nämnden.

Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•
•

Vilka förändringar som innebär ökade kostnader eller lägre intäkter kommer att påverka
nämndens verksamhet 2022? Vilken effekt får detta på nämndens behov av kommunbidrag?
Vilka förändringar pågår eller planeras inom nämndens verksamhet som innebär minskade
kostnader eller högre intäkter? Vilken effekt får detta på nämndens behov av kommunbidrag?
Vilka ekonomiska effekter kan uppnås till följd av förändrat arbetssätt / samarbete med andra på
kort och lång sikt?

Nedan lyfts de områden som bedöms påverka nämndens ekonomi mest framöver. Utöver de områden
som beskrivs nedan bedömer nämnden att även andra kostnadsökningar som till exempel behov av mer
underhåll av lokaler, fler mötesplatser inom socialpsykiatrin och fler handläggare kommer uppstå under
2022, men dessa beloppsätts inte i denna skrivelse. Nedan nämns inte heller kostnadsökningar för till
exempel löner, hyror och övriga löpande utgifter.
Daglig verksamhet
Behovet av att starta nya verksamheter inom daglig verksamhet innebär ett ökat behov av kommunbidrag
om 13 mnkr. Detta motsvarar start av tre verksamheter under 2022 och innefattar kostnader för lokaler,
personal och kringkostnader. Samtidigt kommer omlokalisering av vissa befintliga verksamheter ske för att
på bästa sätt nyttja resurserna.
Personlig assistans
Under perioden 2019-2021 har prisökningen inom personlig assistans totalt varit 5 procent.
Prisutvecklingen under perioden påverkas av en ovanlig stor höjning av schablonersättningen per
assistanstimme, med 3,5 procent mellan 2020 och 2021. Men det som framförallt har påverkat nämndens
kostnader för denna insats under samma period är att det har skett en volymökning i antalet timmar som
inte står i paritet med utvecklingen av Malmös befolkning. Sedan 2019 har antalet beslutade timmar
personlig assistans ökat med 7 procent.
För att finansiera ökningen som bedöms fortsätta kommer resurser inför 2022 fördelas om från andra
mindre LSS-insatser som stadigt har minskat. Utifrån den ekonomiska prognosen 2021 innefattar detta
tex. avlösarservice 2 mnkr, ledsagarservice 2,5 mnkr, kontaktperson 2 mnkr. Detta har tillsammans med
den tidigare minskningen av personlig assistans SFB täckt delar av den ökning som skett de senaste åren.
Med den prognos som i nuläget görs över utvecklingen av antalet timmar framöver bedöms dock
kvarstående behov av kommunbidrag inför 2022 omfatta 19 mnkr för att nämnden ska vara i balans
gällande myndighetsbesluten av insatser kopplat till LSS.
Hemtjänst
Som inom andra insatser där nämnden konstaterar att volymökningen inte står i proportion till
befolkningsutvecklingen samtidigt som komplexiteten i stödbehovet ökar, bedömer nämnden att
utvecklingen inom hemtjänsten inte kan finansieras inom nuvarande budgetram. Behovet av ekonomiska
resurser bedöms med nuvarande utveckling vara minst 15 mnkr. Detta innefattar volymökningar men
även en viss nivåökning av priset per timme. Fortsatta analyser och effektiviseringsarbete måste samtidigt
ske inom nämndens utförande team för att uppnå en ekonomi i balans under nästkommande budgetår.
Övervältring ärenden från arbetsmarknads- och socialnämnden
De beslut om insatser som redan berörts av den nya uppföljningen hos arbetsmarknads- och
socialnämnden innebär ökade kostnader för funktionsstödsnämnden. Baserat enbart på de kostnader som
uppkommit från slutet av 2020 och fram till juni 2021 innebär det ett behov av kommunbidrag om 8 mnkr
på årsbasis för 2022. Om trenden fortsätter kommer kostnaderna öka ytterligare men det är i nuläget
svårbedömt.
Brukare med omfattande behov
De identifierade ärendena som till följd av en komplex problematik är i behov av omfattande stöd och

anpassade lokaler påverkar nämndens förutsättningar. De ekonomiska konsekvenserna har ackumulerats
under de senaste åren, vilket det blir allt svårare att hantera inom budgetramen. För 2022 beräknas
merkostnaden för dessa ärenden uppgå till 33 mnkr. Bara under 2020-2021 har övertag av tre ärenden
som tidigare haft personlig assistans med assistansersättning från Försäkringskassan resulterat i en
merkostnad på helårsbasis om 19 mnkr.
Hälso- och sjukvård
För att möta det ökade behovet av legitimerad personal samt hälsofrämjande och förebyggande insatser
inom hälso- och sjukvårdsområdet bedöms inför 2022 ett utökat behov av kommunbidrag om 7 mnkr.
Detta omfattar förstärkning av sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, arbetsterapeuter och
fysioterapeuter med hänsyn taget även till utbyggnad av LSS-bostäder, fler dagliga verksamheter, ökat antal
timmar personlig assistans och ökat behov av insatser i komplexa ärenden. Även omställningen till digital
signering av hälso- och sjukvårdsuppgifter och ett utökat behov av tekniska hjälpmedel bedöms omfattas i
detta.
Heltid som norm
Det är en utmaning för funktionsstödsnämnden att fortsätta genomföra heltid som norm inom befintlig
budgetram. För att kunna höja sysselsättningsgraden för fler medarbetare och uppnå målsättningen om
heltidsanställning för 90 procent av förvaltningens tillsvidareanställda bedömer nämnden att det finns
behov av ett tillskott i budgetramen för 2022 om 15 mnkr.
Utvecklingsarbete för att säkerställa kvalitet
Förvaltningen har med start under 2021 påbörjat det omfattande arbetet för att ta sig an de utmaningar
som framkommit kopplat till kvalitet i det verksamhetsnära arbetet. Inom de fyra områdena styrning och
ledning, uppföljning, resultat och signalsystem, verksamhetsnära stöd och kompetensutveckling behöver
olika typer av resurser tillföras. Det rör sig bland annat om kostnader för ledarskapsprogram,
kompetensutveckling och behov av att skapa utrymme för det nära ledarskapet. Bedömningen är att detta
inför 2022 innebär ökade kostnader om minst 7 mnkr.
Digitalisering och välfärdsteknologi
Nya arbetssätt med fokus på digitalisering möjliggör införande av välfärdsteknologi som bidrar till ökad
trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för nämndens målgrupp och deras anhöriga. En
förutsättning för att nämnden ska kunna genomföra planerade satsningar är att verksamheten får tillgång
till de resurser i form av arbetskraft och utrustning som krävs för ett fortsatt införande av de digitala
lösningar som identifierats. Nämnden beräknar att merkostnaden för att kunna arbeta vidare med
satsningar inom digitalisering uppgår till 6 mnkr för 2022. Merkostnaden avser i första hand det pågående
projektet gällande digital signering av hälso- och sjukvårdsuppgifter men även upprätthållandet av det
tidigare projektet App-oteket.
Nya LSS-boenden
Att fortsätta bygga nya boenden för nämndens målgrupp inom LSS-området är fortsatt prioriterat de
kommande åren. Funktionsstödsnämnden vill framhålla vikten av att kommunfullmäktige avsätter medel
för LSS-utbyggnad under 2022 motsvarande 6,8 mnkr (helårseffekt inför 2023: 13,6 mnkr). Tabellen
redovisar planerad utbyggnad samt medel som behövs avsättas för respektive år under perioden 2022 –
2024.

För 2022 planeras ett nytt boende med sex lägenheter.
För 2023 och 2024 är det för tillfället flera osäkerheter i planeringen, bland annat Mölledal och Tullstorp.
Bedömningen just nu är att det för år 2023 planeras fyra nya boenden enligt LSS, med 23 lägenheter totalt
och för år 2024 planeras tre nya boenden enligt LSS, med 15 lägenheter totalt.
PÅGÅENDE ARBETE FÖR ATT MINSKA BEHOVET AV FINANSIERING
Funktionsstödsnämnden tog i samband med att ett underskott prognostiserades i ekonomisk prognos
2021 beslut om framtagandet av åtgärder och en plan för att såväl minska befintliga kostnader som att
begränsa kostnadsökningar. Åtgärderna bestod av såväl kortsiktiga som långsiktiga vägar framåt för att
åtgärda det underskott som prognostiserades under 2021 men även för att på sikt uppnå en hållbar
ekonomi inom nämndens verksamheter. En bedömning av de påbörjade åtgärdernas effekter inför 2022 är
gjorda men många osäkerheter finns fortfarande kring den ekonomiska effekten.
Aktiv bemanningsplanering
Nämndens verksamhet har återupptagit ett arbete som stannade av på grund av pandemin i syfte att
minska andelen timavlönade och kostnader för övertidsersättning. Genomlysning av scheman, aktiv
bemanningsplanering, inrättande av fler heltidsanställda bemanningspooler där det är lämpligt är åtgärder
som alla förutom en bättre kvalitet och kontinuitet för brukarna bedöms ge en ekonomisk effekt. Denna
uppskattas inför 2022 att vara 20 mnkr.
Boende enligt socialtjänstlagen i Malmö istället för externa platser
För att utöver bättre förutsättningar för målgruppen även uppnå kostnadseffektivitet, arbetar
förvaltningen med att erbjuda boende på hemmaplan till personer som annars skulle varit hänvisade till
externa platser samt i lämpliga fall kunna möjliggöra för brukare som bor externt att återvända till Malmö.
Det pågår ett arbete med att matcha aktuella brukare med beslut om boende enligt socialtjänstlagen med
lediga platser i befintliga boenden, vilket även omfattar LSS-boenden enligt personkrets tre (PK3). Det
finns i lagstiftningen en gränsdragningsproblematik mellan ett SoL-beslut och ett beslut om LSS enligt
PK3 där ett beslut om LSS kan vara stigmatiserande för brukaren. Nämndens verksamhet arbetar därför
för att i större omfattning fatta beslut enligt socialtjänstlagen där det är möjligt. Nämnden bedömer att
denna omställning kan balansera det underskott som i nuläget finns inom insatsen.
Boendestöd SoL istället för LSS-bostad
Boendestöd enligt socialtjänstlagen som alternativ till LSS-boende för personer med lindrig
utvecklingsstörning och/eller autismspektrumtillstånd är en resurseffektiv verksamhet jämfört med LSSboende och är även positivt för individens självständighet. En ökning har skett i nämndens verksamhet
avseende beslut om boendestöd SoL från 64 i början av 2019 till 96 i juni 2021.

Fler personer hade kunnat bo i egen lägenhet med boendestöd som alternativ till serviceboende LSS men
det finns svårigheter för individen kopplat till detta. För personer som redan har en LSS-bostad kan det
vara svårt att byta till boendestöd, till följd av säkerheten som finns i att ha en bostad. Att gå från att bo i
LSS-bostad till en bostad på den ordinära bostadsmarknaden kan också innebära en merkostnad för den
enskilde då det finns en högsta hyresnivå för boendekostnad i LSS-boende.
Nämnden kommer fortsätta sitt arbete för att i stället för nya beslut om serviceboende enligt LSS, när det
är möjligt erbjuda boendestöd som alternativ. Detta bedöms innebära att nämnden även i fortsättningen
motverkar kostnadsökningar inom LSS-boende. Samtidigt kan färre beslut enligt LSS och därmed lägre
kostnader för insatser inom lagrummet ha en negativ effekt på den avgift som Malmö stad betalar till LSSutjämningssystemet.
EKONOMISKA EFFEKTER AV SAMARBETE MED ANDRA
Nämndens samarbete, både inom Malmö stad och med externa aktörer som har startas eller planeras
starta inom andra områden har beskrivits under avsnitt Förändringar i omvärlden. Dessa samarbeten
beräknas att vid sidan om kvalitativa vinster för Malmöbon på sikt även leda till en positiv ekonomisk
effekt som i dagsläget är svårt att beloppsätta.

Prognosen avseende riktade statsbidrag är 174 mnkr 2021 respektive 144 mnkr 2022.
I prognosen för 2021 ingår förväntad statlig kompensation för ekonomiska konsekvenser av
coronapandemin om 21,7 mnkr. Beloppen på flera av bidragen för 2022 är osäkra och baseras på belopp
för 2021.
De problematiska statsbidragen
Tillfälliga och riktade statsbidrag kan leda till underfinansierad verksamhet om dessa statsbidrag sedan dras
in, vilket försvårar planeringen på längre sikt. Generella och långsiktiga satsningar ger bättre
förutsättningar för en stabilare utveckling och verksamhet. SKR har länge drivit frågan om mer generella
än riktade statsbidrag till kommunsektorn samt framfört behovet av tidiga besked och långsiktiga
planeringsförutsättningar.
Så länge den statliga styrningen ändå fortsätter att ske via denna typ av kortsiktiga riktade bidrag till olika
sektorer är det viktigt att nämndens målgrupper inte försvinner i andra stora satsningar som till exempel
skol- eller äldreområdena. Coronakrisen har belyst brister som bedöms ha funnits länge inom
äldreomsorgen och synliggjort behovet av förändringar på såväl kort som längre sikt, för både de äldres
och för personalens skull. Detta ledde till att regeringen föreslog den största nationella satsningen
någonsin på äldreomsorgen i budgetpropositionen för 2021. Satsningen innebär att ett permanent årligt
resurstillskott fördelas till kommunerna för att skapa ökade förutsättningar att stärka äldreomsorgen.

Därutöver har flera andra statliga satsningar den senaste tiden riktats mot just vård och omsorg om äldre.
Motsvarande satsningar saknas inom funktionshinderområdet. Statsbidrag för att införa, bibehålla eller
höja en låg habiliteringsersättning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS som infördes 2018 är
ett välkommet tillskott till kommunens ekonomi men också den enda satsning som under senare år riktats
direkt till målgruppen med insatser inom LSS-lagstiftningen från statligt håll. Genom överenskommelser
mellan staten och SKR har dock socialpsykiatrin fått ta del av stimulansmedel för stöd till riktade insatser
inom området psykisk hälsa. Den kommunala hälso- och sjukvården har också fått tilldelade medel för att
vidareutveckla den nära vården.
Bristen av satsningar på nationell nivå vid sidan om en allt mer ansträngd kommunal ekonomi gör att det
blir svårare för varje år att med bibehållen kvalitet ur ett brukarperspektiv och med hänsyn till en god
arbetsmiljö för medarbetarna verkställa insatser enligt LSS-lagstiftningen. Ett förändrat och utökat behov
av stöd hos den enskilde, inte minst till följd av pandemins långsiktiga påverkan på fysisk och psykisk
hälsa bidrar till utmaningen som funktionsstödsnämnden har framför sig.
Nära vård
Statsbidraget för en god och nära vård bygger på en överenskommelse mellan regeringen och SKR. 2021
finns möjlighet för Malmö stad att rekvirera 43 mnkr jämfört med 20 mnkr för 2020. Troligtvis bör det
finnas möjlighet att rekvirera statsbidrag även 2022. Osäkert är dock enligt vilka kriterier statsbidraget
kommer att fördelas då det skiljer mycket mellan tilldelningen 2020 och 2021.
Omställningen till nära vård är ett komplext och långsiktigt arbete. I Ekonomirapporten från maj 2021 tar
SKR upp utmaningar som en omställning till nära vård innebär för kommuner och regioner där
omställningens finansiering på sikt är ett frågetecken. I nuläget drivs mycket av omställningsarbetet inom
nära vård av statliga bidrag utifrån tecknad överenskommelse och det behövs en beredskap för hur
finansieringen ska hanteras den dag statsbidragen upphör. SKR framhåller därför vikten av att en koppling
mellan omställningen till nära vård och budgetprocessen arbetas fram.

I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2022 med plan för 2023-2027.

Funktionsstödsnämnden begär för 2022 en investeringsram om 15 000 tkr. Även för planåren 2023 –
2027 bedöms en investeringsram om 15 000 tkr/år täcka de behov som uppstår.
Det under 2021 påbörjade arbetet med att uppnå en fullständig underhållsplan och en sammanhållen
investeringsstyrning bedöms initialt innebära ett ökat behov av investeringsram mot tidigare. Det är i
nuläget svårt att överblicka de ekonomiska konsekvenserna av detta arbete men det kommer framöver
finnas ett bättre underlag för beslut.
Under 2022 planeras ett nytt LSS-boende öppna och nya dagliga verksamheter starta. Detta innebär behov
av inköp av inventarier. Renoveringar och kompletteringar för att skapa lokalmässiga förutsättningar för
att möta brukarnas behov skapar också ett kontinuerligt behov av investeringsutrymme för nämnden.
Förändrade myndighetskrav kan också innebära ett behov av investeringar, t.ex. för brandskyddsrelaterade
åtgärder.
Även inköp av hjälpmedel till Hjälpmedelscentrum påverkar behovet av investeringsram. Samtliga nya
artiklar med ett inköpspris över ett halvt prisbasbelopp som registreras i lagersystemet SESAM bokförs
som investering.

En av de viktigaste investeringarna samhället kan göra är att skapa förutsättningar för en förskola med hög
kvalitet som kan möta alla barn med en utbildning utformad och anpassad så att var och en kan utvecklas
så långt som möjligt. Barns kognitiva, sociala, emotionella, språkliga och fysiska utveckling är som störst
under de första 1000 dagarna, vilket sammanfaller med barnens första år i förskolan. Förskolenämnden
anser att det krävs tydliga nationella satsningar för att stärka den svenska förskolan.
Tidiga insatser är enligt forskningen avgörande för skolframgång och livsframgång, särskilt för barn med
socioekonomiskt utsatta hemförhållanden. Detta är en verklighet för många barn och unga i Malmö.
Barnen i Malmös förskolor har större förväntade behov av en förskola av hög kvalitet än barnen i andra
storstäder. Arbetet för likvärdig utbildning måste därför ges än mer stärkta förutsättningar.
Kvaliteten skapas i det dagliga mötet mellan förskolans medarbetare och barnen. Hur
undervisningsuppdraget organiseras och utformas för att bäst bidra till barnens utveckling och lärande är
grundläggande för att kunna skapa förutsättningar för en likvärdig utbildning. På en och samma gång
kvarstår de utmaningar kring bristande kompetensförsörjning som förskolenämnden signalerat under flera
år. Den nationella bristen på förskollärare liksom på utbildade barnskötare har stor påverkan på nämndens
arbete. Såväl tillgången till kompetens som fördelningen av kompetens mellan förskolorna blir helt
avgörande för att varje barn i förskolan i Malmö ska kunna erbjudas en likvärdig utbildning.
Effekterna av segregationen och bristen på förskollärare och utbildade barnskötare blir särskilt tydliga i det
språkutvecklande arbetet där barns behov av stöd och stimulans ställer stora krav på utbildningen i
förskolan. Vidare visar de senaste årens lägesbedömningar på behov av ett stärkt barnperspektiv och ökat
stöd till medarbetare i frågor som rör förskolans värdegrundsarbete.
Förskollärarnas ansvar att leda arbetet i arbetslagen understryks i läroplanen. Ett långsiktigt
utvecklingsarbete pågår för att stärka förskollärarnas förutsättningar. Det ska lägga grunden för gemensam
förståelse för hur förskollärares arbetsvillkor och kompetens kan stärkas och användas för att bäst gagna
en hög och likvärdig kvalitet för barnen på kommunens förskolor. Till detta kommer arbetslagets samlade
kompetens som en viktig förutsättning. Insatser för att öka andelen barnskötare med formell utbildning
har även fortsättningsvis hög prioritet liksom arbete med bland annat kompetensinventering, interna
utbildningsinsatser och introduktion. Vidare är kompetensutveckling grundläggande för att bibehålla och
höja kompetensen i arbetslagen.
Öppna förskolan fokuserar på barns lärande och utveckling och fungerar som introduktion till ordinarie
förskola. Det förebyggande och uppsökande arbete som sker inom familjecentralerna i nära samverkan
med arbetsmarknads- och socialnämnden och Region Skånes verksamheter behöver ges förutsättningar att
vidareutvecklas 2022 och framåt.
Utvecklingen av förskolans förutsättningar sker bland annat genom det förändringsarbete som pågår inom
förskoleförvaltningen och där det övergripande målet är att öka likvärdigheten för barnen i förskolan. En
viktig del i att skapa förutsättningar för kvalitetsutveckling är att årligen kunna höja grundersättningen till
förskolorna. De senaste två åren har denna ökat mer än nämndens procentuella ökning av
kommunbidraget genom löpande anpassningar av organisation och kapacitet. Möjligheterna till ytterligare
anpassningar bedöms nu vara ytterst begränsade. Det genomsnittliga antalet barn under 2022 kan innebära
ett minskat kommunbidrag om 48 Mkr för förskolenämnden, vilket skulle medföra än mer ansträngda
villkor för kärnverksamheten samt att arbetet med att stärka kontinuiteten i förskolan riskerar att inte
kunna upprätthållas.
Då nämndens resurser i stor utsträckning styrs av befolkningsutvecklingen behöver ökade lokalkostnader
till följd av nödvändiga avvecklingar samt etableringar i utbyggnadsområden finansieras inom befintlig
ram, och har på så sätt påverkan på medel till den pedagogiska verksamheten. Om inte dessa förhållanden
vägs in i kommunens samlade planering finns en risk att förskolenämnden inte har de resurser som krävs
för att säkerställa förskolor i utbyggnadsområden eller att ersätta bristfälliga, tillfälliga och ej
ändamålsenliga förskolelokaler.

Malmö stads tre skolnämnder – förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden – fortsätter genom denna budgetskrivelse sitt gemensamma arbete med att lyfta
fram kritiska utmaningar för barns, ungdomars och vuxnas utbildning i Malmö. Utgångspunkten är att
utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet där alla ska ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet,
oberoende av geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden.
Det är genom utbildning som samhället ger individen bästa möjliga förutsättningar för att självständigt
utforma sitt liv, försörja sig själv och sin familj och bidra till morgondagens samhälle. Det är också så ett
tryggt och inkluderande samhälle skapas. Individernas självständighet och ansvarstagande är inte bara
deras utan hela samhällets bästa möjlighet. Därför behöver Malmö skapa bästa möjliga förutsättningar för
förskole-, grundskole- och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnderna att bedriva det förebyggande och
kompensatoriska uppdrag som nämnderna tilldelats. Förutsättningarna innefattar till exempel resurser,
kompetenser, ledarskap och organisering.
Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden lyfter fram den avgörande betydelsen av att unga och
vuxna Malmöbor fullföljer en gymnasieutbildning. Malmö stads budget 2021 konstaterar också att vägen
till en gymnasieexamen börjar tidigt i utbildningssystemet, och att grunden läggs redan i förskoleåldern.
Enligt skollagen ska alla barn och elever erbjudas en utbildning som tar hänsyn till barnets/elevens behov.
Varje barn och elev ska ges stöd och stimulans så att hen utvecklas så långt som möjligt. Det åligger
därmed de tre skolnämnderna att utveckla en likvärdig verksamhet som har kompetens att stödja,
stimulera och utmana varje barn och elev.
En stor andel av Malmös barn och unga växer upp under socioekonomiskt ansträngda hemförhållanden
vilket gör likvärdigheten till en stor utmaning. Det kompensatoriska uppdraget i Malmös förskolor och
skolor är omfattande. Samtidigt visar förvaltningarnas systematiska kvalitetsarbete, nämndernas
årsanalyser samt stadens hållbarhetsrapport att förutsättningarna för att erbjuda barn och elever likvärdig
utbildning behöver fortsätta utvecklas inom flera områden. Till exempel kan det konstateras att
grundskolan har en utmaning i att stimulera och utveckla alla elevers kontinuerliga lärande inom
framförallt svenska som andra språk och matematik. Utmaningen med att rusta alla barn och elever med
en god språklig förmåga är lika relevant inom hela utbildningssektorn. Barnens/elevernas språkliga
utveckling är avgörande för deras identitetsutveckling samt grunden för allt övrigt lärande. Grunden till
den starka språkliga utvecklingen läggs, precis som övrigt lärande, i förskolan och behöver följa eleven
genom hela utbildningssystemet. Nämnderna delar dessutom utmaningar utifrån läroplanernas
värdegrundsuppdrag, som behöver systematiskt följas upp och analyseras för att avgöra vilka
förbättringsinsatser som behöver prioriteras.
Utbildning, kompetens, erfarenheter och språkkunskaper varierar bland medarbetarna i stadens förskolor
och skolor. I områden med hög socioekonomisk utsatthet är andelen behöriga förskollärare och lärare
lägre än i områden med låg socioekonomisk utsatthet. Samtidigt har en förskola och skola med god
kvalitet störst betydelse för barn som växer upp med begränsade socioekonomiska villkor. En omfattande
utmaning som förenar utbildningsverksamheten i Malmö är bristen på pedagogiskt utbildad personal. Det
påverkar avsevärt förutsättningarna för en likvärdig utbildning för Malmös barn och unga.
Vårdnadshavarnas utbildningsnivå och elevernas socioekonomiska hemförhållanden är den enskilt
viktigaste strukturella förklaringsfaktorn till elevernas resultat. Dessa skilda hemförhållanden klarar
Malmös skolor, liksom övriga skolor i landet, inte av att kompensera för tillräckligt väl. Skillnaderna
mellan eleverna förstärks dessutom av boende- och skolsegregationen. Detta samtidigt som blandade
studiegrupper och klasser gagnar alla elever. Resultaten i grundskolan får konsekvenser för andelen elever
som blir behöriga till gymnasiet. Det innebär att många elever behöver gå ett introduktionsprogram för att
bli behöriga till ett nationellt gymnasieprogram.
Effekterna av att staden inte i tillräckligt hög grad lyckas hantera det kompensatoriska uppdraget under
förskole- och grundskoletid följer med eleverna till gymnasiet. Elevernas förutsättningar att nå målen i
gymnasieskolan skiljer sig åt både mellan olika program och mellan olika skolor. På

introduktionsprogrammen är genomströmningen låg och allt för få elever når behörighet till nationellt
program inom avsedd tid. I förlängningen leder en låg måluppfyllelse och ett större antal avbrott till att
fler individer utan gymnasieexamen är i behov av åtgärder inom det kommunala aktivitetsansvaret. Detta
ställer också krav på en flexibel vuxenutbildning som kan möta individernas behov av att komplettera sin
utbildning och samtidigt erbjuda alternativa studievägar på en föränderlig arbetsmarknad. Dessa
utmaningar kopplade till måluppfyllelse och progression har förstärkts av coronapandemin, då de elever
som även tidigare varit långt ifrån att nå sina mål i högre grad har påverkats negativt av omställningen till
digital undervisning. Till exempel har andelen avbrott på svenska för invandrare (sfi) ökat liksom tiden
som eleverna behöver för att nå sina mål. Inom gymnasieskolan finns en risk för en negativ utveckling av
kunskapsresultaten och även en negativ påverkan på elevernas hälsa och välbefinnande som riskerar få
konsekvenser även på lång sikt.
En likvärdig utbildning av hög kvalitet är avgörande för att ge varje individ bästa möjliga förutsättningar
för arbete och självförsörjning men även till att bidra till ett demokratiskt och hållbart samhällsbygge.
Skolnämndernas gemensamma ställningstagande är att medvetna och långsiktiga satsningar på
utbildningsverksamheten är nödvändiga och avgörande för en stark och hållbar utveckling. Att investera i
barns, ungas och vuxnas utbildning är att investera i både deras och Malmös framtid.

Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under
2022 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra
förbättringar i den egna verksamheten? Hur kan nämnden bidra till att underlätta måluppfyllelsen
och/ eller minska nettokostnaderna för Malmö stad som helhet?

Pandemins konsekvenser är i nuläget svåra att överblicka. Detta gäller både den kommunala verksamheten
i sin helhet och de specifika planeringsförutsättningarna för förskoleverksamheten. Frågor kopplade till
pågående pandemi beskrivs integrerat i budgetskrivelsens olika delar.

Att skapa förutsättningar för en förskola av god kvalitet är förskolenämndens viktigaste uppgift, och en av
de viktigaste investeringarna samhället kan göra. Tidiga insatser är enligt forskningen avgörande för
skolframgång och livsframgång, särskilt för barn som kommer från socioekonomiska utsatta
hemförhållanden. Barns kognitiva, sociala, emotionella, språkliga och fysiska utveckling är som störst
under de första 1000 dagarna, vilket sammanfaller med barnens första år i förskolan.
Det sägs ofta att svensk förskola håller världsklass och att tidiga insatser ska prioriteras. Men både
Skolinspektionen och forskare har slagit fast att likvärdigheten i den svenska förskolan är bristande och
kvaliteten varierande. Cirka 20–30 procent av förskolorna i Sverige bedöms ha en låg eller otillräcklig
kvalitet. Samtidigt bedöms det nationella intresset genom den nuvarande utbildningspolitiken, stödet från
skolmyndigheterna och resurstilldelningen som anmärkningsvärt lågt.
Förskolan, med dess särart, förbises ofta i nationella satsningar för att stärka likvärdigheten och kvaliteten
i Sveriges skolväsende. Förskolan förväntas även många gånger bära och kompensera för brister inom
andra samhällsarenor, men ges inget större stöd för att åstadkomma det. Det är anmärkningsvärt både ur
ett barn- och samhällsperspektiv och är enligt nämnden något som behöver förändras.
Under början av 2021 har förskolenämnden svarat på två principiellt viktiga remisser. Den ena är
Utredningen Fler barn i förskolan för bättre språkutveckling i svenska (Dir. 2019:71), som bland annat föreslår
införande av obligatorisk förskola från fem års ålder. Till detta valde nämnden att ställa sig tveksam
(FSKF-2021-3355), i avvaktan på kvalitetshöjande insatser för att höja lägstanivån i förskolor med
otillräcklig kvalitet. Den andra utredningen är Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam
angelägenhet (SOU 2020:46). Även denna rekommenderar införande av obligatorisk förskola på sikt, men
från tre års ålder. Till detta valde nämnden att ställa sig negativ bland annat utifrån samma resonemang
som ovan att förskolans förutsättningar att utföra sitt uppdrag behöver stärkas innan en sådan reform kan
vara aktuell (FSKF-2021-1102).
Förskolenämndens inställning är att det krävs en nationell satsning för att stärka den svenska förskolan.
Konsekvenserna av den omfattande utbyggnaden och den stora förändring förskolan genomgått behöver
analyseras ur ett samlat perspektiv och därefter mötas av nya reformer och stärkta förutsättningar. Med
barnens bästa för ögonen anser förskolenämnden att det dags att ta ett helhetsgrepp kring förskolan
genom en reell nationell satsning. Förskolenämnden anser också att det behövs mer forskning om
förskolan, något som behöver drivas på från nationell nivå. Idag är omfattande forskningsprojekt om
förskolan sällsynta både vad gäller förskolans påverkan på barnens utveckling, lärande och välbefinnande
samt särarten i förskolans uppdrag.

Skollagens och läroplanens mål om en likvärdig utbildning ställer krav på en anpassning av utbildningen
till barnens behov. Sveriges kommuner och regioner (SKR) gör i sin rapport ”Förskola 2020 – Likvärdig
förskola” en jämförelse mellan kommunerna när det gäller barnens socioekonomiska bakgrund. SKR
använder ett socioekonomiskt index för att ge en bild av barngruppens socioekonomiska bakgrund,
baserat på bakgrundsvariablerna ”föräldrars utbildningsnivå”, ”föräldrar som är nyligen invandrade eller
har okänd bakgrund”, ”ekonomiskt bistånd” samt ”föräldrarnas inkomst”.
Figuren nedan visar att barnen i Malmös förskolor har större förväntade behov av en förskola av hög
kvalitet än barnen i andra storstäder. Även spridningen bland barnen visar på en förskjutning neråt på
skalan jämfört med övriga storstäder vilket indikerar att fler barn i Malmö har ett större förväntat behov
och en mindre gynnsam socioekonomisk utgångspunkt.

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling kvarstår som omfattande utmaningar i
förskolenämndens verksamhet. Att nämnden på ett framgångsrikt sätt kan hantera utmaningarna kring
tillgången till kompetens och fördelningen av kompetens mellan förskolorna är helt avgörande för att varje
barn i förskolan i Malmö ska kunna erbjudas en utbildning av hög kvalitet. Det är kompetensen i hela
arbetslaget som påverkar.
Den nationella bristen på förskollärare liksom bristen på utbildade barnskötare påverkar nämndens
förutsättningar för kompetensförsörjning i hög utsträckning. En fortsatt utvecklad samverkan med
universitet och utbildningsanordnare är central liksom ett riktat och utvecklat arbete för att stärka
kompetensen bland barnskötarna som redan har en anställning inom förskolenämndens verksamhet.
Förskolans utmaningar när det gäller kompetensförsörjning har de senaste åren uppmärksammats i en rad
sammanhang på nationell nivå. Den senaste lärarprognosen från (SKR) 2019 visar på stora skillnader
mellan kommunerna både vad gäller andelen förskollärare och andelen utbildade barnskötare.
Arbetsförmedlingens senaste yrkesprognos från 2020 konstaterar att tillgången på förskollärare kommer
att vara fortsatt begränsad på lång sikt. Som förklaringar uppges att för få har sökt sig till

lärarutbildningarna, att många avslutar sina studier i förtid och att yrkesverksamma förskollärare har valt
att lämna yrket. I samma yrkesprognos konstateras också att tillgången på utbildade barnskötare kommer
att vara fortsatt begränsad. Arbetsförmedlingen ger som en förklaring, förutom ökande barnkullar på lång
sikt, att bristen på förskollärare gör att efterfrågan på barnskötare blir högre.
En annan viktig förklaring finns i förskollärarutbildningen som inte har byggts ut i samma takt som
förskolan. Det står klart att rekryteringen av nyutexaminerade förskollärare inte kommer att vara tillräcklig
under en lång tid framöver. Ytterligare en förklaring kan vara att förskollärare i och med införandet av
förskoleklass har valt att söka sig till grundskolan.
Förskolans utmaning kan inte reduceras till en rekryteringsfråga eller krav på ytterligare effektiviseringar av
verksamheten och inte heller till en lokal fråga för enskilda huvudmän att hantera. Snarare kommer det att
krävas kraftsamling både på lokal och nationell nivå samt utökad samverkan mellan förskolans huvudmän
och de olika lärosätena, statliga myndigheter och andra nationella aktörer.

Förändringar i befolkningsprognosen är av central betydelse för bedömningarna kring behovet av
medarbetare och stödresurser i organisationen och även av det samlade lokalbehovet. Den rådande
pandemin innebär större osäkerhet än vanligt i årets prognos och framförallt när det gäller in- och
utflyttningen. Den gör även prognosen för antalet födda och avlidna mer osäker.
Malmö stads senaste befolkningsprognos skiljer sig från tidigare års befolkningsprognoser, vilket illustreras
i diagrammet nedan. Befolkningen i åldersgruppen 1-5 år fortsätter att minska, och under 2022 bedöms
den vara lägre jämfört med vad de tidigare årens prognoser har antytt. Prognosen är grundad i att fler barn
i åldern 1-5 år flyttar från Malmö än vad som flyttar till staden, vilket är samma flyttmönster för
åldersgruppen som de senaste åren.
Bedömningen är att det finns cirka 22 560 barn mellan ett och fem år i Malmö i slutet av 2022. Detta är en
nedskrivning med cirka 220 barn jämfört med förra årets prognos. Totalt sett innebär den nya
befolkningsprognosen att det i slutet av året 2030 finns cirka 1 500 barn färre än vad den tidigare
bedömningen visat. Antalet barn i åldern 1-5 år bedöms år 2030 vara cirka 23 500. Jämfört med 2021
innebär det en ökning med cirka 1 000 barn under perioden.

Den senaste befolkningsprognosen väntas innebära en ytterligare minskad tilldelning av kommunbidrag.
Det genomsnittliga antalet barn under 2022 kan innebära ett minskat kommunbidrag om 48 Mkr för
förskolenämnden. Detta bedöms innebära än mer ansträngda villkor för kärnverksamheten och arbetet
med att stärka kontinuiteten i förskolan riskerar att inte kunna upprätthållas.
Förskolenämnden vill betona att den bedömda minskningen av kommunbidraget till följd av färre barn i
befolkningen kommer att innebära stora utmaningar för förskoleverksamheten. Planerade anpassningar
under år 2021 tar i viss mån höjd för det minskade barnantalet. Den förändrade demografin i sig kräver ett
omfattande arbete med att minska verksamhetens omfattning när det gäller både personal och lokaler. För
att minimera påverkan på verksamheten närmast barnen är det viktigt att detta sker successivt.
För att kunna säkerställa en god och likvärdig utbildning för barnen även under de närmsta åren anser
förskolenämnden att kommunbidragstilldelningen fullt ut ska ta hänsyn till nämndens pris- och
löneökningar samt kompensera för det tillfälligt minskade barnantalet.

I denna del beskrivs de behov av förändringar i Malmö stad som helhet som förskolenämnden främst ser
för att möjliggöra förbättringar av arbetet kring Malmös barn samt för att säkerställa förverkligandet av
barns rättigheter inom förskoleverksamheten i Malmö.
Det är främst genom att skapa förutsättningar för kärnuppdraget - en likvärdig förskola med god kvalitet
där medarbetarnas förutsättningar är den enskilt viktigaste faktorn - som förskolenämnden bidrar till att
barnens hälsa både i ett kort- och långsiktigt perspektiv förbättras och att skillnaderna när det gäller barns
förutsättningar i livet minskas.
Barnens behov och perspektiv måste på en och samma gång ägas av hela Malmö stad. Ett gemensamt
ansvarstagande för barnen i Malmö underlättas genom tillit mellan stadens nämnder och en gemensam
bild av behoven. Samverkan och samsyn är i detta sammanhang avgörande. Behovet av effektiv

koordinering av de tvärsektoriella satsningar som görs i staden måste betonas även i denna
budgetskrivelse. Detta gäller exempelvis utvecklingsarbetet inom ramen för Communities that Care (CTC).

Trygga och likvärdiga uppväxtvillkor för barn och unga är en omfattande utmaning för staden.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen konstaterar att orosanmälningar om barn och unga ökar i
snabbare takt än utvecklingen av antalet personer i åldersgruppen. Malmö stads nämnder ska verka för att
öka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer i barns och ungas livsmiljöer. Detta med utgångspunkt i ett av
kommunfullmäktiges mål för mandatperioden. Uppdrag i budget som kopplar till tidiga insatser för barn
och unga bör riktas till samtliga nämnder vars verksamhet är berörd och kan bidra i arbetet.
I arbetet med att säkra likvärdiga förutsättningar och uppväxtvillkor behöver förebyggande och tidiga
insatser kring barn och unga prioriteras och ges på den arena där barnet/ den unge befinner sig. Detta för
att använda samhällets resurser på bästa sätt och undvika mer kostsamma insatser längre fram.
Nämnderna är överens om att strukturerade och tydliga former för samverkan mellan nämnderna kring
barns och ungdomars behov är en viktig förutsättning för tidiga insatser. I Malmö har denna strukturerade
samverkan byggts upp och de senaste åren utvecklats genom Samverkan för barn och unga i Malmö (SBUM).
Denna samverkansgrupp har representanter från flera berörda nämnder, polisen och Region Skåne.
För att tidigare kunna upptäcka och ge stöd till de barn och unga som behöver det krävs att tidiga och
samordnade insatser prioriteras och att resurser avsätts för det gemensamma arbetet. SKR har identifierat
gemensam finansiering som en av framgångsfaktorerna i arbetet med tidiga insatser. Nämnderna ser ett
behov av en gemensam finansiering för att ytterligare stärka förutsättningarna för arbetet. Statsbidrag
såsom satsningen på sociala insatser i utsatta områden, som utgår ifrån Socialstyrelsen, skulle exempelvis kunna
användas för en sådan gemensam finansiering.
För att ytterligare stärka arbetet med tidiga insatser genomför nämnderna ett projekt tillsammans med
Region Skåne och polisen – Trygga barnet. Målet är att utveckla och införa en modell som bygger på och
omfattar gemensamt synsätt, arbetssätt och verktyg för samverkan kring barn och unga. Arbetssättet
inspireras av Backa barnet, som utvecklats i Ystad kommun med den så kallade Skottlandsmodellen som
förlaga. Projektet är en del i Socialstyrelsens och Skolverkets satsning på brottsförebyggande tidiga
samordnade insatser och pågår under åren 2021 till 2023.

Förskolenämnden vill även i årets budgetskrivelse poängtera utbyggnadsbehovet av nya förskolor i stadens
utbyggnads- eller utvecklingsområden. Förskolenämnden anser att kostnaderna för dessa utbyggnader, helt
eller delvis behöver hanteras i särskild ordning. Detta då resursfördelningsmodellen inte ger
förutsättningar för nämnden att finansiera samtliga dessa kostnader. En avsaknad av förskolor i dessa
områden kommer att vara svår att åtgärda i efterhand eftersom mark då tagits i anspråk för andra ändamål,
något som kan påverka stadens attraktionskrav i negativ riktning.
Förskolenämnden vill framhålla vikten av kvalitativa och ändamålsenliga förskolemiljöer i staden både vad
gäller lokaler och tillhörande utemiljöer. Inom det samlade lokalbeståndet finns det fortfarande ett flertal
förskolor med olika typer av brister i miljön. Detta trots att det byggts ett stort antal nya förskolor under
senare år.
Barn och vårdnadshavarnas geografiska avstånd till förskolan bedöms öka och behöver beaktas med
hänsyn till att alla barn i Malmö ska ha god tillgång till en förskoleplats. Nuvarande geografiska obalanser i
fördelningen av platser i staden har inneburit att denna fråga bör ges större fokus, även om den samlade
kapaciteten fortfarande måste prioriteras utifrån ett budgetperspektiv.
I många av stadens områden är bristande mobilitet hos vårdnadshavare en riskfaktor för att barnen inte
ska komma till förskolan. Förskolenämnden vill betona vikten av att vårdnadshavare inte väljer bort
förskolan av logistiska skäl. Väl fungerande gång-, cykel- och kollektivtrafikstråk är av största vikt för att

kompensera det geografiska avståndet.
Förskolenämnden anser att frågan om en förskolas storlek mätt i antal platser behöver få tydligt fokus och
att det krävs en bättre samsyn mellan stadens planerande förvaltningar i denna fråga. En modern förskola
bör ha en viss storlek mätt i antal platser och detta får inte styras av stadsplaneperspektiv utan utifrån
förskoleverksamhetens pedagogiska och organisatoriska perspektiv. I Lokalbehovsplan 2022-2031
konstateras att nya enheter bör planeras för minst 80 platser, men helst än större. Detta behöver tydligare
vägas in i de gemensamma planeringsprocesserna i stadsplaneringen så att inte krav på ytor i utemiljön blir
ett argument för mindre förskolor.
I nuläget ses uppenbara risker att planerade förskolor i Nyhamnen inte kommer att uppfylla kraven på
tillräckligt stora förskolor. Bedömningen är att det trots allt finns fysiska förutsättningar för 30 kvm per
barn i friyta i staden som helhet, utom i de mest centrala delarna innanför kanalerna. Planeringen för
Nyhamnen ses som ett uttryck för att andra funktioner prioriteras framför barnen.
Flera av de krav och riktlinjer som styr lokalutformningen och som därmed påverkar stadens
nybyggnadsprojekt av förskolor både i tidiga planeringsskeden och senare bygglovsskede, har påtagliga
konsekvenser för utvecklingen av förskolenämndens lokalkostnader. För att begränsa
kostnadsutvecklingen pågår idag flera utvecklingsinsatser för ett tydligare gemensamt förhållningssätt i
stadens planering, där nämnder som inom ramen för sina ansvarsområden arbetar med förskolelokaler
medverkar. Förskolenämnden vill dock betona vikten av ett fortsatt gemensamt arbete inom kommunen,
inte minst inom ramen för den nya lokalförsörjningsorganisationen.

Under 2021 har förskoleförvaltningen arbetat med att kartlägga verksamhetens specifika processer i syfte
att kravställa en systemmiljö som motsvarar förvaltningens behov när det gäller verksamhetsutveckling,
IT, teknik, support, informationshantering och säkerhet. Detta arbete kommer vara en viktig
utgångspunkt i förvaltningens fortsatta arbete och i samverkan med kommungemensam IT.
I syfte att upphandla och implementera en effektiv, modern, administrativ systemmiljö bedriver
skolförvaltningarna ett nära samarbete. Utgångspunkten för arbetet är att åstadkomma en ny systemmiljö
som möjliggör utveckling av verksamheternas sätt att arbeta. Arbetet är omfattande och kommer under de
närmaste åren att ställa krav på ytterligare ekonomiska och personella resurser.
Parallellt med detta arbete fortsätter även förvaltningens arbete med utveckling av digitala funktioner för
kommunikation med vårdnadshavare, digitala möten och förenklad administration för förskolorna, samt
att säkerställa verksamhetens tillgång till teknisk utrustning och att utveckla teknisk support för att kunna
nyttja de digitala lösningarna. Arbetet med att skapa en förändrad, mer effektiv och modern digital miljö i
förvaltningen är omfattande, resurskrävande och i många delar komplex.
Förskolenämnden menar att det även finns ett fortsatt behov i staden av att förtydliga ansvar, organisation
och samverkan när det gäller centralt ägda system och systemförvaltning med koppling till nämndernas
ansvar som ägare av den information som hanteras i systemen. Adekvata säkerhetsnivåer och
avtalskonstruktioner med leverantörer är ofta avgörande för att respektive nämnd ska kunna nyttja de
kommungemensamma digitala lösningarna och samtidigt fullgöra sitt ansvar som informationsägare.
Det krävs vidare framöver ett förtydligande rörande vilken kompetens Malmö stad centralt kan
tillhandahålla i förvaltningarnas arbete och vilken kompetens som förvaltningarna förväntas stå för själva.
Det är av stor vikt med en ökad tydlighet, transparens och framförhållning i planeringen av
kommungemensamt arbete som kan komma att ta förvaltningarnas ekonomiska och personella resurser i
anspråk kopplat till IT, systemutveckling och digitalisering.

Här besvarar nämnden följande frågeställning:
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom
nämnden framöver? Beskriv även förändrade arbetssätt och/eller samarbete med andra som leder
till förbättrad kvalitet och/eller minskade kostnader.

Nämnden ser arbetet för ökad likvärdighet som avgörande för kvalitetsutvecklingen inom förskolan.
Malmös barn har enligt skollagen och förskolans läroplan rätt till en likvärdig utbildning av hög kvalitet
oavsett vilken del av Malmö de bor i och vilken förskola de går på. Förskolan ska erbjuda alla barn en
utbildning som är utformad och anpassad så att de kan utvecklas så långt som möjligt. Detta ska
förskolenämnden i sin roll som huvudman för utbildningen skapa förutsättningar för. Det handlar om att
ge förskolorna fortsättningar att omsätta målen i de nationella styrdokumenten i praktisk handling.
Utgångspunkten är att kvaliteten i förskolan avgörs i det dagliga mötet mellan förskolans personal och
barnen.
Utvecklingsarbetet inom förskolan handlar ytterst om att alla barn ska få goda möjligheter till utveckling
och lärande i miljöer som ger trygghet samt vilja och lust att lära. Arbetet måste därför utgå från och styras
mot det som bidrar till att öka kvaliteten i undervisningen för alla barn. Ansvaret att utveckla
undervisningen kan inte isoleras till den ena eller andra ansvarsnivån utan ska snarare ses som en
gemensam angelägenhet inom organisationen.
Tilliten till professionen måste vara vägledande för utvecklingsarbetet. Etablerade strukturer för dialog och
kunskapsförmedling mellan undervisningsnivå, rektorsnivå och huvudmannanivå är en viktig
förutsättning. Årliga gemensamma analysdagar inom förskolenämndens verksamhet lägger grunden för
dialog mellan huvudman och ansvariga för utbildningsuppdraget. Genom att förtroendevalda och rektorer
möts skapas förutsättningar för gemensam förståelse och samsyn kring förskolornas utmaningar i det
fortsatta arbetet.
Under 2022 fortsätter arbetet med fokus på att stärka förutsättningarna för en likvärdig utbildning. Inom
förskoleförvaltningen fungerar rektorsforum som en viktig arena för dialog om utveckling och strategiska
vägval. Här växer arbetet fram successivt med dialogen mellan rektorer, skolchef och förvaltningsledning
som det viktigaste redskapet. Mötet mellan olika kompetenser och kunskaperna från dialogerna driver det
systematiska kvalitetsarbetet framåt. Vidare tillför vårdnadshavarnas upplevelser av förskolan och
förskolans förutsättningar viktiga perspektiv i det systematiska kvalitetsarbetet. Den enkätundersökning,
riktad till alla vårdnadshavare med barn i Malmös förskolor, som genomförts under 2021 ger värdefull
information i det kommande arbetet.
En del av utvecklingen av förskolans förutsättningar sker genom det förändringsarbete som initierades
inom förskoleförvaltningen år 2020 och som fortfarande pågår. Det övergripande målet är att öka
likvärdigheten för barnen i förskolan. Frågeställningarna i arbetet står i pilen nedan:

Förändringsarbetet involverar chefer och medarbetare inom hela organisationen och arbete pågår med
förslag på organisering och arbetsformer för verksamhetsnära stöd till rektor, utbildningschef och skolchef
i kärnuppdraget.
Med utgångspunkt i kärnuppdraget fortsätter arbetet inom nämndens verksamhet inom ett antal
utvecklingsområden i relation till barns utveckling och lärande och där arbetet för ökad likvärdighet är
avgörande. I följande avsnitt beskrivs strategiska områden som förskolenämnden ser behöver ha fokus år
2022 och framåt.

Undervisningsuppdraget
Kvaliteten i förskolan avgörs i det dagliga mötet mellan förskolans medarbetare och barnen. Med detta
riktas fokus på undervisningsnivån och professionens förutsättningar att utföra kärnuppdraget.
Förskollärarnas ansvar att leda arbetet i arbetslagen understryks i läroplanen. Hur undervisningsuppdraget
kan organiseras och utformas för att bäst bidra till barnens utveckling och lärande är därmed avgörande
för nämndens arbete med att skapa förutsättningar för en likvärdig utbildning. Helt avgörande är dock att
utmaningarna kring tillgången till kompetens och fördelningen av kompetens mellan förskolorna kan
hanteras och mötas med ändamålsenliga åtgärder.
Det långsiktiga utvecklingsarbete som pågår inom nämndens verksamhet för att stärka förskollärarnas
förutsättningar - Organisering för förskollärares kompetens och arbetsvillkor - lägger en viktig grund för arbetet
framåt. Genom hög grad av involvering av professionen ges möjlighet till gemensam förståelse för hur
förskollärares arbetsvillkor och kompetens kan stärkas och användas för att bäst gagna en hög och
likvärdig kvalitet för barnen på kommunens förskolor. Erfarenheterna från pilotstudier om förskollärares
ledarroll, undervisningsuppdrag och arbetsglädje lägger grunden för vägval i det fortsatta arbetet.
Barnens språkutveckling
Barns behov av stöd och stimulans i språkutvecklingen ställer stora krav på utbildningen i förskolan, inte
minst utifrån ett likvärdighetsperspektiv och i relation till förskolans kompensatoriska uppdrag. Effekterna
av segregationen och bristen på förskollärare och utbildade barnskötare blir särskilt tydliga inom det
språkutvecklande arbetet. På kommunens förskolor finns en stor andel barn som kommer från
hemmamiljöer där det i första hand pratas ett annat språk än svenska. Många av de här barnen finns på
förskolor som generellt sett har svårare att rekrytera utbildad personal.
Förskollärarna har en central roll i att leda det språkutvecklande arbetet. Lägesbedömning 2020 och
förvaltningens fördjupade uppföljningar visar dock att medarbetarnas grundkompetens är viktig faktor för
möjligheterna att upprätthålla kvaliteten i det språkutvecklande arbetet. Likaså att det finns tillgänglig
spetskompetens inom området för de förskolor där behovet är som störst. Det senaste året visar på flera
framgångsrika kompetensutvecklingsinsatser med god effekt när det gäller arbetet med barn som talar ett
annat språk än svenska i sina hemmiljöer, bland annat inom ramen för Läslyftet och projektet Bättre
språkutveckling i förskolan. Vidare finns positiva erfarenheter från särskild satsning på lärare i andraspråk

som handleder ledningsgrupper och medarbetare för att därigenom kunna stärka den språkliga
kompetensen i arbetslagen.
Nämndens bedömning är att behovsanpassade insatser kring stärkt språkutveckling behöver fortsätta
kommande år. Statsbidraget för bättre språkutveckling har hittills möjliggjort en stor del av finansieringen
av nämndens utvecklingsarbete kring stärkt språkutveckling. Detta statsbidrag bedöms vara av stor vikt
för fortsatta insatser.
Att barn ges möjlighet att utvecklas i sitt modersmål och i det svenska språket är helt avgörande för tiden i
förskolan men också för det fortsatta lärandet. Barnens och elevernas språkutveckling finns med som en
röd tråd i det fortsatta samarbetet mellan de tre skolförvaltningarna genom Pedagogisk inspiration. Här
finns möjligheter till vetenskaplig förankring och fördjupad samverkan med Malmö universitet kopplat till
språkutveckling och olika aspekter av likvärdighet.
Värdegrund och barns rättigheter
Förskolans utbildning ska enligt läroplanen förmedla respekt för de mänskliga rättigheterna och
grundläggande demokratiska värden. I läroplanen finns en tydlig koppling till FN:s deklaration om barnets
rättigheter, barnkonventionen. Genom bland annat värdegrundsarbetet realiseras detta i förskolornas
planering och i det dagliga mötet med barnen vilket är en del av förskolenämndens arbete med att
säkerställa barnens rättigheter.
På övergripande nivå inom förskolenämndens verksamhet pågår ett utvecklingsarbete kring
genomförandet av prövningar av barnets bästa (även kallat barnkonsekvensanalyser). Det är bland annat
en del i arbetet med artikel 3 i barnkonventionen som handlar om att det vid alla beslut som rör barn i
första hand ska beaktas vad som bedöms vara barnets bästa samt artikel 12 rörande barns rätt att göra sin
röst hörd och att påverka. För att lyfta kunskapen om de nationella minoriteterna och fortsätta
utvecklingsarbetet när det gäller barns och elevers förståelse för de nationella minoriteternas språk och
kulturer har förskoleförvaltningen tagit initiativ till ett nätverk för nationella minoriteter tillsammans med
kulturförvaltningen och övriga skolförvaltningar.
De senaste årens lägesbedömningar visar på tydliga behov av ett stärkt barnperspektiv och ökat stöd till
personal i frågor som rör förskolans värdegrundsarbete. Frågor kring hedersrelaterad problematik och
fortsatta behov av insatser mot antisemitism och annan diskriminering i förskolan har kommit i fokus
under 2021. När det gäller hedersrelaterat våld och förtryck kommer flera kompetensutvecklingsinsatser
att inledas. Det handlar dels om breda kommunövergripande insatser som samordnas av arbetsmarknadsoch socialförvaltningen, dels om verksamhetsspecifika fortbildningsinsatser som har sin grund i och
motiveras av skollagens och läroplanens krav på verksamheten.
Det förebyggande och främjande antidiskrimineringsarbetet fortsätter genom det grundläggande
systematiska kvalitetsarbetet där förskolornas plan mot diskriminering och kränkande behandling är ett
viktigt verktyg. Vidare stärks utvecklingsarbetet genom dialog och kollegialt erfarenhetsutbyte i form av
bland annat workshops för ledningsfunktioner och medarbetare. Här ingår aktuella frågor kring bland
annat normkritik och HBTQIA+.
Barnens digitala lärande
Digitalt meningsskapande i förskolan har introducerats som ett gemensamt utvecklingsområde inom
förskolenämndens verksamheter. Syftet är att stärka likvärdigheten inom läroplansområden som rör digital
kompetens och barnens digitala lärande. Lägesbedömning 2020 visar att det finns stor variation i
medarbetarnas kompetens inom området. Det finns en utmaning i att utveckla medarbetarnas förmåga att
i undervisningsmoment koppla samman de digitala verktygen och arbetet med barns digitala lärande med
andra områden, såsom projekterande arbetssätt, utforskande och lek.
Förskolenämnden ser tillsammans med övriga skolnämnder ett behov att fördjupa förståelsen kring hur
digitaliseringsprocesser i utbildningssystemet konkret bedrivs, vilka möjligheter och utmaningar som
uppstår på olika organisationsnivåer, samt hur digitaliseringen bidrar till barns och elevers
kunskapsutveckling. Förskoleförvaltningen har tillsammans med övriga skolförvaltningar och Malmö
universitet påbörjat ett forskningssamarbete för att öka kunnandet inom området. Samarbetet samordnas

genom Pedagogisk inspiration och planeras pågå till och med 2023.
Tillsynsuppdraget
Förskolenämnden har utifrån skollagen ett uppdrag att utföra tillsyn på fristående förskolor och enskild
pedagogisk omsorg. I och med det förändrade regelverket kring ägar- och ledningsprövning för enskilda
huvudmän har nämndens tillsynsuppdrag utökats och blivit mer resurskrävande. Stadens arbete med
handlingsplanen för att förebygga och hantera ekonomisk brottslighet och oegentligheter i välfärden har
ytterligare aktualiserat dessa frågor i nämndens verksamhet.

Förutom att skapa förutsättningar för en förskola med god kvalitet bidrar förskolenämnden sedan flera år
till arbetet med att förbättra barns uppväxtvillkor i Malmö och öka andelen barn i förskola. Detta är ett
arbete som ligger utanför det lagstadgade uppdraget, men som grundar sig i Malmökommissionens
rekommendationer och där höga målsättningar om barns rätt till likvärdiga och trygga uppväxtvillkor har
stått i fokus för nämndens arbete.
Det förebyggande och uppsökande arbete som sker inom familjecentralerna i nära samverkan med
arbetsmarknads- och socialnämnden och Region Skånes verksamheter behöver ges förutsättningar att
vidareutvecklas 2022 och framåt. Detta för att fortsätta att bidra till att främja en god hälsa hos
barnfamiljer genom ett förebyggande arbete.
I samverkan med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och idéburna bildningsförbund strävar de
öppna förskolorna mot att kunna erbjuda svenskundervisning för föräldralediga i samtliga verksamheter.
Detta ger vårdnadshavarna, särskilt kvinnor, större egenmakt och bättre möjligheter att verka i sin
föräldraroll och vara ett stöd i sina barns utveckling. För att bättre nå ut och forma innehållet på öppna
förskolan till ovan nämnda målgrupper behöver nya metoder och arbetssätt utvecklas löpande. Det
behövs även ett fortsatt arbete med att utveckla nya metoder och arbetssätt för att bättre nå fler familjer
som inte har sina barn i förskola eller som inte har besökt en öppen förskola. En fortsatt samverkan med
idéburen sektor, civilsamhället, arbetsmarknads- och socialnämnden samt Region Skåne är viktig för att nå
ut till vårdnadshavare i Malmö.
Den uppsökande verksamheten bedöms vara särskilt viktigt för utrikesfödda och nyanlända barn från
socioekonomiska resurssvaga familjer då de ofta saknar förkunskap om vad förskola och vad öppen
förskola kan erbjuda. Barn i dessa grupper deltar i lägre grad i förskoleverksamhet samtidigt som
forskningen visar att det är för just dessa barn som förskolan kan ha störst kompensatorisk betydelse och
positiv inverkan på fortsatta skolprestationer. Detta under förutsättning att förskolan håller en hög
kvalitet.
Särskilt angeläget blir det att bedriva och utveckla ett aktivt uppsökande arbete gentemot de barn och
vårdnadshavare som drabbats hårdast av pandemin. Restriktionerna bedöms ha begränsat barns tillgång
till skyddsfaktorer i form av trygga sammanhang, miljöer och relationer utanför hemmet. Flera
utvecklingsinsatser planeras under 2022 med redan etablerade samverkansparter såsom arbetsmarknadsoch socialnämnden, Yalla Trappan och Ensamkommandes förbund.

För att varje barn i förskolan i Malmö ska kunna erbjudas en utbildning av hög kvalitet är det avgörande
att förskolenämnden på ett framgångsrikt sätt kan hantera utmaningarna kring tillgången till kompetens
och fördelningen av kompetens mellan förskolorna. Begränsad tillgång till och ojämn fördelning av
förskollärare påverkar kvaliteten och likvärdigheten i utbildningen negativt. Det tidigare nämnda
utvecklingsarbetet för att stärka förskollärarnas förutsättningar att uppfylla läroplansuppdraget är av
strategisk betydelse i kompetensförsörjning när det gäller förskollärare. Det är även viktigt att hitta vägar
för en fördelning av förskollärarkompetensen som i större utsträckning möter behoven hos barnen i
Malmö.
Vidare är arbetslagets samlade kompetens en viktig påverkansfaktor. Därför behöver insatser för att öka

andelen barnskötare med formell utbildning även fortsättningsvis ha hög prioritet. Ett utvecklingsarbete
pågår genom fortsatt arbete med kompetensinventering, interna utbildningsinsatser, introduktion,
barnskötarkarriär och barnskötarutbildning. Planering pågår också för den nyligen godkända tvååriga YHutbildningen (yrkeshögskoleutbildning) för specialistbarnskötare med språkinriktning, vilken startar hösten
2021.
Kompetensutveckling är grundläggande för att bibehålla och höja kompetensen i arbetslagen. Den
förstärkning med visstidsanställningar som funnits hittills under 2021 med anledning av pandemin
planeras inför andra halvåret användas för att möjliggöra medarbetares kompetensutveckling. Framöver
bör mer långsiktiga förutsättningar för arbetet med kompetensutveckling på förskolorna vägas in i
nämndens planering.
En fortsatt utvecklad samverkan med utbildningsanordnare för utbildning av förskollärare respektive
barnskötare och övrig pedagogisk personal är av stor vikt i arbetet med kompetensförsörjning.
Förskollärarstudenterna som gör verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och gymnasieelever och
studerande inom vuxenutbildning som gör arbetsplatsförlagt lärande (APL) i Malmös förskolor, är en
viktig bas för rekrytering av förskollärare respektive barnskötare. Att erbjuda utvecklingsmöjligheter och
karriärvägar för samtliga yrkesgrupper är fortsatt av stor betydelse för att attrahera och behålla kompetenta
medarbetare. Här är de kommunikativa insatserna viktiga, både för att internt synliggöra
utvecklingsmöjligheter och för att externt skapa ett intresse för Malmö stad som arbetsgivare. Ytterligare
en del i det strategiska kompetensförsörjningsarbetet är nämndens strävan att öka andelen män i
förskolan. Syftet är att få en bredare rekryteringsbas och främja en jämnare fördelning inom
verksamheten. Stödgrupper och nätverk för män i förskolan respektive manliga förskollärarstudenter är
viktiga inslag i arbetet.
För att kunna attrahera och behålla kompetens krävs ett fortsatt aktivt arbete med lönebildning. Det krävs
ett målmedvetet och prioriterat arbete med ingångslöner för att attrahera nya förskollärare och pedagoger
med inriktning förskola i konkurrens med andra arbetsgivare. Det är också viktigt att lönebildning kopplas
till stadens fördelning av ekonomiska resurser för att önskade effekter ska kunna uppnås i lönestrukturen
inom de yrkesgrupper som prioriteras.
Kommande pensionsavgångar, förväntad personalomsättning och ett komplext ledaruppdrag medför ett
fortsatt behov att arbeta aktivt och strategiskt med ledarförsörjning och ledarutveckling. Satsningar för att
bland annat förbättra arbetsmiljön och ledarskapets förutsättningar ska stärka friskfaktorer, framförallt
genom ett närvarande ledarskap, men även möjliggöra chefers strategiska ledarskap i en större omfattning .
Som ett komplement till andra ledarutvecklingsinsatser i staden fortsätter ledarförsörjningsprogrammet
Framtida rektor i förskolan och ledarutvecklingsprogrammet Nya ledare inom förvaltningen. Ett nytt
ledarutvecklingsprogram startar hösten 2021 för de ledningsfunktioner som har mer erfarenhet och söker
fördjupning i ledarrollen.
Förutsättningarna för att skapa, förbättra och bevara en god arbetsmiljö ökar genom ett långsiktigt arbete
som förbygger och främjar hälsan hos medarbetarna. Ett hälsofrämjande arbete förväntas i sin tur leda till
bättre kontinuitet och minskad sjukfrånvaro i verksamheten. Fokus i arbetet kommer även framöver att
riktas mot friskfaktorer och positiv psykologi för att förstärka och ta tillvara det som redan fungerar bra
inom förskolans verksamheter och som främjar en god kvalitet i arbetet med barnen och ett hållbart
arbetsliv.
Det strategiska arbetet för att minska sjukfrånvaron har gett resultat de senaste åren, dock kvarstår
utmaningen. Under 2022 riktas ytterligare fokus mot att minska korttidssjukfrånvaron. Vad gäller
långtidssjukfrånvaron innefattar den ofta komplexa sjukdomsbilder där sjukvårdens tillgänglighet och ett
nära samarbete med företagshälsovården är betydelsefullt för möjligheten att minska sjuktalen. Det förs
kontinuerlig dialog och ett nära samarbete med företagshälsovården kring förebyggande uppdrag i
organisationen och hur det verksamhetsnära stödet från företagshälsovården kan utökas och utvecklas.
Det arbete som företagshälsovården påbörjat med att genomföra konkreta och behovsbaserade insatser på
arbetsplatserna fortsätter under 2022 inom ramen för projektet Hållbar 2.0.
Med en utmanande kompetensförsörjningssituation och hög sjukfrånvaro är det också viktigt att arbeta

vidare med strategisk och proaktiv resurs- och bemanningsplanering. Det skapar förutsättningar för
kontinuitet och kvalitet i verksamheten och är även en förutsättning för en god arbetsmiljö och ett hållbart
arbetsliv. Framöver kommer arbetet att fördjupas med utgångspunkt i närvarosystemet Tempus. Detta för
att styra resurserna så att de används optimalt utifrån barnens behov. Förskolenämndens verksamhet
kommer även att fortsätta bidra i det kommunövergripande samarbetet i projektet Medvind.
Förskolenämnden vill betona att Malmö stads arbete med ett kommungemensamt IT-stöd som stödjer
hela bemanningsprocessen måste ha hög prioritet.
Coronapandemin och dess effekter innebär ett ökat fokus på arbetsmiljöfrågor och en fördjupad
samverkan med de fackliga organisationerna. Frågor om digitalisering, nya arbetssätt, framtidens
arbetsplats och andra lärdomar behöver vara i fokus i det fortsatta arbetet. Här ingår behov av utrymme
för återhämtning och reflektion när pandemin är över. Under år 2022 fortsätter det pågående
partsgemensamma arbetet tillsammans med ledningsgrupper och skyddsombud kring friskfaktorer,
arbetsglädje, positiv psykologi och hälsofrämjande insatser.

Enligt 2021 års befolkningsprognos kommer antalet barn i förskoleålder att öka med cirka 1 100 under
prognosperioden fram till 2031. Behoven av nya förskoleplatser kommer därmed på sikt att öka till följd
av befolkningsökning. I lokalplaneringen behöver andra faktorer utöver befolkningsförändringar vägas in i
analyserna rörande behovet av förändringar i lokalbeståndet. I den årliga lokalbehovsplanen redovisas de
samlade bedömningarna, som påverkar behovet av utbyggnad och avveckling av lokaler. Bedömningarna
innefattar även förändringar i fristående verksamheters kapacitet.
Förskolenämnden behöver i lokalplaneringen ta hänsyn till befintliga lokalers funktionalitet och kvalitet.
Inom befintligt lokalbestånd finns ett stort antal lokaler med brister i den fysiska miljön. Det finns även
tillfälliga paviljonglokaler som behöver avvecklas, samt lokaler som planeras lämnas till grundskolan. För
förskolenämnden är en fortsatt avvecklingsplanering angelägen både utifrån arbetet med kvalitativa och
ändamålsenliga förskolemiljöer och för att balansera den samlade kapaciteten främst i det korta
perspektivet. Under 2022 finns planering för avveckling av sex förskolor med cirka 330 platser, 2023
uppgår avvecklingen till nio förskolor med cirka 520 platser. Viss tillfällig tomställning av lokaler kan bli
nödvändig under 2022 för att balansera kapaciteten, men också i syfte att ha handlingsberedskap inför ett
ökat behov och oförutsedda händelser.
För att begränsa lokalkostnadsutvecklingen bedöms det som nödvändigt att uppföra de nya förskolor som
krävs till lägre investeringskostnad än vad som är fallet idag. En ökad avveckling påverkar volymerna men
har inte tillräcklig effekt för att sammantaget begränsa kostnadsutvecklingen. Stadens arbete med en ny
modell för interna hyror kan under 2022 komma att påverka arbetet och analyserna rörande
kostnadsutvecklingen. Bedömningen är att detta arbete bör innebära ökad transparens när det gäller
lokalkostnaderna. Detta kan även påverka den ersättning som utgår till de fristående verksamheterna.
Förskoleförvaltningen har tillsammans med serviceförvaltningen startat ett femårigt projekt för att se över
arbetsprocesserna och samtidigt undersöka möjligheterna att använda konceptförskolor i högre grad.
Detta med syfte att sänka lokalkostnaderna för nya förskolor. Arbetet kan komma att lägga grunden för
nya synsätt både inom förskoleförvaltningen och de tekniska förvaltningarna kring vilken typ av förskolor
som ska etableras i staden.
En hållbar lokalförsörjning med tillräckligt handlingsutrymme, innebär att de planeringsvolymer som
redovisas överstiger aktuella bedömningar om den demografiska utvecklingen. En central orsak är att det
krävs lång framförhållning i nybyggnadsprojekt. Detta beror både på det inre arbetet i projekten, risk för
förseningar och på långa ledtider i detaljplaner, men inte minst för att hantera osäkerheter i utbyggnad av
bostäder inom utbyggnadsområden och därmed i bedömningar rörande den demografiska utvecklingen.
Under 2022 kommer två nya förskolor att stå klara med sammanlagt cirka 220 platser, för 2023 är
planeringen fyra nya förskolor med sammanlagt 660 platser.
Fortsatt kapacitetsutredning är ett prioriterat arbete för nämnden. Arbetet syftar till att säkerställa att alla
lokaler används optimalt och att platsantalet vid varje förskola överensstämmer med de fysiska och

tekniska förutsättningarna.
Arbete med planering av nya familjecentraler pågår, men det bör framhållas att förutsättningarna i
planeringen är komplexa, eftersom flera huvudmän är inblandade.
En översyn av förvaltningens administrativa lokaler har påbörjats i syfte att utreda behovet av
kontorslokaler och därtill kopplade lokalkostnader. Detta bland annat mot bakgrund av utvecklingen av
förändrade arbetssätt under det gångna året med en ökad frekvens av arbete hemifrån och digitala
lösningar. Översynen ska beakta pågående arbete kring hemarbete och behov av kontorslokaler inom det
HR-strategiska området och övergripande i staden.

Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•
•

Vilka förändringar som innebär ökade kostnader eller lägre intäkter kommer att påverka
nämndens verksamhet 2022? Vilken effekt får detta på nämndens behov av kommunbidrag?
Vilka förändringar pågår eller planeras inom nämndens verksamhet som innebär minskade
kostnader eller högre intäkter? Vilken effekt får detta på nämndens behov av kommunbidrag?
Vilka ekonomiska effekter kan uppnås till följd av förändrat arbetssätt / samarbete med andra på
kort och lång sikt?

Inledningsvis är det grundläggande att tilldelade resurser fördelas så att de gör största möjliga nytta i
medarbetarnas möte med barnen på förskolorna. Sedan förskolenämnden fick ansvaret för den
kommunala förskoleverksamheten i Malmö stad har målsättningen varit att årligen höja grundbeloppet för
att skapa förutsättningar för utveckling av verksamhetens kvalitet. Detta har möjliggjorts genom ökade
kommunbidrag såväl som genom ett ständigt arbete med att fördela och använda resurserna optimalt.
Förskolenämnden vill lyfta det faktum att grundersättningen till kommunala och fristående huvudmän de
senaste två åren har ökat mer än vad nämndens procentuella ökning av kommunbidrag har varit. Det har
föranletts av löpande anpassningar av organisation och kapacitet. Nämnden bedömer nu att möjligheterna
till ytterligare sådana anpassningar är ytterst begränsade.
Vilka förändringar som innebär ökade kostnader eller lägre intäkter kommer att påverka
nämndens verksamhet 2022? Vilken effekt får detta på nämndens behov av kommunbidrag?
Nämndens arbete med kompetensförsörjning är avgörande i det fortsatta arbetet för stärkt kvalitet och
likvärdighet. Ett antagande om en ökning av antalet förskollärare med 1 procent skulle innebära en
kostnadsökning om cirka 7 Mkr.
Förskolenämndens löneöversyn har de senaste åren inneburit högre personalkostnader än vad nämnden
har fått i pris- och lönekompensation. Detta är resultatet av insatser för de yrkesgrupper som är
prioriterade inom nämndens verksamhet. Nämnden bedömer att detta är en prioriterad
utvecklingsinriktning även under 2022. En löneöversyn som resulterar i 1 procent över PKV (prisindex
för kommunal verksamhet) skulle innebära en kostnadsökning på 20 Mkr.
Under den senare delen av våren 2021 har nämnden sett tendenser till en svag ökning av efterfrågan på
förskoleplatser jämfört med samma period under föregående år. En ökning av efterfrågan med 1 procent
under 2022 och som håller i sig de kommande åren, skulle innebära en kostnadsökning för nämnden
motsvarande 24 Mkr årligen.
Nämndens lokalkostnader bedöms öka med cirka 20 Mkr under året. Detta är en följd av en beräknad
indexuppräkning av hyrorna från och med 2019. Vidare har nämnden högre kostnader efter byte av
städleverantör samt ökade lokalkostnader kopplade till nybyggnationer. Befolkningsutvecklingen med ett
minskat antal barn under 2022 innebär att lokalkostnaden per barn ökar med cirka 1000 kronor per plats.
Det begränsar i sin tur nämndens möjligheter att fortsatt öka grundbeloppet.
Statsbidraget för maxtaxa delas ut till kommuner som tillämpar maxtaxa för barnomsorgsavgifter.
Bidragets storlek minskar varje år i takt med att taket för maxtaxan höjs. Malmö stads intäktsbortfall från
det minskade statsbidraget täcks dock inte fullt ut av de högre barnomsorgsavgifterna kopplade till den
höjda maxtaxan. Detta till följd av att medelinkomsten hos vårdnadshavarna i Malmö är lägre än i resten
av landet.
Vilka förändringar pågår eller planeras inom nämndens verksamhet som innebär minskade
kostnader eller högre intäkter? Vilken effekt får detta på nämndens behov av kommunbidrag?
Under året planeras avvecklingar av befintliga lokaler innebära lägre kostnader med cirka 9 Mkr. Vidare är
det strategiska och långsiktiga arbetet för att begränsa lokalkostnadernas påverkan på förskolornas
ekonomiska utrymme ett redan pågående arbete.

Förändringsarbetet med huvudsyftet att öka likvärdigheten för barnen i Malmös förskolor har nu fokus på
organiseringen av stödfunktioner. Detta ska leda till optimering av både de ekonomiska och personella
resurserna. Syftet är att anpassa och effektivisera stödfunktionerna både till följd av det minskade
barnantalet i den kommunala verksamheten och de ekonomiska förutsättningarna. De ekonomiska
effekterna är i dagsläget inte kända.
Nämnden arbetar kontinuerligt med att minska sjukfrånvaron och andelen timavlönade medarbetare.
Beräkningar visar att den kortsiktiga ekonomiska effekten blir marginell, däremot så säkerställer arbetet
kontinuiteten och kvaliteten i verksamheten.
Vilka ekonomiska effekter kan uppnås till följd av förändrat arbetssätt / samarbete med andra på
kort och lång sikt?
Inför höstens budgetarbete pågår utöver förändringsarbetet ett antal utredningsuppdrag i syfte att
undersöka möjligheterna att använda tilldelade resurser på ett mer effektivt sätt och stärka likvärdigheten.
En översyn av resursfördelningsmodellen för den kommunala huvudmannen är i en inledande fas. Vidare
pågår en utredning kring måltidsverksamheten både utifrån det gemensamma utvecklingsarbete som pågår
med skolrestauranger inom servicenämnden för förbättringar av stödet till måltidsorganisationen och för
att anpassa kapaciteten i förhållande till antalet barn.
Inom ramen för Malmö stads satsning "+1000arbetsmarknadsanställningar" bidrar förskolenämnden
under 2021 genom att ha servicevärdar i flera förskolor. Detta bidrar till stadens arbete för ett
socioekonomiskt hållbart Malmö. Servicevärdarna utgör dessutom en extra resurs till verksamheten där
syftet är att avlasta personalen på förskolan i de arbetsuppgifter som inte är direkt kopplade till den
pedagogiska verksamheten och/eller till barngruppen. Förskolenämnden har omkring 180 malmöbor
anställda som servicevärdar. För att förskolenämnden fortsättningsvis ska kunna erbjuda dessa personer
en anställning behöver samarbetet med arbetsmarknads- och socialnämnden kunna fortlöpa. I det fall
förskolenämnden själv skulle erbjuda medarbetarna en anställning motsvarar det en bruttokostnad om
cirka 60 Mkr årligen.

Från och med i januari 2022 kommer statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder troligtvis att föras
samman med statsbidraget för mindre barngrupper som ett riktat bidrag mot förskolan. Åtgärden sker
som en del av regeringens arbete med att minska antalet statsbidrag. Arbetet med sammanslagningen är i
ett tidigt skede och kommer att fortgå under 2021. I dagsläget har nämnden inte någon information om
det nya statsbidragets regelverk.
Nämnden gör antagandet att statsbidraget för bättre språkutveckling blir lika stort 2022 som 2021.
Bidragets storlek de kommande åren är däremot mer osäkert.

I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2022 med plan för 2023-2027.

Förskolenämnden har behov av en investeringsram på 30 Mkr under 2022. Nämnden planerar att
investera 8,5 Mkr i inventarier i samband med nybyggnationer. Förbättringar i inne- och utemiljö på
befintliga förskolor bedöms uppgå till 19,5 Mkr. Det omfattar investeringar i brandskydd och larm,
reparationer och standardhöjande underhåll samt förbättringar av befintliga förskolors utemiljöer.
Beloppet inkluderar inte investeringar som genomförs av servicenämnden. Resterande 2,0 Mkr planeras
att användas av utbildningsområdena som erhåller 0,5 Mkr vardera.
Investeringsbeloppen för 2022 och 2023 avviker mot kommunfullmäktiges investeringsplan för
förskolenämnden med -4 Mkr respektive +12 Mkr. Detta beror främst på att projekt skjuts på framtiden,
vilket leder till inköp av inventarier till nya förskolor senareläggs. Under 2022 färdigställs enligt plan tre
förskolor, Kaptenens förskola, Källängens förskola samt Ärtans förskola.
Mellan 2024 och 2027 bedöms nämndens investeringsbehov ligga någorlunda konstant. Under dessa år
planeras totalt nitton förskolor färdigställas, vilket påverkar investeringsvolymen. Det råder dock
osäkerhet kring denna bedömning då budgeteringen för förbättringar i förskolors inne- och utemiljöer
ligger konstant över tidsperioden. Dessutom kan planerade nybyggnationer försenas eller flyttas mellan
åren, vilket påverkar behovet av investeringsramen.
Beståndet av befintliga förskolor blir också äldre, vilket leder till ett ökat renoveringsbehov av det som
ligger utanför fastighetsägarens ansvar. Ventilations- eller bulleråtgärder är exempel på detta, som ofta
föranleds av miljöförvaltningens beslut. Vidare görs insatser för att förbättra säkerheten på förskolorna
även de kommande åren och är fortsättningsvis ett viktigt arbete för nämnden. Byggs förskolor
fortsättningsvis i hög takt tar inventarier vid nybyggnation större del av investeringsvolymen, vilket i sin
tur kan ge mindre utrymme för förbättringar av inne- och utemiljöer i de befintliga förskolorna.

Grundskolenämnden planerar för att undervisa i snitt 41 600 elever i förskoleklass, grundskola,
grundsärskola och fritidshem i kommunala och fristående skolor under 2022. Det är ca 600 elever fler än
genomsnittet i budget 2021.
Dessa elever ska ha en skolplats, behöriga lärare i alla ämnen och en stimulerande lärmiljö som gynnar
elevens lärande och utveckling. Att åstadkomma det för varje elev är grundskolenämndens samt fristående
skolors uppdrag. Grundskoleförvaltningen har effektiva processer för till exempel skolutbyggnad,
rekrytering och systematiskt kvalitetsarbete för alla kommunala grundskolor. Trots det har förvaltningen
betydande utmaningar med att till exempel rekrytera behörig personal till alla skolor och alla elever.
Utifrån grundskolenämndens långsiktiga utmaning att, för de kommunala skolorna, säkra behörig personal
för undervisningen av alla elever samt att styra, leda och utveckla verksamheten så att den fullt ut lever
upp till hela det nationella utbildningsuppdraget arbetar grundskoleförvaltningen kontinuerligt och sedan
flera år tillbaka med två omfattande utvecklande åtaganden som fortsätter under 2022:
•
•

skapa varje elevs bästa skola, genom att förbättra och fördjupa styr- och ledningssystemet
säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen

I varje elevs bästa skola
•
•
•
•

lyckas varje elev
lär varje elev utifrån sina förutsättningar
utvecklar varje elev kunskaper, värden, färdigheter och förmågor för ett aktivt och självständigt liv
har varje elev framtidstro, förmåga och möjlighet att göra egna val

Varje elevs bästa skola är målbilden för och namnet på det tillstånd när alla Malmös skolor fullt ut lever
upp till det nationella utbildningsuppdraget enligt skollag, läroplaner och andra föreskrifter.
Utöver dessa åtaganden prioriterar förvaltningen också övergripande att utveckla undervisningen i
matematik så att den svarar mot alla elevers behov (treårigt utvecklande åtagande) samt att under
innevarande läsår undersöka hur undervisningen i svenska som andra språk kan utvecklas (undersökande
åtagande). Dessa prioriteringar kommer av att matematik är det ämne som alla elever läser där
grundskoleförvaltningens elever har lägst måluppfyllelse samt att svenska som andra språk (som cirka
30 % av eleverna läser) är det ämne med lägst måluppfyllelse. Att utveckla undervisningen och förbättra
elevernas resultat i dessa ämnen är således högt prioriterat och nödvändigt för att möjliggöra att alla elever
lämnar grundskolan med behörighet till gymnasiet.
Elevernas socio-ekonomiska bakgrund har den största förklaringsfaktorn på deras skolresultat. Elever med
lägre utbildade vårdnadshavare har generellt lägre resultat. Malmö har, sedan lång tid tillbaka, en större
andel elever med föräldrar med låg utbildning än riket. Malmö har dessutom en större andel nyanlända
elever. Statistik från Rädda barnen visar att mer än vart fjärde barn i Malmö växer upp i relativ fattigdom.
Det är den högsta siffran i någon svensk kommun. Uppdraget i skolförfattningarna tar inte hänsyn till
elevernas hemförhållanden och förutsättningar utan ställer samma krav på alla skolhuvudmän för alla
elever – alla elever ska nå utbildningens mål och utvecklas så långt som möjligt.
Skolorna i Malmö har således ett omfattande kompensatoriskt uppdrag. Statistik från Kolada visar att trots
att Malmö stad har den högsta andelen barn som växer upp i fattigdom, tilldelas Malmös skolor inte en
högre elevpeng än riksgenomsnittet.
Samtidigt fortsätter andelen elever med kompensatoriska behov att öka i Malmös skolor. Bland annat ökar
behovet av skolplatser i den anpassade skolformen grundsärskola. Grundskoleförvaltningen mottar allt
fler ansökningar till skolformen och arbetar därför intensivt med att anpassa fler lokaler för elever som har
medfödda eller förvärvade funktionsnedsättningar. Detta medför stora konsekvenser för förvaltningens
ekonomi utifrån att denna typ av lärmiljöer kräver stora ytor och är således, relativt övriga skollokaler, dyra

per kvm samt att verksamheten kräver en hög personalbemanning.

Malmö stads tre skolnämnder – förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden – fortsätter genom denna budgetskrivelse sitt gemensamma arbete med att lyfta
fram kritiska utmaningar för barns, ungdomars och vuxnas utbildning i Malmö. Utgångspunkten är att
utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet där alla ska ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet,
oberoende av geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden.
Det är genom utbildning som samhället ger individen bästa möjliga förutsättningar för att självständigt
utforma sitt liv, försörja sig själv och sin familj och bidra till morgondagens samhälle. Det är också så ett
tryggt och inkluderande samhälle skapas. Individernas självständighet och ansvarstagande är inte bara
deras utan hela samhällets bästa möjlighet. Därför behöver Malmö skapa bästa möjliga förutsättningar för
förskole-, grundskole- och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnderna att bedriva det förebyggande och
kompensatoriska uppdrag som nämnderna tilldelats. Förutsättningarna innefattar till exempel resurser,
kompetenser, ledarskap och organisering.
Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden lyfter fram den avgörande betydelsen av att unga och
vuxna Malmöbor fullföljer en gymnasieutbildning. Malmö stads budget 2021 konstaterar också att vägen
till en gymnasieexamen börjar tidigt i utbildningssystemet, och att grunden läggs redan i förskoleåldern.
Enligt skollagen ska alla barn och elever erbjudas en utbildning som tar hänsyn till barnets/elevens behov.
Varje barn och elev ska ges stöd och stimulans så att hen utvecklas så långt som möjligt. Det åligger
därmed de tre skolnämnderna att utveckla en likvärdig verksamhet som har kompetens att stödja,
stimulera och utmana varje barn och elev.
En stor andel av Malmös barn och unga växer upp under socioekonomiskt ansträngda hemförhållanden
vilket gör likvärdigheten till en stor utmaning. Det kompensatoriska uppdraget i Malmös förskolor och
skolor är omfattande. Samtidigt visar förvaltningarnas systematiska kvalitetsarbete, nämndernas
årsanalyser samt stadens hållbarhetsrapport att förutsättningarna för att erbjuda barn och elever likvärdig
utbildning behöver fortsätta utvecklas inom flera områden. Till exempel kan vi konstatera att grundskolan
har en utmaning i att stimulera och utveckla alla elevers kontinuerliga lärande inom framförallt svenska
som andra språk och matematik. Utmaningen med att rusta alla barn och elever med en god språklig
förmåga är lika relevant inom hela utbildningssektorn. Barnens/elevernas språkliga utveckling är
avgörande för deras identitetsutveckling samt grunden för allt övrigt lärande. Grunden till den starka
språkliga utvecklingen läggs, precis som övrigt lärande, i förskolan och behöver följa eleven genom hela
utbildningssystemet. Nämnderna delar dessutom utmaningar utifrån läroplanernas värdegrundsuppdrag,
som behöver systematiskt följas upp och analyseras för att avgöra vilka förbättringsinsatser som behöver
prioriteras.
Utbildning, kompetens, erfarenheter och språkkunskaper varierar bland medarbetarna i stadens förskolor
och skolor. I områden med hög socioekonomisk utsatthet är andelen behöriga förskollärare och lärare
lägre än i områden med låg socioekonomisk utsatthet. Samtidigt har en förskola och skola med god
kvalitet störst betydelse för barn som växer upp med begränsade socioekonomiska villkor. En omfattande
utmaning som förenar utbildningsverksamheten i Malmö är bristen på pedagogiskt utbildad personal. Det
påverkar avsevärt förutsättningarna för en likvärdig utbildning för Malmös barn och unga.
Vårdnadshavarnas utbildningsnivå och elevernas socioekonomiska hemförhållanden är den enskilt
viktigaste strukturella förklaringsfaktorn till elevernas resultat. Dessa skilda hemförhållanden klarar
Malmös skolor, liksom övriga skolor i landet, inte av att kompensera för tillräckligt väl. Skillnaderna
mellan eleverna förstärks dessutom av boende- och skolsegregationen. Detta samtidigt som blandade
studiegrupper och klasser gagnar alla elever. Resultaten i grundskolan får konsekvenser för andelen elever
som blir behöriga till gymnasiet. Det innebär att många elever behöver gå ett introduktionsprogram för att
bli behöriga till ett nationellt gymnasieprogram.
Effekterna av att staden inte i tillräckligt hög grad lyckas hantera det kompensatoriska uppdraget under
förskole- och grundskoletid följer med eleverna till gymnasiet. Elevernas förutsättningar att nå målen i
gymnasieskolan skiljer sig åt både mellan olika program och mellan olika skolor. På

introduktionsprogrammen är genomströmningen låg och allt för få elever når behörighet till nationellt
program inom avsedd tid. I förlängningen leder en låg måluppfyllelse och ett större antal avbrott till att
fler individer utan gymnasieexamen är i behov av åtgärder inom det kommunala aktivitetsansvaret. Detta
ställer också krav på en flexibel vuxenutbildning som kan möta individernas behov av att komplettera sin
utbildning och samtidigt erbjuda alternativa studievägar på en föränderlig arbetsmarknad. Dessa
utmaningar kopplade till måluppfyllelse och progression har förstärkts av coronapandemin, då de elever
som även tidigare varit långt ifrån att nå sina mål i högre grad har påverkats negativt av omställningen till
digital undervisning. Till exempel har andelen avbrott på svenska för invandrare (sfi) ökat liksom tiden
som eleverna behöver för att nå sina mål. Inom gymnasieskolan finns en risk för en negativ utveckling av
kunskapsresultaten och även en negativ påverkan på elevernas hälsa och välbefinnande som riskerar få
konsekvenser även på lång sikt.
En likvärdig utbildning av hög kvalitet är avgörande för att ge varje individ bästa möjliga förutsättningar
för arbete och självförsörjning men även till att bidra till ett demokratiskt och hållbart samhällsbygge.
Skolnämndernas gemensamma ställningstagande är att medvetna och långsiktiga satsningar på
utbildningsverksamheten är nödvändiga och avgörande för en stark och hållbar utveckling. Att investera i
barns, ungas och vuxnas utbildning är att investera i både deras och Malmös framtid.

Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under
2022 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra
förbättringar i den egna verksamheten? Hur kan nämnden bidra till att underlätta måluppfyllelsen
och/ eller minska nettokostnaderna för Malmö stad som helhet?

Nya kursplaner införs i grundskola och grundsärskola
Regeringen har under hösten 2020 beslutat om reviderade kursplaner för grundskolan och grundsärskolan
vilka börjar gälla den 1 juli 2022. Revideringarna genomförs för att skapa bättre likvärdighet och kvalitet
och för att ge bättre förutsättningar för mer tillförlitliga och rättvisande betyg. Det finns inga
övergångsregler, utan kursplanerna börjar att gälla samtidigt för alla årskurser i grundskolan och i
grundsärskolan.
Uppdrag om översyn av timplanen för grundskolan och motsvarande skolformer
Regeringen har beslutat att ge Skolverket i uppdrag att genomföra en översyn av timplanerna för
grundskolan och motsvarande skolformer. Syftet är att skapa en bättre balans mellan undervisningens
innehåll och den undervisningstid som anges i timplanerna. I uppdraget ingår att särskilt titta på hur tiden
för elevens val kan användas för att omfördela undervisningstid. Skolverket föreslår att ämnet elevens val
tas bort och att den tiden fördelas till ämnen och stadier som är i behov av mer reglerad undervisningstid.
Omfördelningen av tid är kopplat till de förändrade kursplanerna. I uppdraget ingår också att överväga om
det finns behov av åtgärder för att fler elever ska läsa ett språk utöver svenska och engelska i grund- och
gymnasieskolan. Motsvarande översyn ska, med nödvändiga anpassningar, även göras för grundsärskolan,
specialskolan och sameskolan.
Skolverket ser över svenskämnena
Regeringen har uppdragit åt Skolverket att göra en bred översyn av svenskämnena via uppdraget Uppdrag
om en bred översyn av svenskämnena. Syftet är att alla elever ska få bättre förutsättningar att utveckla sina
kunskaper i och om ämnet svenska, samt få bättre förutsättningar att nå utbildningens mål. Skärningen
mellan svenskämnena samt målgrupperna för utbildningen ska analyseras och Skolverket ska även föreslå
de implementerings- och fortbildningsinsatser som bedöms vara motiverade, samt en plan för införande.
Uppdraget ska redovisas till utbildningsdepartementet senast den 15 december 2021.
Utredning föreslår tioårig grundskola från 2026
En statlig offentlig utredning har lämnat föreslag på hur en tioårig grundskola kan införas genom att
förskoleklassen görs om till årskurs ett. Syftet är att förbättra kunskapsresultaten genom att eleverna ges
mer undervisning utifrån grundskolans kursplaner och inom den regel- och kompetensmässiga struktur
som grundskolan har. Även de motsvarande obligatoriska skolformerna grundsärskolan, specialskolan och
sameskolan omfattas av utredningen. I maj 2021 redovisades utredningen och följande förslag:
•
•
•
•

Förskoleklassen föreslås upphöra som egen skolform och grundskolan och motsvarande
skolformer utökas med ett år genom en ny första årskurs. Därmed blir grundskolan tioårig,
grundsärskolan tioårig, specialskolan elvaårig och sameskolan sjuårig.
Den garanterade undervisningstiden föreslås utökas med 534 timmar i grundskolan och
motsvande skolformer, vilket motsvarar tre timmar undervisning per skoldag i nya årskurs 1.
De bestämmelser som gäller för behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 1–3 ska gälla för
behörighet att undervisa i grundskolans nya årskurs 1–4.
En förskollärare som har en anställning i förskoleklassen senast den 30 juni 2026 och som enligt

•

gällande bestämmelser är behörig att undervisa i förskoleklassen ska vara behörig att undervisa i
nya årskurs 1 i grundskolan och sameskolan under en övergångsperiod om fem år. I
grundsärskolan omfattar övergångsperioden åtta år.
Skolverket ska ges i uppdrag att i samverkan med lärosäten erbjuda den fortbildning som ska ge
förskollärare, som har minst fem års erfarenhet av arbete i förskoleklassen eller årskurs 1,
behörighet i nya årskurs 1 och 2. Utbildningen bör omfatta 30 högskolepoäng.

Ett lagförslag om att införa tioårig grundskola från och med 2026 kommer att lämnas till riksdagen.
Med start våren 2021 kan även förskollärare i förskoleklass söka till Skolverkets kompetensutvecklande
kurser inom grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning som kan stödja dem inför ett eventuellt
införande av en tioårig grundskola. Kurserna är på 15 högskolepoäng och avser att minska skillnaden
mellan tidigare genomförd förskollärar- och grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass
och grundskolans årskurs 1–3. I nuläget är kurserna inte behörighetsgivande och det har ännu inte
beslutats om och i så fall hur dessa relateras till den fortbildning för förskollärare på 30 högskolepoäng
som Skolverket tillsammans med lärosätena ska ta fram.
Kampen om tiden – mer tid till lärande
I utredningen om mer tid till undervisning har förslag lämnats på hur elever som riskerar att inte bli
behöriga till gymnasieskolans nationella program ska ges bättre förutsättningar att uppnå behörighet
genom åtgärder som innebär att elever får mer tid till undervisning.
Utredningen föreslår bland annat att:
•
•

•
•

Studietid ska erbjudas på alla skolenheter i grundskolan som har elever i årskurserna 4–9 med två
timmar per vecka och elevgrupp, under eller i direkt anslutning till elevernas skoldag.
Huvudmannens skyldighet att erbjuda lovskola ska utvidgas för elever i årskurs 9 med ytterligare
25 timmar på loven under läsårstid. Dock förordar inte utredningen en utvidgning av lovskolan
till att omfatta andra årskurser inom grundskolan, innan en utvärdering av lovskolans verksamhet
har genomförts.
Åtgärderna prioriterad och anpassad timplan implementeras på nytt och följs därefter upp och
utvärderas.
Utredningen konstaterar att Sverige har ett långt sommarlov som snarare bygger på tradition än
på aktuell forskning om elevers lärande. Med utgångspunkt i de underlag som utredningen har
tillgång till förefaller det som att längre skolår och därmed mer undervisningstid skulle kunna
främja alla elevers lärande och välmående och även bidra till ökad likvärdighet. Utredningen pekar
på fördelar med exempelvis treterminssystem där antalet skoldagar inte nödvändigtvis behöver
vara fler än idag, men där läsåret förläggs på ett annat sätt, med kortare studieuppehåll.
Utredningen bedömer att frågan bör utredas vidare.

Stärka skolors elevhälsoarbete - bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven
Den nyligen presenterade statliga utredningen SOU 2021: Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven –
aktivt stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning innefattar flera
förslag på åtgärder för att stärka skolors elevhälsoarbete. Bland annat föreslås att skolans
elevhälsokompetenser kravställs i fråga om antal medarbetare i relation till eleverna. Hur reformen ska
finansieras är utredningen inte tydlig med. En konsekvensanalys i relation till eventuella statsbidrag
behöver därför göras om förslaget går igenom.
Utredning lämnar förslag för stärkt likvärdighet i fritidshemmet
I utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg har ett betänkande presenterats. Betänkandet lämnar
förslag som syftar till att stärka kvaliteten och likvärdigheten i fritidshem och pedagogisk omsorg.
Utredningen föreslår bland annat att:

•
•
•
•
•
•

Skolverket ska ges i uppdrag att ta fram riktmärken för gruppstorlekar i fritidshemmet.
Förtydligande krav om ändamålsenliga lokaler införs.
Skolverket ska ges i uppdrag att utveckla stödmaterial om systematiskt kvalitetsarbete i
fritidshemmet.
Ett etableringsstopp för pedagogisk omsorg införs.
En huvudman inom pedagogisk omsorg ska se till att personalen ges möjlighet till
kompetensutveckling samt pedagogisk handledning.
Varje huvudman inom pedagogisk omsorg ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp,
utveckla och utvärdera verksamheten. Kvalitetsarbetet ska dokumenteras.

I nuläget är det oklart vad som händer med utredningens förslag i riksdagen.
Fler skolbibliotek föreslås ha utbildade bibliotekarier
Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel handlar om att utreda och föreslå åtgärder för att
stärka skolbiblioteken i syfte att ge alla elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,
specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan likvärdig tillgång till skolbibliotek. I
detta ingår även att utreda och föreslå åtgärder för att öka tillgången till skolbibliotek med utbildade
bibliotekarier. Beslut om ny lagstiftning beräknas fattas före valet 2022.
Undervisning om sexualitet, samtycke och relationer ska ske återkommande
För att förbättra kvaliteten och stärka likvärdigheten i undervisningen om sexualitet, samtycke och
relationer har regeringen beslutat om läroplansändringar i det kunskapsområde som i dag kallas sex och
samlevnad. De förstärkta skrivningarna i läroplanerna som regeringen nu har beslutat om betonar bland
annat att undervisningen i detta kunskapsområde ska ske återkommande och bidra till att främja elevernas
hälsa och välbefinnande samt stärka deras förmåga att göra medvetna och självständiga val.
Förändringarna i läroplanerna ska tillämpas från höstterminen 2022 då även de reviderade kursplanerna
för grundskolan börjar gälla.
Nationell plan för trygghet och studiero i skolan går på remiss
I februari 2020 beslutade Regeringskansliet att en utredare skulle biträda utbildningsdepartementet med att
ta fram ett förslag till en nationell plan för skolans arbete med trygghet och studiero och lämna förslag
som säkerställer ett fungerande regelverk inom området. Efter det att uppdraget redovisats har förslagen
beretts vidare. Utbildningsdepartementet skickar nu ut den nationella planen för trygghet och studiero på
remiss.
Den nationella planen innehåller förslag som syftar till att arbetet med trygghet och studiero i skolan ska
förbättras genom en tydligare styrning och en ökad systematik. Exempelvis ska ansvaret för det
förebyggande arbetet inom trygghet och studiero och regleringen av det systematiska kvalitetsarbetet
förtydligas. Huvudmannen ska ha ett tydligare ansvar för klagomålshantering.
I planen finns också förslag för att ytterligare förstärka det förebyggande arbetet, till exempel ska det
tillhandahållas kompetensutveckling för elevassistenter och resurspersonal. Elevernas delaktighet i arbetet
med ordningsreglerna ska säkerställas och hur ordningsreglerna följs ska följas upp. Mobiltelefoner och
annan elektronisk kommunikationsutrustning föreslås endast få användas efter lärarens instruktion när
undervisning pågår.
Slutligen innehåller planen förslag för att öka beredskapen att agera i svåra situationer. Exempelvis ska all
skolpersonal ha allmänna befogenheter för att säkerställa trygghet och studiero, och det ska tas fram stöd
för skolans personal att agera i svåra situationer. Tillfälliga placeringar av elever föreslås också bli enklare
att genomföra.
De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.
Förslag om en ny ANDTS-strategi

Regeringen har föreslagit en förnyad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och
nikotin samt spel om pengar 2021–2025 (ANDTS-strategi). Den nuvarande strategin har löpt ut. Den
förnyade ANDTS-strategin har ett tydligt folkhälso- och barnperspektiv och fokus ligger på prevention
och minskad användning. Strategin föreslår att insatser för att skydda barn och unga mot eget och andras
skadliga bruk av alkohol, narkotika, doping och tobak också utökas att omfatta spel om pengar, så kallad
gaming och gambling. Strategin kommer att utgöra en del av skolans styrdokument. Om den antas, kan en
bredare kompetensinsats behövas för att uppdatera kunskaperna inom skolornas främjande och
förebyggande arbete.
Beslut väntas gällande förslag för minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning
Kommunala huvudmäns möjligheter och handlingsutrymme att vidta åtgärder för att motverka
skolsegregation och främja en allsidig elevsammansättning begränsas av och är inte tydliga i dagens
regelverk. Den nationella utredningen Ökad likvärdighet genom minskad skolsegregation och förbättrad
resurstilldelning (SOU 2020:28) tillsattes för att se vad som krävs för att främja en mer allsidig
sammansättning av elever inom förskolan och grundskolan. Utredningen presenterade sina slutsatser i
april 2020. Dess slutsatser är att det behövs ett större statligt ansvarstagande, skolvalet behöver
reorganiseras, riktade statsbidrag bör omformas till sektorsbidrag, ersättningen till enskilda huvudmän bör
ses över och att mer resurser behöver tillföras för att minska skolsegregationen. Frågan om ett mer
omfattande statligt ansvar för skolans resurser föreslås utredas vidare. Skolverket föreslås få en regional
struktur som bland annat kan arbeta med ett gemensamt skolval. Utredningen föreslår också att krav ska
ställas på att huvudmännen aktivt verkar för en allsidig social sammansättning av elever på sina
skolenheter och att rektor har ansvar för att inom givna ramar verka för allsidig social sammansättning av
undervisningsgrupper. Grundskolenämnden inväntar i nuläget beslut från nationell nivå om vilka av
förslagen som kommer genomföras.
Proposition om tillfällig lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation beslutad
Uppgifter om skolor är helt centrala för att skolsystemet ska fungera. Nu har regeringen beslutat om en
proposition med nya tidsbegränsade sekretessbrytande bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen
för att tillfälligt lösa problemet att uppgifter om skolenheter inte är tillgängliga på samma sätt som tidigare.
Bakgrunden till förslaget är att Statistiska centralbyrån (SCB) har sett över sin tillämpning av offentlighetsoch sekretesslagen och numera bedömer att uppgifter om enskilda huvudmäns verksamhet omfattas av
statistiksekretess. Kammarrätten i Göteborg har i ett antal domar gjort samma bedömning. Detta har
medfört att det nu saknas full tillgång till information på skolenhetsnivå. Det innebär i sin tur bland annat
att elever och vårdnadshavare inte har uppdaterad information inför skolval och att beslutsfattare inte har
tillgång till uppdaterat underlag för att kunna genomföra reformer och fördela resurser till skolan.
I den beslutade propositionen föreslogs därför nya tidsbegränsade bestämmelser i offentlighets- och
sekretesslagen som bryter statistiksekretessen. Syftet är att säkerställa att myndigheter, kommuner och
allmänheten får tillgång till nödvändig information om skolenheter i huvudsak på samma sätt som före
praxisändringen.
Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2021 och upphävs den 1 juli 2023, då en långsiktig lösning beräknas
vara på plats.
Förutsättningar för ett statligt huvudmannaskap för skolan utreds av regeringen
En särskild utredare ska ta fram ett beslutsunderlag som kan skapa förutsättningar för ett statligt
huvudmannaskap för samtliga skolformer utom förskolan och den kommunala vuxenutbildningen.
Utredaren ska bland annat:
• föreslå hur staten kan ta över arbetsgivarskapet för lärare och skolledare och eventuellt övriga
yrkesgrupper i de skolor som i dag drivs av offentliga huvudmän,
• föreslå en finansieringsmodell där staten ansvarar för finansieringen av skolan,
• föreslå hur staten kan ta över ansvaret för ledning av utbildningen och den dagliga driften i de skolor
som i dag drivs av offentliga huvudmän, och
• analysera konsekvenserna för bl.a. det kommunala självstyret, möjligheter till anpassning utifrån lokala
behov och förutsättningar samt möjligheter till ansvarsutkrävande.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2022.
Möjlighet till betyg från årskurs 4
Riksdagen har beslutat om att göra det möjligt för de skolor som vill att sätta betyg från årskurs 4. Beslutet
gäller skolformerna grundskola och grundsärskola. Det är skolans rektor som ska ta beslutet om eventuellt
tidigare betyg men lärare ska ges tillfälle att yttra sig. Ingen av Malmö stads grundskolor har ansökt om att
få införa betyg från årskurs 4 inom angiven ansökningstid inför läsår 2021/2022.
Ökad kvalitet på lärarutbildningen och fler lärare i skolan
I utbildningsdepartementets promemoria Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan ochpunkt 56 i
den sakpolitiska överenskommelsen i det s.k. januariavtalet framgår att lärarutbildningen ska reformeras.
Kraven på utbildningen ska skärpas och fler lärarledda timmar införas. Kopplingen mellan teori och
praktik ska stärkas och fokus på metodiken ska öka. Alla studenter ska fullgöra en så stor del som möjligt
av sin verksamhetsförlagda utbildning vid en övningsskola eller övningsförskola. Förutsättningarna för
akademiker att välja läraryrket ska underlättas. Längden på den kompletterande pedagogiska utbildningen
(KPU) ska kortas ned, och studietakten ska höjas. Därutöver ska möjligheterna att jobba på en skola och
studera till lärare parallellt förbättras. Samtliga författningsförslag föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021
men tillämpas först från och med årsskiftet 2021/2022. Reformerna kommer innebära en del förändringar
för förvaltningen, bland annat gällande VFU-samordning samt några av de kompetensförsörjningsprojekt
förvaltningen driver där medarbetare ges möjlighet att kombinera studier med arbete på skola.
Nytt centralt läraravtal – HÖK21 – tecknat
I april 2021 tecknades en ny central huvudöverenskommelse mellan Sveriges Kommuner och regioner
(SKR) /Sobona och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Avtalet gäller under en
fyraårsperiod från den 1 april 2021 och efterträder det tidigare HÖK-18 avtalet. Det nya avtalet stipulerar
ett fördjupat och gemensamt ansvarstagande mellan parterna och har ett starkt fokus på
arbetsorganisation, arbetstid, lön, arbetsmiljö samt strategisk kompetensförsörjning.
Ny föreskrift om arbetsanpassning beslutad
Arbetsmiljöverket har fattat beslut om en ny föreskrift om arbetsanpassning som börjar gälla den 1 juni
2021. Föreskriften gör det tydligare än tidigare att arbetsgivaren ska anpassa arbetsmiljön och på så vis
bidra till medarbetarens återgång till arbete. Anpassningarna gäller både den fysiska och den
organisatoriska eller sociala arbetsmiljön. För förvaltningen innebär föreskriften ett utvecklat arbetssätt
genom att arbetsanpassning mer ska inkluderas i det systematiska arbetsmiljöarbetet och ett behov av att
utbilda HR-medarbetare och chefer.
Tillfälliga regler för skolor förlängs för att ge lärare och elever tid till undervisning
Covid-19-pandemins effekter på samhället och skolan kommer att leva kvar efter att smittspridningen har
avstannat och skolorna kan vara öppna som vanligt igen. För att ge huvudmän bättre förutsättningar att ge
elever den utbildning de har rätt till har regeringen beslutat att förlänga den tillfälliga förordning som
möjliggör vissa undantag från skollagen till och med den 31 juli 2022.
Förordningen, som regeringen beslutade våren 2020, innehåller bland annat bestämmelser som ger
huvudmännen möjlighet att organisera undervisningen på annat sätt och vid andra tidpunkter än vad som
annars är möjligt enligt skollagen. Förordningen skulle ursprungligen ha gällt till den 30 juni 2021, men
giltighetstiden förlängs nu ytterligare drygt ett år.

Arbetsmarknadsanställningar kräver planering och samordning
Enligt beslut i kommunfullmäktige ska alla förvaltningar i Malmö stad bidra till att fler medborgare som
står utanför arbetsmarknaden får en meningsfull sysselsättning. Under 2021 kommer drygt 335
arbetsmarknadsanställningar placeras på grundskoleförvaltningen och dessa medarbetares tjänstgöring
fortsätter minst under första halvåret 2022. För grundskolenämndens verksamheter innebär beslutet ökade
insatser och resurser för planering och samordning från HR-avdelningen men framförallt från
verksamheternas chefer med chefsansvar för extra medarbetare samt handledarresurser i verksamheten.
Kostnader för extra introduktionsutbildning, arbetsutrustning och eventuella arbetskläder kan fortsatt

förekomma under 2022.

Styra och leda för medborgare och brukare
Malmö stad som helhet skulle behöva tydliggöra organisationens och uppdragets fokus gentemot brukare
och medborgare. Att hela organisationen och alla dess delar arbetar för att möta Malmöbornas behov och
rättigheter kan inte nog betonas. Genom att omsätta ett tydlig fokus på brukare och medborgare skulle
Malmö stad ytterligare utveckla service och tjänster så att de möter hela Malmös behov.
För att kommunens uppdrag ska kunna förverkligas behöver staden utveckla ett systemsynsätt i styrning
och ledning av verksamheten. Kommunfullmäktiges målsättningar är inte i sig tillräckliga för att de ska
uppnås. Medarbetarnas kompetens och motivation, stadens organisering och ledarskap, arbetssätt och
samverkan inom alla delar, resursfördelning, kommunikation samt inte minst verksamhetens kultur är lika
viktiga som tydliga mål för att Malmö stad ska nå resultat. Staden behöver utveckla en styrning och
ledning som har effekt på verksamheten så att den lever upp till uppdraget gentemot Malmöborna.
Mer sammanhållen styrning mot stadens gemensamma mål
Inför budgetåret 2020 förändrades Malmö stads målstruktur. Agenda 2030 integrerades i stadens
målarbete med avsikt att stärka långsiktigheten och skapa bättre förutsättningar för staden att kraftsamla
kring gemensamma mål. Nuvarande KF-mål gäller till mandatperiodens slut 2022 och i samband med en
ny mandatperiod ska staden också sätta upp nya, långsiktiga mål. De nya målstrukturen har medfört
förändringar för både nämndens arbete och för stadens arbete centralt. Mycket av det gemensamma
arbetet är nytt och arbetsmodeller är under utveckling.
Dessutom har stadens ambitioner kring hållbarhet och mänskliga rättigheter lett till ett ökat antal ärenden
inom områdena hållbarhet och rättigheter (t ex budgetuppdrag, andra KF-uppdrag om sex- och
samlevnadsundervisning, hedersfrågor, antisemitism och barn som tolkar). Arbetet kring likvärdighet,
demokrati, barnets rättigheter, jämställdhet och anti-diskriminering är en fundamental del av
grundskolenämndens ordinarie uppdrag utifrån det nationella utbildningsuppdraget och dessa perspektiv
behöver genomgående genomsyra allt utvecklingsarbete inom nämndens verksamheter.
För få till den kraftsamling som den nya målstrukturen syftar till skulle arbetet framöver gynnas av en
tydligare prioritering, styrning och samordning kring de gemensamma målen. Stadens gemensamma arbete
– och därmed Malmöborna – skulle gynnas av att alla styrsignaler går i linje med de gemensamma målen,
istället för att ske i separata stuprör.
Även grundskolenämnden kan behöva prioritera kring vilka stadsövergripande initiativ som ger mervärde
för nämnden utifrån verksamhetens kärnuppdrag. Nämnden behöver ta höjd för arbetet med att svara
mot stadskontorets olika förfrågningar i planeringen framöver.
Samverkan för barn och unga behöver prioriteras och finansieras
Trygga och likvärdiga uppväxtvillkor för barn och unga är en omfattande utmaning för staden.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen konstaterar att oroanmälningar om barn och unga ökar i
snabbare takt än utvecklingen av antalet personer i åldersgruppen. Malmö stads nämnder ska verka för att
öka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer i barns och ungas livsmiljöer. Detta med utgångspunkt i ett av
kommunfullmäktiges mål för mandatperioden. Uppdrag i budget som kopplar till tidiga insatser för barn
och unga bör riktas till samtliga nämnder vars verksamhet är berörd och kan bidra i arbetet.
I arbetet med att säkra likvärdiga förutsättningar och uppväxtvillkor behöver förebyggande och tidiga
insatser kring barn och unga prioriteras och ges på den arena där barnet/ den unge befinner sig. Detta för

att använda samhällets resurser på bästa sätt och undvika mer kostsamma insatser längre fram.
Nämnderna är överens om att strukturerade och tydliga former för samverkan mellan nämnderna kring
barns och ungdomars behov är en viktig förutsättning för tidiga insatser. I Malmö har denna strukturerade
samverkan byggts upp och de senaste åren utvecklats genom Samverkan för barn och unga i Malmö (SBUM).
Denna samverkansgrupp har representanter från flera berörda nämnder, polisen och Region Skåne.
För att tidigare kunna upptäcka och ge stöd till de barn och unga som behöver det krävs att tidiga och
samordnade insatser prioriteras och att resurser avsätts för det gemensamma arbetet. Sveriges Kommuner
och Regioner, SKR, har identifierat gemensam finansiering som en av framgångsfaktorerna i arbetet med
tidiga insatser. Nämnderna ser ett behov av en gemensam finansiering för att ytterligare stärka
förutsättningarna för arbetet. Statsbidrag såsom satsningen på sociala insatser i utsatta områden, som utgår
ifrån Socialstyrelsen, skulle exempelvis kunna användas för en sådan gemensam finansiering.
För att ytterligare stärka arbetet med tidiga insatser genomför nämnderna ett projekt tillsammans med
Region Skåne och polisen – Trygga barnet. Målet är att utveckla och införa en modell som bygger på och
omfattar gemensamt synsätt, arbetssätt och verktyg för samverkan kring barn och unga. Arbetssättet
inspireras av Backa barnet, som utvecklats i Ystad kommun med den så kallade Skottlandsmodellen som
förlaga. Projektet är en del i Socialstyrelsens och Skolverkets satsning på brottsförebyggande tidiga
samordnade insatser och pågår under åren 2021 till 2023.
Stadsgemensam samverkan fungerar oftast mycket bra
Grundskoleförvaltningens samverkan med övriga förvaltningar fungerar mycket väl i de allra flesta fall.
Samverkan styrs av gemensamt fokus gentemot brukare och medborgare. I fråga om lokalplanering och
lokalförsörjning ser dock grundskoleförvaltningen fortsatt behov av effektiviseringar och ökat kundfokus.
En mer ändamålsenlig lokalförsörjningsprocess skulle medföra kostnadsbesparingar för staden som
helhet.

Här besvarar nämnden följande frågeställning:
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom
nämnden framöver? Beskriv även förändrade arbetssätt och/eller samarbete med andra som leder
till förbättrad kvalitet och/eller minskade kostnader.

Varje elevs bästa skola skapas av alla medarbetare – tillsammans
Varje elevs bästa skola är grundskoleförvaltningens mest omfattande och prioriterade
utvecklingsarbete/åtagande som berör alla delar av organisationen och alla medarbetare. I varje elevs bästa
skola
o
o
o
o

lyckas varje elev
lär varje elev utifrån sina förutsättningar
utvecklar varje elev kunskaper, värden, färdigheter och förmågor för ett aktivt och
självständigt liv
har varje elev framtidstro, förmåga och möjlighet att göra egna val

I varje elevs bästa skola uppfylls skolförfattningarnas avsikter och mål. Här uppfylls grundskolenämndens
mål om måluppfyllelse och likvärdighet. Här skapas en hållbar utveckling.
Förvaltningsledningen har antagit grundskoleförvaltningens strategiska ramverk för varje elevs bästa skola.
Ramverket pekar, utifrån forskningen om effektiva skolsystem, ut gemensam riktning och övergripande
långsiktigt tillvägagångssätt för medarbetare, skolor och förvaltningen som helhet. Riktningen anges som
fyra VAD:
o
o
o
o

Vår gemensamma riktning styr prioriteringar och beslut
Vårt ledarskap ger resultat och effekter för våra elever
Vårt kvalitets- och förbättringsarbete baseras på data och evidens
Vi fördjupar vårt lärande systematiskt och tillsammans

De fyra VAD:en definierar vad alla medarbetare i grundskoleförvaltningen gör och att vi gör det
tillsammans. VAD:en konkretiseras i HUR på tre nivåer – medarbetare på skolor, skolledningar och
förvaltningsledning/stab. HUR:en beskriver operativa och strategiska handlingar. Genom dessa handlingar
levandegör medarbetarna ramverket. Så skapar vi varje elevs bästa skola.
Det strategiska ramverket är en del i grundskoleförvaltningens styr- och ledningssystem. Det skapar
samsyn och sammanhang, tydliggör ansvar och relation mellan olika nivåer och funktioner och stödjer ett
kontinuerligt lärande och förbättringsarbete. Ramverket tar sin grund i internationell och nationell
forskning om framgångsrika skolsystem och betonar särskilt det som är relevant för Malmös grundskolor.
Tack vare det strategiska ramverkets sammanfattning av de viktigaste arbetssätten och förhållningssättet
som forskningen om effektiva skolsystem tydliggör att medarbetare, skolor och huvudman behöver anta,
har grundskoleförvaltningen definierat hur vi behöver arbeta. Därifrån är det ett omfattande och krävande
steg att verkställa förhållningsätt och arbetssätt i praktiken –hos alla medarbetare och i hela
organisationen. Utvecklingsarbetet för varje elevs bästa skola befinner sig nu i fasen där fokus är att varje
medarbetare ska verkställa ramverkets intentioner i praktisk handling. För att det ska ske är varje
medarbetares förståelse för syftet med varje elevs bästa skola, vad det ska leda till och vad som krävs för
att komma dit avgörande. För att utveckla dessa insikter och kunskaper behöver varje medarbetare –
enskilt och tillsammans med kollegor – på djupet sätta sig in i ramverkets förhållningssätt och arbetssätt
och vad de betyder för det egna arbetet. För varje medarbetare, liksom för organisationen som helhet,
handlar det om att förstå, att kunna och att vilja. Varje medarbetares, varje arbetslags och varje skolas
förståelse, kunskap och vilja är fundamentet för arbetet. Alla medarbetare är avgörande, såväl medarbetare
som arbetar elevnära som de som arbetar med att skapa förutsättningar för elevarbetet.

Utvecklingsarbetets fokus – att införa och befästa det utvecklade arbets- och förhållningssättet – behöver
fortgå. Arbetet inriktas mot att införa och befästa de strukturer, processer och metoder som medarbetare,
skolor och förvaltning har utvecklat. Denna del av arbetet – implementeringsfasen – är en av de viktigaste
och svåraste i varje utvecklingsarbete. Erfarenheter visar att det är lätt att släppa taget, att tro att framtagna
processer sitter och att tänka att arbetet är i hamn. Då riskerar förhållningssätt och arbetssätt att inte sätta
sig i organisationen och att inte göra någon skillnad för medarbetare och verksamhet. Det misstaget ska
grundskoleförvaltningen undvika. Förvaltningen kommer därför de kommande åren att ha stort fokus på
att implementera – införa, befästa och skapa vana – de strukturer, processer och metoder som utvecklats.
Vidare kommer förvaltningen återkommande följa upp hur arbetet går och vad vi lär av det. Uppföljning
är ett av de viktigaste verktygen i en implementeringsfas. Att återkommande och systematiskt återkomma
till en fråga eller ett arbetssätt är en god garant för att se till att det sker, och möjliggör lärande och
eventuella justeringar utifrån lärdomarna.
Grundskoleförvaltningen är på väg mot varje elevs bästa skola, det krävs ännu mycket arbete och tydligt
fokus i hela organisationen för att alla Malmös skolor ska bli varje elevs bästa.
Utvecklar matematikundervisningen långsiktigt
För att säkerställa att all matematikundervisning utgå från hela läroplanen – ämnets syfte, centralt innehåll
och kunskapskrav –, tar utgångspunkt i elevernas förkunskaper samt är inriktad på elevernas kontinuerliga
kunskapsutveckling bedriver grundskoleförvaltningen det treåriga utvecklingsarbetet/åtagandet
Matematikundervisning för alla.
Grundskoleförvaltningen arbetar förvaltningsövergripande och systematiskt med att verka för att alla
undervisande lärare har den kompetens som krävs, att alla lärare kontinuerligt utvecklar sin egen
undervisning kollegialt och kollektivt tillsammans med ämneslaget och att rektor är drivande i att
organisera och leda detta arbete.
Åtagandet verkar också för att rektor kontinuerligt följer upp undervisningen och dess resultat samt att
förvaltningen följer upp att rektor organiserar, skapar förutsättningar för och följer upp det kontinuerliga
kollektiva och kollegiala arbetet inom ämneslagen för matematik och vilket resultat det leder till.
Parallellt arbetar åtagandet med att grundskoleförvaltningen genomgående driver att matematik är viktigt,
intressant, roligt och möjligt för alla att lära och behärska.
Utvecklingsarbetet syftar till en samlad kompetens- och organisationsutveckling som ska ge långsiktiga
effekter på lärares undervisningsskicklighet och elevers matematikkunskaper.
Undersöker vad som behöver förbättras inom undervisningen av svenska som andraspråk
Grundskoleförvaltningen har identifierat att svenska som andraspråk är det skolämne som elever har lägst
resultat i. Därför genomför förvaltningen ett undersökande åtagande som ska undersöka varför
undervisningen inte lyckas stimulera alla elever till att nå målen och vad som kan och behöver göras inom
undervisningen för att den ska svara mot alla elevers behov. Det undersökande åtagandet ”Likvärdighet
och utvecklande undervisning i svenska som andraspråk” avslutas under höstterminen 2021. Därefter tar
förvaltningen ställning ett eventuellt fortsatt arbete med att utveckla undervisningen. Se även avsnittet
”Skolverket ser över svenskämnena” under rubriken ”Nationella beslut påverkar nämndens uppdrag”
ovan.
Implementerar nya kursplaner i grundskola och grundsärskola
Nya kursplaner införs i grundskolan och grundsärskolan inför läsårsstart 2022. Implementeringen av de
nya kursplanerna samordnas förvaltningsgemensamt under perioden 2021–2023. Införandet involverar all
pedagogisk personal på skolorna och pedagogiskt stödjande personal på förvaltningsnivå.
Grundskoleförvaltningens handlingsplan för implementeringen innefattar elva steg med tillhörande
aktiviteter och tar sin ansats i Skolverkets förslag till arbetsgång för implementering av de ändrade
kursplanerna. Bland annat ska kompetensutvecklingsinsatser för förtrogenhet med kursplanerna, samt

översyn av rutiner och verktyg för bedömning och betygsättning utifrån de nya kunskapskraven
genomföras. Ytterligare ett av stegen är att ta fram forum för att skapa förutsättningar för, samt
genomföra kollegial samverkan mellan grundskola och grundsärskola.
Öka tillgängligheten till elevhälsan
Skolans elevhälsouppdrag är organiserat i ett tvärprofessionellt elevhälsoteam på varje skola under ledning
av rektor. Dessutom stödjer huvudmannen skolornas elevhälsoarbete genom centrala elevhälsan, vars
uppdrag är att främja likvärdig elevhälsa i alla Malmö stads grundskolor utifrån lagkrav, identifierade
utvecklingsområden och pågående utvecklingsinsatser. Den lokala elevhälsan utgör grunden för
elevhälsouppdraget och ska vara bemannad och organiserad på ett sätt som möter elevunderlagets
förutsättningar och behov. Antalet elever i Malmös grundskolor har ökat kraftigt de senaste åren.
Elevunderlaget bedöms vara komplext och behovet av stödjande och utvecklande insatser för rätten till
likvärdig utbildning är därför stort. Förstärkt bemanning på enskilda skolor har gett goda resultat liksom
strategisk förstärkning på central nivå. Elevhälsan bedöms idag vara underdimensionerad och behöver
därför stärkas ytterligare för att möta elevhälsouppdragets förutsättningar och behov. Särskild hänsyn bör
tas till skolor som inom ramen för sin enhet bedriver högspecialiserad verksamhet, så som grundsärskola
och autismverksamhet. Inom dessa verksamheter finns ett stort behov av att förstärka
elevhälsoorganisationen för att alla elevers rätt till likvärdig elevhälsa ska kunna säkerställas.
Förstärka förutsättningarna för digitaliserat elevhälsoarbete
Implementeringen av det digitala systemstödet Prorenata till stöd för elevhälsoteamens samlade
dokumentation och kommunikation pågår men har visat sig vara större och mer komplicerat än förväntat
och därigenom bedöms befintliga resurser vara otillräckliga för att säkerställa långsiktig drift och säkerhet.
Bristande likvärdighet i skolornas lokala elevhälsoarbete samt variationer mellan skolornas generella
digitala mognad bidrar till osäkerheten och den nya bedömningen. Antalet användare inom
elevhälsoorganisationen överstiger det förväntade. Dessutom kommer en stor del av användarna av den
gemensamma dokumentationsytan att vara sällananvändare med varierande grad av digital mognad. Det
ökar behovet av användarsupport. Gränssnitten mellan Prorenata och angränsande digitala systemstöd
behöver förstärkas för att säkerställa en samlad elevhälsa till stöd för elevers lärande, hälsa och utveckling.
Förebygga postpandemisk elevhälsoskuld
En pandemi är en stor genomgripande samhällsutmaning som påverkar såväl barn, unga som vuxna.
Skolan är för många elever en trygg och välkänd plats som bidrar till att upprätthålla rutiner och
förebygger stress och otrygghet. Det är en förväntad reaktion, både hos barn och vuxna, att reagera på en
genomgripande förändring som påverkar vardagliga rutiner. Att kunna möta elever i en utmanande
situation så som en pandemi bygger på ett systematiskt elevhälsoarbete med tydliga uppdrag, roller och
rutiner. Elevhälsan har under den pågående pandemin varit tillgänglig för elever och vårdnadshavare som
behöver stöd eller hjälp, oavsett om undervisningen skett på plats i skolan eller via fjärr- och
distansundervisning. Särskild hänsyn har tagits till elever med förhöjd sårbarhet. I kölvattnet efter
pandemin kan dock ett uppdämt behov av stödjande och utvecklande insatser visa sig. Särskild
uppmärksamhet behöver därför riktas bland annat mot elever i riskzon för psykisk ohälsa och omfattande
skolfrånvaro.
Förebygger social utsatthet och kriminalitet
En förvaltningsövergripande modell, Trygga barnet, för tidiga och samordnande insatser i syfte att
förebygga social utsatthet och kriminalitet bland barn och unga i utsatta områden provas nu ut i samarbete
med pilotverksamheter inom barnhälsovård, förskola, skola och socialtjänst. Modellen syftar till att tidigt
identifiera barn och unga i riskzon och genom insatser i samverkan stärka befintligt stöd i organisatoriska
mellanrum. Om pilotförsöket faller väl ut är modellen tänkt att kunna skalas upp för att omfatta fler
verksamheter.
Pilotprojekt ”Trygghet och studiero” testar nytt arbetssätt

Inom pilotprojektet ”Trygghet och studiero” testar grundskoleförvaltningen ett forskningsbaserat och
beprövat arbetssätt för att främja trygghet och studiero samt motverka kränkningar och trakasserier i
Malmös grundskolor. Syftet är att utveckla ett samlat kvalitetssäkrat material och kompetensutveckling till
skolorna. Vidare planerar grundskoleförvaltningen ta fram och implementera en gemensam mall för
skolornas plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
Studie- och yrkesvägledningen förstärks för elevernas motivation
För att underlätta övergångar mellan olika skolformer, har grundskoleförvaltningen genomfört
kartläggning, nätverkande och kompetensutveckling inom studie- och yrkesvägledningen. Dessa insatser
framhålls även i forskningsstudier som ett viktigt område i arbetet med elevernas motivation,
måluppfyllelse och etablering på arbetsmarknaden. Grundskoleförvaltningen behöver utifrån
kartläggningens slutsatser förstärka budget och bemanning för att ytterligare förbättra vägledningen och
stödja och motivera eleverna.
Ökat antal ansökningar till skolformen grundsärskola
Antalet ansökningar till den anpassade skolformen grundsärskola ökar. Ansökningsprocessen är
omfattande och innefattar flera elevhälsoprofessioner, på såväl lokal nivå som på huvudmannanivå, för att
säkerställa lagkrav och elevers rätt till likvärdig utbildning. Utredningskapaciteten är för närvarande
begränsad med hänsyn till det ökande elevunderlaget och behöver därför säkerställas för att vidmakthålla
god kvalitet i beslutsprocessen.
Förnyad HBTQ-certifiering från RFSL 2022–2024
Obligatoriska elevhälsan inom grundskoleförvaltningen är HBTQ-certifierad genom RFSL sedan 2019.
Det har bidragit till att främja en öppen och inkluderande miljö till stöd för elevers lärande, hälsa och
utveckling. Verksamheten avser förlänga certifieringen ytterligare tre år, vilket innebär att verksamheten
ytterligare höjer sin kompetens i HBTQ-frågor och att det bedrivs ett systematiskt arbete med normer,
kopplat till kön och sexualitet.
Elevantalet fortsätter att öka
Grundskoleförvaltningen ser en fortsatt ökning av antalet individer i åldersgruppen 6 - 15 år, men den är
något lägre än tidigare år. Antalet folkbokförda elever beräknas öka med ca 1 300 under de kommande
fem åren. Utöver folkbokförda elever beräknas att det tillkommer cirka 50 - 100 asylsökande årligen. Det
ökade antalet elever innebär behov av tre nya medelstora skolor, kommunala eller fristående. Det kommer
att finnas behov av flera lärartjänster, i kommunal eller fristående verksamhet, samt av att ersätta avgångar
av lärare. Då det tillkommer cirka 600 - 800 nyanlända elever årligen finns också behov av att anställa
lärare för studiehandledning på modersmål och modersmålsundervisning.

Diagram utifrån befolkningsprognos maj 2021 (KS 210609 § 210, STK 2021-219)

Prognostisering av antalet nyanlända elever från 2022 och framåt
Hela samhället påverkas av Coronapandemin och antalet nyanlända elever som ska skolplaceras har
kraftigt minskat. Antalet nyanlända som kommit 2021 fram till och med vecka 20 är 251 elever vilket ska
jämföras med 209 elever 2020 och 332 elever år 2019.
Migrationsverket sänker prognosen för hur många som väntas söka asyl i Sverige 2021. Verket bedömer
samtidigt att möjligheten att resa till Sverige kommer att förbättras under och efter sommaren och då
kommer antalet ansökningar successivt att öka till de nivåer Sverige såg innan pandemin. En snabb ökning
kan ske när restriktionerna lättas. Denna osäkerhet gör det svårt att planera verksamhetsvolymen inför
2022.
Fortsatt utbyggnad till följd av demografisk ökning
Förvaltningen fortsätter arbetet med att skapa platser för ett växande antal elever. Förvaltningen arbetar
med att ta fram ny lokalbehovsplan som beskriver de lokalbehov nämnden har under perioden 2021–
2031. Bedömningen är att platsutbyggnaden behöver överstiga den prognosticerade demografiska
utvecklingen för att möjliggöra ökad flexibilitet och handlingsutrymme. Ett större antal nya platser än den
demografiska utvecklingen möjliggör de omlokaliseringar som krävs för att kunna utföra åtgärder för att
nå myndighetskraven, säkerställa god lärmiljö och säkra långsiktig platstillgång för att bland annat hantera
oförutsedda händelser.
Geografisk obalans och behovet av ökad transparens i bostadsutbyggnaden
Utbyggnaden av samhällsservicen sker i huvudsak utifrån de utbyggnadsområden som
stadsbyggnadskontoret pekat ut i bland annat Översiktsplan för Malmö stad. Ett utbyggnadsområde kan ta
många år att färdigställa samtidigt som det finns ett behov att tidigt planera för och ta i bruk ny
samhällsservice så som förskola och grundskola. Detta innebär i många fall att antalet skolplatser som
beläggs i nybyggda områden kan vara låg under många år och medan bostäderna runt om kring skolan
byggs.
Samtidigt ökar antalet invånare med barn i grundskoleåldern i den redan byggda och täta staden genom
bland annat generationsväxling och inflyttning av barnfamiljer. Detta innebär att det råder en uppenbar
brist på platser i den redan byggda staden där de befintliga skolplatserna är belagda och få nya
lokaliseringsmöjligheter finns medan det finns lediga platser i utbyggnadsområdena initialt. Denna typ av
geografisk obalans som råder i utbyggnaden kan innebära att staden inte fullt ut kan erbjuda skola nära
hemmet. Detta ställer stora krav på utbyggnadsplaneringen långsiktigt och skolplaceringarna inför varje
läsår. Mot bakgrund av detta bedömer grundskoleförvaltningen att större transparens i
bostadsutbyggnaden krävs genom utökad och bättre samordning mellan beställande förvaltningar så som
grundskoleförvaltningen och de tekniska förvaltningarna.
Möjligheten till fortsatt förtätning bedöms minska
De senaste årens elevtillväxt har medfört en kraftig förtätning på många skolor. Det påverkar såväl
elevernas lärmiljö och arbetsmiljö som medarbetarnas arbetsmiljö. Grundskoleförvaltningen ser en
tendens till att förtätningsmöjligheterna blir allt mer begränsade och kommer adressera detta i kommande
lokalbehovsplan för perioden 2021–2031. En konsekvens av att fler elever vistas i skollokalerna är att
slitage och driftkostnader kan komma att öka samtidigt som möjligheten att ta in fler än enstaka elever per
klass har minskat. Förtätningspotentialen är således så låg att grundskoleförvaltningen inte kan genomföra
några reella utökningar av befintliga skolorganisationer, exempelvis fler paralleller i en befintlig skola.
Ökat behov av högspecialiserade lärmiljöer
Grundskoleförvaltningen ser en ökad efterfrågan på högspecialiserade lärmiljöer. Denna typ av lärmiljöer
som återfinns inom bland annat särskoleverksamheten ska enligt riktlinjer inom grundskoleförvaltningen
placeras i åldersadekvata skolorganisationer. Grundskoleförvaltningen kommer därför med ökad intensitet
anpassa lokaler för elever som har medfödda eller förvärvade funktionsnedsättningar. Detta sker bland

annat genom att redan i utbyggnadsplaneringen beställa grundskolor med en kombination av skollokaler
utifrån lokalprogrammet och lokaler som erbjuder högspecialiserad lärmiljö för specifika målgrupper av
elever. Detta medför stora konsekvenser för förvaltningens ekonomi då denna typ av lärmiljöer kräver
stora ytor och är således, relativt övriga skollokaler, dyra per kvm.
Mot bakgrund av ovanstående har grundskoleförvaltningen lagt beställning på ny modern särskola på
Lindängeskolan till en kostnad av runt 100 MSEK och både inne- och utemiljöer kommer anpassas utifrån
grundsärskolans behov. Skolan beräknas vara färdig runt 2023–24 och har plats till 70 elever. Därutöver
pågår flera särskilda anpassningar av befintliga lokaler för att möta lokalbehovet för elever i särskolan.
Riskerar förseningar till följd av spridningen av Covid-19
Förvaltningen har aviserats om att det fortsatt finns en ökad risk att en del lokalprojekt kan komma att
påverkas av de åtgärder som fortsatt vidtas i samhället och omvärlden för att minimera spridningen av
coronaviruset Covid-19. Detta genom uteblivna eller försenade materielleveranser. Därför har
förvaltningen förstärkt uppföljningen av de projekt som kan komma att påverkas och planerar för
beredskap i händelse av förseningar. Även ekonomin kan komma att påverkas negativt om tillfälliga
platser måste tillskapas skyndsamt i händelse av förseningar.
Saknar kompensation för hyresökningar som följer på ventilationsåtgärder
Hyreskostnaden för ny- eller ombyggda skolor är betydligt högre än genomsnittshyran för
grundskolenämndens befintliga lokaler. Nämnden erhåller en utökad demografikompensation för de
ökade kostnaderna som uppkommer vid ny- och ombyggnation när det gäller nya skolplatser i relation till
befolkningsökningen. Däremot får grundskolenämnden inte någon kompensation för de ökade
hyreskostnader som uppkommer när ventilationsstandarden i gamla skolor förbättras som en följd av
myndighetskrav.
Ventilationsåtgärderna som genomförs på flera grundskolor är omfattande och kostsamma. Dessa
åtgärder medför även ökade kostnader i form av skolskjuts och andra byggåtgärder som görs i samband
med att ventilationen förbättras. Under arbetet med åtgärderna tas nya grundskoleplatser i anspråk,
eftersom skolverksamheten behöver omlokaliseras till andra skolor under ombyggnaden. Cirka 15
grundskolor har redan genomgått ombyggnation och varit föremål för omlokalisering de senaste åren.
Ytterligare tre grundskolor fram till 2024 kommer att påverkas av omlokaliseringar. Förvaltningen arbetar
aktivt med att optimera flyttkedjorna för att hålla nere kostnaderna.
Avgörande att säkra kompetensförsörjningen
Befolkningsprognosen visar att tillväxten av barn i skolåldrarna väntas fortsätta de närmaste åren, och
Malmö är en region där elevökningen är extra hög. Parallellt råder en nationell lärarbrist där
lärarutbildningarna inte förmår utbilda i takt med behoven samtidigt som stora lärargrupper uppnår
pensionsålder. Arbetsmarknaden blir mer rörlig, studenter blir klar med sin utbildning allt senare i livet
och många medarbetare är mer benägna att byta både arbetsgivare och yrke idag än tidigare. Inte bara
lärare i grundskola och fritidshem utan även skolledare och medarbetare inom elevhälsan, framför allt
skolsköterskor, är svårrekryterade yrkesgrupper. Brist på utbildad personal har stor inverkan på
förutsättningarna att bedriva och utveckla en kvalitativ verksamhet.
Grundskoleförvaltningen kommer därför fortsatt bedriva ett prioriterat arbete med kompetensförsörjning
som ett av förvaltningens utvecklande åtaganden. Förvaltningens strategier handlar dels om åtgärder för
att öka andelen legitimerade lärare, dels om åtgärder för att utveckla organisation och arbetssätt så att
kompetens används på bästa sätt. Kompetensförsörjningsperspektivet vävs in i andra processer,
exempelvis hanteringen av verksamhetsförlagd utbildning, VFU, där Malmö behöver ligga i framkant och
erbjuda en professionell verksamhet på alla skolor så att studenter vill fortsätta arbeta i staden efter sin
examen. Förvaltningens insatser och satsningar verkar på både kort och lång sikt och utgår från Malmös
lokala behov. Omvärldens förutsättningar förändras ständigt och ett exempel på det är pandemin som
medfört en hög arbetslöshet bland unga vuxna vilket påverkat riktningen på kommande
kompetensförsörjningsinsatser. Strategin är att pröva många och nya vägar och för detta krävs en väl
fungerande styrning och ledning från huvudmannen i samarbete med förvaltningens skolor.

Följande befintliga delprojekt inom åtagandet kompetensförsörjning beräknas fortsätta under 2022:
o
o
o
o
o
o
o
o

Uppdragsutbildning behörighet i fritidshem
Bli behörig på arbetstid
VFU i Malmö stads grundskolor
Nyanlända lärare
Arbetsintegrerad lärarutbildning
Tillvarata kompetens inom Vikariebanken
Locka arbetssökande ungdomar till läraryrket
Ytterligare kompletterande kompetenser

Driver partsgemensamt utvecklingsarbete med fokus på arbetsmiljö och arbetsorganisation
Utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv kommer grundskoleförvaltningen de kommande åren att
arbeta aktivt med bemanning, arbetstidernas förläggning och schemafrågor. Det partsgemensamma
projektet ”HÖK 18” har pågått sedan 2019 och fokuserar på områdena arbetsmiljö, arbetsorganisation,
arbetstid och bemanning med fokus lärare. Projektet avslutas under 2021 men flertalet av de åtgärder som
arbetet resulterat i kommer ha bäring under de närmsta åren. I april 2021 tecknade centrala parter en ny
huvudöverenskommelse (HÖK21) och med avstamp i det pågående partsgemensamma utvecklingsarbetet
behöver förvaltningen under 2022 koppla på även det nya avtalets intentioner i detta arbete.
Under 2022 kommer förvaltningen i samverkan med fackliga representanter även att arbeta med
utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet som en förutsättning för att skapa varje elevs bästa skola.
Därav kommer kompetensutvecklingsinsatser behövas inom det systematiskt arbetsmiljöarbete generellt
men med ett särskilt fokus på förebyggande arbete för att motverka risker såsom hög arbetsbelastning och
hot och våld. Största andelen händelser där personal utsätts för hot och våld kan knytas till de
högspecialiserade lärmiljöerna, så som grundsärskola och autismverksamheter, varpå stöd behöver riktas i
synnerhet till dessa verksamheter.
IT-stöd stärker bemanningsplaneringen
Ett bra och enhetligt IT-stöd för bemanningsplanering är en förutsättning för att förvaltningen ska kunna
arbeta proaktivt inom områdena arbetstid och bemanningsplanering. Ett gemensamt och
verksamhetsanpassat IT-stöd underlättar bemanningsplaneringen på skolnivå och möjliggör för
förvaltningen att få en helhetsbild. Utredning pågår kring vilket/vilka IT-stöd som bäst passar
förvaltningens behov. Malmö stad har köpt in ett nytt IT-system Medvind som ska stödja i
bemanningsplaneringen inklusive hantering av korttidsbemanning. Systemet pilottestas under 2021 och
beroende på utfallet av pilotprojektet kommer grundskoleförvaltningen troligen att involveras under 2022.
Marknadskrafter och förändrade statsbidrag påverkar lönestrukturen
Den nationella lärarbristen medför att löneutvecklingen för lärare fortsätter ligga på en hög nivå. Både den
10:e percentilen och medellönen har drivits upp till nivåer som är över förvaltningens målbild. Ett ökat
statsbidrag till förstelärare samt indraget statsbidrag för rektorer på utvalda utanförskapsskolor 2020 har
snedställt förvaltningens lönestruktur mellan yrkesgrupper. Arbetet med lönestrukturella förändringar
kommer behöva fortsätta under 2022. Att förändra rådande lönestruktur är ett långsiktigt arbete som
kommer att medföra kostnader som överstiger den kompensation som förvaltningen får i stadens
resursfördelning.
Arbetet mot högre studier behöver inledas tidigare enligt MUVAH
Malmöungdomars väg till arbete genom högre utbildning (MUVAH) är en kunskapsallians mellan Malmö
stad och Malmö universitet. MUVAH initierades 2014 med utgångspunkt i Malmökommissionens
rekommendationer. Grundskoleförvaltningens samverkan med Malmö universitet syftar till att öka
Malmöungdomars inträde på arbetsmarknaden, att få fler ungdomar från underrepresenterade grupper att
välja högre utbildning samt att öka förståelsen för utbildningsvalen hos Malmös unga.
Inom MUVAH har Malmö universitet och Malmö stad kartlagt befintliga insatser och konstaterat att de
flesta aktiviteter sker sent under ungdomarnas studietid, ofta i slutet av gymnasiet. MUVAH-gruppen
arbetar nu utifrån tesen att insatser måste ske mycket tidigare, för att högre studier ska upplevas som en

möjlighet för fler unga.
InnoCarnival Skåne utmanar elever att tänka globalt
InnoCarnival Skåne är ett regionalt skolprojekt som drivs av Malmö stad genom Pedagogisk Inspiration.
Genom projektet får elever från samtliga skånska kommuner möjlighet att lära mer om FN:s 17 globala
mål och utveckla egna innovationer som svar på både globala och lokala utmaningar. Nästa
innovationskarneval, som avslutar projektomgången 21/22, sker i samband med ICLEI:s världskongress i
Malmö. (ICLEI samlar städer som verkar för hållbar utveckling i sin världskongress i Malmö våren 2022.)
Arrangemanget planeras tillsammans med stadskontoret.
Skolinspektionens regelbundna tillsyn och regelbundna kvalitetsgranskning kan påverka arbetet
framåt
Under läsåret 2019/2020 påbörjade Skolinspektionen både regelbunden tillsyn och regelbunden
kvalitetsgranskning i 22 av Malmös skolor. Sedan höstterminen 2019 har alla utom fem skolor
inspekterats. Skolinspektionen meddelade i september 2020 att resterande tre skolors kvalitetsgranskning
samt den planerade tillsynen på huvudmannanivå av fritidshemmen ställs in på grund av pandemin. De två
skolor som fått tillsynen uppskjuten fick tillsynen omvandlad till en digital riktad tillsyn som genomfördes
under slutet av höstterminen 2020 och början av vårterminen 2021. Förvaltningen har därefter tagit del av
samtliga 19 beslut. De vanligaste föreläggandena skolorna fått är inom områdena extra anpassningar och
särskilt stöd samt trygghet och studiero. Alla skolor utom två har hittills godkänts av Skolinspektionen och
resterande två skolor ska inkomma med svar på sina förelägganden i augusti respektive september 2021.
Skolinspektionen har under vårterminen 2021 har genomfört en ny enkätomgång av enkäter till elever,
vårdnadshavare samt pedagogisk personal i nämndens verksamheter. Skolinspektionens enkäter
genomförs i enlighet med myndighetens instruktioner året innan en förnyad omgång av regelbunden
tillsyn och regelbunden kvalitetsgranskning inleds hos en skolhuvudman, och utgör ett av flera underlag i
myndighetens risk- och väsentlighetsanalys inför tillsyn/kvalitetsgranskning. Detta innebär att Malmö stad
som skolhuvudman och förvaltningens skolverksamheter står inför förnyad tillsyn/granskning under
2022.
Både Skolinspektionens regelbundna tillsyn samt andra tillsynsärenden på individnivå och övriga
myndighetsärenden visar på ett fortsatt behov av utvecklingsinsatser inom förvaltningen, och ställer bland
annat krav på att förvaltningens stödfunktioner i än högre grad kan stödja både skolor och huvudman.
Utvecklar gemensam forskningsmiljö med universitet
För de tre skolförvaltningarnas räkning har Pedagogisk inspiration tillsammans med Malmö universitet
påbörjat uppbyggnaden av en gemensam forskningsmiljö med bland annat gemensamma seminarier med
inslag från de tre förvaltningarnas verksamheter.
Ett ytterligare exempel på forskningssamarbete är samarbetet med Lunds universitet kring
barnkonventionen. Det förväntas ge kunskap kring hur verksamheten uppfattar, bemöter och förhåller sig
till barn och elever som personer.
Ger Pedagogisk Inspiration nytt uppdrag
De tre skolförvaltningarna tar fram ett nytt uppdrag för det gemensamma arbetet inom Pedagogisk
Inspiration. Skolförvaltningarna planerar gemensamt för en ny uppdragsperiod för Pedagogisk Inspiration
2022 – 2025.
Arbetet utifrån kommunfullmäktiges uppdrag fortgår
Grundskoleförvaltningen arbetar med de av kommunfullmäktige tilldelade uppdragen som arbetet mot
hedersförtryck, förbättring av sex- och samlevnadsundervisningen och att motverka antisemitism. En
handbok för skolornas sex- och samlevnadsundervisning är under framtagande på Komin. Utbredningen
och omfattningen av antisemitismen i skolorna är kartlagd och grundskoleförvaltningen arbetar nu

tillsammans med gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen med att ta fram en handlingsplan för det
fortsatta arbetet.
Erbjuder fristående skolor samordning inom Söka skola 2022
I januari 2022 kommer grundskoleförvaltningen genomföra den femte upplagan av Söka skola inför
förskoleklass och årskurs 7. I samband med Söka skola 2022 kommer cirka 6000 elever bjudas in och inför
aktuell ansökningsperiod kommer förvaltningen genomföra informationsinsatser för att underlätta
processen för vårdnadshavarna. Vårdnadshavare för de inbjudna eleverna kommer få en
informationsbroschyr hemskickad. Den som inte kan ansöka via grundskoleförvaltningens digitala kanaler
eller som har frågor under ansökningsperioden kan få hjälp på tre fysiska platser i staden.
För de elever som vill byta skola erbjuder förvaltningen en skolbytesperiod per termin, och för de elever
som flyttar inom kommunen under löpande termin erbjuder förvaltningen möjligheten att ansöka om
skolbyte vid flytt inom Malmö.
Den nya IT-plattformen för skolplaceringar Mitt Skolval har implementerats i förvaltningen under 2021.
IT-plattformen kommer under 2022 att möjliggöra en effektivare handläggning, ökad servicenivå för
vårdnadshavare och en större beredskap att möta de förändringar i omvärlden som ofta uppstår i samband
med placeringsarbetet.
Inför Söka skola 2022 kommer förvaltningen erbjuda kommunens friskolor att samordna sina
placeringsprocesser med grundskoleförvaltningens. Detta möjliggörs via Mitt Skolval som har stöd för
denna typ av samordning. IT-verktyget används framgångsrikt i liknande processer i flera kommuner
sedan tidigare. En samordning har många fördelar, till exempel genom att så kallade dubbelplaceringar
undviks samt genom bättre planeringsförutsättningar för såväl fristående som kommunala skolor.
Effektiviserar inom skolskjutsområdet
Förvaltningen har under 2021 fortsatt att identifiera behov av samordning och utveckling inom
skolskjutsområdet, till exempel genom att öka kvaliteten i handläggningen och förbättra informationen till
vårdnadshavarna. Via samarbete med kontaktcenter har tillgängligheten ökat för vårdnadshavare som
önskar en personlig kontakt med en kommunvägledare eller skolskjutshandläggare. Under 2021 har arbete
också pågått med att effektivisera processer såsom att automatisera hanteringen av det kostnadsfria
busskortet för elever i årskurs 7-9 med mer än fyra km till skolan, att ha en gemensam tillgång till
skolskjutsuppgifter i förvaltningens skolskjutssystem och att skolskjutstaxi administreras digitalt hos
upphandlad leverantör. Skolskjutssamordnaren arbetar systematiskt med att höja kunskapen om skolskjuts
i förvaltningen med målet att få till en ökad samverkan runt skolskjutsfrågor. Den övergripande
målsättningen här är att underlätta för skolorna.
Under 2022 kommer förvaltningen fortsätta att arbeta med kvalitetshöjning för vårdnadshavare,
kunskapshöjning och ökad samverkan i skolskjutsfrågor inom förvaltningen. Dessutom kommer
upphandling förberedas under året av såväl skolskjutsbussar som skolskjutstaxi och
skolskjutssystem/handläggarstöd.
Upphandlar nytt verksamhetssystem för stadens hantering av allmänna handlingar
Projekt TILL-IT kravhantering är ett projekt inom ramen för stadens gemensamma dokument- och
ärendehantering. Projekt TILL-IT handlar om att upphandla och införa ett nytt verksamhetssystem för
stadens hantering av allmänna handlingar. Bakgrunden är att nuvarande avtal går ut i oktober 2023 och
innan dess ska staden ha genomfört kravhantering, upphandling, implementering och bredinförande av
det nya verksamhetssystemet. Projektet går under 2021 in i upphandlingsprocessen.
Effektivisering via administrativt stöd till skolorna
Kostnaderna för den centrala administrationen inklusive myndighetshanteringen har minskat från 5,0
procent av de totala intäkterna 2014 till 4,2 procent i budget 2021.
Tydliggör kanaler för internkommunikation
Chefers och medarbetares uppfattningar om hur verksamheten styrs och leds har stor betydelse. En

transparent organisation erbjuder insyn som bidrar till både ökad förståelse och delaktighet. Därför är
internkommunikationen viktig. Då grundskoleförvaltningen är en stor organisation och
informationsflödena är omfattande är en bra struktur på flöden avgörande. Under 2021 har en översyn av
de interna kommunikationskanalerna gjorts. Slutsatsen av arbetet har lett till ett tydliggörande vilka kanaler
som ska användas när förvaltningsledning och staber kommunicerar med chefer och medarbetare. Under
2022 ska dessa kanaler befästas.
I Malmö stad ska intranätet Komin vara den huvudsakliga kanalen för intern kommunikation. Många
chefer på grundskoleförvaltningen upplever att det är svårt att hitta på Komin. Grundskoleförvaltningen
hörsammar detta och jobbar dagligen med att fortsätta bygga upp och bygga om sidor för att underlätta
för chefer och medarbetare. Förvaltningen arbetar också med stadens centrala Kominredaktion för att
grundskolans behov på Komin ska beaktas.
Utbildar i webbtillgänglighet
Kraven på tillgänglighet framgår i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (2019:1948). Lagen
genomför EU:s så kallade webbtillgänglighetsdirektiv. Det betyder att informationen i digitala kanaler ska
vara tillgänglig. Exempel på detta är att dokumenten ska vara skrivna i klarspråk och i rätt formatmallar
och att filmer ska vara tillgänglighetsanpassade. För att grundskoleförvaltningen ska leva upp till lagkrav
har skolornas webbredaktörer samt tjänstepersoner på staberna utbildats. Arbetet behöver fortsätta under
2022.
Fortsätter stötta skolorna i arbetet med digitala kanaler
Bilden av Malmös skolor påverkar exempelvis vårdnadshavares val av skola och förvaltningens förmåga
att attrahera lärare och andra medarbetare. Det är därför viktigt att ge en positiv, enhetlig och nyanserad
bild av Malmö stads skolor. Detta görs bland annat genom att förvaltningen stöttar skolorna i deras arbete
med de digitala kanalerna som t ex skolsidorna på malmo.se och konton på sociala medier. Under
kommande år ska riktlinjerna för hur skolorna jobbar med sociala medier ses över och uppdateras.
Går över från QlikView till Qlik Sense
Malmö stad har beslutat att avsluta sin licens för visualiseringsverktyget QlikView. QlikViewapplikationerna har istället migrerats över till det nya visualiseringsverktyget Qlik Sense. Applikationerna är
under 2021 under lansering, och det finns nu och framöver ett stort behov av utbildningsinsatser, som
behöver riktas mot såväl samtliga skolor som mot övriga delar av förvaltningen. Nyhet under våren 2021
är appen Skolnyckeltal. I denna app visualiseras data på skola som lägsta nivå. Här visas bland mycket
annat skolornas strukturersättningsindex, skolornas avvikelse mot förväntade betygsresultat
(grundläggande gymnasiebehörighet), socio-ekonomi, myndighetsärenden (t ex kränkande behandling) och
hur eleverna väljer att studera vidare på gymnasiet.
Personuppgiftshantering blir allt mer omfattande
Malmö stad och grundskoleförvaltningen behöver i allt större omfattning hantera korrekt regelefterlevnad
av personuppgifter som en konsekvens av GDPR. Schrems II-domen som bland annat förtydligar
personuppgiftsöverföringar till tredje land, medför att grundskoleförvaltningen behöver säkerställa
hanteringen av de digitala verktyg som behövs för att stödja elevers utveckling mot målen i läroplanerna.
Tidigare är detta något som till stora delar har hanterats av varje enskild skola. Framöver kommer arbetet
att innefatta dels att ta fram en övergripande finansieringsmodell, dels en samordnad drift av de digitala
verktygen.
Digitaliseringen av skolans verksamhet fortsätter
För att möta kraven i ”Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet” avseende likvärdig
tillgång och användning behöver grundskoleförvaltningen kontinuerligt uppdatera hårdvara för WiFinätverken såsom switchar och accesspunkter på skolorna.
För att förbättra förutsättningarna för likvärdighet och öka måluppfyllelsen arbetar
grundskoleförvaltningen med att förstärka skolornas digitala mognad genom att aktivt arbeta med att alla
skolor ska certifieras som en digital skola. Kriterier för detta arbete anges i grundskoleförvaltningens

”Handlingsplan för att stödja grundskolans digitaliseringsprocess – Varje elevs bästa skola – Digital
certifiering”. Denna plan är ett led i att möta den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet och
”Det digitala Malmö - Program för Malmö stads digitalisering 2017–2022”. I den nationella
digitaliseringsstrategin lyfts följande målområde fram som nödvändiga:
1. digital kompetens för alla i skolväsendet
2. likvärdig tillgång och användning
3. forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter
Framöver behöver grundskoleförvaltningen anskaffa datorer och digitala enheter för motsvarande
ca 20 Mkr årligen de kommande åren för att kompensera skolorna enligt principen 50% central
finansiering, samt digitala verktyg för läs- och skrivutveckling och administrativa systemstöd för
motsvarande ca 13 Mkr årligen. Denna kostnad inkluderar inte en eventuell satsning på centralt
upphandlade digitala läromedel.
Digitaliseringen av de nationella proven kommer innebära stora utmaningar och kostnader för
grundskoleförvaltningen. Utmaningarna består av två delar, dels att bygga en digital struktur för
kontogenerering av elevkonto som kräver en hög grad av säkerhet, dels att utrusta personal med smarta
telefoner så att de kan auktorisera sig digitalt för att kunna hantera och administrera proven. Syftet med att
digitalisera de nationella proven är att göra dem säkrare och att lätta på arbetsbördan för verksamhet och
lärare som hanterar dessa. Det nationella införandet av digitala nationella prov var planerat till 2023. På
grund av Schrems II-domen försenas införandet med omkring 1,5–2,5 år. Anpassningar av
provplattformen behöver göras för att den ska kunna leva upp till kraven i EU:s dataskyddsförordning.
Skolverket planerar presentera en mer detaljerad tidsplan under hösten 2021 med stöd för
förberedelsearbetet för huvudmän och skolor.
Uppgraderar med ny modern systemmiljö
Grundskoleförvaltningen står inför en omfattande uppgradering av äldre systemstöd för
elevadministration, planering, pedagogisk verksamhet och bibliotekssystem. Uppgraderingen kommer att
medföra en betydande kostnadsökning. Nyutveckling av produkter är kostsamma vilket visar sig både i
priser och i nya avtalskonstruktioner, där företagen tar helhetsansvar för sin produkt och underhåller den i
egen produktionsmiljö. Vid en etablering av ny systemmiljö kommer också krav att ställas på
behörighetsåtkomst och tillgång till smarta telefoner i tjänsten för pedagogisk personal.

Malmös skolor är billigare än genomsnittet för storstäderna
Nettokostnaden för en elev i grundskolan i Malmö är lägre än storstädernas genomsnitt. Malmös
kostnadsutveckling har ökat med 11,3 % mellan 2016 och 2020, vilket är högre än den genomsnittliga
utvecklingen för storstäderna som är 9,7 %.

Källa: Kolada

Nettokostnad grundskola åk 1-9, kr/elev (U15013) Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för
mer information. Kommunens samtliga kostnader för grundskola åk 1-9 minus intäkter dividerat med genomsnittligt antal
inskrivna elever år t-1 och år t som var folkbokförd i kommunen. Källa: SCB och SKR.
Sveriges kommuner och regioner, SKR, har tagit fram ett nyckeltal som visar skillnaden mellan
kommunens verkliga kostnad för grundskola och en referenskostnad som baseras på kommunens
strukturella kostnader. Tabellerna nedan visar värden i procent och i miljoner kronor. Negativa värden
visar lägre kostnadsläge än förväntat.
Av tabellerna nedan framgår att grundskoleförvaltningens nettokostnad är 0,1 % lägre än förväntat med
hänsyn till Malmös demografiska struktur. I kronor räknat är avvikelsen 6 Mkr.

Källa: Kolada

Källa Kolada

Nettokostnadsavvikelse grundskola F-9, (%) (N15001)
Avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för grundskola inkl. förskoleklass, kr/inv. Nettokostnad är
bruttokostnad minus bruttointäkt. Referenskostnaden bygger på nettokostnaden för grundskola och förskoleklass i riket,
andel 6–15-åringar i kommunen, barn med utländsk bakgrund samt antaganden om merkostnader för små skolor och
skolskjuts. Därutöver tillkommer del av standardkostnaderna från delmodellerna löner, bebyggelsestruktur och
befolkningsutveckling. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre
kostnadsläge än statistiskt förväntat. Källa: SKR.
Malmös elever har högre meritvärde än kommungenomsnittet
Malmös skolors meritvärde 2020 – 224,6 – var högre än det genomsnittliga meritvärdet i Sverige men
under storstädernas genomsnitt (använder fjolårets resultat för att kunna jämföra nationellt). Kostnaden
per betygspoäng är lägre i Malmös kommunala skolor jämfört med genomsnittet i landet och genomsnittet
i storstäderna. SKR och SCB har tagit fram ett utvecklingsnyckeltal där hänsyn tas till kommunens
socioekonomiska struktur i jämförelse mot faktiskt meritvärde. Malmös meritvärde 2020 var 8,3 poäng
högre än förväntat utifrån tillgängliga resurser.

Statistiken nedan gäller tidigare läsår eftersom det för dessa finns jämförande nationell statistik.
I tabellerna nedan visas meritvärden för kommunala skolor, kostnaden per betygspoäng samt avvikelse
från förväntat meritvärde.

Källa: Kolada

Källa: Kolada

Elever i år 9 genomsnittligt meritvärde kommunala skolor (modellberäknat värde) (U15458)
Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Modellberäknade värden för
genomsnittligt meritvärde har tagits fram av SKL i en regressionsmodell där kommunerna jämförs med övriga kommuner och
där hänsyn tagits till behov av ekonomiskt bistånd, nyinvandrade elever (0–4 år), föräldrars utbildningsnivå, kön samt
fr.o.m. 2017 andel elever med okänd bakgrund. Avser elever i kommunala skolor i kommunen oavsett var de är
folkbokförda. Källa: SKR och SCB.
Malmö sätter resurserna i klassrummet
En viktig orsak till grundskoleförvaltningens framgångsrika utveckling är att förvaltningen har
koncentrerat största möjliga resurser till skolorna så att de kan användas i arbetet närmast eleverna.
Tabellen nedan visar utvecklingen av resurserna som har använts för undervisning i Malmö.

Kostnad för undervisning i kommunal grundskola åk 1-9. kr/elev

Källa:Kolada
Resurserna som används till undervisning har ökat med 13,6 % mellan åren 2016 och 2020. Det ska
jämföras med de totala nettokostnaderna som har ökat med 11,3 % under motsvarande period. En allt
större andel av förvaltningens totala resurser läggs på undervisning.
Sammanfattningsvis har Malmös skolor bedrivit skolverksamheten på ett allt mer effektivt sätt med ett
elevresultat som överträffat det förväntade med hänsyn till Malmös socioekonomiska struktur. En del av
förklaringen till resultatförbättringen antas vara att en större del resurserna har riktats till undervisning.
Malmöeleverna delar på färre lärare
Malmös lärartäthet är 12,4 elever per lärare omräknat till heltidstjänster. Malmös lärartäthet är högre än
andra storstäders men lägre än rikets genomsnitt. Lärartätheten är bibehållen jämfört med 2019. Om
Malmös lärartäthet skulle förbättras så att den motsvarar riksgenomsnittet, skulle cirka 240 nya
lärartjänster på heltid behöva inrättas utöver nuvarande lärartäthet i årskurs 1 - 9. Tabellen nedan visar
antalet elever per lärare omräknat till årsarbetare i kommunal grundskola.

Källa: Kolada
Andelen lärare med lärarlegitimation är lägre i Malmös kommunala skolor jämfört med storstäderna samt
riket. Svårigheten att rekrytera lärare utgör ett stort hinder. Tabellen nedan visar andelen lärare med
lärarlegitimation omräknat till heltidstjänster.

Källa: Kolada
Malmöelevernas föräldrar har lägre utbildningsnivå än storstädernas
Vårdnadshavarnas utbildningsnivå visar det enskilt största sambandet med elevernas skolprestationer.
Elever med högutbildade föräldrar presterar avsevärt bättre i skolan än elever vars föräldrar har lägre
utbildning. 57 % av eleverna i Malmös kommunala grundskolor hade föräldrar med eftergymnasial
utbildning läsåret 2019/2020. Genomsnittet i storstäderna var 65 % motsvarande period.
Malmö har en större andel nyanlända elever än riket
Under de senaste åren har grundskoleförvaltningen skrivit in, kartlagt och introducerat drygt 1 000
nyanlända elever årligen. Malmö skiljer sig från den genomsnittliga kommunen i Sverige och storstäderna
genom en större andel nyinvandrade elever och elever med utländsk bakgrund. Se tabellen nedan.
Den högre andelen nyinvandrade elever kräver att en större andel av resurserna används för stöd till
eleverna i form av till exempel modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål.
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Nyinvandrade elever i grundskola år 1-9, hemkommun, andel (%) (N15901)
Antal nyinvandrade elever folkbokförda i kommunen inskrivna i grundskolan dividerat med antal elever folkbokförda i
kommunen inskrivna i grundskolan. Nyinvandrade är elever som har kommit till Sverige under de senaste 4 åren. De har
inte bott i Sverige eller gått i svensk skola tidigare.

Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•
•

Vilka förändringar som innebär ökade kostnader eller lägre intäkter kommer att påverka
nämndens verksamhet 2022? Vilken effekt får detta på nämndens behov av kommunbidrag?
Vilka förändringar pågår eller planeras inom nämndens verksamhet som innebär minskade
kostnader eller högre intäkter? Vilken effekt får detta på nämndens behov av kommunbidrag?
Vilka ekonomiska effekter kan uppnås till följd av förändrat arbetssätt / samarbete med andra på
kort och lång sikt?

Extra ersättningar och statsbidrag försvinner 2022
Från och med april 2020 har staten ersatt för ökade sjuklönekostnader med anledning av coronapandemin.
Detta har inneburit en förstärkning av grundskoleförvaltningens ekonomi i form av ökade intäkter med 58
miljoner kr 2020 och 32 miljoner kr 2021. Förvaltningen har tagit in vikarier i samband med sjukdom men
kostnadsökningen har inte motsvarat storleksordningen på intäkterna. Härmed kommer en obalans att
uppstå inför 2022.
Det statliga stödet till skolväsendet har förstärkts tillfälligt med totalt en miljard kronor för år 2021. Av
detta erhöll Malmö stad drygt 31 miljoner kronor. Syftet med tillskottet var att bidra till att kommunerna,
trots den pågående pandemin, skulle säkerställa att alla barn och elever fick den utbildning de har rätt till.
Eftersom stödet betraktades som ett generellt statsbidrag beslutade kommunfullmäktige om en
kommunbidragsjustering så att de tre skolnämnderna kunde ta del av stödet. Grundskolenämnden erhöll
därmed en kommunbidragsjustering med 15 103 tkr för budgetåret 2021. Grundskolenämnden beslutade
att fördela medlen till verksamheten genom att en engångsutbetalning gjordes. Engångsbeloppet utgick
under 2021 för elever, som var bosatta i Malmö och som var inskrivna i förskoleklass, grundskola och
grundsärskola i kommunal och fristående/enskild verksamhet. Dessa medel har inneburit en förstärkning
och eftersom den försvinner 2022 innebär det en obalans för skolorna.
Elevantalet i grundsärskolan ökar
I samband med ekonomisk prognos 2021 ser grundskoleförvaltningen att trenden med att antalet elever i
grundsärskola ökar i förhållande till budget fortsätter. Beräknat årsgenomsnitt 2021 uppgår till 496 vilket
är 45 fler jämfört med budget. Denna avvikelse är en effekt av flera saker. Förvaltningen ser att 6-åringar
som tillhör skolformen grundsärskola i allt större utsträckning kommer ett år tidigare till
grundskoleförvaltningen. Tidigare gick dessa elever kvar ytterligare ett år i förskolan då förskoleklass inte
finns inom skolformen grundsärskola. Vidare ser grundskoleförvaltningen en ökad inflyttning som
förklaras av att andra kommuner inte har skolformen grundsärskola och då väljer familjer att flytta till
Malmö. Dessutom är andelen grundsärskoleelever högre bland nyanlända. Eftersom
genomsnittskostnaden är högre för en elev inom skolformen grundsärskola påverkar det förvaltningens
genomsnittskostnad. Grundskoleförvaltningen ser en kostnadsökning motsvarande 18 miljoner kr.
Tillgängligheten för alla elever behöver förstärkas
Elevhälsan har under den pågående pandemin varit tillgänglig för elever och vårdnadshavare som behöver
stöd eller hjälp, oavsett om undervisningen skett på plats i skolan eller via fjärr- och distansundervisning.
Särskild hänsyn har tagits till elever med förhöjd sårbarhet. I kölvattnet efter pandemin kan dock ett
uppdämt behov av stödjande och utvecklande insatser visa sig och särskild uppmärksamhet behöver
därför riktas bland annat mot elever i riskzon för psykisk ohälsa och omfattande skolfrånvaro.
Grundskoleförvaltningen ser ett ökat behov av kompetens att möta elever i behov av särskilt stöd, i
synnerhet elever inom autismspektra. Skolorna behöver öka sin tillgänglighet – pedagogisk, fysisk och
social – för alla elever. I fall det inte görs tillräckligt, leder det till att förvaltningen behöver etablera fler
externa särskilda undervisningsgrupper, så kallade su-grupper.
Trots extra satsningar på elevhälsa de senare åren ligger Malmö lägre än övriga jämförbara kommuner.

Extra tilldelade medel har använts för att göra nya satsningar, såsom flexteam, lotsteam, lärarresurs,
skyddat boende mm. Förstärkningar inom befintlig central elevhälsa såsom inom centrala specialistteamet,
psykologteamet eller den centrala medicinska elevhälsan har inte utökats i samma omfattning som
elevvolymerna förändrats. Tabellen nedan visar kostnaden för kommunal elevhälsa i jämförelse med andra
kommuner. Om Malmö ska komma upp i en kostnad som motsvarar genomsnittet för alla kommuner
innebär det att kommunbidraget behöver förstärkas med ca 20 Mkr.

Källa: Kolada
Osäkerhet om elevvolymer i pandemins spår
På grund av pandemin och stängda gränser runt om i världen under 2020 och 2021 har antalet nyanlända
elever minskat i omfattning. För 2021 skapades, på grund av färre nyanlända i förhållande till 2020, ett
ekonomiskt utrymme på 12,7 miljoner kronor. Detta utrymme har gett möjlighet att kompensera skolorna
för pris- och löneökningar trots att förvaltningen fått effektiviseringskrav. Osäkerhet råder om antalet
nyanlända återigen kommer att öka när gränserna öppnar. Om en ökning sker måste utrymme skapas för
en utökad budgetram för nyanlända elever.
Sammansättningen yngre respektive äldre elever har förändrats på senare år. Vidare kan det eventuellt ha
uppstått en minskning av behovet av fritidshem i samband med att flera vårdnadshavare har arbetat
hemifrån under coronapandemin. Dessa parametrar sammantaget gör att den minskade
fritidshemsvolymen har skapat ett ekonomiskt utrymme. Antalet elever i fritidshem prognostiseras bli 229
färre än budget 2021. Under årets första fyra månader var andelen barn i fritidshem 59,5 %. För helåret
beräknas andelen barn i fritidshem till 60,5 %. Utfallet föregående år var 60,9 %. Minskningen motsvarar
4,8 miljoner kronor.
Lärarbehörighet och statliga krav driver kostnader
Grundskoleförvaltningen arbetar aktivt med att öka behörigheten hos lärarna. Detta görs bl a genom att
förvaltningen köper externa utbildningsplatser. Inför 2022 kommer helårseffekten av kostnaden för dessa,
uppgå till 5 Mkr.
Staten har infört obligatorisk förskoleklass, krav på lovskola samt infört obligatorisk praktisk
arbetslivsorientering (prao). De generella statsbidragen som var avsedda för att kompensera för dessa
verksamheter har aldrig täckt de verkliga kostnaderna.
Vårdnadshavarnas utbildningsnivå och elevernas socioekonomiska hemförhållanden är den enskilt
viktigaste strukturella förklaringsfaktorn till elevernas resultat. Dessa skilda hemförhållanden klarar
Malmös skolor, liksom övriga skolor i landet, inte av att kompensera för tillräckligt väl. Skillnaderna
mellan eleverna förstärks dessutom av boende- och skolsegregationen. Detta samtidigt som blandade
studiegrupper och klasser gagnar alla elever.

Under pandemin har förvaltningen sett ökade kostnader för digitaliseringen. För tillfället pågår även en
upphandling av stadens elevsystem vilket kan komma att leda till ökade kostnader.
Ökat ärendeflöde på kontaktcenter
Antalet ärenden från grundskoleförvaltningen som hanteras hos Malmö stads kontaktcenter har ökat
under 2021. Uppskattningen är att grundskoleförvaltningens andel av antalet ärenden kommer att öka från
4 procent till mellan 7 - 10 procent på årsbasis.
Grundskoleförvaltningen ser att fler vårdnadshavare får hjälp och service och att kvaliteten i samtalen har
höjts sedan grundskoleförvaltningen inledde det utökade samarbetet med kontaktcentret. Det pågår ett
gemensamt systematiskt kvalitetsarbete mellan grundskoleförvaltningens skolplaceringsenhet och
kontaktcentret för att minimera antalet samtal dvs hela tiden leta efter förbättringspotential. En anledning
till att antalet ärenden ökar, och därmed kostnaderna, är att grundskoleförvaltningen inte har möjlighet att
tillhandahålla skolplatser exakt där föräldrar vill ha plats.
Hur stor kostnaden för hanteringen av grundskoleförvaltningens ärenden inom kontaktcentret blir 2022 är
svår att beräkna i dagsläget eftersom dels bemanningen hos kontaktcentret för 2022 är oklar, dels råder
osäkerhet kring övriga förvaltningars ärendeflöden och därmed grundskoleförvaltningens andel.
Bedömningen är att det kan bli en kostnadsökning med 1 Mkr.
Verkar för ökad lokaleffektivisering
I staden finns sedan snart ett år tillbaka en ny lokalförsörjningsorganisation bestående av en funktion för
strategisk lokalförsörjning och investeringsstyrning organiserad under stadskontoret och en
lokalprocessenhet organiserad inom serviceförvaltningen. Grundskoleförvaltningen bedömer att denna
nya organisation och dess arbete med att ta fram förbättrade och mer ändamålsenliga lokalprocesser har
potential till att bidra till minskade lokalkostnader och ökad lokaleffektivisering framöver.
Grundskoleförvaltningen ser positivt på framtagandet av en lokalanskaffningsprocess som kan tydliggöra
mandat och roller mellan lokalförsörjande parter och beställande parter inom organisationen, bidra till
bättre beslutsunderlag och därigenom mer kostnadseffektiva helhetslösningar beträffande
lokalanskaffningen.
Ytterligare förtätning är inte möjlig
Lokalkostnaderna utgör en betydande del av grundskolenämndens kostnader. Rena hyreskostnader utgör
drygt 766 Mkr i budget 2021. Förvaltningen har antagit riktlinjer – Lokalprogrammet – för skolbyggnader
och skolans inredning för att standardisera och optimera kostnaderna vid om- och nybyggnation. Tabellen
nedan visar utvecklingen av lokalkostnader per elev.
Lokalkostnaderna per elev har ökat med 13,6 % mellan åren 2016 och 2020. Lokalkostnadsökningen har
hållits nere tack vare att lokalprogrammet har tillämpats samt att många skolor har förtätats med fler
elever.

Källa: Kolada
Grundskoleförvaltningen ser att det framöver finns allt mindre möjligheter till förtätning av befintliga
lokaler då uppfattningen är att förvaltningen har förtätat klart. Detta visar sig bland annat genom att
skolorna saknar utrymmen för att till exempel tillgodose det ständigt ökade behovet av att skapa särskilda
undervisningsgrupper på skolorna. Detta kommer att få till följd att lokalkostnaderna per elev kommer att

öka och att en allt större del av kommunbidraget kommer användas till lokalkostnader. Staden har även ett
krav på skolplatser nära hemmet, vilket ger svårigheter att nyttja hela kapaciteten eftersom efterfrågan och
tillgång på skolplatser inte matchar varandra. Kostnaderna för verksamhetsanpassning beräknas till ca 14
miljoner kronor för 2022.
Malmö stads resursfördelning tar hänsyn till vissa, men inte andra, faktorer
Malmö stads resursfördelning ersätter grundskolenämnden för de kostnadsökningar som nämnden har för
ny-, om- och tillbyggnation utifrån befolkningsökning. Nämnden kompenseras inte för
verksamhetsanpassning och myndighetskrav. Skulle nämnden inte få den utökade
demografikompensationen skulle obalansen 2022 vara cirka 15,8 mkr. För hela perioden år 2022 – 2024
beräknas obalansen i budgeterade medel vara cirka 67 mkr exklusive utökad demografikompensation.
Hyreskostnaden för ny- eller ombyggda skolor är betydligt högre än genomsnittshyran för
grundskolenämndens befintliga lokaler.

Beräknat utifrån befolkningsprognos maj 2021 (beslut KS 210609 § 210, STK 2021-219)
Sammanfattning ekonomiska förutsättningar inför 2022
Nämndens förändrade förutsättningar på grund av minskade bidrag 2022 i förhållande till 2021 uppgår till
47 Mkr. Dessa intäkter som nu fråntas verksamheten kommer att leda till en obalans inför 2022. Från
hösten 2021 tillkommer ett statsbidrag för bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare i socioekonomiskt
utsatta områden. Statsbidraget för 2021 uppgår till ca 52 Mkr och beloppet för 2022 är ännu inte beslutat.
Då detta statsbidrag är destinerat till 13 av Malmös skolor kan det inte användas för att omdisponera
andra budgetmedel.

Utöver det finns netto ett utökat behov inom befintlig verksamhet för grundsärskola, behov
fritidshemsplatser, utbildningsplatser lärare, kontaktcenter och lokalkostnader som uppgår till 35 Mkr.
Om Malmö ska finansiera elevhälsan med medel som motsvarar genomsnittet för alla kommuner innebär
det att kommunbidraget behöver förstärkas med ca 20 Mkr.
Sammanfattningsvis innebär dessa förändringar att behovet av ytterligare kommunbidrag 2022 uppgår till
ca 100 Mkr.
Behov av investeringar i lokaler och anläggningar
Servicenämnden och tekniska nämnden ansvarar för att uppföra byggnader för samhällsservice inom
Malmö stad på uppdrag av övriga nämnder och utifrån respektive nämnds behov. Servicenämnden och
tekniska nämnden lämnar i sin budgetskrivelse en investeringsplan, som är framtagen i samarbete med
beställande nämnder, för år 2022–2027. Investeringsplanen omfattar såväl beslutade (objektsgodkända av
kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller servicenämnd/teknisk nämnd) som planerade investeringar för
perioden. De planerade investeringarna är beräknade utifrån schabloner.
De beslutade och planerade investeringar leder till driftkonsekvenser som ska finansieras av den
beställande nämnden.
Nedan beskriver grundskolenämnden sina investeringsbehov som finns i servicenämndens/tekniska
nämndens investeringsplan samt hur nämnden planerar finansiera kommande driftkonsekvenser.
Beslutade och planerade investeringar
Beslutade investeringar är sådana investeringar som har ett beslutat objektsgodkännande, dvs sådan
investering som är beslutad av servicenämnd/teknisk nämnd (under 15 Mkr), kommunstyrelsen (över 15
Mkr) eller kommunfullmäktige (över 50 Mkr). Planerade investeringar innefattar såväl projekt som är
beslutade i grundskolenämnden genom hyresavtal och tilläggsavtal som projekt som befinner sig i tidigt
skede och som fortfarande utreds av grundskoleförvaltningen. Investeringarna är uppdelade i tre
kategorier enligt nedanstående definitioner:
Demografi: Stadskontoret har tagit fram befolkningsprognos för Malmö stad 2021–2031. Utifrån denna
prognos och under denna kategori beskriver nämnden hur befolkningsökningen påverkar
investeringsbehovet. Inom denna kategori ryms utbyggnadsprojekt så som de nya skolorna Ny
Internationell skola i Hyllie, Nya Högaholmsskolan, Malmö Idrottsgrundskola och befintliga Slottstadens
skolas utbyggnad.
Verksamhetsanpassning (ändamålsenlighet): Kategorin avser investeringar i nuvarande lokaler utifrån
verksamhetens behov och som ej beskrivs under kategorin lag- och myndighetskrav nedan. Inom denna
kategori ryms utemiljöanpassningar samt verksamhetsanpassningar i samband med renoveringen av
Monbijouskolan och Djupadalsskolan.
Lag- och myndighetskrav: Investeringar som har sin grund i lag- och myndighetsbeslut. Kan vara
investeringar som är såväl verksamhetsrelaterade som fastighetsrelaterade. Denna investeringskategori
innefattar installation av ny ventilation för skolor med självdrag till följd av myndighetskrav och bristande
fysisk miljö. Kategorin innefattar även kostnader till följd av krav på bevarande eller utformning till följd
av föreskrifter i detaljplan. Här inryms även miljöhus.
Beslutade investeringar

Planerade investeringar

Den totala platsutbyggnaden för grundskoleverksamheten uppgår till cirka 3 600 platser under perioden
2021–2027. Nya platser kan komma att användas som ersättningsplatser i händelse av myndighetskrav
som kräver omlokalisering av befintliga elever. En majoritet av utbyggnaden befinner sig i
planeringsskedet. Under perioden 2021–2027 kommer antalet individer i grundskoleåldern att öka med
cirka 2 500 från 40 200 till cirka 42 700 enligt Malmö stads befolkningsstatistik från 2021.
I planeringen ingår cirka 1 100 platser fler än det prognostiserade behovet mellan åren 2021–2027. De
senaste årens befolkningsprognoser har genomgående underskattat ökningen av individer i åldern 6–15 år
i vissa specifika geografiska delområden. I vissa utbyggnadsområden råder dessutom stor osäkerhet kring
huruvida samtliga bostadsutbyggnadsplaner är medtagna i befolkningsprognosen för den aktuella
perioden. För att säkerställa beredskap inför eventuella uppskrivningar från år till år behöver
platsberedskapen alltid överstiga befolkningsprognosen för femårsperioden. Eftersom asylsökande inte
ingår i befolkningsprognosen kan det faktiska antalet elever som behöver en skolplats komma att bli fler
än ursprungligen prognosticerat.
Några objekt och investeringar som ingår ovan har bedömts vara verksamhetsanpassningar utifrån att
åtgärderna utförs i förebyggande syfte och där sannolikheten för ett föreläggande är stort om inga åtgärder
vidtas. Verksamhetsanpassningarna är således inte en frivillig åtgärd utan en medveten del av
prioriteringsordningen där många parametrar så som fastighetsskick, riktlinjer, krav, ambitioner och
likvärdighet vägs in.
Finansiering av driftkonsekvenser
Med den planerade utbyggnaden kommer hyreskostnaderna att öka under planeringsperioden.
Tabellen nedan visar den beräknade ökningen av hyreskostnaden per år från 2022 till 2026.

Kommentar: I tabellen förutsätts att 85 % av individerna 6 - 15 år går i Malmös kommunala skolor
Kostnaderna för hyror beräknas öka med 14,2 % mellan åren 2022 och 2026. Demografikompensationen
till grundskoleförvaltningen baseras på ökningen av antalet elever. Antalet elever prognostiseras att öka
med 2,4 % under samma period vilket innebär att demografikompensationen inte ökar i samma takt som
kostnaderna. Hyreskostnaden per elev beräknas öka med 11,5 %.
Utöver hyreskostnaden för kommunala skolor ersätter grundskoleförvaltningen de fristående
huvudmännen med kommunens genomsnittliga hyreskostnad. Hyreskostnadsersättningen till fristående
huvudmän budgeterades till cirka 170 Mkr för 2021. Denna hyreskostnadsersättning kommer att öka i
samma takt som hyreskostnaden för de kommunala skolorna.
Grundskolenämnden får hyreskompensation för nya skolplatser. Det är viktigt att denna kompensation
finns kvar även framledes.

De största förändringarna är att bidraget för sjuklönekostnader med anledning av covid-19 kommer att
fasas ut under 2021 och att det från juni 2021 tillkommer ett nytt statsbidrag för bättre arbetsmiljö och
arbetsvillkor för lärare i socioekonomiskt utsatta områden.
2021 införs ett nytt statsbidrag för vissa skolhuvudmän för åtgärder för bättre arbetsmiljö och
arbetsvillkor för lärare i socioekonomiskt utsatta områden. Totalt statsbidragsbelopp för 2021 är 385 Mkr
och medlen fördelas till 26 kommuner, varav Malmö är en av dem. Malmö har tilldelats 51,7 Mkr för
2021, vilket motsvarar 13,2 % av det totala beloppet. Detta visar att Malmö har stora socioekonomiska
utmaningar i förhållande till många andra kommuner. Av Malmös skolor får 13 skolor ta del av
statsbidraget.
Bidraget ska användas till åtgärder med syfte att förbättra arbetsmiljön och arbetsvillkor för lärare i
skolenheter med förskoleklass eller grundskola med socioekonomiska utmaningar. Huvudmän kan ta fram
åtgärder som är anpassade efter lokala behov. Bidraget ska gå till insatser som kan förbättra
förutsättningarna för exempelvis:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kompetensutveckling
Avlasta lärares administration och dokumentation
Insatser för kollegiala samverkansformer och arbetssätt
Personalomsättning
Systematiskt kvalitetsarbete
Arbetsro och trygghet
Nulägesanalys av skolenheternas utmaningar
Fysisk arbetsmiljö
Annat

Skolverket har fått i uppdrag att fortbilda förskollärare i förskoleklass
Skolverket föreslår att förskollärare verksamma i förskoleklassen erbjuds fortbildning som omfattar läs-,
skriv- och matematikinlärning med didaktiska och metodiska inslag relaterat till den aktuella åldersgruppen
samt till grundskolans uppdrag och styrdokument. Syftet med utbildningen är att stärka förskollärarnas
kompetens att undervisa i grundskolan samt att minska skillnaden mellan deras utbildning och
grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3. Den
föreslagna fortbildningen kommer, i enlighet med uppdraget, att erbjudas läsåret 2021/22.
Grundskoleförvaltningens bedömning är att statsbidraget för detta prognostiseras till 200 tkr för såväl
2021 som 2022.

I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2022 med plan för 2023-2027.

I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2022 med plan för 2023 - 2027.
Förvaltningens egna investeringar avser främst inredning och utrustning vid om-, till- och nybyggnad av
skollokaler. Då antalet om-, till- och nybyggnationer kommande år beräknas minska i omfattning kommer
nämndens investeringsbehov att ligga på en lägre nivå framgent än som varit fallet t o m 2021.

Det åligger gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att utveckla en likvärdig verksamhet som har
kompetens att stödja, stimulera och utmana varje elev. Med syftet att i högre grad fördela resurser utifrån
elevers behov implementerar nämnden därför en ny resursfördelningsmodell. De gymnasieskolor och
program som behöver ägna mycket kraft åt det kompensatoriska uppdraget ska också ges bättre
ekonomiska förutsättningar för det.
En fortsatt hög andel elever som saknar behörighet till nationella gymnasieprogram är en utmaning i
arbetet med att förbättra måluppfyllelsen. Introduktionsprogrammen har behövt omorganiseras för att
bättre möta behoven hos dessa elever. Ett större utvecklingsarbete pågår i förvaltningen för att stärka
kvaliteten och likvärdigheten på introduktionsprogrammen både vad gäller utbud och genomförande.
Den pågående pandemin riskerar att få omfattande effekter på organisation och verksamhet. Det är
fortfarande svårt att fullt ut bedöma omfattningen av dessa. Trots kompensatoriska insatser ser nämnden
att vissa elevgrupper riskerar att påverkas negativt avseende lärande och hälsa, både på kort och lång sikt.
Befintliga utmaningar med måluppfyllelse och progression har förstärkts ytterligare. De elever som även
tidigare varit långt ifrån att nå sina mål har påverkats mer negativt av en skolgång på distans.
Pandemins påverkan på arbetsmarknaden indikerar en både kraftig och långvarig ökning i efterfrågan på
vuxenutbildning. En större satsning har därför inletts för att kunna erbjuda fler platser för att möta
söktrycket och samtidigt stärka och individualisera det stöd som erbjuds elever inom vuxenutbildningen.
Söktrycket till den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande och gymnasial nivå har ökat och
prognostiseras att fortsätta öka under kommande antagningar. Även omfattningen av yrkesutbildning för
vuxna planeras öka som en konsekvens av nya urvalsregler för kommunal vuxenutbildning. Nämnden
bedömer att efterfrågan på sfi kommer fortsätta att minska de närmaste åren. Prognoserna för
innevarande år pekar tydligt på att kön till sfi i princip kommer att försvinna. Den minskade efterfrågan
innebär att nämnden utifrån nuvarande prognos kommer att behöva minska verksamheten inom egen
regin under 2022.
Befolkningsprognosen för Malmö visar på en markant ökning av elever i gymnasieålder under de närmaste
åren. Enligt samma prognos ökar antalet ungdomar i åldern 16–19 år med 33 procent fram till år 2030. De
största kullarna 16-åringar kommer in i gymnasiet från och med 2022. Denna ökning ställer krav på att
utforma en växande utbildningsorganisation som i så hög utsträckning som möjligt tillgodoser elevernas
förstahandsval av utbildningsprogram. Därtill innebär befolkningsökningen sannolikt fler individer som av
olika anledningar inte går på gymnasiet och därmed omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret.
Elevökningen ställer även krav på ett effektivt och flexibelt nyttjande av befintliga skollokaler och
kompletteringar med nya lokalytor.
Nyligen avslutade statliga utredningar om gymnasieskolans och vuxenutbildningens dimensionering, utbud
samt organisering kommer att påverka planeringen av verksamheterna. Kopplat till det kan regionala
förändringar och ett potentiellt förändrat läge när det gäller samarbetet inom Skånes Kommuner komma
att påverka såväl utbildningsutbud som programpriser i gymnasieskolan.
Utöver behovet av utbildningsplatser är kompetensförsörjningen den mest kritiska utmaningen.
Förvaltningen beräknar att det finns ett tillkommande rekryteringsbehov om cirka 225 lärare redan år
2024. Det faktiska rekryteringsbehovet är dock ännu mer omfattande då även pensionsavgångar och
personalomsättning bidrar till lärarbristen.

Malmö stads tre skolnämnder – förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden – fortsätter genom denna budgetskrivelse sitt gemensamma arbete med att lyfta
fram kritiska utmaningar för barns, ungdomars och vuxnas utbildning i Malmö. Utgångspunkten är att
utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet där alla ska ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet,
oberoende av geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden.
Det är genom utbildning som samhället ger individen bästa möjliga förutsättningar för att självständigt
utforma sitt liv, försörja sig själv och sin familj och bidra till morgondagens samhälle. Det är också så ett
tryggt och inkluderande samhälle skapas. Individernas självständighet och ansvarstagande är inte bara
deras utan hela samhällets bästa möjlighet. Därför behöver Malmö skapa bästa möjliga förutsättningar för
förskole-, grundskole- och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnderna att bedriva det förebyggande och
kompensatoriska uppdrag som nämnderna tilldelats. Förutsättningarna innefattar till exempel resurser,
kompetenser, ledarskap och organisering.
Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden lyfter fram den avgörande betydelsen av att unga och
vuxna Malmöbor fullföljer en gymnasieutbildning. Malmö stads budget 2021 konstaterar också att vägen
till en gymnasieexamen börjar tidigt i utbildningssystemet, och att grunden läggs redan i förskoleåldern.
Enligt skollagen ska alla barn och elever erbjudas en utbildning som tar hänsyn till barnets/elevens behov.
Varje barn och elev ska ges stöd och stimulans så att hen utvecklas så långt som möjligt. Det åligger
därmed de tre skolnämnderna att utveckla en likvärdig verksamhet som har kompetens att stödja,
stimulera och utmana varje barn och elev.
En stor andel av Malmös barn och unga växer upp under socioekonomiskt ansträngda hemförhållanden
vilket gör likvärdigheten till en stor utmaning. Det kompensatoriska uppdraget i Malmös förskolor och
skolor är omfattande. Samtidigt visar förvaltningarnas systematiska kvalitetsarbete, nämndernas
årsanalyser samt stadens hållbarhetsrapport att förutsättningarna för att erbjuda barn och elever likvärdig
utbildning behöver fortsätta utvecklas inom flera områden. Till exempel kan vi konstatera att grundskolan
har en utmaning i att stimulera och utveckla alla elevers kontinuerliga lärande inom framförallt svenska
som andra språk och matematik. Utmaningen med att rusta alla barn och elever med en god språklig
förmåga är lika relevant inom hela utbildningssektorn. Barnens/elevernas språkliga utveckling är
avgörande för deras identitetsutveckling samt grunden för allt övrigt lärande. Grunden till den starka
språkliga utvecklingen läggs, precis som övrigt lärande, i förskolan och behöver följa eleven genom hela
utbildningssystemet. Nämnderna delar dessutom utmaningar utifrån läroplanernas värdegrundsuppdrag,
som behöver systematiskt följas upp och analyseras för att avgöra vilka förbättringsinsatser som behöver
prioriteras.
Utbildning, kompetens, erfarenheter och språkkunskaper varierar bland medarbetarna i stadens förskolor
och skolor. I områden med hög socioekonomisk utsatthet är andelen behöriga förskollärare och lärare
lägre än i områden med låg socioekonomisk utsatthet. Samtidigt har en förskola och skola med god
kvalitet störst betydelse för barn som växer upp med begränsade socioekonomiska villkor. En omfattande
utmaning som förenar utbildningsverksamheten i Malmö är bristen på pedagogiskt utbildad personal. Det
påverkar avsevärt förutsättningarna för en likvärdig utbildning för Malmös barn och unga.
Vårdnadshavarnas utbildningsnivå och elevernas socioekonomiska hemförhållanden är den enskilt
viktigaste strukturella förklaringsfaktorn till elevernas resultat. Dessa skilda hemförhållanden klarar
Malmös skolor, liksom övriga skolor i landet, inte av att kompensera för tillräckligt väl. Skillnaderna
mellan eleverna förstärks dessutom av boende- och skolsegregationen. Detta samtidigt som blandade
studiegrupper och klasser gagnar alla elever. Resultaten i grundskolan får konsekvenser för andelen elever
som blir behöriga till gymnasiet. Det innebär att många elever behöver gå ett introduktionsprogram för att
bli behöriga till ett nationellt gymnasieprogram.
Effekterna av att staden inte i tillräckligt hög grad lyckas hantera det kompensatoriska uppdraget under
förskole- och grundskoletid följer med eleverna till gymnasiet. Elevernas förutsättningar att nå målen i
gymnasieskolan skiljer sig åt både mellan olika program och mellan olika skolor. På

introduktionsprogrammen är genomströmningen låg och allt för få elever når behörighet till nationellt
program inom avsedd tid. I förlängningen leder en låg måluppfyllelse och ett större antal avbrott till att
fler individer utan gymnasieexamen är i behov av åtgärder inom det kommunala aktivitetsansvaret. Detta
ställer också krav på en flexibel vuxenutbildning som kan möta individernas behov av att komplettera sin
utbildning och samtidigt erbjuda alternativa studievägar på en föränderlig arbetsmarknad. Dessa
utmaningar kopplade till måluppfyllelse och progression har förstärkts av coronapandemin, då de elever
som även tidigare varit långt ifrån att nå sina mål i högre grad har påverkats negativt av omställningen till
digital undervisning. Till exempel har andelen avbrott på svenska för invandrare (sfi) ökat liksom tiden
som eleverna behöver för att nå sina mål. Inom gymnasieskolan finns en risk för en negativ utveckling av
kunskapsresultaten och även en negativ påverkan på elevernas hälsa och välbefinnande som riskerar få
konsekvenser även på lång sikt.
En likvärdig utbildning av hög kvalitet är avgörande för att ge varje individ bästa möjliga förutsättningar
för arbete och självförsörjning men även till att bidra till ett demokratiskt och hållbart samhällsbygge.
Skolnämndernas gemensamma ställningstagande är att medvetna och långsiktiga satsningar på
utbildningsverksamheten är nödvändiga och avgörande för en stark och hållbar utveckling. Att investera i
barns, ungas och vuxnas utbildning är att investera i både deras och Malmös framtid.

Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under
2022 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra
förbättringar i den egna verksamheten? Hur kan nämnden bidra till att underlätta måluppfyllelsen
och/ eller minska nettokostnaderna för Malmö stad som helhet?

Inledningsvis kan det konstateras att pandemin som präglat världen under 2020 och 2021 väntas få
konsekvenser för nämnden även kommande år. Det råder fortsatt osäkerhet kring vilka långsiktiga
ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter som verksamheten står inför.
Förändringarna på arbetsmarknaden och dess effekter för efterfrågan på vuxenutbildning har stor
påverkan på förutsättningarna och planeringen av nämndens verksamhet. Även en eventuell förskjutning
mot ett större statligt inflytande över gymnasie- och vuxenutbildningsutbudet kan på sikt komma att
påverka nämnden.

Konsekvenser för lärande och hälsa
Perioden av nedstängning och omläggning till distansundervisning har inneburit en större utmaning för
vissa elevgrupper. Det gäller inte minst nyanlända elever med svaga språkkunskaper, elever i behov av stöd
och elever på yrkesprogram. Vissa undervisningsmoment har varit särskilt svåra att genomföra på distans,
såsom praktiska moment och arbetsplatsförlagt lärande (apl). Därtill har elever inte alltid de
förutsättningar som krävs i hemmet för att klara distansundervisningen. Inom vuxenutbildningen har
också elevernas tillgång till digitala verktyg varit en utmaning.
De långsiktiga följderna av pandemin under 2022 och framåt är fortsatt svåra att överblicka och i
pandemins spår kan ett uppbyggt behov av stödjande och utvecklande insatser visa sig. Trots ett arbete
med kompensatoriska insatser ser nämnden att vissa elevgrupper riskerar att påverkas negativt avseende
lärande och hälsa både på kort och lång sikt. Under perioderna av distansundervisning har många
gymnasieelever vittnat om problem med motivation och förutsättningarna att tillgodogöra sig
undervisningen. Flera elever har också uppgett att de känt oro för betyg och för att inte förstå eller kunna
påverka sin studiesituation. Skolan är för många elever en trygg och välkänd plats som bidrar till att
upprätthålla rutiner och förebygga stress och otrygghet. Särskild uppmärksamhet behöver därför riktas
mot bland annat elever som riskerar omfattande skolfrånvaro och psykisk ohälsa.
Konsekvenser för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)
Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) har under pandemin haft svårare än vanligt att etablera och
bibehålla kontakt med ungdomar trots erbjudande om möjlighet till både fysiska och/eller digitala träffar.
De digitala verktyg som funnits till hands har inte heller varit tillräckliga för att kunna upprätthålla en
välfungerande kommunikation med ungdomarna. Verksamheten har även uppmärksammat att det
psykosociala måendet hos många av ungdomarna inom KAA har påverkats negativt av pandemin. När det
gäller möjligheterna att erbjuda praktikplatser till ungdomar med låg studiemotivation ser verksamheten att
valmöjligheterna har blivit mer begränsade än tidigare utifrån rådande arbetsmarknadsläge.
Konsekvenser för vuxenutbildningens organisation
Under pandemin har arbetstillfällen försvunnit och därmed också försörjningsmöjligheter för många
Malmöbor. Bland annat har service och handel varit en drabbad sektor där också många ungdomar har sin
försörjning. Effekterna av detta är extra påtagliga för Malmö med sin unga befolkning.
Behovet av vidareutbildning och omskolning antas vara stort kommande år. Utbildning som erbjuds inom

kommunal vuxenutbildning kommer få en mycket stor betydelse för att många Malmöbor ska kunna
återfå ett arbete, genom yrkesvuxutbildning eller genom behörighetsgivande studier för högskola eller
yrkeshögskola. Redan nu står nämnden inför en ökning av antalet elever och också en större andel elever
som vill studera heltid. Dessa grupper kommer därtill, i långt större omfattning än tidigare, kunna använda
sig av rättighetslagstiftningen för behörighetsgivande studier. En större satsning har påbörjats i syfte att
kunna erbjuda fler platser och samtidigt stärka och individualisera det stöd som erbjuds elever inom
vuxenutbildningen.
Nämndens bedömning är att det inom vuxenutbildningen kommer vara högst efterfrågan på
högskoleförberedande gymnasiala kurser de närmsta åren. Verksamheten behöver därför skapa ett större
utbud för att möta behoven hos de elever som påverkats negativt av den omfattande
distansundervisningen i gymnasieskolan och därmed inte når examen. Det finns därtill stora grupper av
individer som saknar grundläggande behörighet. Hur och i vilken omfattning denna grupp kommer att
söka sig till vuxenutbildningen är dock svårare uttala sig om då en eventuell nettoeffekt av en ökning på
grundläggande vuxenutbildning korrelerar starkt till volymutvecklingen på sfi. Inom sfi-utbildningen är
påverkan av pandemin särskilt påtaglig då det finns begränsningar i förutsättningar för
distansundervisning.
På grund av pandemin har efterfrågan på prövningar inom komvux ökat och därför utökar nämnden
prövningsverksamheten. Enligt skollagen ska den som vill ha betyg från kommunal vuxenutbildning ha
möjlighet att genomgå prövning i alla kurser som det sätts betyg på. Syftet är att skapa förutsättningar för
fler att ta sig vidare till arbete eller andra studier.
Konsekvenser för arbetsmiljö och kompetensutveckling
Pandemin har inneburit stora utmaningar ur såväl ett arbetsmiljöperspektiv som ett
kompetensutvecklingsperspektiv. Växelvis närundervisning och distansundervisning har inneburit ett
delvis nytt arbetssätt för förvaltningens medarbetare där kompetensutvecklingsinsatser har satts in.
Beroende på i vilken omfattning undervisning via distans är nödvändigt 2022 och framåt kommer det
finnas behov av ytterligare kompetensutvecklingsinsatser.
Det är viktigt att beakta hur pandemin påverkar den organisatoriska och sociala arbetsmiljön såväl på kort
som lång sikt. Det långdragna förlopp som varit, med osäkerhet och nya anpassningar i verksamheten
utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer, har haft en inverkan på arbetsmiljön. Nämnden
behöver ta höjd för att vissa långtgående konsekvenser ännu inte är fullt ut kända.
Ekonomiska konsekvenser
Inom både vuxenutbildning och gymnasieskolan finns det en risk att kostnader skjuts på framtiden med
anledning av att verksamheten inte kunnat utföra viss handledning, prövning, validering och andra
praktiska moment och insatser. Förvaltningen har under hösten 2020 och vidare under 2021 utfört
kompensatoriska och kvalitetsutvecklande insatser där det funnits behov och möjlighet. Där eleverna inte
har kunnat hålla den planerade studietakten genereras en längre utbildningstid vilket också innebär ökade
kostnader på sikt.

Antalet gymnasieelever ökar
Enligt Malmö stads befolkningsprognos 2021–2030 ökar antalet ungdomar i åldern 16–19 år med 33
procent fram till år 2030. Även i Malmös grannkommuner, utan egna gymnasieskolor, ökar antalet
ungdomar i gymnasieåldern.
16-19 åringar i Malmö enligt befolkningsprognos (maj 2021)

De största kullarna 16-åringar kommer in i gymnasiet från och med 2022. En avmattning av ökningstakten
prognosticeras från och med 2027.
Förändring av antal 16-åringar/år i Malmö enligt befolkningsprognos (maj 2021)

Omräknat i antal gymnasieelever prognosticeras en ökning med cirka 3 000 elever totalt under perioden.
Antalet elever i kommunala skolor är beroende av hur stor andel elever som väljer fristående respektive
kommunala skolor varför det finns olika scenarios för det framtida platsbehovet inom den kommunala
gymnasieskolan. Om andelen elever i kommunala gymnasieskolor är 60 procent behövs drygt 1 800 nya

gymnasieplatser inom nämndens verksamhet. Om andelen fortsätter som idag med cirka 50 procent i
kommunala skolor behövs cirka 1 500 platser och om den kommunala andelen minskar till 40 procent
behövs cirka 1 200 nya platser.
Scenarion för antalet gymnasieelever i Malmös kommunala gymnasieskolor 2021-2030

Då gymnasieelever i Skåne kan välja ett gymnasium i en annan kommun än sin hemkommun är behovet
av gymnasieplatser inte enbart beroende av antalet Malmöbor i gymnasieåldern, utan även av antalet elever
från andra kommuner som väljer ett gymnasium i Malmö och antalet Malmöbor som väljer ett gymnasium
i en annan kommun. I de scenarios som presenteras ovan är viss ökning av antalet inpendlande elever från
andra skånska kommuner medräknade.
De kommande årens ökning av antalet ungdomar i gymnasieåldern ställer krav på att utforma en växande
utbildningsorganisation som i så hög utsträckning som möjligt tillgodoser elevernas förstahandsval av
utbildningsprogram - samt i största möjliga utsträckning ger de elever som söker till kommunal
gymnasieskola plats inom ramen för samverkansavtalet inom Skåne och västra Blekinge. Därtill innebär
befolkningsökningen sannolikt fler individer som av olika anledningar inte går på gymnasiet och därmed
omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret.

Ett flertal nationella beslut och pågående samt nyligen avslutade utredningar kan komma att få påverkan
på nämndens uppdrag 2022–2024.
Större möjligheter att använda fjärr- och distansundervisning
Från och med den 1 juli 2021 får skolor använda fjärrundervisning inom fler ämnen än tidigare.
Fjärrundervisning får bland annat användas om det inte finns någon behörig lärare för en viss typ av
undervisning eller om det är för få elever i skolan. Distansundervisning får användas för en elev som inte
kan vara i skolan på grund av en dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik eller om det
finns andra skäl för att inte behöva delta i undervisningen i skolans lokaler. De nya reglerna kan komma
att få konsekvenser för hur nämnden organiserar undervisningen.
Ökad statlig styrning och regionala förutsättningar under förändring
Flera nationella utredningar föreslår en stärkt statlig styrning av skolan och en utökad statlig närvaro
regionalt för att bland annat stärka likvärdigheten för eleverna. Skolverket har i sitt regleringsbrev för 2021
fått i uppdrag att ta fram exempel på regionala underlag för utbudsplanering för att kunna stödja
huvudmän i deras planering och dimensionering av gymnasial och vuxenutbildning. Uppdraget härrör från

förslag i utredningen Gemensamt ansvar (SOU 2020:33) om planering och dimensionering av komvux och
gymnasieskola. Därutöver gav regeringen i december 2020 en särskild utredare i uppdrag att ta fram ett
beslutsunderlag som kan skapa förutsättningar för ett statligt huvudmannaskap för samtliga skolformer
utom förskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2022
och kan på längre sikt få stora konsekvenser för organiseringen av skolan.
Regionala förändringar och ett potentiellt förändrat läge när det gäller samarbetet inom Skånes
Kommuner kan vidare komma att påverka prissättning och utbildningsutbud för ungdomar i
gymnasieåldern. Inom ramen för gymnasiesamverkan mellan Skånes kommuner pågår ett fördjupat
utvecklingsarbete gällande utbud och dimensionering av gymnasieutbildningar. Det inledande arbetet har
fokuserats på inventering och analys av den samlade kapaciteten för såväl kommunala som fristående
huvudmän för identifiering av prognosticerad över- och underkapacitet. Samtidigt görs insamlingar och
analyser med kostnadsjämförelser för program och inriktningar mellan kommunerna inom
samverkansområdet och i jämförelse med riksprislistan. Syftet är att lägga mer av gemensam planering till
grund för en fördjupad samverkan i syfte att tillgodose behovet av ett allsidigt och kostnadseffektivt
utbildningsutbud.
Kursbetyg ersätter ämnesbetyg
Betygsutredningen överlämnade i augusti 2020 sitt betänkande Bygga, bedöma, betygssätta – betyg som bättre
motsvarar elevernas kunskaper (SOU 2020:43). Utredningen föreslår att ämnesbetyg ska ersätta kursbetygen
och införas i en ämnesutformad gymnasieskola, gymnasiesärskola och inom kommunernas
vuxenutbildning på gymnasial nivå. Förslaget om ämnesbetyg föreslås träda i kraft den 1 januari 2022 och
tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2024. För nämndens del kan förslaget på sikt
komma att innebära bland annat satsningar på kompetensutveckling.
Förtydligat ansvar för personalens kompetensutveckling
I en proposition (Proposition 2020/21:152 Vissa insatser för ökad lärarkompetens) föreslår regeringen ett antal
förändringar i skollagen för att höja lärarkompetensen. Det handlar bland annat om att förtydliga
huvudmannens ansvar och skyldigheter för personalens kompetensutveckling samt ge lärare i sfi som
saknar legitimation och/eller behörighet möjlighet att studera samtidigt som de får fortsatt anställning.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.
Numerär reglering för elevhälsan
Den statliga utredningen Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven (SOU 2021:11) föreslår att
gymnasiesärskolan byter namn till anpassad gymnasieskola från och med den 1 juli 2022. Utredningen
föreslår även krav på tillgång till speciallärare eller specialpedagog inom elevhälsan samt en numerär
reglering för antalet elever som skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator får ansvara för.
Prioritering och urvalsregler vid antagning till komvux
Regeringen har beslutat om att bestämmelserna i skollagen om vem som ska prioriteras vid antagning till
komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå ändras. Förändringen
innebär att de som har störst behov av utbildning ska prioriteras.
Regeringen har också beslutat om nya urvalsregler för komvux på gymnasial nivå och komvux som
särskild utbildning på gymnasial nivå. Samma urvalsregler ska gälla inom regionalt yrkesvux.
Urvalsreglerna beskriver i vilken ordning olika sökande med störst behov av utbildning ska ges företräde
till utbildning. Urval ska användas om det finns fler behöriga sökande än platser på utbildningen och det
därför behöver göras ett urval. Bestämmelserna i den nya lydelsen ska tillämpas första gången på
utbildning som påbörjas från den 1 juli 2021.
Utredning om stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux
KLIVA-utredningen redovisar i sitt betänkande Samverkande krafter - för stärkt kvalitet inom komvux för elever
med svenska som andraspråk (SOU 2020:66) uppdraget att utreda behovet av förändringar när det gäller
kommunal vuxenutbildning i sfi och sfi i kombination med annan utbildning inom kommunal
vuxenutbildning. Utredningen föreslår bland annat tidsbegränsad sfi-utbildning och ett så kallat
kommunalt språkansvar som ska stödja kommunerna samt skärpa befintliga krav på deras arbete med att
söka upp, motivera och stödja individer att påbörja och slutföra hela sfi-utbildningen.

Möjligheten att utfärda slutbetyg förlängs ytterligare fyra år
På grund av pandemin har regeringen beslutat att förlänga möjligheten att utfärda slutbetyg på komvux
ytterligare fyra år, från den 1 juli 2021 till och med den 1 juli 2025. Regeringen har även beslutat om att ta
bort den så kallade åttaårsregeln. Det innebär att ett betyg som har utfärdats mer än åtta år före slutbetyget
får tas in i slutbetyget, utan att det krävs särskilda skäl.

Skolmiljarden
Det statliga stödet till skolväsendet förstärktes tillfälligt med totalt en miljard kronor för år 2021. Av detta
erhöll Malmö stad drygt 31 miljoner kronor och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fick tilldelat
7,8 mkr till både vuxenutbildningen och kommunal samt fristående gymnasieverksamhet. Syftet med
tillskottet var att bidra till att kommunerna, trots den pågående pandemin, skulle kunna säkerställa att alla
barn och elever får den utbildning de har rätt till. Nämnden belyser vikten av mer långsiktiga satsningar
för att kunna leva upp till avsikten med bidraget. Att anställa kvalificerade resurser kräver en långsiktighet
för att kunna säkerställa resultat.
Jobbpakten
I budget 2018 gavs kommunstyrelsen i uppdrag att med berörda nämnder genomföra en Jobbpakt med
Malmöborna. Därefter har det årligen avsatts medel från kommunstyrelsen för insatser kopplade till
Jobbpakten. I syfte att stärka möjligheterna till högre måluppfyllelse och förbättrade möjligheter till
anställning efter avslutad utbildning för vissa elevgrupper inom vuxenutbildningen beslutade
kommunstyrelsen att bevilja 9 mkr för insatser och aktiviteter som svarar an mot intentionerna i
Jobbpakten. Flertalet av insatserna sker i samverkan med arbetsmarknads- och socialnämnden och med
syfte att utveckla detta samarbete ytterligare runt identifierade målgrupper. Dessa medel ryms inte inom
befintligt anslag.
Nämndens uppdrag att genomföra insatser inom jobbpakten fortsätter under 2022 under förutsättning att
avsatta medel finns tillgängliga.
Komvux
Vuxenutbildningens omfattning påverkas av politiska inriktningsbeslut på statlig nivå, ofta avhängigt
konjunktur och arbetsmarknadsläge. En minskad sfi kan få konsekvenser för omfattningen av
vuxenutbildning på grundläggande nivå vilket i sig kan påverka den statsbidragsfinansierade utbildningen.
För att kunna utöka antalet platser på yrkesvux är nämnden beroende av ett ökat statsbidrag och för
utökning av verksamheten på grundläggande- respektive högskoleförberedande gymnasial vuxenutbildning
är nämnden beroende av utökad kommunal finansiering för att på så sätt kunna realisera platser för att
möta det ökade söktryck som förväntas kommande år.
Sedan 2019 ses en minskning av sfi-elever totalt. Den totala volymen av helårsplatser för sfi i Malmö
beräknas 2021 vara 4 010. År 2020 var volymen 4 460 helårsplatser och 2019 var motsvarande volym
4 800 helårsplatser. Sfi-utbildning i egen regi beräknas under innevarande år (2021) leverera 2 460
helårsplatser och prognosen för 2022 är ytterligare en minskning av såväl det totala antalet helårsplatser
för sfi i Malmö som för verksamheten i egen regi. Även volymerna av sfi på folkhögskolorna har ökat
markant under de senare åren. Detta är en utveckling som i praktiken innebär att nämnden utifrån
nuvarande prognos kommer att behöva minska verksamheten inom den egna regin under 2022.

I detta avsnitt beskrivs vilka förändringar nämnden ser behov av i Malmö stad som helhet och som skulle
möjliggöra förbättringar i nämndens verksamheter.
Det är främst genom att skapa förutsättningar för kärnuppdraget - en likvärdig utbildningsverksamhet
med god kvalitet - som gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bidrar till att fler kan få en
gymnasieexamen och därmed också kunna förbättra sina möjligheter i samhället och på arbetsmarknaden.

Följande text har tagits fram i samarbete med förskolenämnden, grundskolenämnden och arbetsmarknads- och
socialnämnden.
Trygga och likvärdiga uppväxtvillkor för barn och unga är en omfattande utmaning för staden.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen konstaterar att orosanmälningar om barn och unga ökar i
snabbare takt än utvecklingen av antalet personer i åldersgruppen. Malmö stads nämnder ska verka för att
öka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer i barns och ungas livsmiljöer. Detta med utgångspunkt i ett av
kommunfullmäktiges mål för mandatperioden. Uppdrag i budget som kopplar till tidiga insatser för barn
och unga bör riktas till samtliga nämnder vars verksamhet är berörd och kan bidra i arbetet.
I arbetet med att säkra likvärdiga förutsättningar och uppväxtvillkor behöver förebyggande och tidiga
insatser kring barn och unga prioriteras och ges på den arena där barnet/ den unge befinner sig. Detta för
att använda samhällets resurser på bästa sätt och undvika mer kostsamma insatser längre fram.
Nämnderna är överens om att strukturerade och tydliga former för samverkan mellan nämnderna kring
barns och ungdomars behov är en viktig förutsättning för tidiga insatser. I Malmö har denna strukturerade
samverkan byggts upp och de senaste åren utvecklats genom Samverkan för barn och unga i Malmö (SBUM).
Denna samverkansgrupp har representanter från flera berörda nämnder, polisen och Region Skåne.
För att tidigare kunna upptäcka och ge stöd till de barn och unga som behöver det krävs att tidiga och
samordnade insatser prioriteras och att resurser avsätts för det gemensamma arbetet. SKR har identifierat
gemensam finansiering som en av framgångsfaktorerna i arbetet med tidiga insatser. Nämnderna ser ett
behov av en gemensam finansiering för att ytterligare stärka förutsättningarna för arbetet. Statsbidrag
såsom satsningen på sociala insatser i utsatta områden, som utgår ifrån Socialstyrelsen, skulle exempelvis kunna
användas för en sådan gemensam finansiering.
För att ytterligare stärka arbetet med tidiga insatser genomför nämnderna ett projekt
tillsammans med Region Skåne och polisen – Trygga barnet. Målet är att utveckla och införa en modell som
bygger på och omfattar gemensamt synsätt, arbetssätt och verktyg för samverkan kring barn och unga.
Arbetssättet inspireras av Backa barnet, som utvecklats i Ystad kommun med den så kallade
Skottlandsmodellen som förlaga. Projektet är en del i Socialstyrelsens och Skolverkets satsning på
brottsförebyggande tidiga samordnade insatser och pågår under åren 2021 till 2023.

Då gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden står inför en elevökning finns ett behov av nya skollokaler.
Vid större nybyggnationsprojekt, såsom den nya gymnasieskolan inom fastigheten Makrillen 3, ser
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ett behov av bättre samordning mellan stadens olika
förvaltningar. Nybyggnationen inom Makrillen 3 försenades med 1 år delvis på grund av bristande
samordning. Detta fick allvarliga konsekvenser för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet
och uppdrag. En möjlig lösning på detta hade kunnat vara att en stadsövergripande projektgrupp tillsätts
för denna typ av större projekt med representanter från beställande förvaltning, Stadsfastigheter,
stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen, fastighets- och gatukontoret och stadskontoret med en tydlig
styrande part. I en sådan grupp hade riskeliminering behövt vara i fokus.
LOPE, lokalprocessenheten på serviceförvaltningen, står för den operativa delen av stadens
lokalförsörjning. Den strategiska delen leds, samordnas och utförs av stadskontoret. LOPE är stadens part
ut mot fastighetsmarknaden. Förvaltningar ska kunna få stöd av LOPE i anskaffning och avveckling av
Malmö stads lokaler, hyresförhandlingar (både ny- och omförhandlingar) och rådgivning i övriga juridiska
och ekonomiska lokalfrågor. Servicenämnden och tekniska nämnden ansvarar för uppförande av
byggnader för samhällsservice inom Malmö stad på uppdrag av övriga nämnder och utifrån respektive
nämnds behov.
När det gäller externa förhyrningar bör LOPE tidigt i lokalanskaffningsprocessen utreda förutsättningarna
för inhyrning i den föreslagna lokalen vilket innefattar undersökning om huruvida lokalen uppfyller

gällande myndighetskrav men även om det finns andra Malmö stadsintressenter som påverkas av
anskaffningen.
Internhyresmodell
Stadens nuvarande internhyresmodell upplevs inte som transparent och det är otydligt vad beställande
nämnd betalar för samt hur investeringskostnaderna beräknas. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
önskar beslutsunderlag som tydligt redogör för de avväganden som gjorts under projektets gång samt hur
dessa påverkat den hyresgrundande investeringen. Det behövs också förtydliganden gällande
hyreskostnaderna för drift och underhåll som utgör en betydande del av den totala hyreskostnaden. Med
nuvarande modell betalar beställande förvaltning för underhåll som inte tydligt kan kopplas till själva
hyresobjektet.
Nämnden anser att riskavtalen bör ersättas då de skapar förvirring i projekteringsarbetet, det är varken
logiskt eller effektivt att ingå i denna typ av avtal inom en och samma juridiska organisation. Staden
behöver en projekteringsprocess som tydligare visar vad den beställande nämnden betalar för och hur
projektledningen arbetar för att hålla projekteringskostnaderna nere. De beställande förvaltningarna
behöver tidigare och mer frekventa avstämningar om hur projekteringspengarna används.
Mobilitet och parkering
Stadens nya mobilitetspolicy försvårar gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens möjligheter att hyra
lokaler i en allt tätare stad. Antalet cykelplatser per elev (4 cykel-platser på 5 elever) i centrala lägen tar stor
yta i anspråk samtidigt som policyn inte tar hänsyn till närheten till kollektivtrafik. Staden ställer även krav
på friköpning av p-platser åt verksamhetens anställda, vilket nämnden menar motverkar stadens ambition
om att fler invånare bör åka kollektivt. Staden bör arbeta för att öka turtätheten i nära anslutning till
stadens verksamheter i syfte att uppmuntra besökare och personal att i högre utsträckning välja kollektiva
färdsätt.

Här besvarar nämnden följande frågeställning:
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom
nämnden framöver? Beskriv även förändrade arbetssätt och/eller samarbete med andra som leder
till förbättrad kvalitet och/eller minskade kostnader.

Ett utökat antal studieplatser inom den kommunala vuxenutbildningen
Vuxenutbildningens omfattning avgörs inte i första hand av den demografiska utvecklingen. Istället
påverkas den av politiska inriktningsbeslut på statlig nivå, ofta avhängigt konjunktur och
arbetsmarknadsläge. Pandemins konsekvenser för arbetsmarknad och individens möjlighet till
självförsörjning har genererat ytterligare behov av studieplatser och satsningar på de rättighetsbaserade
delarna av den kommunala vuxenutbildningen, det vill säga att öka antalet platser på gymnasial respektive
grundläggande vuxenutbildning.
Sedan 2017 har alla vuxna som saknar grundläggande behörighet till högskoleutbildning eller
yrkeshögskola rätt att delta i komvux på gymnasial nivå i syfte att uppnå sådan behörighet. Detta ställer
utökade krav på nämnden att i större utsträckning kunna erbjuda reguljär utbildning i enlighet med
nämndens kärnuppdrag och gällande lagstiftning. Nämnden behöver samtidigt utöka
yrkesvuxutbildningen då denna inte är rättighetsbaserad men är en nödvändig kompetensförsörjningskanal
för en stor del av det lokala arbetslivet.
Nämnden bedömer att efterfrågan på sfi kommer fortsätta att minska de närmaste åren. Prognoserna för
innevarande år pekar tydligt på att kön till sfi i princip kommer att försvinna. Därmed är numera antalet
elever som examineras fler än de som ansöker om att få studera på sfi.
Ambitionen är även att erbjuda kompletterande utbildningar inom yrkeshögskolans utbud i Malmö. Syftet
med all yrkeshögskoleutbildning är att tillgodose det rekryterande arbetslivets kompetensbehov. Nämnden
verkar för att identifiera och erbjuda det utbildningsbehov på eftergymnasial nivå som finns i stadens
verksamheter. Vidare vill nämnden kunna erbjuda de stora elevgrupperna på gymnasial nivå inom ovan
identifierade kompetensområden en möjlighet till vidare studier.
En flexibel vuxenutbildning
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden strävar fortsatt efter att skapa ett bredare utbud av
studieformer och studietakt i syfte att erbjuda en vuxenutbildning som ger alla möjlighet att stärka sin
ställning på arbetsmarknaden. En flexibel vuxenutbildning blir än viktigare i coronapandemin och de
konsekvenser pandemin fört med sig. Kartläggning och validering av kunskaper erbjuds samtliga elever
inom yrkesvux och planeras att erbjudas till fler elevgrupper inom vuxenutbildningen.
Arbetet med att utveckla och utöka antalet platser inom kombinationsutbildningar både i egen regi och i
samverkan med de externa utbildningsanordnarna fortsätter, vilket nämndens nya yrkesvuxavtal för
kommande fyraårsperiod möjliggör. Kombinationsutbildningar är utbildningar där eleven studerar
gymnasiala yrkeskurser parallellt med studier i sfi eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå.
Kombinationsutbildningar och tillika yrkesvuxutbildningar har haft ett stort antal sökande till varje
utbildningsplats. Efter avslutad utbildning är eleven anställningsbar inom aktuellt yrkesområde.
En individanpassad utbildning
Utifrån erfarenheter från vuxenutbildning på grundläggande nivå har förvaltningen sett att inledande
testning och nivågrupperingar är en framgångsfaktor för högre måluppfyllelse. Fler utbildningar kommer
därför att framöver genomföra testning och elevnivågrupperingar. Det kan få till följd att förvaltningen
identifierar fler elever som har behov av en utökad utbildningstid för att kunna nå sina mål. För nämndens
del innebär detta sannolikt en utökad utbildningsorganisation. Samtidigt kommer fler elever att erbjudas
prövningar för att snabbare nå sitt individuella utbildningsmål.

Ett utökat elevstöd i syfte att öka måluppfyllelsen
Under 2020 påbörjade förvaltningen en större satsning för att stärka stödet till samtliga elever inom
vuxenutbildningen. I detta stöd ingår utvecklade studieverkstäder, både fysiska och digitala, fler
specialpedagoger och speciallärare, ett utökat IT-stöd samt studie- och yrkesvägledning. Arbetet med det
utökade stödet fortsätter som en del av nämndens insatser med anledning av pandemin.
En sammanhållen utbildningskedja efter sfi
Arbetet fortsätter för att öka andelen elever på sfi studieväg 1 som tar sig vidare till kurserna C och D.
Vidare fortsätter även arbetet med att öka andelen elever på studieväg 2 och 3 som fortsätter till
grundläggande svenska som andraspråk. Att sfi-elever uppmuntras att studera grundläggande matematik
och engelska parallellt med sfi-studierna är en åtgärd som förväntas förbättra övergångarna mellan sfi och
grundläggande nivå. Andra åtgärder som prioriteras är riktad information om kommande studiesteg och
utbildningsvägar samt orienteringskurser med arbetsmarknadsinformation.
Utbildningsplikten förbättrar matchningen mot arbetsmarknaden
Arbetet fortsätter med att säkra den så kallade Utbildningsplikten, en verksamhet där individer via
Arbetsförmedlingen hänvisas till sfi-studier. Inom ramen för detta samarbete har en utökad sammanhållen
skoldag tagits fram där sfi-studierna kompletteras med orienteringskurser i digitalisering, språkstöd samt
arbetslivsorientering. De elever som av olika skäl inte fick möjlighet till förlängda studier efter den så
kallade etableringsfasen kan nu fortsätta studera vidare under jobb och utbildningsgarantin, det vill säga
fortsatt under statlig finansiering. Ambitionen är att fler ska hinna betydligt längre på sin resa mot
gymnasiebehörighet eller sina studier mot ett yrke innan studiefinansieringsfrågan blir ett hinder.
Vidareutveckla samarbetet med branscher och lokalt näringsliv
Inom vuxenutbildningen har nämnden vidareutvecklat arbetet för att på ett systematiskt sätt kunna bygga
och upprätthålla relationerna mellan utbildningar och branscher. Utifrån yrkespaket och nationellt
framtagna snabbspår riktade mot nyanlända tas ett samlat grepp där utbildningar, såväl på gymnasial som
på grundläggande nivå eller i form av yrkeshögskola, samlas för samarbete med branscherna.

En fortsatt hög andel elever som saknar behörighet till nationella gymnasieprogram från grundskolan är en
utmaning i arbetet för att fler ska nå en examen inom tre till fyra år. I sammanhanget är det dock viktigt att
särskilja behörighet till yrkesprogram från behörighet till högskoleförberedande program. Behörighet till
ett yrkesprogram kräver minst antal godkända betyg. En del Malmöelever som lämnar grundskolan är
endast behöriga till ett yrkesprogram trots att många av dem vill läsa ett högskoleförberedande program.
Det leder i förlängningen till att dessa elever trots sin behörighet behöver gå ett introduktionsprogram för
att nå önskad behörighet eller riskerar att hoppa av ett yrkesprogram då det inte är deras förstahandsval. I
nämndens analys av examensresultaten är detta ett viktigt ingångsvärde.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tillsammans med grundskolenämnden fått i uppdrag av
kommunfullmäktige att tillsammans analysera och utveckla arbetet med att få fler unga att klara gymnasiet
inom tre till fyra år. I ett första skede genomförs en kartläggning av förvaltningarnas befintliga samarbeten
och gemensamma arbetsprocesser samt nätverk. Uppdraget har ett långsiktigt perspektiv och utifrån
kartläggningen tas beslut om vidare åtgärder för att vidareutveckla samarbetet mellan förvaltningarna.
Målet med arbetet är att ge Malmös elever bästa möjliga förutsättningar för att klara sina gymnasiestudier.
En grundläggande förutsättning för att målet är en god samverkan i staden kring Malmös barn och unga.
Stärka övergångar mellan och inom utbildningar
Arbetet med att stärka övergångar mellan och inom utbildningar fortsätter. Övergångshandlingar med
information om elevers stödbehov och kunskaper ger mottagande skola bättre förutsättningar att snabbt
skapa goda relationer till eleverna och anpassa undervisningen efter elevernas behov. Det pågår ett arbete
för att stärka likvärdigheten i mottagandet av nya elever. Mottagandet på samtliga skolenheter kommer att
följas upp för att kunna sätta in stöd där behov finns samt för att sprida goda exempel mellan enheterna.
Det gemensamma arbetet inom ramen för mottagningsenheten Skolstart Malmö fortsätter i syfte att
förbättra mottagningen för nyanlända elever från förskoleklass till gymnasieskola. En fördjupad

kartläggning är en del i arbetet och genomförs i syfte att ge bättre förutsättningar för vidaregång inom
utbildningssystemet. Fokus för nämnden är de elever som ska vidare till språkintroduktion. Under 2020
och 2021 har antalet nyanlända elever minskat i jämförelse med tidigare år.
Utvecklingsarbete för en ökad måluppfyllelse på introduktionsprogrammen
Nämnden fortsätter arbetet med att utveckla planering och organisering av introduktionsprogrammen.
Bland annat pågår ett arbete med att skapa fler utbildningsalternativ inom introduktionsprogrammet
yrkesintroduktion samt utveckling av språkintroduktionsprogrammet för att utbildningen på ett bättre sätt
ska planeras efter den enskilda elevens behov och mål i den individuella studieplanen. Arbetet är en del i
att möjliggöra en sammanhållen utbildning för eleverna. Genom ett sammanhållet arbete med
introduktionsprogrammen skapas bättre förutsättningar för en ökad måluppfyllelse.
Stärka det systematiska kvalitetsarbetet inom gymnasiesärskolan
Inom gymnasiesärskolan fortsätter arbetet med att vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet. De
uppföljningar av elevernas måluppfyllelse och progression, vilka tidigare genomförts på klassrumsnivå, har
systematiserats och digitaliserats. Denna utveckling möjliggör analyser på aggregerad nivå, vilket fördjupar
helhetsförståelsen för elevernas lärande och utbildningens nuvarande kvalitet samt dess utvecklingsbehov.
Kvalitativa indikatorer utvecklas för att kunna följa kvaliteten i det elevnära arbetet för att på så vis kunna
länka undervisningen till såväl organiseringen av skolan som till lärarnas behov av kompetensutveckling.
Stärka elevhälsans roll i att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen
Genom att stärka elevhälsan kan psykisk ohälsa förebyggas och elevers särskilda behov upptäckas och
tillmötesgås tidigt. Elevhälsans arbete har haft sämre förutsättningar under pandemin när eleverna inte
vistats i skollokalerna. Samtidigt har elevhälsan haft en nyckelroll i att fånga och främja elevers mående
och i arbetet med att ge elever stöd. Arbetet med att främja närvaro och förebygga frånvaro är en central
del i elevhälsans arbete. Distansundervisningens långsiktiga effekter på elevers närvaro generellt är ännu
oklara men en utmaning framöver är att återfå och bibehålla elevernas motivation.
Stärka förutsättningarna för det kompensatoriska uppdraget
Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Skolan
ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. Det finns idag
stora resultatskillnader både mellan nämndens gymnasieskolor och mellan olika program. Till viss del kan
skillnaderna vara ett tecken på att kvaliteten inte är likvärdig för eleverna på de skilda utbildningarna. Flera
nationella utredningar konstaterar att kommunerna behöver förbättra styrningen gällande skolans
kompensatoriska uppdrag för att motverka ökade skillnader i resultat mellan olika skolor. Majoriteten av
utredningarna drar slutsatsen att kommunerna behöver utveckla en strategisk och medveten
resursfördelning för att stärka likvärdigheten.
I jämförelse med kommuner inom samverkansregionen och andra storstäder är programpriserna i Malmö
relativt låga för yrkesprogram och relativt höga för högskoleförberedande program. Under 2021 har en ny
sammanhållen resursfördelningsmodell implementerats och den innebär att nämnden har ett verktyg att
styra resurser med utgångspunkt i kraven på likvärdighet och kompensatoriska prioriteringar. Med hjälp av
den nya modellen kommer mer resurser att kunna fördelas utifrån elevers behov. Under 2021 arbetar
förvaltningen med att ta fram en uppföljningsmetod med indikatorer utifrån mål om större likvärdighet
inom stadens gymnasieutbildningar för att följa upp modellen och för att öka fokus på likvärdighet och
det kompensatoriska uppdraget.
Översyn av gymnasiesärskolans organisering och lokalisering
Utvecklingen av elevunderlaget till gymnasiesärskolan har under en längre tid inneburit att det individuella
programmet kommit att utgöra en allt större del av verksamheten. Det följer också av en utveckling inom
grundsärskolan baserad på de kriterier som ligger till för inskrivning i skolformen. Samorganiseringen med
hemvistverksamhet enligt LSS i överenskommelse med funktionsstödsnämnden påverkar i detta också i
hög grad organisering och lokalisering för att tillgodose specifika behov. I nuläget finns, utöver
gymnasiesärskolans individuella program på Valdemarsro gymnasium, även några nationella
gymnasiesärskoleprogram på skolan. Därutöver finns nationella program på Malmö idrottsgymnasium och
Malmö restaurangskola. Behovet av att för gymnasiesärskolans långsiktiga planering och utveckling
utforma en strategi baserat på såväl styrdokumenten som målsättningar och ambition med inkludering

ligger till grund för en översyn av gymnasiesärskolans organisering och lokalisering under 2022.

Genom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) som regleras i skollagen är kommunerna skyldiga att
uppmärksamma och erbjuda insatser till ungdomar under 20 år som inte studerar i gymnasieskolan eller
genomför någon motsvarande utbildning. Hemkommunen ska löpande hålla sig informerad om hur de
ungdomar i kommunen som tillhör målgruppen för aktivitetsansvaret är sysselsatta. Kommunen ska också
erbjuda ungdomarna lämpliga individuella åtgärder. I första hand ska åtgärderna syfta till att ungdomarna
börjar på eller återupptar en utbildning, i andra hand att de får en annan sysselsättning som exempelvis
arbete.
Enheten KAA-UngMalmö som har det kommunala aktivitetsansvaret utgör fortsatt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens operativa del av de samlade insatser som bedrivs inom ramen för
samverkansplattformen UngMalmö. Enheten har i första hand uppdraget att motivera de ungdomar som
inte går i gymnasieskolan att påbörja eller återuppta studier.
Många av de ungdomar som verksamheten kommer i kontakt med står långt ifrån att kunna påbörja
studier. Denna målgrupp har ofta stora behov av stödinsatser för att bli redo för studier eller arbete. För
vissa av dessa ungdomar krävs det också externa stödinsatser av olika slag, till exempel från vården eller
från andra myndigheter.
När ungdomen väl är redo för studier är det centralt att både behålla motivationen hos ungdomen och att
inte skapa en inlåsningseffekt där ungdomen inte kommer vidare från KAA. Av denna anledning är det
viktigt att både kommunala och fristående skolor kan erbjuda studiemöjligheter omgående.
För att bidra till att fler ungdomar uppnår gymnasieexamen och att minska andelen avbrott på både de
kommunala och fristående gymnasieskolorna ser nämnden också ett behov av att fortsätta utveckla och
skapa rutiner för samverkan framförallt kring hållbara övergångar. Samverkan kring målgruppen är en
viktig fråga då enheten är relativt liten men hanterar en betydande grupp Malmöungdomar. Det gäller dels
övergångar från grund- eller gymnasieskola till KAA och dels åtgärder som bidrar till hållbara övergångar
från KAA tillbaka till skolan.

Gymnasie- och vuxenutbildningens övergripande mål
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter genomsyras av ett övergripande syfte och mål:
Alla elever når målen för sin utbildning. Elevers lärande och utveckling är centralt för allt utvecklingsarbete och
processer inom förvaltningens verksamheter. Gymnasie- och vuxenutbildningens uppdrag är även att rusta
alla elever för ett samhälle i förändring.
Genom prioriteringar i det systematiska kvalitetsarbetet skapar nämnden förutsättningar för ett mer
effektivt resursutnyttjande. Det systematiska kvalitetsarbetet är navet i utvecklingen och har som funktion
att uppfylla de nationella målen för utbildningen och att säkerställa en likvärdig utbildning. En pågående
utveckling av analysarbetet inom det systematiska kvalitetsarbetet syftar till att tydliggöra sambandet
mellan mål, ramar, skolans kultur, processer och resultat med målet att skapa förutsättningar för väl
underbyggda beslut och mål.
I syfte att öka måluppfyllelsen har förvaltningen även tre prioriterade verksamhetsmål:
Det första prioriterade målet svarar an mot utmaningar inom verksamhetens undervisningspraktiker. Inom
ramen för detta mål har huvudmannen identifierat specifika områden av särskild vikt att fokusera på:
språkutveckling, matematik och digitalisering. Övriga utvecklingsområden inom undervisningspraktikerna
identifieras på skolnivå.
Det andra prioriterade målet svarar an mot utmaningar med professionsövergripande samarbeten kring
elevers lärande och kunskapsutveckling. Målet innefattar tillgängliga och inkluderande lärmiljöer, trygghet

och studiero samt elevhälsa.
Det tredje prioriterade målet adresserar utmaningar inom ledning och organisering. Huvudmannen ska ansvara
för att det finns strukturer, processer och former för systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer. Dessa
utvärderas löpande för att säkerställa att de ger verksamheterna det stöd som de behöver.
Stärka värdegrundsarbetet samt det främjande och förebyggande arbetet
Enligt styrdokumenten ska skolan genom sitt demokratiska uppdrag främja ett skolklimat där alla elever
känner sig trygga och respekterade. Detta ska uppnås genom ett aktivt och systematiskt värdegrundsarbete
som ska genomsyra undervisningen. Arbetet med att utveckla värdegrundsarbetet och uppföljningen av
detsamma fortsätter att vara centrala område på både skol- och huvudmannanivå. En viktig del i detta
arbete är att vidareutveckla och stärka samarbetet mellan skolans professioner för att fler elever ska kunna
nå målen för sin utbildning. Förvaltningen arbetar vidare med att utveckla huvudmannens uppföljning av
ärenden om kränkande behandling på skolorna samt uppföljningen av skolornas värdegrundsarbete i stort.
Arbetssättet Communities That Care (CTC) ska implementeras i hela staden och från och med 2021
involvera alla förvaltningar. CTC är ett styrsystem för ett långsiktigt och systematiskt socialt förebyggande
arbete med målet att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga i Malmö. Arbetet med CTC kan
komma att innebära ett utökat uppdrag och nya arbetssätt för nämnd och förvaltning.
Pedagogisk inspiration (PI) leder skolförvaltningarnas gemensamma utvecklingsarbete med koppling till
skolans värdegrundsuppdrag och arbetet med nationella minoriteter. Inom ramen för detta har två studier
med specifikt fokus på antisemitism respektive hedersrelaterat våld och förtryck genomförts. Båda
studierna visar på ett behov av kompetensutveckling och PI arbetar med att ta fram stödmaterial för
skolans medarbetare för att stärka arbetet framöver.
Språkutveckling i fokus
Samtliga tre skolförvaltningar har i sitt systematiska kvalitetsarbete identifierat att arbetet med språk och
språkutveckling är av avgörande betydelse för barns och elevers utveckling. Det finns ett behov av att
stärka det språkutvecklande arbetet i alla delar av utbildningen och inom samtliga utbildningsnivåer. Under
kommande år får PI i uppdrag att särskilt fokusera på språkutvecklande arbete för att stadens barn och
elever genom språket ges förutsättningar att tillägna sig utbildningen. I uppdraget ingår bland annat att
bidra till att samtliga verksamheter har kompetens och kunskap för att kunna erbjuda en språklig stimulans
som kan kompensera för barns och elevers skilda förutsättningar.
Utveckling av den individuella studieplanen
Det pågår flera utvecklingsinsatser på huvudmannanivå för att förenkla och stärka arbetet med den
individuella studieplanen. Planen är att ta fram ett arbetssätt och en metodik för en likvärdig
dokumentation i elevernas studieplaner. I det nya utvecklingsarbetet ingår bland annat skolledare,
pedagoger samt studie- och yrkesvägledare. Arbetet påbörjas 2021 och beräknas pågå under hela 2022.
En likvärdig studie- och yrkesvägledning
Alla elever ska ha tillgång till likvärdig studie-och yrkesvägledning av hög kvalitet. En likvärdig studie- och
yrkesvägledning är viktig i syfte att förhindra avbrott, avhopp och omval understudietiden. Rätten till en
likvärdig studie- och yrkesvägledning är särskilt viktig i skolor med många nyanlända elever och/eller
elever i behov av särskilt stöd. Ett utvecklingsarbete pågår därför i syfte att stärka vägledningens roll inom
både gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Ett särskilt utvecklingsfokus finns på studie- och
yrkesvägledningens arbete med övergångar mellan gymnasieutbildning och vuxenutbildning. Syftet är att
skapa en mer ändamålsenlig vägledning med tydliga mål och uppföljning.
Digitalisering med eleven i centrum
Förvaltningen arbetar med att ta fram Digitaliseringsplan 2021–2025. I planen fokuseras nuläge och
framtidsvision i relation till IT, ledarskap, organisation samt organisationskultur, där bland annat etiska
aspekter, IT-säkerhet och digital innovation lyfts fram. Samtidigt belyser digitaliseringsplanen hur olika
aspekter av digitalisering kan kopplas till det systematiska kvalitetsarbetet.
Digitaliseringsutvecklingen ska syfta till att stärka elevernas lärande och proaktiva användning av digitala

verktyg för lärande, professionens och ledares praktik och kompetens, stödstrukturer, infrastruktur,
digitala system och styrning, samt förutsättningar och uppföljning. Digitaliseringsbehoven gäller även
administration och kommunikation. Ett samordnat processtöd för digitalisering inom kärnverksamheten
ger huvudmannen möjlighet att erbjuda rektor stöd i mer sammanhållna processer. Det pågår ett
gemensamt utvecklingsarbete mellan de tre utbildningsförvaltningarna med att bland annat att ta fram en
modern systemmiljö. Därtill arbetar förvaltningen med fortsatt kompetensutveckling för lärare och
rektorer med hjälp av digitala lösningar.
Effektivt nyttjande av nämndens lokaler
Elevökningen i gymnasieskolan ställer krav på att utforma en växande utbildningsorganisation som i så
hög utsträckning som möjligt tillgodoser elevernas förstahandsval av utbildningsprogram. En successiv
ökning av elever i gymnasieskolan från och med 2021 kommer att medföra ett ökat lokalbehov.
Nämndens strategi har varit att vid omlokaliseringar i första hand använda sig av befintligt lokalbestånd
för att på så sätt få ett maximalt nyttjande av befintliga ytor. Majoriteten av gymnasieskolorna har full
beläggning vilket gör att detta är en utmaning.
Lokalkostnaderna är en stor del av nämndens kostnader. Dessa utgjorde cirka 15% av verksamhetens
kostnader 2020. Ett ökat elevantal är en av förutsättningarna för att kunna optimera nyttjandet av
nuvarande lokalbestånd. Prognosen för antalet elever i kommunal gymnasieskola och gymnasiesärskola är
beroende av demografiförändringar, sökmönster avseende program, antal sökande till fristående skolor
och annan kommun, andel elever från grundskolan med behörighet till nationella program samt tiden det
tar för elever att genomföra utbildningarna.
Ett högt kostnadsläge och en stramare ekonomi kräver nya prioriteringar. Mot bakgrund av den
förändrade behovsbilden, det befintliga beståndet av utbildningslokaler för studie- respektive
yrkesprogram, den prognostiserade elevökningen och ett mer ansträngt ekonomiskt läge är det nödvändigt
att i första hand fylla befintliga lokaler utformade för yrkesprogrammen som kräver anpassade lokaler och
samtidigt säkerställa det samlade lokalbehovet på ett kostnadseffektivt sätt. Genom bland annat utveckling
av systemstödet för schemaläggning, framtagande av nyckeltal och ett större samutnyttjande kan
lokalbeståndet få ett effektivare nyttjande. En utmaning i att använda sig av befintliga lokaler är att de
kommunala gymnasieskolorna har stora skillnader i sina söktryck.
Utveckling av processen kring upphandling och avtal
Förvaltningen påbörjade i slutet av 2020 ett utvecklingsarbete kring upphandling och avtal av tjänster och
produkter vilket under 2021 resulterat i en ny beslutad rutin. En inköpssamordnare har utsetts och
nyckelpersoner i verksamheten har identifierats och engagerats för att säkra arbetet kring upphandling.
Nätverket för upphandling kommer arbeta med att ta fram treårsplan, process kring avtalsuppföljning och
utvärdering samt utbildning av nyckelpersoner på skolorna.

Omfattande insatser krävs för att säkra kompetensförsörjningen
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden behöver stärka sitt arbete med att identifiera och genomföra
insatser som leder till att skolan kan bemannas av personal med rätt kompetens, både på kort och på lång
sikt. Befolkningsdemografin visar på en markant ökning de kommande åren av elever i gymnasieålder i
Malmö och nya skolor planeras som en följd av detta. Den senaste kompetensförsörjningsprognosen från
hösten 2019 visade att nämnden behöver växa med omkring 225 lärare fram till 2024 för att möta
behovet. Till detta kommer rekryteringsbehovet av sfi-lärare och övriga personalkategorier där behovet är
mer svårprognostiserat. Tillsammans med ökningen av pensionsavgångar och den totala
personalomsättningen genererar lärarbristen ett allt större personalbehov inom samtliga yrkesgrupper i
nämndens verksamheter, men särskilt för lärare.
Den stora lärarbristen är inte möjlig att utbilda bort och därmed kan inte heller nämnden enbart fokusera
på nyrekrytering. Ett intensifierat arbete kommer att krävas av nämnden under ett flertal år. Lösningarna
förutsätter mod att prova nya vägar och en fördjupad samverkan inom organisationen.
Fram till 2023 bedömer nämnden att det är viktigt att satsa på bland annat:

En god arbetsmiljö
En god arbetsmiljö är en av de viktigaste förutsättningarna ur ett kompetensförsörjningsperspektiv. Att
medarbetare ges goda förutsättningar för att lyckas i sina uppdrag är en framgångsfaktor för såväl
måluppfyllelse som möjlighet till nyrekryteringar. Medarbetare som är nöjda med sin arbetsmiljö är
ambassadörer för yrket och Malmö stad som arbetsgivare och en viktig del för att attrahera och rekrytera
nya medarbetare. De närmsta åren kommer förvaltningen att ha fokus på att såväl förebygga risker i
arbetsmiljö som att skapa förutsättningar för balans mellan resurser och uppdrag.
Framtida lärare
Lärarstudenter är en viktig resurs för kompetensförsörjningen och det är angeläget att förvaltningen
fortsätter samarbetet med Malmö universitet och andra lärosäten som erbjuder lärarutbildningen.
Studenter ska under sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) mötas av en professionell
utbildningsorganisation, kompetenta handledare och en god arbetsmiljö. För att möta det ökande behovet
av nya utexaminerade lärare behöver förvaltningen rusta organisationen för att kunna ta emot större
kvantiteter av VFU-studenter samtidigt som en hög kvalitet säkerställs.
Stärka och utveckla nya former för det partsgemensamma arbetet
Under 2022 kommer det pågående partsgemensamma arbetet stärkas ytterligare och utvecklas i nya former
för att möta intentionerna i lärarnas nya kollektivavtal (HÖK 21). I avtalet konstaterar parterna att svensk
skola fortsatt har en kompetensförsörjningsutmaning i ett demografiskt utmanande läge. Flera
samverkande lösningar och initiativ samt samarbete mellan bland annat arbetsgivare och fackliga parter
krävs för att bidra till fortsatt utveckling av skolan.
Marknadskrafter kräver förändrat arbetssätt med lön
Den nationella lärarbristen har gjort att marknadskrafter fått allt större påverkan på lärarlönerna,
framförallt vid nyanställning. Både den 10:e percentilen och medellönen har drivits upp som en
konsekvens av detta. En förändring i statsbidraget för förstelärare har lett till högre löner i denna grupp
och påverkat lönestrukturen mellan olika yrkesgrupper. Det är av vikt att nämnden kan matcha rådande
marknadsläge för att säkra kompetensen för att upprätthålla en hög kvalitet med en hög andel legitimerade
lärare. Att förändra rådande lönestruktur är ett långsiktigt arbete som kommer att medföra större
kostnader än förvaltningen får kompensation för den indexuppräkning som nämnden kompenseras för i
budget. Detta perspektiv behöver vägas in i budgetarbetet annars drabbas nämnden av indirekta
effektiviseringskrav när kostnaderna för löneökningar inte täcks fullt ut.

Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•
•

Vilka förändringar som innebär ökade kostnader eller lägre intäkter kommer att påverka
nämndens verksamhet 2022? Vilken effekt får detta på nämndens behov av kommunbidrag?
Vilka förändringar pågår eller planeras inom nämndens verksamhet som innebär minskade
kostnader eller högre intäkter? Vilken effekt får detta på nämndens behov av kommunbidrag?
Vilka ekonomiska effekter kan uppnås till följd av förändrat arbetssätt / samarbete med andra på
kort och lång sikt?

Ökade hyreskostnader inom gymnasieverksamheten de kommande åren
Nämnden arbetar för en tidigarelagd start till höstterminen 2022 av den gymnasieskola som byggs i
kvarteret Makrillen. Gymnasieskolan med kapacitet för cirka 1 200 elever förväntas stå klar för start av
verksamhet höstterminen 2024 och arbetet med möjliggörande av tidigare start i tillfälliga lokaler pågår.
Detta gör att nämnden beräknar ökade hyreskostnader med halvårseffekt 2022 som överstiger den
ersättning som demografiersättningen tillhandahåller. Det är av nämndens uppfattning att kostnaden
kommer kunna hanteras genom omfördelningar inom den egna verksamheten.

I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2022 med plan för 2023-2027.
Nämndens ordinarie investeringar har en omslutning, med god planering, på cirka 15 mnkr per år. Det
avser investeringar i inredning och utrustning som behöver göras i samband med om- och tillbyggnation
samt behov av att byta ut delar av befintlig inredning på grund av slitage varje år. Detaljerad budget och
plan för investeringar tas fram och beslutas i samband med beslut om nämndsbudget.
De kommande årens ökning av antalet ungdomar i gymnasieåldern ställer krav på att utforma en växande
utbildningsorganisation som i så hög utsträckning som möjligt tillgodoser elevernas förstahandsval av
utbildningsprogram - samt i största möjliga utsträckning ger de elever som söker till kommunal
gymnasieskola plats inom ramen för samverkansavtalet inom Skåne och västra Blekinge. Detta innebär att
nämnden måste skapa fler platser och därmed tillkommer investeringskostnader kopplat till utökningen.
Nämnden arbetar intensivt tillsammans med LOPE (lokalprocessenheten) på serviceförvaltningen med att
hitta ändamålsenliga lokaler inför den elevökning som kommer redan år 2022 för en tidigarelagd start av
Citadellsgymnasiet (Kv. Makrillen). Kommer man fram till en ändamålsenlig lösning innebär detta ett ökat
investeringsbehov på cirka 5 mnkr. Höstterminen 2024 förväntas Citadellsgymnasiet stå klart och då krävs
en större investering för att utrusta skolan med inredning på cirka 20 mnkr. Nämnden arbetar efter en
lösning med ännu en klar gymnasieskola i extern eller intern regi 2025 vilket också innebär en ökning av
investeringsbudgeten med 20 mnkr 2025. Utöver investeringsram bidrar detta till ökade driftskostnader
för nämnden i form av kapitalkostnader och hyreskostnader för ny gymnasieskola.
Servicenämnden samordnar investeringsbehovet i form av upprättande av fastighet där nämnden deltagit i
planeringen. Servicenämnden lämnar i sin budgetskrivelse en begäran om investeringsram utifrån dessa
perspektiv för perioden 2022-2027.

Denna budgetskrivelse belyser förutsättningar och utmaningar för gruppen äldre Malmöbor, för brukare
inom nämndens verksamheter, för Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och för Malmö stad som helhet.
Nämnden vill särskilt framhålla vikten av stabila planeringsförutsättningar i form av långsiktigt hållbar och
förutsägbar ekonomi. Tillfälliga och riktade statsbidrag kan kortsiktigt ge tillskott men kan också
långsiktigt leda till underfinansierad verksamhet om dessa statsbidrag sedan dras in. Generella och
långsiktiga satsningar ger bättre förutsättningar för en stabil drift och utveckling av verksamheten.
Utvecklingsarbetet syftar till att säkra och utveckla kvaliteten och effektiviteten men innebär ökade
kostnader.
Flera utmaningar i närtid och framtid präglar äldreomsorgen i Malmö:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

10 000 fler äldre år 2031 med högre andel utrikesfödda och stora skillnader i livsvillkor när det
gäller boende, inkomst, socialt nätverk och hälsa.
Fler äldre bor hemma längre och behöver mer hjälp i hemmet.
Reformen med god och nära vård förutsätter en lång och hållbar omställningsprocess som
innefattar väsentliga delar av verksamheten.
Ny Socialtjänstlag förväntas träda ikraft med bland annat större tonvikt på det förebyggande
arbetet och samarbetet med andra kommunala aktörer.
Större långsiktigt utvecklingsarbete av informationsöverföring mellan aktörer kring den äldre.
Fortsatt påverkan av Covid-19, samt uppbyggnad av beredskap kring framtida pandemier/kriser.
Lokalförsörjning, utifrån ökat antal äldre, samt att behandlingen av fler sjukdomstillstånd ska ges
inom boendet, vilket kräver nya anpassningar.
Successiv utökning av till nämndens verksamheter knuten forskning inom fler områden än vad
som sker idag.
Ett fortsatt tätt och utvecklat samarbete mellan de tre nämnderna är av stor vikt för att kunna
erbjuda Malmöbon en god service och ett individuellt anpassat stöd.
Utveckling av modern informations- och kommunikationsteknologi ska bidra till äldres
självständighet och delaktighet. Detta kräver juridiska klarlägganden, kompetens- och
systemutveckling
Kompetensförsörjning, vilken behöver mötas utifrån fyra strategier; kompetensutveckling av
befintliga medarbetare, rekrytering av kompetenser också inom nya områden, omställning till
digitala tjänster samt minskning av inhyrd personal. Utifrån konkurrenssituationen arbetar
nämnden med att skapa goda förutsättningar för att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare
genom bland annat heltid som norm, minskad andel timavlönade timmar, det löpande arbetet
med en god arbetsmiljö samt att arbeta med att förbättra chefers förutsättningar.
Jämlika och jämställda arbetsvillkor, vilket behövs för medarbetare inom äldreomsorgen, bland
annat genom att öka chefstätheten.

Coronakommissionens första delbetänkande bekräftar nämndens utmaningar och konstaterar att:
Sverige utgör inget undantag från den bild som OECD och WHO ger av äldreomsorgen som en resursmässigt eftersatt del av
samhället med en undervärderad yrkeskår.
Sammantaget står nämnden inför stora utmaningar som kräver handling från staden som helhet.

Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under
2022 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra
förbättringar i den egna verksamheten? Hur kan nämnden bidra till att underlätta måluppfyllelsen
och/ eller minska nettokostnaderna för Malmö stad som helhet?

Coronakommissionens första delbetänkande bekräftar nämndens utmaningar
Coronakommissionen konstaterar att:
Sverige utgör inget undantag från den bild som OECD och WHO ger av äldreomsorgen som en resursmässigt eftersatt del av
samhället med en undervärderad yrkeskår.
Äldreomsorgens strukturella och sedan länge välkända problem måste åtgärdas. Det är nödvändigt att höja ambitionsnivån
och att höja statusen på och attraktionskraften i omsorgsyrkena för att kunna ge vård och omsorg av god k valitet under en
sådan kris som pandemin. Kommissionen anser att riksdag och regering måste se över vad som är en tillräcklig bemanning
på särskilda boenden och i hemtjänsten, inte minst vad gäller vård och behandling av demenssjuka. Arbetsgivarna måste
också förbättra förutsättningarna för ledarskap genom att se över ledningsstrukturer och organisering så att antalet
medarbetare som en chef ansvarar för sänks väsentligt. Vidare måste arbetsgivarna förbättra anställningstryggheten och
personalkontinuiten i äldreomsorgen samt kraftigt minska andelen personal med timanställning.*
Den ovan beskrivna bilden, som även innefattar bristen på medicinsk och språklig kompetens,
sammanfattar i flera delar det som nämnden redan identifierar som utmaningar och som är föremål för
utvecklingsinsatser. Satsningarna behöver dock mötas av motsvarande resursfördelning och genom statliga
satsningar av långsiktig karaktär.
Samverkan med Region Skåne utvecklas kontinuerligt och bygger på ett upparbetat förtroende och
ömsesidig syn på mål och prioriteringar för gruppen äldre. För nämnden ligger den största utmaningen i
bristen på effektiv infrastruktur mellan de två sjukvårdshuvudmännen, gällande till exempel provtagning
och smittspårning. Här finns stora effektivitets-, kvalitets- och uppföljningsvinster att göra. Ett fokus på
just infrastrukturen och informationsflöden mellan huvudmännen skulle frigöra tid för sjuksköterskor till
att ha mer patientnära tid vid de särskilda boendena och inom hemtjänsten.
Coronakommissionen föreslår även att kommunerna bör ha befogenhet att anställa läkare, att det ska
finnas sjuksköterska på plats på alla särskilda boenden, att varje särskilt boende bör ha tillgång till
medicinsk utrustning för nödvändiga medicinska insatser och en god palliativ vård på plats. Utmaningarna
kring dessa förslag är flera när det gäller ett konkret genomförande, bland annat bristen på sjuksköterskor;
det finns inte tillräckligt många sjuksköterskor att anställa.
10 000 fler äldre Malmöbor år 2031
Malmöbor 65 år och äldre är tillsammans strax under 53 000 personer och utgör 15% av stadens
befolkning 2020. Gruppen förväntas 2031 utgöra 16% av befolkningen och ha ökat till att omfatta strax
under 63 000 personer. I befolkningsprognosen för 2021 - 2031 antas gruppen 65–79 år öka med i
genomsnitt 1,36% per år vilket motsvarar totalt ca 6 100 fler personer i åldersgruppen fram till år 2031.
Gruppen 80 - 89 år utgörs 2020 av ca 11 300 personer vilka till 2031 förutspås öka med 38% till 15 600
personer. Ökningen i denna grupp beror på den relativt stora generationen som föddes under 1940 talet.
För gruppen 80 - 89 år sker ökningen de kommande åren i mindre skala för att bli något större från 2024
och framåt. I genomsnitt ökar gruppen 80 - 89 år med ca 430 personer per år mellan 2022 och 2031.
Gruppen 90 år och äldre, det vill säga personer födda på 1930 talet förutspås minska med totalt ca 200
personer mellan 2020 och 2031, från 2900 till 2700.
Befolkningens sammansättning förändras också på andra sätt än åldersstrukturellt. Nästan en av tre äldre i
Malmö är födda i ett annat land än Sverige. I framtiden kommer andelen utrikesfödda äldre Malmöbor att
öka eftersom det i åldrarna 55–64 år är en större andel utrikesfödda än bland dagens äldre.

Äldre Malmöbor är en heterogen grupp
Precis som för yngre Malmöbor, så finns det bland äldre Malmöbor, stora skillnader i förutsättningar och
livsvillkor, såsom boende, disponibel inkomst, socialt nätverk, hälsotillstånd och förväntad återstående
livslängd. Livsvillkoren påverkar äldres möjligheter att tillgodogöra sig samhällsservice och att leva ett
självständigt liv.
Äldres välmående är också en uppgift för staden som helhet
Under Covid-19 pandemin har det blivit än mer tydligt att utmaningarna som kommer med en ökad äldre
befolkning kräver ett tydligt, målmedvetet och långsiktigt strategiskt arbete i staden. Staden behöver ta
fram en riktning för hur man vill att den äldre befolkningen i Malmö stad ska kunna leva, utvecklas och
bevara sin självständighet. Här utgör Hälsa- vård och omsorgsnämndens verksamhet en del av detta men
på inget sätt helheten. Äldre Malmöbors förutsättningar, livsvillkor och grad av självständighet behöver
synliggöras och få en tydligare plats i planering och utveckling av staden. Det gäller till exempel inom
områden som trygghet och delaktighet, stadsplanering, bostadsbyggande, sociala mötesplatser och
föreningsliv.
Nämnden har uppdrag att arbeta med det förebyggande och uppsökande arbetet riktat mot äldre
Malmöbor och brukare inom den egna verksamheten. Uppgiften ingår som en del av stadens
förebyggande arbete som helhet. Det uppsökande arbetet, som bland annat syftar till att informera om
förvaltningens verksamheter utvecklas kontinuerligt, liksom insatser för att främja social tillvaro (minska
den ofrivilliga ensamheten). Det sker bland annat genom samarbete med idéburen sektor.
En särskild utmaning är att nå fler grupper äldre utifrån bland annat ålder, socialt kontaktnät, språkliga
förutsättningar, religiös och kulturell tillhörighet, utbildningsnivå och ekonomiska förutsättningar.
Nämnden har även identifierat riskgrupper för fall och arbetar med evidensbaserade metoder för att
motverka fall.
Eftersom nämndens arbete främst är inriktat på att nå riskgrupper är det viktigt att stadens totala
hälsofrämjande och förebyggande arbete inkluderar äldre Malmöbor. Uteblivna insatser kan leda till ökat
lidande för den enskilde såväl som framtida ökade kostnader för kommun och region. Nämnden fortsätter
att succesivt utveckla sitt förbyggande och hälsofrämjande arbete inom hela nämndens verksamhet och
tillsammans med andra aktörer för att främja och bibehålla äldre Malmöbors välbefinnande och
självständighet.
Lagar och statliga utredningar som påverkar nämnden
De kommande åren innebär att ett flertal utredningar och lagförslag träder i kraft eller blir färdiga med
förslag som kommer ha påverkan på nämndens verksamheter. Nämnden kommer att följa utvecklingen på
nationell nivå.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lag om Nationell läkemedelslista
Informationsöverföring inom vård och omsorg
Utredning om fast vård och omsorgskontakt i hemtjänsten
Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård
Framtidens teknik i omsorgens tjänst
Stärkt kompetens i vård och omsorg
God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem
Äldreomsorgen under pandemin. Coronakommissionens första delbetänkande
En gemensam angelägenhet. Betänkande av Jämlikhetskommissionen
Samsjuklighetsutredningen
Nationell Anhörigstrategi
Välfärdskommissionen
Äldreomsorgslag
Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre

Här nedan fördjupas de områden som har särskilt stor betydelse för nämnden inom en snar framtid.
Ny socialtjänstlag

Den 1 januari 2023 väntas en ny socialtjänstlag träda i kraft. Den nya lagen innehåller förändringar som
kommer ha påverkan på Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbete inom en rad olika områden.
Den inledande målbestämmelsen anger vikten av att socialtjänsten som helhet arbetar för att säkerställa
jämlikhet, jämställdhet och likvärdighet. Systematiskt kvalitetsarbete, uppföljning, implementering av
vetenskap och beprövad erfarenhet samt reflektion över normer och värderingar är förutsättningar för att
säkerställa detta. För att uppnå målen i den nya socialtjänstlagen behöver nämndens kvalitets- och
utvecklingsarbete i större omfattning ske tillsammans med andra kommunala aktörer.
Det förebyggande perspektivet ska genomsyra hela socialtjänstens verksamhetsområde och ska tillämpas
av såväl beslutsfattare som yrkesverksamma inom alla socialtjänstens verksamheter.
Nära sammankopplat med det förebyggande arbetet anges tillgänglighet, vilket bland annat innebär att
säkerställa den enskildes möjligheter till kontakt med och information om verksamheten och kunskap om
de egna rättigheterna. Detta innebär att nämndens arbete med förbättrad tillgänglighet och förebyggande
arbete fortsätter under år 2022 och framåt. Nämnden behöver också utveckla det förebyggande arbetet
tillsammans med hela staden.
Enligt socialtjänstlagen ska socialnämnden vara väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen och
medverka i samhällsplaneringen både gällande fysisk och social miljö. Bestämmelsen om delaktighet i
samhällsplaneringen innebär att socialtjänsten ges möjlighet att tillföra social sakkunskap och underlag till
samhällsplanering för att tidigt förebygga sociala problem och utmaningar. I utredningen om den nya
socialtjänstlagen föreslås att plan- och bygglagen kompletteras med en bestämmelse om de sociala
aspekterna i planläggningen samt att översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga
utvecklingen av den sociala miljön. Socialnämndens medverkan i samhällsplaneringen stärks. Nämnden
behöver i större utsträckning tillsammans med berörda nämnder förtydliga hur samhällsplaneringen
påverkar äldres förutsättningar till ett gott åldrande i staden.
God kvalitet i socialtjänsten förutsätter uppföljning, vilken i sin tur utgör underlag för kunskaps- och
verksamhetsutveckling. Det föreslås därför att socialtjänstlagens beskrivning av kvalitet även ska inkludera
uppföljning. För nämnden innebär detta att förutsättningarna för att följa upp behöver utvecklas genom
tillgång till verksamhetssystem som stödjer uppföljning på gruppnivå.
Utredningen föreslår att det införs ett krav på att verksamhet inom socialtjänsten ska bedrivas i
överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet vilket inte finns i nuvarande lagstiftning. En
kunskapsbaserad socialtjänst förutsätter tillgång till relevanta analyser, statistik och forskning. Utredningen
föreslår en ny lag om socialtjänstdataregister som ger Socialstyrelsen utökade möjligheter att föra nationell
statistik dit verksamheter inom socialtjänsten lämnar uppgifter. För Hälsa-, vård och omsorgsnämnden
innebär detta att den interna statistiken behöver utvecklas.
Stort arbete under längre tid om informationsöverföring inom vård och omsorg
Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg föreslår i delbetänkandet
Informationsöverföring inom vård och omsorg en ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation och
kvalitetsuppföljning. Det finns i dag tekniska möjligheter att enkelt överföra digital information på ett sätt
som tidigare inte varit möjligt. Samtidigt innebär den ökade digitaliseringen och möjligheten till
elektroniska utlämnanden av känsliga personuppgifter att det uppstår nya sorters risker för intrång i den
personliga integriteten. Utredningen berör dels
•
•

Överföring inom socialtjänsten av dokumentation om insatser för äldre eller personer med
funktionsnedsättningar och dels
Informationsöverföring mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården

Utredningen föreslår därför att det ska bli möjligt att frivilligt inrätta ett system, kallat sammanhållen vårdoch omsorgsdokumentation, som ger socialtjänsten och hälso- och sjukvården möjlighet att få tillgång till
varandras vård- och omsorgsdokumentation genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande.
Vidare finns i utredningen ett förslag om möjlighet till kvalitetsuppföljning för regioner och kommuner

när det gäller hälso- och sjukvård och insatser för äldre inom socialtjänsten. Kvalitetsuppföljning
definieras i utredningen som åtgärder som på olika sätt syftar till och är ägnade att förbättra eller utveckla
vården och omsorgen på verksamhetsnivå.
Nuvarande verksamhetssystem ger inte stöd för samtliga förslag/möjligheter som utredningen öppnar upp
för. Direktåtkomst till info mellan socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården kan till viss
del åstadkommas, men behöver utredas utifrån och inför framtida beslut.
De tre socialnämnderna samarbetar både lokalt, regionalt och nationellt inom ramen för denna fråga.
Förslaget har nära kopplingar till arbetet med en god och nära vård samt till förslaget om en ny Socialtjänstlag.
Arbetet kommer att pågå under flera år men upphandling av system är en första del vilket utgör en
förutsättning för fortsatt arbete.
God och nära vård kräver en uthållig omställning inom alla delar av vård och omsorg
Målet med den nationella reformen är att den äldre får en god, nära och samordnad vård som stärker
hälsan och att patienten är delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser. Omställningen innebär
bland annat att hälso- och sjukvårdsinsatser förflyttas mot att ske i hemmet med kommunen och
primärvården som samordnande aktörer. Nära vård omfattar primärvård och även högspecialiserad vård,
specialiserad vård, tandvård och med flera parter som behöver samverka kring individen utifrån det
enskilda behovet.
Utredningen uppmärksammar också möjliga hinder för utvecklingen mot en God och Nära vård genom
olika tolkning av regelverk, ekonomiska utmaningar inkluderat omfattande investeringar i byggnader, samt
bristen på aggregerad data på primärvårdsnivå.
Utredningen en God och nära vård lyfter särskilt fram att detta är ett omställningsarbete på såväl lokal
som regional och nationell nivå. De tre nivåerna utgör tillsammans ett komplext system av beslutsnivåer,
vårdgivare, professioner och personer med olika behov. Omställningen kräver uthållighet på alla nivåer
eftersom det är en långsiktig och stegvis process.
Omställningen utgörs av ett personcentrerat arbetssätt med involvering av såväl invånare som patienter,
brukare, anhöriga och medarbetare. Interprofessionellt lärande, kompetensförsörjning, logistik och
infrastruktur, forskning och undervisning samt digitalisering är viktiga delar i förändringsarbetet.
En ändring föreslås i hälso- och sjukvårdslagen där regioner och kommuner ska åläggas att upprätta en
gemensam plan för hälso- och sjukvård på den gemensamma vårdnivån primärvård i länet. Detta ska
säkerställa en gemensam långsiktig planering för det gemensamma åtagandet primärvård, där planen
förslagsvis kan omfatta strategiska frågor såsom t.ex. kompetensförsörjning, lokalfrågor och
utbudspunkter.
Nämndens samarbete på den regionala nivån utgör en god grund för det fortsatta utvecklingsarbetet.
Förändringen berör alla delar av nämndens verksamheter och omfattar de större brukar- och
medarbetargrupperna.
Covid-19 pandemin kommer ha fortsatt påverkan under 2022
Hälsa-, vård och omsorgsnämnden har under 2020 och 2021 utmanats i nya prövningar under Covid-19
pandemin vilket skapat nya erfarenheter och insikter om äldres sårbarhet och hur nämnden, staden och
samhället i övrigt var oförberedda inför och påverkas av större kriser. Covid-19 pandemin kommer trots
vaccinering och minskad smittspridning troligen ha en relativt stor påverkan på nämndens olika
verksamheter under ytterligare ett eller flera år framåt. Covid-19 pandemin har ytterst tydligt satt ljuset på
vikten av att arbeta för att utveckla och stärka nämndens organisation till att bli än mer robust, flexibel
och lösningsorienterad.
Folkhälsomyndigheten menar att grupper som innan pandemin löpte en ökad risk för ohälsa löpte
ytterligare ökade risker under pandemin. Detta beror till stor del på att effekterna av Covid-19 pandemin
och åtgärderna för att minska smittspridningen samspelar med sociala och ekonomiska förhållanden i
olika grupper av befolkningen. Både gällande sjukdom och dödlighet i covid-19 syntes under 2020 tydliga

ojämlikheter. Samtidigt menar folkhälsomyndigheten att in- och omställt folkhälsoarbete på olika områden
och för olika grupper kan innebära att ojämlikhet i hälsa, sjukdom och för tidig död ökar som konsekvens
av pandemin.
Folkhälsomyndigheten har särskilt studerat hur personer 70 år och äldre har påverkats under pandemin.
Den sammanfattande bilden är att även för äldre så har pandemin inneburit att de som redan var
ekonomiskt, socialt och hälsomässigt utsatta har mått och mår sämre under pandemin. Lika så har det
digitala utanförskapet förstärkts som en konsekvens av att äldre har haft minskade möjligheter till att träffa
andra människor fysiskt. Utrikes födda personer anges som särskilt utsatta. För Nämnden och för Malmö
stad innebär detta att särskilt säkerställa att utsatta äldre Malmöbor får tillgång till den hjälp och det stöd
som de har behov av.
Beredskap för framtida pandemier och kriser
Insikten om att samhället och det vi tar för givet snabbt kan förändras har för de allra flesta blivit allt mer
tydlig. Under Covid-19 pandemin har det synliggjorts inom vilka områden som såväl samhället som
organisationer har sina svaga punkter och hur dessa drabbar olika grupper av människor. Nämnden har
under året hanterat en mängd olika situationer relaterat till covid-19 vilket har haft positiv utveckling för
både interna och externa samarbeten. Nämnden ser att de samarbeten som har utvecklats under pandemin
behöver fortsätta utvecklas för att skapa än bättre förutsättningar för staden som helhet att möta och
anpassa sig efter förändringar. En statlig utredning har under våren 2021 lämnat ett delbetänkande
angående försörjningsberedskapen i hälso- och sjukvården. Förslag finns om att kommuner ska få ansvar
att ha dels baslager av sjukvårdsprodukter med en månads normalförbrukning samt ett beredskapslager
med sex månaders förbrukning av sjukvårdsprodukter. Enligt förslaget ska kommuner kompenseras för
sina utgifter, men exakta konsekvenser av förslagen är ännu okända. Förslagen föreslås gälla från och med
2023 med en tidsplan för uppbyggnaden av lagren till och med 2029
Lokalförsörjning
Lokalförsörjningen är beroende av många faktorer. Dels på hur staden växer och vilka behov som uppstår
samt efterfrågan inom målgruppen. Lokalförsörjningen påverkas även av förändringar av lagar och
riktlinjer samt utvecklingen inom andra samhällssektorer. Ett exempel på detta är utvecklingen inom
hälso- och sjukvården som lett till att allt mer vård av äldre sker i hemmet istället för på sjukhus vilket
påverkar förvaltningens arbete i stor utsträckning. Kostnaden för lokaler utgör en stor post i budgeten och
arbetet med lokalförsörjningen är därför viktig ur ett effektiviseringsperspektiv. Lokaler ger också utifrån
dess innehåll och utformning olika förutsättningar att bedriva verksamhet. Detta har en påverkan på både
kvalitet och upplevelse av den vård och omsorg som förvaltningen bedriver. Arbetsmiljön för
förvaltningens medarbetare påverkas också i hög grad av lokalerna. Lokaler som ger rätt förutsättningar
för god vård och omsorg och är trivsamma att vistas och verka i gör också att förvaltningen kan vara en
attraktiv arbetsgivare. Covid-19 pandemin har också visat på ett behov av att ha flexibla lokaler som kan
ställa om och användas effektivt utifrån att förhindra att smitta sprids.
Forskning och utveckling
Inom de områden som beskrivits ovan nämns både i förslaget till en ny Socialtjänstlag och i En God och
nära vård, vikten av att utveckla forskningen med en nära koppling till den verksamhet som bedrivs för att
bidra till innovation, utveckling och lärande i syfte att förbättra vården och omsorgen. Nämnden har redan
ett utvecklat samarbete med Malmö universitet genom både forskning som pågår och verksamhetsförlagd
utbildning för sjuksköterskor och socionomer. Exempel på detta är forskningsprojektet PROSENIOR
vilket syftar till att utveckla arbetet med förbyggande arbete genom kvalitetsregistret Senior Alert och
forskningsprojektet Cities Changing Diabetes. Nämnden har ett pågående arbete med att knyta forskning
inom ramen för den kommunala hälso- och sjukvården samt inom socialtjänsten. Utifrån de kommande
förändringar som Malmö stad och nämnden står inför skulle det finnas ett värde i att successivt utöka och
knyta forskning till nämndens verksamheter inom fler områden än vad som sker idag. Exempel på sådana
områden skulle kunna vara inom tjänstedesign, digitalisering och välfärdsteknik, hälsoekonomi, nutrition,
organisation och ledarskap.
Forskning utgör en viktig grund för att skapa kunskap kring hur Malmö stad och nämnden kan ta sig an
nuvarande och kommande samhällsutmaningar på nya sätt när förutsättningarna förändras i snabb takt.
Forskning kan också bidra med både nya kunskaper och nytänkande som kan vara av stor vikt i olika

strategiska vägval. Praktiknära forskning bidrar till mer kunskap om nämndens målgrupper och skapar
också en delaktighet i ett större sammanhang genom att kunna bidra till kunskapsläget i samhället. Utöver
vinster hos nämnden och verksamheten så bidrar medverkan och deltagande i forskningsprojekt också till
kunskapsutveckling och stimulans hos den enskilda medarbetaren vilket är en viktig del för förvaltningen
att vara en attraktiv arbetsgivare. Detta kan i förlängningen bidra till en ökad kompetens hos medarbetarna
och ett mer kunskapsbaserat arbetssätt.
* Coronakommissionens första delbetänkande SOU 2020:80, sid 16

Här besvarar nämnden följande frågeställning:
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom
nämnden framöver? Beskriv även förändrade arbetssätt och/eller samarbete med andra som leder
till förbättrad kvalitet och/eller minskade kostnader.

Jämlikhetsanalys för rättvis biståndsbedömning
Nämnden genomför för närvarande en jämlikhetsanalys för att undersöka om det finns bakgrundsfaktorer
som inverkar på de insatser som brukare blir beviljade. Analysen återrapporteras under 2022 och resultatet
ligger till grund för eventuella beslut om utvecklingsinsatser.
Tillitsbaserad styrning
Tillit är inte bara en fråga om mjuka värden, som organisationskultur och ledarskap, utan lika mycket en
fråga hur en organisation styrs, utvärderas och organiseras. Alla medarbetare, oavsett var i organisationen
de finns, har ett ansvar för att aktivt bidra till att stimulera samverkan och helhetsperspektiv och bygga
tillitsfulla relationer. Ambitionen är en effektiv förvaltning som tillgodoser behov hos målgruppen med en
service av hög kvalitet. Tillitsbaserad styrningen och ledning bygger bland annat på ett tillvaratagande av
medarbetarnas och chefernas kompetens och stora engagemang varje dag.
Samarbete med Malmöbon i fokus
Malmö stads tre socialnämnder hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, funktionsnämnden samt
arbetsmarknads- och socialnämnden, bedriver verksamhet som riktar sig till barn och vuxna som bor eller
vistas i kommunen och har särskilda behov av stöd och hjälp som inte kan tillgodoses på annat sätt.
Insatserna ska, med respekt för Malmöbornas självbestämmanderätt och integritet, syfta till att stärka
individen för att denne i så stor utsträckning som möjligt ska kunna leva ett självständigt liv som aktiv
samhällsmedborgare. De tre socialnämnderna har fortsatta ambitioner att säkerställa en långsiktigt socialt
hållbar utveckling i Malmö stad, vilket innebär att leverera verksamhet av god kvalitet till målgrupperna
och att detta görs på ett effektivt sätt. Ett fortsatt tätt och utvecklat samarbete mellan de tre nämnderna är
av stor vikt framöver för att respektive nämnd ska kunna erbjuda Malmöbon en god service och ett
individuellt anpassat stöd även där det inte framgår med tydlighet vilket reglemente behovet faller inom.
Digitaliseringens roll för effektivisering, ökad kvalitet och bättre arbetsmiljö
Socialtjänsten och hälso- och sjukvården är välfärdsområden där digitaliseringen bär med sig stora
möjligheter. Modern informations- och kommunikationsteknologi kan underlätta nämndens arbete med
att säkerställa att målgruppen uppnår en god och jämlik hälsa och skapar förutsättningar för ökad
självständighet, delaktighet och inflytande. Det fortsatta arbetet inom nämnden behöver nu riktas mot
utveckling av tjänster, verktyg och arbetssätt som tillgodoser målgruppens behov och som ger en mer
direkt snarare än indirekt effekt för mottagaren.
Mobil låsöppning och dokumentation har införts i liten skala inom nämnden och har hittills visat sig bidra
till både effektivitets- och kvalitetsvinster.
Bättre säkerhet kring de juridiska förutsättningarna
En stor del av informationen som nämndens medarbetare hanterar är känslig och värdefull. Det ställs krav
på ett arbetssätt som är systematiskt, riskbaserat/med informationssäkerhet. Nämnden behöver i än högre
grad säkerställa efterlevnad av lagar, interna krav och säkerhet för de digitala tjänster som finns tillgängliga
samt när nya system köps in.
Förbättrad digital infrastruktur
Digitaliseringsarbetet är en direkt anpassning till den allmänna digitaliseringen i samhället vilket ställer krav
på snabb förändringstakt. För att nämnden ska kunna möta nationella krav behövs bland annat att i större
utsträckning nyttja de plattformar som finns i Malmö stad. Nämnden står också inför utmaningar gällande
förvaltningsspecifika verksamhetssystem där licenser löper ut de kommande åren. Nuvarande system
saknar modern funktionalitet för insamling av statistik och innebär att insamling idag sker manuellt, vilket

är mycket tidskrävande samtidigt som insamlingen har begränsad nytta. Nya lagar, så som
socialtjänstlagen, kommer att ställa krav på kommuner att löpande leverera in en mängd uppgifter som
systemen inte klarar av idag. Att utveckla ändamålsenliga verksamhetssystem är nödvändigt både för att
säkerställa kvalitet och effektivitet. Nya verksamhetssystem och i övrigt digital infrastruktur genererar
kostnader i form av support och utbildning.
Öka den digitala kompetensen för alla
Äldreomsorgen står inför en betydande utmaning när det gäller kompetensförsörjning. Nämnden behöver
successivt höja kompetensen hos medarbetare för att förbättra användning av de digitala verktygen.
Samtidigt behöver kompetensen hos chefer höjas i syfte att underlätta beslutsfattande i
digitaliseringsfrågor och för att kunna stödja en utvecklingsfrämjande kultur. Genom att i större
utsträckning använda sig av specialistfunktioner skulle nämnden kunna arbeta mer effektivt med
verksamhetsutveckling genom bland annat områden som prediktiv analys och preventiv vård.
Förbättrad samverkan och samordning
Digital samverkan är ett medel för att skapa nytta såväl för staden, Malmöbon och andra aktörer som för
den egna verksamheten. För att realisera digitaliseringens möjligheter behöver äldreomsorgens behov och
krav gällande kommungemensamma satsningar rörande digitalisering synliggöras i högre utsträckning.
Nämnden har också ett behov av att tillsammans med övriga socialnämnder och med Region Skåne
samverka kring gemensamma behov, resurser och system för att ytterligare kunna utveckla vården och
omsorgen.
Fler äldre bor kvar längre hemma och har mer hjälp
Coronakommissionen har i sitt första delbetänkande undersökt utvecklingen av andelen personer med
hemtjänst, efter antalet beviljade timmar per månad åren 1992 - 2019. Andelen brukare med fler beviljade
timmar ökar. Malmö skiljer sig något från den nationella statistiken; 1992 hade 3% 120 timmar eller mer
och fram till 2019 har andelen ökat till 5%. I den nationella statistiken syns även en tydlig förflyttning över
tid där en större andel av brukarna har mer beviljade timmar. I Malmö beräknas 10% av brukarna ha 120
timmar eller mer per månad. Under 2019 stod brukare med 120 timmar eller mer för 26 % av all utförd tid
och fram till 2020 har denna andel ökat till 35% av all utförd tid. Samtidigt har både antalet platser och
antalet unika brukare minskat på särskilt boende under 2020 jämfört med 2019. Skillnaden mellan 2019
och 2020 antas till stor del bero på Covid-19 pandemin.
Det återstår att se om det under 2021 och framåt kommer att utvecklas mot att gruppen med 120 timmar
eller mer per månad minskar sin andel av den totala tiden. Att Malmö har en högre andel av brukarna som
har 120 timmar eller mer per månad tyder på att sammansättningen av brukarna skiljer sig i jämförelse
med genomsnittet för riket. Skillnaden samvarierar troligen med en högre andel ensamhushåll,
hälsotillstånd och den socioekonomiska strukturen hos gruppen äldre i Malmö. Det är också viktigt att
utifrån utvecklingen se vilken betydelse detta kan komma att ha för de anhöriga.
Utvecklingen mot fler äldre med större behov i hemmet ställer högre krav på samverkan – både intern och
extern – för att uppfylla en god patientsäkerhet. Likaså medför kortare vårdtid i slutenvården fortsatt höga
krav på verksamhetens flexibilitet. Båda dessa faktorer är kostnadsdrivande. För att vården och omsorgen
i det ordinära boendet fortsatt ska uppfylla kvalitetskraven behöver medarbetare här få en kontinuerlig
kompetensutveckling inom områden kopplade till åldrandets sjukdomar.
Mer avancerad vård på särskilt boende ställer krav på kompetens och lokaler
Överenskommelsen med Region Skåne innebär att brukare är inskrivna i teambaserad vårdform, vilket
innebär att brukarna kommer att vara kvar i det särskilda boendet och inte vara inskrivna i slutenvården,
om inte det föreligger särskilda behov. Detta kommer att kräva högre kompetens inom alla
personalgrupper.
De lokaler som används på de särskilda boendena ses kontinuerligt över för att vara ändamålsenliga
utifrån både ett brukar- och arbetsmiljöperspektiv. Större förändringar i lokalbeståndet, såsom
renoveringar, nya boenden och omförhandlingar av hyresavtal medför generellt högre kostnader.
Ett väl utvecklat trådlöst nätverk (WiFi) är en grundförutsättning för att kunna påskynda digitaliseringen
men flera särskilda boenden saknar fortfarande WiFi och utvecklingen går inte så snabbt som önskat.

Fler medarbetare med högre kompetens
Nämndens möjlighet att ha tillräckligt antal medarbetare som också har tillräcklig kompetens utgör en stor
utmaning framöver, när antalet äldre förväntas öka. Kompetensförsörjningen behöver mötas utifrån
framförallt fyra strategier.
För det första handlar det om att kompetensutveckla de medarbetare som finns i förvaltningen nu inom
både medicinska, sociala och digitala områden relaterat till nämndens uppdrag. För det andra behöver
nämnden kunna rekrytera fler medarbetare med hög kompetens och kompetens inom nya områden, i
förhållande till nya och ökade krav inom vård och omsorg och digitalisering. För det tredje handlar det om
att fortsätta utvecklingen där manuella tjänster tas över och ersätts med digitala tjänster i större
utsträckning. Sist men inte minst behöver nämnden säkra sitt oberoende av inhyrd personal.
Konkurrens om arbetskraften är en utmaning mot kvaliteten i verksamheten
En trend som i hög grad påverkar äldreomsorgen är den hårda konkurrensen om kompetens. De
legitimerade yrkena, till exempel sjuksköterskor, utgör en viktig grupp. De verksamhetsnära cheferna,
sektionschefer, har en hög omsättning. Nämnden arbetar med att skapa goda förutsättningar för att
attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Det sker genom bland annat arbetet kring heltid som norm,
minskad andel timavlönade timmar, satsningar på kompetensutveckling, det löpande arbetet med en god
arbetsmiljö samt att arbeta med att förbättra chefers förutsättningar.
Jämlika och jämställda arbetsvillkor behövs för medarbetare inom äldreomsorgen
Nämnden har en utmaning med att kunna bidra till och uppfylla de personalpolitiska inriktningarna och
målen. Nämnden har näst högst andel kvinnor bland medarbetarna, 82%. Genomsnittet inom stadens
verksamheter är 75%. I kommunfullmäktiges budget för 2021 inom En god organisation anges att
"Arbetslivet ska vara långsiktigt hållbart och en god arbetsmiljö och trygga anställningar ska vara en
självklarhet…".och "...kvinnor och män ska kunna delta i arbetslivet på samma villkor.
Coronakommissionen påpekar i sitt första delbetänkande att: ”Arbetsgivarna måste också förbättra
förutsättningarna för ledarskap genom att se över ledningsstrukturer och organisering så att antalet medarbetare som en chef
ansvarar för sänks väsentligt." Vidare måste arbetsgivarna förbättra anställningstryggheten och personalkontinuitet i
äldreomsorgen samt kraftigt minska andelen personal med timanställning. Timanställda som med kort varsel kan kallas in
vid behov är visserligen svåra att undvara i en så personalintensiv verksamhet som vård och omsorg, men deras andel av
personalstyrkan måste kraftigt minskas.”
Chefstäthet och Chefers förutsättningar
Forskning visar att organisationer med låg sjukfrånvaro kännetecknas av ett närvarande ledarskap och det
är därför viktigt att cheferna har rätt förutsättningar att utöva ett sådant ledarskap. Nämnden hade i april
2021 212 anställda chefer. Chefstätheten redovisades i stadens personalredovisning för 2020 för samtliga
förvaltningar i staden.

Nämndens har den lägsta ledartätheten i jämförelse med övriga stadens förvaltningar. 55% av cheferna har
fler än 25 medarbetare och var femte chef har fler än 40 medarbetare. Den genomsnittliga chefstätheten
inom staden är 18,5 medarbetare per chef under 2020. I Malmö har chefer som är män i högre
utsträckning under 25 medarbetare medan chefer som är kvinnor i högre utsträckning har över 25 och 40
medarbetare.
Nämnden har satsat på att utöka antalet chefer, men har trots detta låg ledartäthet och arbetet måste
fortsätta över fler år för att få till ett hållbart ledarskap.
Jämsides med arbetet att öka ledartätheten har nämnden också ett pågående arbete för att utveckla och
förbättra de strukturella stöden för de verksamhetsnära cheferna.
Trygga anställningsformer ökar kvaliteten i verksamheten
Stadens mål att öka andelen heltidsanställningar, minska timanställningarna och minska beroendet av
inhyrd personal berör äldreomsorgen i särskilt hög grad. Arbetet med att skapa en kvalitativ rekrytering
och bemanning ökar kvaliteten för brukaren i form av kontinuitet och kompetens, men innebär också
ökade personalkostnader
Inriktningen i de personalpolitiska målen och förutsättningarna för kvalitet som Coronakommissionen
anger ligger nära varandra, men staden och nämnden har fortfarande en bit kvar att utveckla för att de
målsättningar som anges ska bli styrande fullt ut. Inom delar av nämndens verksamhet är det en utmaning
i arbetet med att gå från en deltidsorganisation till en heltidsorganisation. Det handlar om att se till att
varje schemalagd timme också blir en timme som ger brukarna en god kvalitet i omsorgen. En annan
utmaning är att säkerställa att verksamheten bibehåller ekonomisk sundhet i takt med att antalet heltider
ökar.
Nytt avtal för nattpersonal ger bättre arbetsvillkor och ökade kostnader
För arbetstagare som arbetar ständig natt ges möjligheter till ett lägre arbetstidsmått. Avtalet innebär att
nuvarande 36,33 timmars arbetsvecka sänks till 34,33 timmar.
Ett nytt avtal för nattpersonal går igång 1 april 2022. Avtalet innebär ett ökat antal anställningar, insatser
vad gäller bemanningsplanering, samt ökade kostnader.
Nya konverteringsregler ger tryggare anställningsvillkor
Det införs en särskild regel från 1 oktober 2021 som innebär att konverteringstiden för att få en
tillsvidareanställning sänks från 24 månader till 18 månader för arbetstagare som har vikariatsanställning
eller allmän visstidsanställning.
Samordnad kompetensutveckling ökar kvaliteten i verksamheten
Nämnden har ett behov av att än mer professionalisera våra yrkesroller för att klara nära
vårdomställningen. Förflyttningen kräver resurser.
Inför varje år tas en kompetensbudget fram där kompetensutvecklande aktiviteter kartläggs och prioriteras
för kommande år och finansieras genom ordinarie budget samt genom destinerade statsbidrag.
Kompetenscentrum tillsammans med avdelningschefer, HR och berörd facklig organisation arbetar med
en Kompetensidé för omvårdnadspersonal som bygger på att med rätt kompetens kan vi skapa en god
kvalitet i vården och omsorgen av den äldre. Som grund ligger Socialstyrelsens Grundläggande kunskaper för
personal som arbetar inom socialtjänstens omsorg om äldre*.
Det pågår ett centralt arbete inom staden, för alla nämnder som har sjuksköterskor, med att arbeta fram
kompetensmodeller för yrkesgruppen. I syfte att medarbetarnas kompetens ska komma till bäst nytta, kan
sjuksköterskor, utifrån sin formella utbildning och erfarenhet, få differentierade uppdrag. Ett antal
sjuksköterskor ska med bibehållen grundlön, få möjlighet att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska
med inriktning vård av äldre.

Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•
•

Vilka förändringar som innebär ökade kostnader eller lägre intäkter kommer att påverka
nämndens verksamhet 2022? Vilken effekt får detta på nämndens behov av kommunbidrag?
Vilka förändringar pågår eller planeras inom nämndens verksamhet som innebär minskade
kostnader eller högre intäkter? Vilken effekt får detta på nämndens behov av kommunbidrag?
Vilka ekonomiska effekter kan uppnås till följd av förändrat arbetssätt / samarbete med andra på
kort och lång sikt?

De beskrivna delarna i denna budgetskrivelse innehåller ett flertal områden som syftar till att belysa
förutsättningar och utmaningar både för gruppen äldre Malmöbor som helhet, för brukare som finns
inom nämndens verksamheter, för nämnden och för Malmö stad som helhet. Nämnden har i denna
budgetskrivelse lagt ett särskilt fokus på att belysa vikten av hela stadens breda förebyggande arbete med
fokus på att bevara äldre Malmöbors självständighet.
Samtidigt har nämnden också beskrivit att det inom kommande år finns en rad olika utredningar och
lagförslag som kommer att ha stor påverkan på nämnden och som tillsammans innebär relativt
genomgripande förändringar. Parallellt tillkommer utmaningar kopplat till kompetensförsörjning och att
den äldre befolkningen om några år sakta förväntas börja öka i antal. Många av förändringarna, som till
exempel arbetet med Nära vård, en ny socialtjänstlag, Covid-19 pandemin och heltidsorganisering är
utvecklings- och förändringsarbeten som löper över flera år. Nära vård förväntas vara fullt ut
implementerad fram till 2027. Samtliga områden syftar till att förbättra och utveckla kvaliteten och
effektiviteten, men vägen dit innebär ökade kostnader. Kostnaderna kan relateras till ett flertal olika
områden som kompetens-utveckling/-försörjning, digitalisering och samverkan. För att klara alla dessa
relativt stora strukturella förändringar behöver nämnden successivt göra förflyttningar, också tillsammans
med övriga socialnämnder, med Malmö stad som helhet och med Region Skåne. Den kommande
tioårsperioden kan sammanfattas som flerdimensionell och komplex där nämnden inte själv har rådighet
övar alla delar som kommer att påverka utvecklingen.
Hälso- och sjukvårdsavtalet mellan Region Skåne och Skånes kommuner innebär bland annat ett
långsiktigt införande av nytt arbetssätt där mer av sjukvården för de mest sjuka kommer att utföras i
hemmet. För att följa de ekonomiska konsekvenserna har KEFU (Kommunal Ekonomisk Forskning och
Utbildning) i uppdrag att följa utvecklingen under avtalsperioden. KEFU kommer att presentera sin
rapport under hösten 2021.
Under 2020 och 2021 ökade antalet riktade statsbidrag inom vård- och omsorgsområdet. En del av dessa
statsbidrag är hårt styrda hur de får användas vilket resulterar i att nämnden inte har möjlighet att fullt ut
rekvirera bidragen. Tillfälliga och riktade statsbidrag kan även leda till underfinansierad verksamhet om
dessa statsbidrag sedan dras in, vilket försvårar planeringen på längre sikt. Generella och långsiktiga
satsningar ger bättre förutsättningar för en stabilare utveckling och verksamhet. Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR) har länge drivit frågan om mer generella än riktade statsbidrag till kommunsektorn samt
framfört behovet av tidiga besked och långsiktiga planeringsförutsättningar.
Under pandemin har ansökningar om särskilt boende minskat. Även antalet korttidsplaceringar har
minskat till följd av ett lägre utflöde från sjukhuset då många planerade operationer har ställts in. Inför
2022 finns en osäkerhet kring hur utflödet från sjukhuset kommer se ut, kommer det vara ett högre
utflöde då de inställda operationerna återupptas. Om utflödet periodvis blir högre än platserna på de egna
korttidsenheterna eller de budgeterade externa platserna, ökar kostnaderna tillfälligt under 2022. För 2021
prognostiserar nämnden att utflödet från sjukhuset ökar i september. I ekonomisk prognos för 2021
prognostiserar nämnden färre placeringar motsvarande ca 30 årsplatser. Då 73 procent av patienterna på
korttidsenheterna kommer från sjukhuset kan det innebära en tillfällig kostnadsökning motsvarande cirka
20 000 tkr under 2022.
Ett nytt avtal för nattpersonal går igång 1 april 2022. Avtalet innebär att nuvarande 36,33 timmars
arbetsvecka sänks till 34,33 timmar. Förutom insatser vad gäller bemanningsplanering innebär avtalet ett

ökat antal anställningar med en kostnadsökning motsvarande cirka 15 000 tkr på helår.
Nämnden behöver genomföra lönestrukturella förflyttningar inom flera yrkesgrupper. Nämndens
yrkesgrupper ligger generellt lågt lönemässigt både inom yrkeskategorier och jämfört med likvärdiga yrken
enligt Malmö stads arbetsvärdering. Förflyttningar behövs ur flera perspektiv: för ökad jämställdhet, som
en del i att säkerställa goda arbetsvillkor för medarbetare och för att bidra till en hållbar
kompetensförsörjning där förvaltningen både kan behålla och rekrytera erfarna medarbetare. Cirka 80% av
förvaltningens medarbetare bedömdes 2020 tillhöra en yrkeskategori där lönestrukturell förflyttning
behövs. 2021 innebar detta en merkostnad motsvarande ca 10 000 tkr utöver lönekompensationen.
Överenskommelsen med Region Skåne gällande teambaserad vårdform kräver högre kompetens inom alla
personalgrupper. Vårdbiträde vidareutbildas till undersköterskor vilket innebär högre personalkostnader
framöver med ca 12 000 tkr årligen.
I budgeten kompenseras nämnderna årligen med pris-och lönekompensation som bygger på att 70
procent av nämndens nettokostnader är personalkostnader och 30 procent övriga kostnader. Hälsa-,vård
och omsorgsnämndens utfall är cirka 80 procent personalkostnader och 20 procent övriga kostnader vilket
årligen innebär ett effektiviseringskrav. 2021 motsvarade detta 4 200 tkr.
Det finns ett behov av att anpassa de särskilda boendena utifrån både brukar- och medarbetarperspektivet.
Vid nyanskaffning av lokaler för särskilt boende ökar hyresnettot per plats.
Införandet av välfärdsteknik pågår i förvaltningen. Införandet av nya tekniska lösningar är dock ett
omfattande arbete som sträcker sig över flera år då det handlar om implementering av nya arbetssätt, ny
teknik och i flera fall föregås av upphandlingar. Införande av välfärdsteknik ställer stora krav på en
supportorganisation alla dagar dygnet runt. Inom förvaltningen pågår ett arbete med att ta fram ett
strukturerat arbetssätt för att årligen fastställa en treårig IT/digitaliseringsplan. Förvaltningens utmaning är
att prioritera ett antal områden för att minimera risken för att ett antal projekts tillämpningar och
effekthemtagningar inte realiseras fullt ut. Arbetet med att inför uppstart av projekt bedöma effekter och
nytta behöver struktureras. Även arbetet med att efter ett införande följa upp och mäta vilka effekter och
vilken nytta som projektet genererade behöver struktureras för att skapa ett lärande kring vad som ger det
bästa resultat.

En god och nära vård
Statsbidraget för en god och nära vård bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges
kommuner och regioner (SKR). 2021 finns möjlighet för Malmö stad att rekvirera 42 782 tkr varav
nämndens tilldelning är 27 840 tkr medan statsbidraget 2020 för nämnden uppgick till 13 387 tkr.
Omställningsarbetet gällande nära vård ska vara klart 2027. Rimligtvis bör det finnas möjlighet att
rekvirera statsbidrag även 2022. Osäkert är dock enligt vilka kriterier statsbidraget kommer att fördelas då
det skiljer mycket mellan tilldelningen 2020 och 2021.
Äldreomsorgslyftet
2021 har Malmö stad möjlighet att rekvirera 83 668 tkr avseende Äldreomsorgslyftet. Nämnden
prognostiserar rekvirera belopp motsvarande cirka 13 000 tkr för 2021. Äldreomsorgslyftet föreslås
fortsätta fram till 2023. Socialstyrelsen utgår ifrån att riksdagen fattar beslut om medel för 2022 i december

2021. För 2022 prognostiserar nämnden att rekvirera cirka 20 000 tkr.
Motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom
2021 finns möjlighet för Malmö stad att rekvirera 15 007 tkr varav nämndens tilldelning är 14 258 tkr
medan statsbidraget 2020 för nämnden uppgick till 16 604 tkr. I december 2021 kommer regeringen fatta
beslut om vad som händer 2022.
Statsbidrag till regioner och kommuner till följd av sjukdomen covid-19
Statsbidraget avser nämndens kostnader till följd av covid-19 under 2020.
Äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus
Överenskommelsen mellan staten och SKR avser en treårig överenskommelse för åren 2020-2022. 2020
rekvirerade nämnden 4 347 tkr och 2021 rekvirerades 4 262 tkr.
Psykisk hälsa- och suicidprevention
Staten och SKR har enats om att ingå en överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa och
suicidprevention för perioden 2021-2022. För 2021 erhåller delregion Malmö 10 462 tkr varav nämnden
erhåller 360 tkr.
Våld i nära relation
Utvecklingsmedel för att utveckla arbetet med våld i nära relation, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och
förtryck samt för att stödja arbetet med vuxna och barn i prostitution och människohandel för sexuellt
ändamål. Medlen planerade att beviljas under hela mandatperioden. Malmö stad har erhållit 1 517 tkr
varav nämnden har erhållit 230 tkr.
Statsbidrag för att öka specialistundersköterskekompetens inom vård och omsorg om äldre och vård och omsorg om personer
med demenssjukdom
Bidragen ska under 2021 och 2022 ge äldreomsorgens undersköterskor möjlighet att utbilda sig till
specialistundersköterskor. Malmö stad har under 2021 möjlighet att rekvirera 210 tkr. Oklart hur mycket
nämnden kan rekvirera.
Återställningsbonus i vård och äldreomsorg
Under 2021 avsätter regeringen 300 miljoner. För 2022 och framåt beräknas totalt en miljard avsättas till
satsningen. Satsningen avser medel för kommunerna att ansöka om gällande finansiering av projekt som
syftar till förbättrad arbetsmiljö eller utveckla befintliga arbetsmetoder, arbetssätt och arbetstidsmodeller.
Oklart hur mycket nämnden kan rekvirera.
Kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala
På grund av coronaviruset har riksdag och regering infört tillfälliga regler. Det innebär att arbetsgivaren
får ersättning för merkostnaden avseende sjuklönerna.
Övriga bidrag, varaktig vård
Malmö stad kan få ersättning för personer som på grund av ålderdom, sjukdom eller funktionshinder
behöver särskilt boende för service och omvårdnad eller stöd och hjälp i boendet, till exempel hemtjänst
eller anhörigvård. Malmö stad kan få ersättning för 75 procent av kommunens kostnader för stöd och
hjälp i boendet inklusive sociala avgifter, minus den egenavgift som personen själv har betalat. På grund av
ändrade redovisningsprinciper blir intäkten något högre år 2021 än år 2022.

I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2022 med plan för 2023-2027.

2022 begär nämnden en investeringsram om 37 000 tkr. Under året planeras öppning av nya boenden.
För åren 2023 till 2027 begär nämnden en investeringsram om 27 000 tkr per år för de investeringar som
nämnden avser att genomföra.
I investeringsramen finns investeringar till följd av uppstart av nya boenden, lokalanpassningar, inventarier
samt investeringar till följd av digitalisering och välfärdsteknologi.

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ett övergripande ansvar för
kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar
förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet och
kommunala företag, stiftelser samt kommunalförbund.
Kommunstyrelsen ska tillsammans med nämnder, förvaltningar och bolag göra gemensamma
prioriteringar och utveckla strategier för ett mer hållbart Malmö. Stadskontoret ska förse
kommunstyrelsen med bra beslutsunderlag och bistå förvaltningarna med helhetsperspektiv samt sträva
efter att vara en sammanhållande resurs som skapar förutsättningar för effektiva samarbeten och god
samverkan.
Malmö stad har flera utmaningar, men också möjligheter, som kommunstyrelsen möter i samverkan och
samarbeten med stadens övriga nämnder och bolag, näringsliv och civilsamhälle. Kommunstyrelsen
samordnar arbetet med att främja hållbar och inkluderande tillväxt såväl genom ett ändamålsenligt och
effektivt arbete lokalt inom stadens gränser som genom att tillvarata stadens intressen i internationella,
gränsregionala och nationella samt regionala samarbetsplattformer. Under 2022 fortsätter
kommunstyrelsen att utveckla stadens arbete för att främja tillväxt i regionen samt att stärka och
vidareutveckla lokala, regionala och nationella samarbeten och samverkansformer både inom offentlig,
privat och idéburen sektor.
Malmö är en storstad i en gränsöverskridande region som allt mer tar form med etablerandet av en fast
förbindelse med Tyskland över Fehmarn Bält och planeringen av en Öresundsmetro till Danmark. Staden
och kommunstyrelsen fortsätter arbetet med att stärka Malmös röst i regionen samt att skapa och tillvarata
de möjligheter som uppstår i den regionala utveckling som pågår.
Malmö stad står, likt övriga kommuner generellt, inför utmaningar vad gäller framtidens
kompetensförsörjning. Konkurrensen om arbetskraften kommer att öka och bli en framtidsutmaning för
hela landet. Samtidigt har Malmö en relativt ung befolkning. Det finns också många Malmöbor i arbetsför
ålder som idag saknar arbete. Båda dessa faktorer innebär att Malmö har bättre förutsättningar att klara
kompetensförsörjningen framöver än många andra kommuner. Avgörande för att lyckas är fortsatta
satsningar på det livslånga lärandet så att både barn och vuxna får den utbildning och det stöd som krävs
för att de ska kunna ta del av framtidens arbetsmarknad.
I Malmö stads hantering av Covid19- pandemin har samarbete och samverkan i hela staden varit en
framgångsfaktor. Pandemin har även satt ljus på vikten av goda samarbeten och samverkan mellan andra
kommuner och övriga regionala aktörer. Kommunstyrelsen kommer under 2022 fortsatt arbeta för att
stärka samverkan både internt, lokalt och regionalt. Under 2022 kommer det att krävas ett särskilt fokus på
samverkan kring åtgärder som stödjer en återstart av samhället efter pandemin. De digitala kliv som
kommunen tagit i samband med och delvis med anledning av pandemin kommer tas till vara och
förstärkas både i den dagliga verksamheten och i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under
2022 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra
förbättringar i den egna verksamheten? Hur kan nämnden bidra till att underlätta måluppfyllelsen
och/ eller minska nettokostnaderna för Malmö stad som helhet?

Kommunstyrelsen ska utifrån ett helhetsperspektiv leda kommunens verksamhet genom att utöva en
samordnad styrning och följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomi.
Kommunstyrelsen ansvarar för att den ekonomiska planeringen och att de av fullmäktige fastställda målen
följs. Kommunstyrelsen ansvarar även för att främja en långsiktigt hållbar utveckling i Malmö stad.
Malmö en stark regional röst
Malmö är en snabbt växande storstad i en gränsöverskridande region som allt mer tar form med
etablerandet av en fast förbindelse med Tyskland över Fehmarn Bält och planeringen av en
Öresundsmetro till Danmark. I takt med att Malmö växer krävs också ökad samverkan med andra aktörer
inom den svenska delen av regionen. Malmö stad som organisation är en viktig aktör i de regionala
samarbetena och i de stora infrastruktursatsningarna.
Under 2022 stärker kommunstyrelsen ytterligare sitt arbete i det nya regionala sammanhanget med särskilt
fokus på infrastruktur- och arbetsmarknadsområdena. Inom infrastrukturområdet har kommunstyrelsen
fortsatt starkt fokus på att få till stånd en statlig utredning om Öresundsmetron liksom att säkerställa att de
ökade godsflödena som väntas komma av Fehmarn Bält-förbindelsen sker på ett hållbart sätt och bidrar
till tillväxt och sysselsättning i Malmö.
Staten har ansvaret för den nationella arbetsmarknadspolitiken så kommunstyrelsen har här inte bara
uppdraget att leda, samordna och ha uppsikt över arbetet utan också att tillsammans med andra relevanta
aktörer, så som exempelvis statliga myndigheter inom arbetsmarknads- och utbildningsområdet, skapa de
rätta förutsättningarna för en inkluderande arbetsmarknadsregion. Inom arbetsmarknadsområdet behövs
en kraftansträngning i alla delar av stadens organisation för att möjliggöra en integrerad arbetsmarknad
och ta vara på de möjligheter som finns i regionen som skulle kunna bidra positivt till att fler Malmöbor
kommer i arbete. Att få till ett strukturerat samarbete mellan statliga myndigheter och kommuner på ömse
sidor Öresund är prioriterat liksom att fördjupa ett gemensamt arbete kring yrkesutbildning för att lösa
dagens matchningsproblematik.
Inom Skåne ska kommunstyrelsen under 2022 fortsätta utveckla och bidra till den gemensamma
strategiska samverkan mellan de skånska kommunerna. Samarbetena ska vara funktionella och
sakorienterade. Malmö stad ska aktivt bidra till Skånes Kommuners pågående utveckling.
Valet 2022
Malmö stad ska under 2022 anordna allmänna val i kommunen. Stadskontoret kommer inför valet arbeta
för ökat valdeltagandet genom informationsinsatser.
För att anordnandet av val ska kunna ske på ett rättssäkert och ändamålsenligt sätt finns en
överenskommelse mellan Valnämnden och stadskontoret om att stadskontoret har en permanent
valorganisation som genomför röstning inom kommunen. Valorganisationen rekryterar och utbildar
ca 1 700 röstmottagare, ser till att det finns lämpliga och tillgängliga röstmottagningslokaler under
förtidsröstningen och på valdagen samt ser till att allt material finns på plats då röstning ska genomföras.
En stor utmaning är stadens ständigt växande befolkning och nybyggnation med följd av nytillkomna
valdistrikt/vallokaler att administrera och bemanna. Kommunen svarar också för den preliminära
räkningen av rösterna. Stadens valorganisation ska dessutom upprätthålla en beredskap för eventuella
extraval, omval eller lokala folkomröstningar.

Arbete mot brott och oegentligheter i välfärden
Kommunstyrelsen bedriver tillsammans med övriga nämnder och bolag liksom med statliga myndigheter
och aktörer i civilsamhället ett koordinerat arbete mot brott och oegentligheter i välfärden. För
kommunens interna arbete har kommunstyrelsen antagit en handlingsplan som har det övergripande målet
att förebygga, upptäcka och åtgärda brott och oegentligheter inom välfärdssystemet. Arbetet mot brott
och oegentligheter i välfärden omfattar bland annat utbildningsinsatser, metodstöd, kontrollmoment och
samarbeten. I detta arbete ingår att skapa strukturer och processer för att tillse att stöd och bistånd betalas
ut på ett korrekt sätt; att stadens medarbetare har god kännedom om vad otillåten påverkan och interna
oegentligheter innebär och vilket ansvar varje medarbetare har i detta arbete; att underlätta att göra rätt
och att förbättra möjligheterna att upptäcka både omedvetna och uppsåtliga fel.
I enlighet med handlingsplanen har stadskontoret arbetat med att verkställa ett antal åtgärder som rör
stadens inköpsverksamhet. Förutom att förbättra analysmetoderna för att kunna följa upp och ha kontroll
över inköpen har en vägledning för att öka möjligheten att genomföra inköp i vårt e-handelssystem tagits
fram.
För att underlätta kontroller av leverantörer håller ett stödsystem för leverantörsgranskning på att tas
fram. För att enkelt kunna finna de inköpsavtal som staden tecknat avtal med föreslås att en gemensam
avtalsdatabas upphandlas och implementeras i staden.
En avgörande faktor för att stadens inköpsorganisation ska vara robust och kvalitetssäkrad är att krav
ställs på rätt kunskap och kompetens hos de som genomför beställningar och/eller gör
direktupphandlingar. Detta kräver i sin tur att en stödstruktur skapas, så att certifiering och support kan
ske löpande.
Kompetensförsörjning och utveckling av ny teknik
Malmö stad står likt offentlig sektor generellt, inför omfattande utmaningar i kompetensförsörjning. Den
demografiska utmaningen, att antalet barn och äldre ökar i högre takt än vuxna i arbetsför ålder bidrar till
att det blir allt svårare att rekrytera rätt kompetens till stadens verksamheter och det finns risk för
kompetensbrist inom flera områden i offentlig sektor.
Samtidigt har Malmö en relativt ung befolkning. Det finns också många Malmöbor i arbetsför ålder som
idag saknar arbete. Båda dessa faktorer innebär att Malmö har bättre förutsättningar att klara
kompetensförsörjningen framöver än många andra kommuner. Avgörande för att lyckas är fortsatta
satsningar på det livslånga lärandet så att både barn och vuxna får den utbildning och det stöd som krävs
för att de ska kunna ta del av framtidens arbetsmarknad.
Utveckling och etablering av ny teknik så att vissa arbetsuppgifter kan automatiseras, robotiseras eller
digitaliseras kan delvis minska rekryteringsbehovet. Ny teknik behövs också för att ge Malmö stads
medarbetare möjligheter till smart tekniskt stöd som frigör tid och utrymme att kunna fokusera på det
som skapar värde för de vi är till för. Ny teknik kommer också medföra behov av kompetenshöjande
insatser hos nuvarande medarbetare för att kunna hantera nya system och arbetssätt.
Utredning om en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner
Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning som ska se över kommunallagens bestämmelser om
ekonomisk styrning. Utredningen ska föreslå ett sammanhållet regelverk för en effektiv ekonomistyrning.
Utredaren ska bland annat föreslå hur kraven på god ekonomisk hushållning och regelverket för
balanskravet bör vara utformade, samt föreslå lösningar som tillsammans skapar goda förutsättningar för
en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner, och som ligger i linje med målen för den nationella
finanspolitiken. Uppdraget ska redovisas till regeringen i september 2021. Utredningen kommer sannolikt
innebära behov av anpassning och utveckling av Malmö stads budget- och uppföljningsprocess.
Kontaktcenter – etablering av Statens servicecenter i Malmö
Kontaktcenter fortsätter sitt utvecklingsarbete med att göra det enkelt för Malmöbor, företagare och
besökare att ta kontakt med kommunen och på det sättet förbättra servicen och tillgängligheten.
Kontaktcenters utformning och utveckling påverkas av regeringens beslut att etablera Statens

servicecenter i Malmö. Hösten 2020 inleddes ett pilotprojekt där Malmö stads kontaktcenter funnits
tillgängliga på Statens servicecenters kontor i Rosengård.
Pilotprojektet har visat på tydliga positiva effekter av en samlokalisering av kommunens kontaktcenter och
Statens servicecenter. Myndighetskontakten för de som besöker kontoret blir enklare och mer effektiv.
Betydande synergieffekter av samverkan har noterats redan tidigt under projekttiden. Det finns stora
vinster med att permanenta och utöka samarbetet till fler platser.
Näringslivets behov och efterfrågan på information och service från företagslotsen har ökat. Efterfrågan
medför att företagslotsen behöver utvecklas vidare i form av nya samarbeten såsom platsnärvaro och
digital service. Samlokaliseringen med Statens servicecenter öppnar också upp för samverkan med
Skatteverket på företagsområdet.
Ett ärende håller för närvarande på att tas fram som till viss del föreslås förändra det tidigare
inriktningsbeslutet från kommunfullmäktige vad gäller uppdrag och finansiering.
Kulturhuvudstadsåret
Under 2019 genomförde Kulturförvaltningen förstudien ”Malmö. Det börjar här.” Förstudien innehöll en
beskrivning av arbetet med europeiska kulturhuvudstäder, dess bakgrund, mål och innebörd, en
redogörelse för ansökningsprocessen, samt ett kortare resonemang kring Malmö som kandidat för titeln.
Utredningen visade att Malmö stad har mycket goda förutsättningar att bli kulturhuvudstad 2029.
Kommunstyrelsen har beslutat att gå vidare med en fördjupad utredning. Eftersom genomförandet av ett
kulturhuvudstadsår är en stor och komplex uppgift, börjar processen för urvalet flera år i förväg.
Covid19- pandemin
I takt med att fler och fler blir vaccinerade finns det en försiktig förhoppning om att pandemin snart är
över, att de restriktioner som införts ska kunna tas bort och att samhället ska kunna återöppnas. Pandemin
har varit en svår tid för många och i efterdyningarna kommer det finnas många lärdomar att dra, både av
det som fungerat bra och det som fungerat mindre bra. För att hantera pandemin på bästa sätt inrättade
Malmö stad under ledning av stadskontoret ett så kallat förstärkt ledningsstöd för att underlätta
samordning och snabba beslut i staden. I Malmös pandemihantering har samarbete och samverkan mellan
förvaltningarna varit en framgångsfaktor. Pandemin har även satt ljus på vikten av goda samarbeten och
samverkan mellan kommunen och andra regionala aktörer. Kommunstyrelsen och stadskontoret kommer
under 2022 fortsatt arbeta för att stärka samverkan både internt, lokalt och regionalt.
De digitala kliv som kommunen och stadskontoret tagit i samband med och delvis med anledning av
pandemin kommer tas till vara och förstärkas både i den dagliga verksamheten och i det fortsatta
utvecklingsarbetet.
Pandemin drabbade näringslivet, men i synnerhet besöksnäringen mycket hårt. Tydliga insatser och
åtgärder krävs när samhället ska öppnas upp för att möjliggöra en hållbar och innovativ återstart.
Gemensamma trygghetsskapande insatser krävs för att återuppbygga förtroendet gentemot event- mötesoch hotellbesökaren.

Här besvarar nämnden följande frågeställning:
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom
nämnden framöver? Beskriv även förändrade arbetssätt och/eller samarbete med andra som leder
till förbättrad kvalitet och/eller minskade kostnader.

Malmö stad står inför ekonomiska utmaningar och därför är det grundläggande att de gemensamma
resurserna används så effektivt som möjligt för att hantera stadens utmaningar. Effektiviseringar och
tydliggjorda prioriteringar, förändrade arbetssätt samt stärkning av kostnadskontroll möjliggör fortsatt
kvalitet i verksamhet. Ett sammanhållet, proaktivt, effektivt och lärande stadskontor med ett flexibelt och
utforskande arbetssätt ska skapa förutsättningar för stadens övriga verksamheter.
Kommunstyrelsen behöver precis som alla andra nämnder fokusera på att effektivisera den egna
verksamheten. Det handlar framför allt om att göra omprioriteringar så att nya uppdrag och
utvecklingsarbete i första hand kan hanteras med befintliga resurser.
Kommunstyrelsen har också en viktig roll att leda och samordna nämnderna inom olika områden och ta
fram förslag på förändringar som innebär effektivitetsvinster i hela organisationen.
Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för att stödja nämndernas och förvaltningarnas arbete i ett
helhetsperspektiv. Detta inbegriper även arbetet med barnrätt, jämställdhet och antidiskriminering, där
Malmö stad har höga ambitioner. Dessa perspektiv ska beaktas i alla stadens politiska beslut och
genomsyra all kommunal verksamhet.
Samverkan och samarbetsformer internt, lokalt och regionalt
Kommunstyrelsen ska tillsammans med nämnder och bolag göra gemensamma prioriteringar och utveckla
strategier för ett hållbart Malmö.
Kommunstyrelsen och staden samverkar också lokalt och regionalt i syftet att hitta effektiva sätt att tackla
Malmös utmaningar och bidra till utveckling av näringslivet och idéburen sektor. Genom att initiera,
utveckla och bibehålla samverkan och samarbetsformer med lokala och regionala aktörer kan
kommunstyrelsen samla kraft från flera källor i syfte att utveckla Malmö.
Styrning och ledning med tillit
Tillitsbaserad styrning utmanar synsätt och styrmodeller med fokus på detaljer och omotiverad kontroll
som inte sällan leder till administrativ börda hos chefer och medarbetare, underminerar en effektiv
samverkan och har ett begränsat fokus på medborgaren. Det tillitsbaserade förhållningssättet erbjuder
alternativ för hur offentlig verksamhet kan styras och ledas. Med tillit som en central del i styrningen ökar
handlingsutrymme och eget ansvar för medarbetare, goda relationer och samverkan främjas, helhetssyn
och systemförståelse uppmuntras, fokus på detaljer minskar – allt i syfte att säkerställa kvalitet i leveransen
till de vi är till för. En mer kvalitativ tillsyn som är verksamhets- och situationsanpassad och där råd och
vägledning ingår som en del i tillsynen bör leda till en bättre arbetsmiljö och ökad kvalitet och effektivitet i
verksamheterna.
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ett övergripande ansvar för
kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska leda och
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet.
Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag,
stiftelser och kommunalförbund.
Kommunstyrelsen behöver därmed en övergripande kunskap och insikt i hur verksamheten bedrivs i
stadens nämnder och bolag. Samtidigt är Malmö stad en decentraliserad organisation med facknämnder
som har de resurser i form av pengar, kunskap och kompetens som krävs för att ta ansvar för, styra och
utveckla respektive verksamhet. Det är viktigt att uppsiktsplikten inte utförs på ett sådant sätt att
kommunstyrelsen detaljstyr nämnder och bolag eller tar över deras ansvar. Kommunstyrelsen ska inte

heller ha samma granskande roll som revisionen har. Det finns därför ett behov av att tydliggöra
innebörden av kommunstyrelsens uppsiktsplikt och stadskontoret planerar att under 2021/2022
presentera ett förslag till definition och modell för detta.
Kommunstyrelsen influeras av förhållningssättet tillitsbaserad styrning och har för avsikt att låta det
genomsyra det pågående arbetet med att utveckla stadskontorets roll i att leda, samordna och ha uppsikt
över kommunens angelägenheter. Alla i organisationen Malmö stad har ett ansvar för att verka för att
stimulera samverkan och helhetsperspektiv och bygga tillitsfulla relationer.
Strategisk lokalplanering
Kommunstyrelsen övertog 2020 ansvaret för Malmö stads strategiska lokalplanering. Därefter har en ny
funktion inrättats på stadskontoret och ny kompetens rekryterats. Arbetet med att säkra stadens
lokalförsörjning har inletts och fortsätter under 2022. Arbetet sker i nära samarbete med
serviceförvaltningen, som har det operativa ansvaret för stadens lokalförsörjning, men även med övriga
förvaltningar och då främst genom stadens beredningsgrupp för strategisk lokalförsörjning. En tydligare
styrning, ökade krav på samarbete mellan nämnder, ett ökat fokus på de tidiga skedena i lokalplaneringen
samt förbättrade beslutsunderlag kommer ge bättre kontroll, ett effektivare lokalutnyttjande och på sikt
lägre lokalkostnader.
Att främja hållbar och inkluderande tillväxt
Malmö stad har utmaningar med hög arbetslöshet, segregation och upplevd otrygghet. För att möta dessa
utmaningar krävs en hållbar och inkluderande tillväxt. Kommunstyrelsen leder stadens arbete med att
främja hållbar och inkluderande tillväxt genom att agera lokalt och genom att tillvarata stadens intressen i
internationella, gränsregionala, nationella och regionala samarbeten.
Som ett led i att främja hållbar och inkluderande tillväxt i Malmö har Tillväxtkommissionen inrättats på
kommunstyrelsens uppdrag. Tillväxtkommissionen avslutar sitt arbete under 2022. Kommunstyrelsen
följer kommissionens arbete och förbereder sig och övriga delar av stadens organisation för att ta emot de
rekommendationer som kommissionen lämnar.
Kommunstyrelsen kommer under 2022 fortsätta arbetet med att skapa förutsättningar för och hålla ihop
stadens arbete med att integrera långsiktigheten i Agenda 2030.
Under 2021 etablerades Malmös nya inkubator Level, som kompletterar det befintliga entreprenörskapsoch innovationssystemet och riktar sig till alla Malmöbor som vill starta eller utveckla sitt företag. Under
2022 bidrar kommunstyrelsen och stadskontoret till Levels målsättningar och del i entreprenörskaps- och
innovationssystemet. Genom Level förväntas fler Malmöbor starta företag och fler Malmöbor komma i
sysselsättning.
Malmö har de senaste decennierna genomgått en genomgripande förändring inom näringslivet där staden i
dag präglas av kunskapsintensiva verksamheter så som företagstjänster, vård och utbildning samt handel.
De arbetstillfällen som kommit till har inte i tillräckligt hög grad motsvarat de kompetenser som
Malmöborna har. Kommunstyrelsen kommer tillsammans med övriga berörda nämnder att utveckla
etableringsarbetet. Fler företag som erbjuder arbetstillfällen som matchar Malmöbor som i dag står utanför
arbetsmarknaden behöver etableras inom Malmös arbetsmarknadsregion.
Besöksnäringen har vuxit sig stark i Malmö, den bidrar till ökad sysselsättning och till att göra Malmö till
en mer attraktiv stad. Under 2022 ansvarar kommunstyrelsen för att implementera föreslagen ny struktur
för stadens arbete för att värva, genomföra och följa upp evenemang i staden. Arbetet ska ske i nära
samverkan med stadens besöksnäringsaktörer, inte minst inom ramen för Destinationssamverkan Malmö.
IT och digitalisering
Delar inom kommunövergripande IT och digitalisering har organisatoriskt flyttats från stadskontoret till
serviceförvaltningen med målsättningen att skapa en tydlig och sammanhållen organisation som i
partnerskap med förvaltningarna ska fortsätta att leverera god service. Förändringen ökar möjligheterna till
en tydlig och transparent styrning och ett effektivt resursutnyttjande inom IT och digitaliseringsområdet i
Malmö stad.

Den digitala utvecklingen av stadens tjänster och arbetssätt är ett långsiktigt arbete och möjliggör
utveckling till en än mer effektiv organisation som med hjälp av digital teknik kan utveckla och
effektivisera verksamhet. Därmed kan Malmö stad på bättre sätt bland annat möta risken för kommande
svårigheter kopplade till kompetensförsörjning och de ekonomiska utmaningar som staden står inför. Det
kan handla om utveckling av nya arbetssätt i form av bland annat automatisering och robotisering eller att
uppfinna helt nya innovationer med hjälp av nya tekniska lösningar. Behov och efterfrågan av den digitala
arbetsplatsen och nya tekniska lösningar har blivit extra tydlig i samband med Covid19-pandemin.
Servicenämnden har i och med förändringen fått ett sammanhållet ansvar för all kommungemensam IT. I
detta ansvar ingår att tillsammans med förvaltningarna driva digitaliseringsarbetet. Kommunstyrelsen
ansvarar för riktlinjer för kommungemensam IT och ska årligen följa upp verksamheten och godkänna
plan för kommungemensam IT och digitalisering.
Lokal utveckling
Malmö stads organisation förändrades i två steg, 2013 och 2017, från en geografisk organisering med
stadsdelsnämnder/stadsområdesnämnder till en renodlad facknämndsorganisation. I en
facknämndsorganisation finns ökade möjligheter att inom nämndens ansvarsområde organisera
verksamheten optimalt och styra resurser inom organisationen på ett sätt som ger förutsättningar för god
kvalitet och likabehandling av medborgare.
Under de år som staden var organiserad utifrån geografi hade kommunstyrelsen en övergripande roll att
hålla samman respektive verksamhet i ett helhetsperspektiv. I den nya facknämndsorganisationen finns
inte detta behov då varje nämnd har ett ansvar för sin verksamhet i hela staden. Merparten av de
medarbetare på stadskontoret som hade specialistkompetens inom de olika verksamhetsområdena
överfördes till de nya facknämnderna i samband med omorganisationen.
Även i en facknämndsorganisation är kommunen närvarande i Malmös olika geografiska delar. Bibliotek,
fritidsgårdar, skolor, förskolor, boenden, sporthallar, förvaltningars receptioner osv finns på en fysisk plats
och ingår i ett geografiskt sammanhang. I facknämndsorganisationen finns ett behov av en samordning av
förvaltningarnas och bolagens insatser utifrån ett geografiskt perspektiv. Ett mer samordnat lokalt
utvecklingsarbete ger också en ökad tydlighet mot samarbetspartners och är en viktig förutsättning för att
insatser från kommun, andra myndigheter, civilsamhälle och näringsliv ska samverka och leda till ökad
trygghet och delaktighet och en minskad segregation i staden. Stadskontoret kommer under 2021/2022 ta
fram förslag på hur det lokala utvecklingsarbetet skulle kunna samordnas och organiseras.
Framtidens arbetsplats
Framtidens arbetsplats i Malmö stad handlar om att blicka framåt och utforska vilka möjligheter och
utmaningar vi ser framför oss för våra arbetsplatser. Målet är att hålla samman Malmö stad som en
attraktiv arbetsgivare och skapa förutsättningar till effektivitet och proaktivitet. När, hur och var utför vi
bäst vårt uppdrag. Framtidens arbetsplats är komplext, det handlar om ledarskap, kontor/lokal,
arbetsmiljön, arbetstider, system, digitalisering och AI, kompetensbehov, motivation, innovation, attraktiv
arbetsgivare, lärande, inkludering och mångfald. Utvecklingsarbetet i framtidens arbetsplats påverkar
initialt olika yrkesgrupper olika mycket men konsekvenserna och möjligheterna kommer beröra alla
medarbetare i Malmö stad.
Fokusområdet Framtidens arbetsplats har under 2021 tillsammans med förvaltningarna utforskat och
problematiserat kring vad organisationen ser som en möjlig framtida arbetsplats i ljuset av nuvarande
struktur, kompetens, styrning, villkor, avtal, arbetssätt etc. Slutsatsen är sammanfattningsvis att framtidens
arbetsplats är diversifierad med uppdraget i fokus och hög förändringstakt. Det finns en stor potential och också utmaningar.
Kommunstyrelsen fortsätter under 2022 att leda arbetet med att utveckla framtidens arbetsplats i Malmö
stad med utgångspunkt i HR-området och lokalförsörjning. Pandemins inverkan beaktas i arbetet.
Kommunstyrelsens och stadskontorets verksamhet bedrivs på flera adresser. Det är inte optimalt eftersom
det försvårar utvecklandet av gemensamma verksamhetsöverskridande processer, samordning och
samarbeten. Därför har initiativ tagits för att flytta kommunstyrelsens kommunalrådsavdelning och
stadskontorets samlade verksamhet till Rådhusets och Malmö tingsrätts nuvarande lokaler efter det att
tingsrätten har flyttat till en ny domstolsbyggnad. En flytt kan preliminärt bli aktuell först i mitten av 2025.

Kommunstyrelsen ser emellertid löpande över förutsättningarna för att optimera den egna
lokalanvändningen.
E-arkiv
Kommunstyrelsen har gett stadskontoret i uppdrag att utreda och lämna förslag på en hållbar
finansieringsmodell för arkivvården som beaktar de årliga volymökningarna, analog och digital indexering
som bidrar till minskad administration, effektivisering och ökad kvalitet. Pågående utredning visar på att
det bland annat finns effektiviseringsvinster genom införandet av stadens e-arkiv. Tanken är att för varje
enskilt system som levereras tar Stadsarkivet över ansvar för arkivhandlingar. En försvårande faktor är att
det inte finns någon part att debitera för lagring, hantering och förvaltning när Stadsarkivet tagit över. I
den pågående utredningen föreslås att kommunstyrelsen övertar lagrings-, hanterings- och
förvaltningskostnader för dessa filer i e-arkivet.

Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•
•

Vilka förändringar som innebär ökade kostnader eller lägre intäkter kommer att påverka
nämndens verksamhet 2022? Vilken effekt får detta på nämndens behov av kommunbidrag?
Vilka förändringar pågår eller planeras inom nämndens verksamhet som innebär minskade
kostnader eller högre intäkter? Vilken effekt får detta på nämndens behov av kommunbidrag?
Vilka ekonomiska effekter kan uppnås till följd av förändrat arbetssätt / samarbete med andra på
kort och lång sikt?

Kommunstyrelsens inriktning är att i stå stor utsträckning som möjligt effektivisera verksamheten och
hantera nya uppdrag och behov av utveckling genom omprioriteringar. Samtidigt finns många
kommuncentrala funktioner på kommunstyrelsens förvaltning. En utveckling av dessa funktioner eller nya
kommungemensamma uppdrag kan innebära ökade kostnader på stadskontoret samtidigt som det
möjliggör effektivisering i verksamheterna.
Under 2020 gjorde kommunstyrelsen omprioriteringar av den egna verksamheten för att hantera
utmaningar kopplade till pandemin. Det innebar bland annat att inrätta ett förstärkt ledningsstöd, ett nära
samarbete med näringslivet för att identifiera behov av stöd till utsatta branscher och att kraftigt påskynda
den digitala utvecklingen för att möta behovet av nya arbetssätt och mötesformer. Kommunstyrelsen
kommer även fortsatt under 2021/2022 behöva omprioritera resurser för att hantera konsekvenser av
pandemin, men då med fokus på insatser för att återstarta samhället och ta vara på de lärdomar inom
många områden som de senaste åren har gett.
Stadskontoret har under de senaste åren handlagt allt fler ärenden till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige. Antalet ärenden till kommunstyrelsen ökade från 303 till 423 mellan 2019 och 2020.
Som ett exempel kan nämnas att departementsremisserna ökade från 64 till 96. Att bereda ärenden ingår i
stadskontorets grunduppdrag och ökningen hanteras genom prioritering av befintliga resurser.
Även utvecklingsarbetet inom områden som tillitsstyrning, uppsiktplikt och framtidens arbetsplats är delar av
kommunstyrelsens ordinarie uppdrag och kommer att hanteras med befintliga resurser.
Kommunstyrelsen kommer även att behöva avsätta resurser för att hantera uppsikt över den nya ITorganisationen och för att kunna godkänna den plan som servicenämnden ska ta fram årligen. Inriktningen
är att detta nya uppdrag ska kunna hanteras genom omprioritering av resurser.
Arbetet med att ta fram en modell för att samordna ett lokalt utvecklingsarbete kommer också att kräva
resurser. Även här är inriktningen att detta uppdrag ska hanteras inom budgetram.
Merparten av de åtgärder som vidtas med anledning av handlingsplanen mot brott och oegentligheter mot välfärden
kommer också att hanteras genom omprioriteringar på stadskontoret och med stöd av kompetenser från
andra förvaltningar. Kommunstyrelsen har dock svårt att inom befintlig budgetram finansiera en ny
avtalsdatabas, där kostnaderna kommer att uppgå till 3,3 mnkr under 2022 och därefter 1,2 mnkr årligen.
Det skulle också behövas en ramförstärkning om 1,8 mnkr årligen för att finansiera en stödstruktur för
certifiering av beställare och support vid direktupphandlingar.
Bedömningen är att dessa projekt kommer att öka kvaliteten i inköpsverksamheten som helhet, minska
risken för brott mot välfärden och i förlängningen minska kostnaderna för inköp i stadens verksamheter.
Kostnaderna skulle kunna finansieras av förvaltningarna, eftersom det är i deras verksamheter som
effekthemtagningen kan ske i första hand. Projekten kommer dock också att kräva resurser från respektive
förvaltning och bedömningen är att processen underlättas om kostnaderna för IT-system och gemensam
support finansieras centralt.
Om den pågående utredningen gällande Malmö stads möjligheter att ansöka om europeiskt
kulturhuvudstadsår leder till ett beslut att staden ska ansöka och påbörja ansökningsarbetet behöver

kommunstyrelsen tillföras resurser. Budgetförslaget i pågående utredningen för arbetet framåt visar på ett
behov av ramförstärkning om cirka 6 mnkr per år från och med år 2022.
Om kommunstyrelsen övertar lagrings-, hanterings- och förvaltningskostnader för filer i e-arkivet kommer
detta medföra att stadskontoret får utökade kostnader om ca 1,5 mnkr per år.
Det har beslutats om ny finansieringsmodell för beräkning av kommunernas medlemsavgift till Skånes
kommuner. I den nya modellen fördelas totalramen för förbundet till medlemskommunerna som en fast
avgift per invånare. Den nya modellen har medfört att totalkostnaden till förbundet som stadskontoret
betalar har blivit 0,4 mnkr högre.
En samlokalisering av kontaktcenter med Statens servicecenter kommer att innebära ökade kostnader i den
del av verksamheten som definieras som basuppdrag och som finansieras genom kommunbidrag. För att
kunna ha närvaro på Statens servicecenter alla dagar i veckan på kontoren i Rosengård och på Värnhem
behöver basuppdraget utökas med fyra medarbetare. Kostnader för del av hyra samt övrig overhead för
samlokaliseringen tillkommer. För att kunna möta näringslivets behov behöver kontaktcenters basuppdrag
utökas med ytterligare två heltidstjänster. Sammantaget innebär detta ett behov av utökat kommunbidrag
för kontaktcenters verksamhet med 4 mnkr.
Personuppgifter i ostrukturerad data
Malmö stad behöver för att uppfylla sina skyldigheter i enlighet med Dataskyddsförordningen ha
möjlighet att genomsöka ej indexerade data efter personuppgifter. Dataskyddsförordningen föreskriver att
personuppgifter som finns i ostrukturerad data skall hanteras på samma sätt som övriga personuppgifter.
För att möjliggöra detta krävs någon form av verktyg.
Stadskontoret har fått i uppdrag att genomföra en undersökning i syfte att identifiera och verifiera ett
lämpligt verktyg för ändamålet. I samverkan med hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har
stadskontoret under 2020 verifierat verktyget Control Point som ett lämpligt verktyg för Malmö stad för att
hantera och uppfylla Dataskyddsförordningens krav på hantering av personuppgifter i ostrukturerad data.
Med ostrukturerad data avses all data som inte finns i indexerade och sökbara system.
Genom en anskaffning och implementering av Control Point kommer staden att kunna uppvisa och fullgöra
de krav som Dataskyddsförordningen ställer. Anskaffningen och implementering av verktygen uppskattas
kosta cirka 1 mkr/år. Förslaget är att kommunstyrelsen tillförs motsvarande medel.
Särskilda satsningar
Kommunstyrelsens roll i att hålla samman stadens arbete under 2020/2021 utifrån Covid19-pandemin har
genomförts genom omprioriteringar av resurser. Kommunstyrelsen kommer att ha en viktig roll att
samordna arbetet när samhället öppnar upp och Malmö återigen ska bli en attraktiv plats för möten och
events, där boende, näringsidkare och civilsamhället kan interagera med besökare på ett hållbart sätt som
genererar tillväxt. Det handlar både om att arbeta nära andra aktörer i samhället och att samordna
förvaltningarnas och bolagens insatser. Kommunstyrelsens samordnande uppdrag kommer att hanteras
med befintliga resurser på stadskontoret. Det kan dock finnas behov av att under 2022 förstärka
kommunstyrelsens anslag för projekt- och utredningar för att möjliggöra särskilda satsningar i syfte att stödja
återstarten av samhället.

Fler av bidragen baseras på antalet invånare i kommunen, därför har befolkningsförändringen direkt
påverkan på bidragens storlek mellan åren. Övriga bidrag påverkas av tillkommande och avgående
samverkan samt projekt.

I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2022 med plan för 2023-2027.

Allmänt investeringsutrymme:
Från och med 1 maj 2021 har IT och digitalisering flyttats över till serviceförvaltningen och det medför att
stadskontorets investeringsram är lägre än tidigare år.
Det allmänna investeringsutrymmet är avsett att täcka utgifter främst i samband med förnyelse av
stadskontorets lokaler samt Rakelterminaler 2022. I vilken utsträckning den förändrade arbetsformen
under covid-19 kommer att inverka på arbetsmiljöaspekterna framgent återstår att se, men kan till viss
bidra till högre investeringar i kontorsutrustning.

Malmö är en stad i rörelse, Sveriges snabbast växande storstad med stark internationell prägel där
människor från 186 olika länder lever och utvecklas tillsammans. Kulturen spelar en central roll i Malmös
utveckling – den är kittet som får staden att hänga ihop och människor att mötas och bli medskapande.
Kulturen vidgar perspektiv, skapar eftertanke, problematiserar, tröstar och får oss att se på vår stad och
oss själva på nya sätt. En stad med ett rikt kulturliv är en stad där talang och drivkraft utvecklas
tillsammans med Malmöborna. En stad som inspirerar och attraherar. En stad som växer.
För barn och unga utgör de kostnadsfria aktiviteter och sociala sammanhang som kulturnämndens
verksamheter erbjuder viktiga skyddsfaktorer. Att ta del av och själva skapa kulturella aktiviteter på fritiden
har en direkt inverkan på barns och ungas självupplevda hälsa samt möjligheter att lyckas i skolan.
Deltagandet bland barn och unga i kulturnämndens verksamheter är redan idag stort. Med den stora
ökningen i åldersgruppen barn/unga som Malmö står inför kommer trycket på kulturnämndens
verksamheter öka markant framöver. För att möta en ökande efterfrågan och erbjuda ett aktivt
grundläggande kulturliv i fler och växande delar av Malmö, kommer verksamheten behöva utökas, något
som innebär ökade kostnader för kulturnämnden.
Malmös befolkningsutveckling ställer också stora krav på en långsiktig vision, strategi och gemensam
riktning för kulturen. Det behövs ett nytt gemensamt kulturstrategiskt program som stärker samverkan
mellan nämnderna kring kulturfrågorna och som stödjer och inspirerar Malmöbor och aktörer att ta del av
och bli delaktiga i stadens kulturliv.
Sammantaget ser kulturnämnden stora möjligheter för kulturen att stärka, stötta och driva på Malmös
utveckling till en öppen, välkomnande, trygg, nyfiken och innovativ halvmiljonerstad. För att komma dit
krävs dock satsningar på kulturen, bland annat i form av:
•

En demografiuppräkning för samtliga verksamheter är en nödvändighet för att kulturnämnden
ska ha möjlighet att stärka, utveckla och sprida förvaltningens mötesplatser i den takt och
omfattning som krävs för att ge alla barn, unga och vuxna Malmöbor tillgång till ett likvärdigt
kulturutbud. En demografiuppräkning beräknad på hela förvaltningen behövs för att ekonomisk
klara bland annat utbyggnad av Allaktivitetshusen, den stora efterfrågan på bibliotek men också
för att kunna finansiera ett ökat publiktryck på Malmö Museer, Malmö Konstmuseum, Malmö
Konsthall och Malmö Stadsarkiv.

•

Kultursatsningar som stärker stadens attraktivitet lokalt, nationellt och internationellt såsom:
o Ett beslut från kommunfullmäktige om att Malmö ska kandidera till europeisk
kulturhuvudstad 2029.
o Satsning på ett nytt konstmuseum och på offentlig konst i Malmö.
o Utbyggnad av infrastruktur för kultur och mötesplatser i nya och växande områden, t ex
bibliotek och allaktivitetshus.

•

Ett budgetuppdrag från kommunfullmäktige i stadens budget 2022 om att ta fram ett
stadsövergripande styrdokument – ett kulturstrategiskt program.

Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under
2022 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra
förbättringar i den egna verksamheten? Hur kan nämnden bidra till att underlätta måluppfyllelsen
och/ eller minska nettokostnaderna för Malmö stad som helhet?

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under
2022 och framåt och på vilket sätt? Det kan exempelvis handla om förändrad lagstiftning,
statliga/kommunala beslut eller andra omvärldsförändringar, eller sedan tidigare beslutade
politiska inriktningar för Malmö stad.
Kulturen utvecklar staden när Malmö växer
Malmö är en stad i rörelse, Sveriges snabbast växande storstad med stark internationell prägel där
människor från 186 olika länder lever och utvecklas tillsammans. Kulturen spelar en central roll i Malmös
utveckling – den är kittet som får staden att hänga ihop och människor att mötas och bli medskapande.
Kulturen vidgar perspektiv, skapar eftertanke, problematiserar, tröstar och får oss att se på vår stad och
oss själva på nya sätt. En stad med ett rikt kulturliv är en stad där talang och drivkraft utvecklas
tillsammans med Malmöborna. En stad som inspirerar och attraherar. En stad som växer.
Det finns en otrolig potential i det snabbt växande Malmö, men också utmaningar: fattigdom - inte minst
barnfattigdom, segregation och utanförskap. Kulturnämnden arbetar aktivt för att säkerställa framför allt
barns och ungas rätt till kultur - den kulturella allemansrätten. Kulturens kompensatoriska roll kommer att
öka i betydelse i takt med att Malmö växer. Kulturnämndens verksamheter stärker Malmöbornas
delaktighet i och inflytande över samhället och bidrar till innanförskap både för barn och vuxna.
För barn och unga utgör de kostnadsfria aktiviteter och sociala sammanhang som kulturnämndens
verksamheter erbjuder viktiga skyddsfaktorer. Att ta del av och själva skapa kulturella aktiviteter på fritiden
har en direkt inverkan på barns och ungas självupplevda hälsa samt möjligheter att lyckas i skolan. Det
visar t ex den nyligen genomförda forskningsstudien Ung livsstil. Deltagandet bland barn och unga i
kulturnämndens verksamheter är redan idag stort. Med den stora befolkningsökningen i åldersgruppen
barn/unga som Malmö står inför kommer trycket på kulturnämndens verksamheter öka markant
framöver. Antalet Malmöbor i åldrarna 16-19 år förväntas växa med 43% fram till 2029. Tillväxten är
snabb under nästan hela prognosperioden. Först framåt 2029 börjar tillväxten sakta ner. För att möta en
ökande efterfrågan och erbjuda ett aktivt grundläggande kulturliv i fler och växande delar av Malmö,
kommer verksamheten behöva utökas, något som innebär ökade kostnader för kulturnämnden.
Denna utveckling ställer också stora krav på en långsiktig vision, strategi och gemensam riktning för
kulturen. Det behövs ett nytt gemensamt kulturstrategiskt program som stärker samverkan mellan
nämnderna kring kulturfrågorna och som stödjer och inspirerar Malmöbor och aktörer att ta del av och bli
delaktiga i stadens kulturliv.
En oroande utveckling i sammanhanget är den undanträngningseffekt av kulturverksamheter som sker i
takt med att staden växer. Kulturverksamheter byggs bort eller tvingas flytta till nybyggda lokaler med
högre hyror, något som drabbar det fria kulturlivet i stor utsträckning. Det är av vikt att
kulturförvaltningen är med tidigt i stadsutvecklingsprocesser, för att inte Malmöbornas rätt till kultur ska
äventyras på sikt.
Sammantaget ser kulturnämnden stora möjligheter för kulturen att stärka, stötta och driva på Malmös
utveckling till en öppen, välkomnande, trygg, nyfiken och innovativ halvmiljonerstad. För att komma dit
krävs dock satsningar på kulturen, bland annat i form av kultursatsningar som stärker stadens attraktivitet
lokalt, nationellt och internationellt såsom:

•
•
•
•

Ett beslut från kommunfullmäktige om att Malmö ska kandidera till europeisk kulturhuvudstad
2029.
Satsning på ett nytt konstmuseum och på offentlig konst i Malmö
Utbyggnad av infrastruktur för kultur och mötesplatser i nya och växande områden, t ex bibliotek
och allaktivitetshus.
Ett budgetuppdrag från kommunfullmäktige i stadens budget 2022 om att ta fram ett
stadsövergripande styrdokument – ett kulturstrategiskt program.

Demografi
En demografiuppräkning för samtliga verksamheter och inte som idag enbart för Biblioteken,
Kulturskolan, kulturstödet samt Kulturarrangemang och mötesplatser är en nödvändighet. Det behövs för
att kulturnämnden ska ha möjlighet att stärka, utveckla och sprida förvaltningens mötesplatser i den takt
och omfattning som krävs för att ge alla barn, unga och vuxna Malmöbor tillgång till ett likvärdigt
kulturutbud. En demografiuppräkning beräknad på hela förvaltningen behövs för att ekonomisk klara
bland annat utbyggnad av Allaktivitetshusen, den stora efterfrågan på bibliotek men också för att kunna
finansiera ett ökat publiktryck på Malmö Museer, Malmö Konstmuseum, Malmö Konsthall och Malmö
Stadsarkiv.
Kulturskulden efter coronapandemin
Den stora omställning och anpassning som kulturnämnden genomfört under coronapandemin har inte
kunnat kompensera för pandemins negativa konsekvenser. En kulturskuld har uppstått och riskerar att
växa framöver.
Under 1,5 år har tillgången till kultur och mötesplatser varit kraftigt begränsad, något som framför allt
drabbar de som har allra störst behov av kulturnämndens verksamheter för att vara delaktiga i samhället,
utvecklas och finna meningsfulla sammanhang. Personer - särskilt barn och unga - i socioekonomiskt
utsatta områden, äldre och nyanlända är några av de grupper för vilka de kraftiga begränsningarna i
tillgång till exempelvis mötesplatser, kultur i förskola och skola, språkstödjande aktiviteter samt teknik för
att ta del av basal samhällsservice, får stora konsekvenser. Det finns en påtaglig risk att pandemin
ytterligare förstärker ett utanförskap för dessa grupper. Det är därför av yttersta vikt att Malmöbornas
möjligheter att ta del av och få tillgång till kulturverksamhet stärks i takt med att samhället öppnar upp
efter pandemin.
Ytterligare en stor och påtaglig risk är den utarmning av stadens fria kulturliv som hotar då många
kulturutövare riskerar att gå i konkurs. Något som får konsekvenser både för kulturutövarnas möjligheter
att leva och verka i Malmö, men också för Malmös kulturliv i stort som blir mindre attraktivt.
Samtidigt finns det nu en oerhörd möjlighet att satsa på och ytterligare utveckla Malmös kulturliv med för
att kunna göra det krävs det ytterligare satsningar. Coronapandemin har tydligt visat på kulturens
betydelse och potential och på vilka insatser som krävs för ett likvärdigt, starkt och attraktivt kulturliv
framöver, bland annat:
•
•
•

Kompensatoriska satsningar i syfte att stärka deltagandet och delaktigheten för bland annat barn,
unga och äldre. Även satsningar för att utjämna den digitala klyftan.
Koordinering och samordning av kulturnämndens utbud, scener och arrangemangsplatser för att
göra det tillgängligt för fler.
Satsningar på och stöd till det fria kulturlivet, bland annat i form av en kulturlots med uppdrag att
stödja det fria kulturlivet i nyetableringar i staden.

Den digitala klyftan
Coronapandemin har medfört en snabb och ökad digitalisering av kulturverksamheterna och har
ytterligare belyst behovet av nya digitala uttrycksformer, enkla och tillgängliga digitala tjänster samt stöd
och vägledning för de som befinner sig i ett digitalt utanförskap. Behovet av kulturen som en
kompensatorisk kraft även när det gäller digital tillgänglighet är påtaglig och framöver behövs satsningar
och insatser för att möta detta behov, bland annat:

•

•

Stärka det kompensatoriska arbetet med att erbjuda både tillgång till och stöd i användandet av
olika digitala tjänster för att möjliggöra ett digitalt innanförskap för fler Malmöbor. 2022
prioriteras t.ex. en utveckling av Världens bibliotek som erbjuder e-böcker på de stora
migrantspråken i Sverige, Bläddra, som erbjuder e-böcker på de nationella minoritetsspråken samt
Bibblix som ger malmös barn och unga tillgång till inspirerande och kvalitativt urval framtaget av
barnbibliotekarier.
Förstärkt kapacitet - kompetensmässigt och tekniskt - för att kunna möta en ökad
digitaliseringstakt och behovet av enkla och lättillgängliga digitala tjänster.

Demokratiserat kulturutövande
En utveckling som skett de senaste åren och som kommer växa sig allt starkare framöver handlar om
möjligheterna och rättigheten för barn, unga och vuxna att själva vara kulturutövare. Inte minst bland
unga är sökandet efter den egna rösten och uttrycket samt plattformar för att, genom kulturen, nå ut till
andra centralt. Det här är en rörelse som demokratiserar kulturen genom att göra själva utövandet
tillgängligt för fler och framåt är nödvändig för utveckling av olika konstformer. Med hjälp av digitala
plattformar och verktyg skapas också möjligheter att nå ut med det egna skapandet till en publik, något
som tidigare i väldigt hög grad varit förbehållet professionella kulturutövare.
I förhållande till denna utveckling har den offentliga kulturverksamheten en tydlig roll som möjliggörare
genom att ge unga och unga vuxna möjlighet att hitta och pröva estetiska uttrycksformer, möta personal
som stöttar och uppmuntrar samt tillhandahålla kunskap och resurser för det egna skapandet.
Yttrandefrihet och antidiskriminering
Den ökade polariseringen och ojämlikheten som vi ser i omvärlden är påtaglig även i Malmö och behovet
att belysa och stå upp för frågor som rör yttrandefrihet och antidiskriminering är stort. Kulturnämnden
har ett tydligt demokratiskt och lagstadgat uppdrag kring yttrandefrihet och antidiskriminering som
genomsyrar och utgör grunden i nämndens verksamhet.
En global och nationell trend är också att kulturens frihet begränsas. På flera håll finns exempel där den
fria konsten och kulturen ifrågasätts och inskränks av politisk styrning. Kulturen måste få fortsätta vara en
dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund, oberoende av politisk agenda.
Konstnärlig frihet och principen om armlängds avstånd är grundläggande förutsättningar för kulturens
utveckling.
Framöver behövs satsningar och insatser för att stärka yttrandefriheten och minska diskriminering och
rasism bland annat:
•
•

Utveckla Dawit Isaak-biblioteket till ett större internationellt yttrandefrihetsbibliotek med fler
konstformer såsom musik, konst, journalistik, teater med mera. En samlokalisering med ett
eventuellt nytt bibliotek i Hyllie är en möjlig lösning.
Fortsätta det framgångsrika arbetet med att leda och koordinera arbetet med programutbudet
kopplat till stadens samlade satsning Öppna Malmö. För att kunna fortsätta det lyckosamma och
kraftfulla konceptet krävs likt 2020-2021 en budgetförstärkning med ca. 3-4 mkr.

Närmare samarbete region och stat
Kultursamverkansmodellen är en nationell modell för fördelning av statliga medel till kulturverksamhet.
Regionen ansvarar för att fördela medlen, med en regional kulturplan som grund. Modellen, som infördes
2013, har i praktiken inneburit att regionens inflytande har ökat och att kommunerna har mindre
direktkontakt med staten. Kulturförvaltningen upplever att modellen i nuvarande utformning är svår att
tillämpa på storstadskommuner. Det pågår idag en dialog mellan de tre största städerna, Stockholm,
Göteborg och Malmö kring hur man bättre skulle kunna uppnå målen i kulturplanerna och den nationella
kulturpolitiken genom att stärka storstadsområdena som motorer för lokal såväl som regional tillväxt.
Det finns i dag fyra institutioner som är nationalscener; Dramaten, Operan, Unga Klara och Riksteatern.
En ambition finns nu från Skånes Dansteater att de ska få ett statligt uppdrag att bli en nationalscen för
dans. Det finns ett stort utbud av dansproduktioner och ett stort intresse för danskonst i Sverige. Speciellt

i Malmö och i Skåne ökar antalet dansaktörer stadigt. Dansen har kommit mycket i fokus i staden och
regionen; ett stort antal unga i Malmö, framför allt tjejer i åldern 10-19 år vill börja med dans och många
professionella aktörer flyttar också hit. Att placera en av nationalscenerna i Malmö och Skåne känns
naturligt med tanke på att alla övriga finns i Stockholm.
Att bli en nationalscen för dans innebär bland annat att Skånes Dansteaters kommer att turnera med den
egna ensemblen i en större omfattning, vilket frigör tid för att lägga gästspel och andra publika aktiviteter
på scenen och studion. Scenen med 250 sittplatser i nuvarande lokaler är dock för liten för att kunna
bedriva till exempel gästspelsverksamhet och en ny scen med plats för 500 sittplatser kommer att behövas.
En statlig finansiering för uppdraget är en förutsättning.
Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra
förbättringar i den egna verksamheten? Hur kan nämnden bidra till att underlätta
måluppfyllelsen och/ eller minska nettokostnaderna för Malmö stad som helhet?
Samnyttjande av stadens lokaler
Kulturnämnden ser ett stort behov av ökad samlokalisering och samverkan, både inom staden och med
privata fastighetsägare kring lösningar som möjliggör lokaler för kulturverksamhet och kulturproduktion.
Barn, unga och vuxna Malmöbors delaktighet i och inflytande över de processer som rör dem är
nödvändiga, för att Kulturnämnden ska vara relevant och satsa rätt. Kulturnämnden ska finnas med tidigt i
stadens lokalprocesser för att kunna påverka möjligheten till samutnyttjande vid nybyggnation av lokaler.
Malmö stad behöver ta fram modeller som underlättar denna typ av samverkan och samutnyttjande.
Kulturnämnden ser följande behov framåt:
•
•
•
•
•
•

Samlokalisering vad gäller ateljéer, produktionslokaler och spelplatser för det fria kulturlivet.
Samlokalisering och samarbete kring mötesplatser för unga vuxna. Ett samarbete kring denna
fråga är inlett med fritids- och funktionsstödsnämnderna.
Samverkan och samlokalisering kopplat till etableringen av en ny mötesplats och bibliotek i Hyllie.
Även här är ett samarbete inlett med fritids- och funktionsstödsnämnderna.
För att kunna fortsätta sprida konceptet med Allaktivitetshusen som planerat samt även göra
kulturskolans verksamhet tillgänglig för fler krävs samlokalisering med stadens skolor. Här finns
redan idag ett samarbete med grundskoleförvaltningen.
Dans är den aktivitet som, tillsammans med fotboll, toppar bland ungas önskemål i den nyligen
genomförda Ung livsstilsundersökningen. För att kunna möta detta behov behöver samverkan
och samutnyttjande ske för att skapa tillgång till fler lokaler för dans.
Det finns ett behov av en karta över tillgängliga lokaler i staden som kan fungera som ett verktyg
för att underlätta samverkan mellan förvaltningarna i denna fråga.

Nya modeller för samverkan/samarbete med privata aktörer
Malmö växer och behovet av lokaler till kultur är stort. Kommunens investeringar ökar snabbt på grund
av faktorer som ändrad demografisk struktur, befolkningsstruktur, skärpta underhållskrav samt stora
behov av underhåll på äldre fastigheter. Behovet av nya lokaler, samlokalisering och samutnyttjande är
stort. För att möjliggöra detta krävs nya ekonomiska modeller som bättre och snabbare möjliggör
samarbetet med de privata fastighetsägarna. Här ser Kulturnämnden att staden har en gemensam
utmaning och ser ett tydligt behov av större samverkan och stöd framåt kring området.
Kulturhuvudstad 2029
Kommunstyrelsen har gett näringslivskontoret/stadskontoret i uppdrag att ta fram en fördjupad utredning
kring Malmö stads möjligheter att ansöka om europeiskt kulturhuvudstadsår 2029. Återrapportering ska
ske till KSAU i september 2021. Arbetet med den fördjupade utredningen görs av Stadskontoret i
samarbete med kulturförvaltningen. En styrgrupp är utsedd och består av näringslivsdirektören,
kulturdirektören och stadsbyggnadsdirektören. Adjungerande i gruppen är förvaltningsdirektören för
Region Skånes kulturförvaltning.
Kulturhuvudstadsåret löper under ett kalenderår, och titeln tilldelas varje år två europeiska städer enligt ett
rullande schema. Städer i Sverige och Polen kommer inneha titeln år 2029. Statens kulturråd förväntas

öppna ansökan mot slutet av 2022 och ett slutgiltigt val görs av EU i slutet av 2024.
Att kunna kandidera till europeisk kulturhuvudstad 2029 är en viktig satsning för Malmöborna i hela
staden och kulturnämnden anser att det är angeläget att kommunfullmäktige tar beslut att gå vidare med
en ansökan.

Här besvarar nämnden följande frågeställning:
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom
nämnden framöver? Beskriv även förändrade arbetssätt och/eller samarbete med andra som leder
till förbättrad kvalitet och/eller minskade kostnader.

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras
inom nämnden framöver? Beskriv även förändrade arbetssätt och/eller samarbete med andra
som leder till förbättrad kvalitet och/eller minskade kostnader.
Kulturnämndens inriktningsbeslut
Nämnden tog i budgeten för 2021 ett par inriktningsbeslut i syfte att minska förvaltningens
nettokostnader. Inriktningsbesluten som togs var: förändrade öppettider och ändrad schemaläggning,
översyn av antalet mötesplatser, effektivare administration och översyn av entréavgifter.
Ändrade öppettider och ändrad schemaläggning, minskade timanställningar
I uppdraget ingår förutom en utredning kring förändrade öppettider på Biblioteken, Malmö Museer,
Malmö Konstmuseum och Malmö Konsthall även att göra en översyn av schemaläggning, förändrad
bemanning och möjligheten till samnyttjande av olika personalgrupper. Syftet med förändringen är att den
ska leda till en bättre matchning med besökarnas behov och kostnadseffektivitet. Av inriktningsbeslutet
framgår också att förändringen föreslås träda ikraft 1 januari 2022.
Översyn av antalet mötesplatser
Kulturförvaltningen ser över nyttjandet av förvaltningens mötesplatser och lokaler i syfte att ha
kostnadseffektiva lokaler. Förvaltningen har identifierat:
•
•
•

verksamhetslokaler som nyttjas i låg grad
lokaler där lokalbehovet har förändrats och minskat över tid
verksamheter med möjlighet till samlokalisering

Effektiv administration
2020 gjordes samtliga områdesbibliotek kontantfria vilket slog väl ut. 2022 planeras att övriga mötesplatser
som Malmö Konsthall, Malmö Museer, Malmö Konstmuseum, Malmö Stadsarkiv, Arena 305 och Garaget
ska bli kontantfria. Tid frigörs för personalen och kostnaden för värdetransporter minskar. Dessutom blir
det en tryggare arbetsmiljö. Malmö Stadsbibliotek kommer att finnas kvar att erbjuda kontant betalning.
Ett flertal processer är i gång och utreds för en mer effektiv hantering och det är påminnelseprocessen på
biblioteken, ett digitalt bidrags- och bokningssystem samt en digital statistikplattform för hela
förvaltningen.
Ökade entréavgifter
Med tanke på det stora utbud som Malmö Museer och Konstmuseet erbjuder får dagens entrébiljett på
40 kr anses vara mycket låg jämfört med andra likvärdiga institutioner.
Malmö växer snabbt och har gjort så de senaste åren, allt fler Malmöbor medför ett ökat tryck på
förvaltningens verksamheter vilket är glädjande då fler Malmöbor tar del av stadens kulturutbud. Det
skapar även en del utmaningar samt ökade kostnader för förvaltningens verksamheter framöver. Till
exempel har Malmö museer ökade kostnader för vakter, städning och programverksamhet till följd av
ständigt ökande besöksantal, vilket kommer fortsätta i takt med befolkningsökningen. En höjning av
entréavgifterna är nödvändig för att möta den befolkningsökning som har skett de senaste åren och som
prognostiseras ske de kommande åren. Malmö Museum och Konstmuseet har en stor och unik
föremålssamling som förvaras på Centralmagasinet. Behovet av mer magasinsyta är stort vilket kommer
att innebära en hyresökning som också måste finansieras. Förvaltningen erhåller inte så kallad
demografikompensation från kommunfullmäktige för den verksamhet som bedrivs av Malmö Museer och

Malmö Konstmuseum.
Förändrade förvaltningsgemensamma arbetssätt för barn och ungas kulturella allemansrätt
Kulturnämnden fortsätter framåt att säkerställa den kulturella allemansrätten för barn och unga både på
skoltid och fritid. Under 2021 tas strukturer fram för ett resurseffektivt kulturellt basutbud under barn och
ungas skoltid, med förväntad lansering höstterminen 2022. Strukturen byggs i samarbete med stadens
scenkonstbolag och de tre skolförvaltningarna och innebär att alla barn från förskola till gymnasiet varje
läsår garanteras möjligheten att ta del av ett kulturutbud från någon av stadens kulturaktörer. Med ett
effektivt och samordnat utbud på skoltid kan resurser frigöras för kompensatoriska satsningar bland annat
på fritiden där stora behov finns, framförallt i några geografiska områden men också för unga i
gymnasieåldern.
Kulturförvaltningen fortsätter också utveckla den framgångsrikt etablerade lovsamordningen som
säkerställer ett jämnare utbud vad gäller geografisk spridning, ålder och när under loven aktiviteterna sker.
Denna samordning och styrning av kulturaktiviteter säkerställer barn och ungas rätt till kultur på sin fritid.
Barns och ungas möjlighet till delaktighet i och inflytande över kulturen prioriteras högt. Genom att nya
strukturer och arbetssätt etableras både inom kulturförvaltningen och tillsammans med berörda
förvaltningar och civilsamhället kommer kulturförvaltningens verksamheter under de närmaste åren
utvecklas i nya riktningar.
För att genomföra de rättigheter som erkänns i barnkonventionen har kulturförvaltningen som första
kommun i Sverige gjort en kartläggning av kulturförvaltningens resurser utifrån ett barnrättsperspektiv.
Där har medarbetarnas arbetstid i direkt möte med barn, lokaler och programbudget undersökts och en
första analys av kartläggningen visar tydligt att barn och unga inte prioriteras i den utsträckning de borde
utifrån kulturnämndens mål. Det blir en viktig uppgift för förvaltningens verksamheter att ta fram förslag
på hur resurserna bättre kan nyttjas för barns och ungas bästa och därigenom se över befintlig
resurssättning, arbetssätt och rutiner.
Kulturprogram
Nuvarande kulturstrategi med tillhörande handlingsplan löper ut under 2021. Den har genererat många
viktiga och framgångsrika samarbeten mellan nämnderna som stärkt Malmöbornas tillgång till kultur. Nu
växer Malmö i snabb takt och det är dags att göra ett omtag och ta fram ett nytt långsiktigt strategisk måloch visionsdokument för att tydliggöra stadens gemensamma riktning framåt i frågor som rör konst och
kultur kopplat till hållbar samhällsutveckling samt stärka nämndernas samverkan kring kulturfrågorna. Att
ha ett kulturprogram är även ett krav från EU för att en stad, Malmö ska få kandidera till kulturhuvudstad.
I kulturnämndens budget för 2021 anges därför att ett nytt kulturstrategiskt styrdokument – ett
kulturstrategiskt program – ska tas fram. Ambitionen med ett nytt kulturstrategiskt program är en tydlig
koppling till Agenda 2030 och den hållbara utvecklingens dimensioner, särskilt till den sociala hållbarheten
genom ökad delaktighet och inflytande för Malmöborna samt ett rättighetsbaserat och kompensatoriskt
förhållningssätt. Med ett aktuellt och relevant kulturstrategiskt program ökar även Malmös möjligheter att
påverka den nationella och regionala kulturpolitiken genom att tydliggöra Malmö ambitioner inom
kulturområdet. Ett program skulle också stödja och inspirera Malmöbor och aktörer inom ideell, privat
och offentlig sektor till att ta del av och bli delaktiga i stadens kulturliv.
Kulturnämnden föreslår att programmet – i likhet med andra liknande stadsövergripande styrdokument
som exempelvis Miljöprogram för Malmö stad 2021–2030 – tas fram utifrån ett budgetuppdrag från
kommunfullmäktige. Kulturnämnden önskar ett sådan budgetuppdrag i stadens budget för 2022.
Tillsammans, för Malmöbornas tillgång till kultur
Genom den stadsövergripande handlingsplanen för kulturstrategin har flera större förflyttningar kunnat
genomföras i riktning mot en hållbar samhällsutveckling med konst och kultur i fokus. Redan idag finns
flera exempel där Malmös kulturliv bidrar till en mer attraktiv och hållbar stad genom strukturell
samverkan med stadens förvaltningar.
•

En gemensam plan för konstnärlig gestaltning tas fram i samverkan mellan kulturnämnden och

•

•

•

•
•

tekniska nämnden. Syftet är att stärka, utveckla och tydliggöra arbetet med offentlig konst i staden
och därmed förbättra Malmöbors möjlighet att ta del av och uppleva offentlig konst.
Genom nära samverkan mellan kulturförvaltningen och stadsbyggnadskontoret tillvaratas och
synliggörs Malmöbornas rätt till kultur tidigt i stadsutvecklingsprocesser. Tillsammans med SBK
och Näringslivskontoret anställer kulturförvaltningen en kulturlots, vars uppdrag blir att stödja
och lotsa det fria kulturlivet vid nyetableringar i staden.
I samverkan med förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen och gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen tar kulturförvaltningen fram samordnade och långsiktiga
dialogstrukturer för säkerställandet av barns och ungas delaktighet i och inflytande över
kulturutbudet på skoltid. Den kulturella allemansrätten förankras på ledningsnivå i de fyra
förvaltningarna genom styrgrupp.
Utifrån budgetuppdrag från kommunfullmäktige tas en gemensam strategi för planering av
framtida fritidsgårdar och mötesplatser fram av kulturnämnden, fritidsnämnden och
funktionsstödsnämnden. Detta för att unga Malmöbors rättigheter ska säkerställas på lång sikt.
Ett särskilt fokus läggs på mötesplatser för unga med funktionsnedsättningar.
I samverkan mellan kulturnämnden och Hälsa-vård och omsorgsnämnden stärks äldre
Malmöbors möjlighet att delta i stadens kulturutbud. Framåt intensifieras samarbetet genom
införandet av ett bokningssystem för ett lättillgängligt och likvärdigt kulturutbud riktat till äldre.
Kulturförvaltningens arrangemang är en viktig del i att skapa en attraktiv stad att bo och verka i.
Genom nya samverkansstrukturer med Fritidsförvaltningen, Fastighets- och Gatukontoret och
Stadskontoret kring arrangemang kan kulturförvaltningen bidra till att möta stadens utmaningar
samt öka stadens attraktivitet.

Kulturdriven utveckling - ökad delaktighet och inflytande för Malmös unga
Kulturdriven utveckling är ett prioriterat område i kulturnämndens arbete med att skapa bättre
förutsättningar för ungas delaktighet i och inflytande över kulturen. Framåt breddas kulturstödet med nya
stödformer som fokuserar på unga Malmöbors kreativitet och delaktighet. Med fokus på filmbranschen
startas ett mentorskapsprogram för unga i samarbete med privata aktörer och det lokala nätverket Ung
Film Malmö. Genom att erbjuda sommarjobb och praktikplatser både inom kulturförvaltningens
verksamheter och i det fria kulturlivet skapas sysselsättning för både unga och kulturaktörer. Detta ger
unga Malmöbor kännedom om och vägar in i kulturbranschen samt ger kulturaktörerna relevanta
perspektiv.
Centralmagasinet
För att ta hand om vårt kulturarv i enlighet med de riktlinjer som är bestämda i Museilagen och Arkivlagen
är behovet av en säker och ändamålsenlig förvaring nödvändig. Samlingen utökas kontinuerligt och
därmed också behovet av mer magasinsyta. En utveckling av förvaltningens magasin är viktig för att
säkerställa att Malmöbornas kulturarv och minnen bevaras för framtiden. De senaste årens
klimatförändringar med varma och fuktiga somrar har inneburit att klimatanläggningarna, framför allt för
måleri, inte klarar kraven och behöver ses över.
Magasinet har övergått från tidigare fastighetsägare CMP (Copenhagen Malmö Port) till Fastighets- och
Gatukontoret. Nu planeras att ansvaret för magasinet ska övergå till Stadsfastigheter och därmed har en
hyresökning aviserats med drygt 3 mkr för de ytor som redan hyrs idag. Därtill kommer behovet av mer
magasinsyta som generar en ytterligare hyresökning.
Kultur på nya platser i ett växande Malmö
I takt med att Malmö växer ser kulturnämnden behov av att undersöka finansieringsmöjligheter för
utbyggnad i följande områden:
•

Nytt allaktivitetshus 2022
Allaktivitetshusmodellen är områdesbaserad och bygger på demokrati och yttrandefrihet där barn,
unga och vuxna deltagare har möjlighet att ta plats och ges ansvar, vilket skapar en känsla av
trygghet och gemensamt ägarskap för verksamheten och den fysiska platsen. Kulturnämndens
tioåriga utvecklingsplan för allaktivitetshusen föreslår en nyetableringstakt om ett nytt
allaktivitetshus vart tredje år, under förutsättning att budgetförstärkning sker. Enligt planen ska

•

•

nästa Allaktivitetshus ligga i sydöstra Malmö i något av delområdena Augustenborg, Södra
Sofielund, Heleneholm eller Almhög.
Hyllie mötesplats - Embassy of Sharing
Kulturnämnden har i mars 2021 tagit ett inriktningsbeslut för nytt bibliotek med mötesplats för
unga i Hyllie, inom ramen för stadsutvecklingsprojektet Embassy of Sharing. Med stort fokus på
hållbarhet och låg klimatpåverkan ska ytan och verksamheten delas och samnyttjas med olika
verksamheter i kulturförvaltningen och med andra förvaltningar i staden. I samarbete med
fritidsförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen kommer kulturförvaltningen planera
verksamheten med utgångspunkt i ungas delaktighet och inflytande. Möjligheten att få tillgång till
lokaler på ett mycket centralt läge i Hyllie har dock blivit aktuellt mycket tidigare än
förvaltningens utbyggnadsplan för biblioteken. Därför kommer ett ärende att skrivas fram till
kommunstyrelsen med behov av budgetmedel, främst för etapp 2.
Citadellsstaden-Museiområdet
För att skapa en hållbar framtid krävs nya inspirerande kunskapsmiljöer och breda samarbeten.
Under nästa år öppnas Wisdome, en mötesplats för visualiseringar på Malmö museer. Satsningen
på en ny mötesplats för visualiseringar kommer innebära fler besökare till museiområdet, ett
område som står inför stora förändringar de kommande åren i samband med att den nya
Citadellsstaden tar form. Utvecklingen av museiområdet blir en naturlig länk mellan Varvsstaden
och Centrum. Detta ställer nya krav på Malmö museer och det kringliggande området så att det
upplevs attraktivt och tryggt. Tillsammans med Fastighets- och gatukontoret och
Stadsbyggnadskontoret tas en utvecklingsplan för området fram.

Budgetuppdrag-kulturfastigheter
En utredning kring förvaltningen av ett antal kulturfastigheter har avslutats och 10 fastigheter kommer att
föras över till Servicenämnden och Tekniska nämnden. Ebbas hus och fyra fiskehoddor kommer att hyras
av kulturnämnden för visningsverksamhet. Garveriet kommer att utredas vidare för ställningstagande
kring fastighetens framtid. Beslut om till exempel rivning kommer att innebära höga kostnader då både
fastighet och mark måste saneras.
Drömmarnas Hus
Kulturförvaltningen finansierar i dag hyran på Drömmarnas hus i Rosengård. Ett årligt verksamhetsstöd
lämnas till föreningen och hanteras av stadskontoret. Kulturförvaltningens ser en klar fördel för både
föreningen och staden om det totala stödet, hyra samt verksamhetsstöd lämnas från en och samma
förvaltning. Detta innebär ett behov av en kommunbidragsjustering motsvarande ett uppräknat
verksamhetsstöd från stadskontoret/kommunstyrelsen till kulturnämnden.
Nytt Konstmuseum
Behovet av nya lokaler för Malmö konstmuseum har diskuterats och utretts i olika omgångar sedan 1980talet. Konstmuseets nuvarande fysiska ramar är inte tillfredställande för att bedriva verksamheten.
Lokalerna på Slottsholmen är för trånga för museets behov och standarden gällande inneklimat och
säkerhet kan inte uppfyllas. Malmö konstmuseum förfogar över en unik samling av ca 40 000 verk,
Sveriges fjärde största efter Nationalmuseum och Moderna Museet i Stockholm och Göteborgs
konstmuseum, med huvudsakligen verk från tidigt 1500-tal fram till i dag.
Kulturnämnden initierade 2016 en utredning utifrån behovet av nya lokaler och 2020 togs en
lokaliseringsutredning fram. För att driva processen framåt och få fram ett bredare beslutsunderlag gav
kommunstyrelsen stadskontoret ett nytt uppdrag i syfte att ta fram ett inriktningsbeslut som fokuserar på
de ekonomiska/finansiella aspekterna för förverkligandet av konstmuseet.

Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•
•

Vilka förändringar som innebär ökade kostnader eller lägre intäkter kommer att påverka
nämndens verksamhet 2022? Vilken effekt får detta på nämndens behov av kommunbidrag?
Vilka förändringar pågår eller planeras inom nämndens verksamhet som innebär minskade
kostnader eller högre intäkter? Vilken effekt får detta på nämndens behov av kommunbidrag?
Vilka ekonomiska effekter kan uppnås till följd av förändrat arbetssätt / samarbete med andra på
kort och lång sikt?

Behov av kommunbidrag
En demografiuppräkning beräknad på hela förvaltningen behövs för att ekonomisk klara bland annat
utbyggnad av Allaktivitetshusen (3,7 mkr per allaktivitetshus), kostnadsökningen på Centralmagasinet (3,4
mkr), den stora efterfrågan på bibliotek men också för att kunna finansiera ett ökat publiktryck på Malmö
Museer, Malmö Konstmuseum, Malmö Konsthall och Malmö Stadsarkiv.
För att kunna fortsätta det framgångsrika och kraftfulla konceptet Öppna Malmö krävs likt 2020–2021 en
budgetförstärkning med ca. 3–4 mkr.
Överföring av kommunbidrag från Stadskontoret/Kommunstyrelsen 2022
Verksamhetsstöd till Drömmarnas Hus: 4 mkr samt en uppräkning
Minskade kostnader/högre intäkter som planeras 2022–2023
Ökade entréavgifter på Malmö Museer och Malmö Konstmuseum
Ändrade öppettider på Malmö Museer, Malmö Konstmuseum och Malmö Konsthall
Översyn av antalet Mötesplatser

Erhållet statsbidrag till kulturskoleverksamheten avser läsåret 2021-2022. Det är osäkert om det kommer
att finnas medel att söka för läsåret 2022-2023.
Det är inte möjligt att lämna en prognos för eventuellt bidrag till biblioteken 2022. Bidrag söks årligen.

I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2022 med plan för 2023-2027.

Det stora behovet av investeringsmedel år 2022 beror på det nya biblioteket i Rosengård.

I budgetskrivelsen beskriver miljönämnden den övergripande inriktningen för verksamheten 2022, samt
anger de mest prioriterade områdena för nämndens arbete. Två viktiga perspektiv är genomgående för
innehållet i budgetskrivelsen:
•
•

Behov av ett tydligare helhetsperspektiv i verksamheten, där kompetenser och specialistområden
inom och utanför förvaltningen vävs samman på ett mer systematiskt sätt för att öka framdriften i
våra processer.
Fler djupgående samarbeten med de övriga tekniska nämnderna, inom staden och med externa
samarbetsparter.

Malmö stads nya miljöprogram ger prioriterade områden för det miljöstrategiska arbetet. Miljönämndens
roll är att processleda, stödja och samordna kommunens arbete med genomförandet av miljöprogrammet
och hitta extern finansiering för olika åtgärder. Eftersom målen i miljöprogrammet gäller över flera
mandatperioder, styrs det praktiska genomförandet av prioriteringar och ekonomiska förutsättningar som
anges i stadens budget. Målen i miljöprogrammet och kommunfullmäktiges budgetmål anger att vi ska
vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser. Klimatomställning Malmö, som
mobiliserar aktörer i Malmö att samarbeta för att lösa stadens utmaningar inom klimatområdet, är en
viktig del av genomförandet av miljöprogrammet.
För att uppnå kommunfullmäktigemålet om att verka för att öka tryggheten bland Malmöborna krävs ett
fokus på utökat samarbete, både inom staden och med andra myndigheter och aktörer. Förvaltningen
arbetar både tematiskt och geografiskt inom ramen för Tryggare Malmö. Genom samverkan mellan de
myndigheter som ingår i satsningen, utförs gemensam tillsyn på verksamheter och företag inom utvalda
tillsynsområden. En betydande del av tillsynen sker i områden i Malmö med lägre upplevd trygghet, vilket
ofta är synonymt med områden med lägre välfärd.
Malmö är en snabbt växande stad, både vad gäller bostäder och infrastruktur, bland annat inom ramen för
Storstadspaketet, vilket i hög grad påverkar flera av miljö- och hälsoskyddsavdelningens tillsynsområden.
Det gäller främst förorenad mark, samt avfall och masshantering, där antalet objekt har ökat betydligt i
antal under de senaste åren och förväntas öka även framgent i takt med Malmös utbyggnad. För att
miljönämnden inte ska bromsa stadens ambitioner gällande byggandet av bostäder genom långa
handläggningstider, behövs utökade resurser för arbetet med att granska planer.
Konsumentrådgivningen som idag tillhör miljönämnden ska, enligt beslut i kommunfullmäktige, överföras
till kontaktcenter på serviceförvaltningen från och med år 2022.
Två genomgripande förändringar sker nu inom livsmedelskontrollen, dels med krav på en övergång till
efterhandsdebitering från och med senast den 1 januari 2024, dels en ny riskklassningsmodell. Nämnden
ser med fördel att förändringarna införs samtidigt i Malmö stad eftersom det underlättar för såväl
verksamhetsutövarna som förvaltningen. En ekonomisk analys visar att effekterna av att införa
efterhandsdebitering blir minst kännbar för staden om den börjar tillämpas år 2024, vilket sammanfaller
med att Livsmedelsverkets riskklassningsmodell förväntas kunna sättas i drift. Att införa de två
förändringarna år 2024 skapar också tid för förberedelser i form av förändringar i verksamheten, att kunna
tillgodose utbildningsbehov och föra dialog med verksamhetsutövarna.
Under 2021 tar miljönämnden fram en strategi för verksamhetsutveckling och digitalisering med syfte att
förbättra servicen, rättssäkerheten, tillgängligheten och transparensen gentemot våra medborgare.
Strategin utgår från Malmö stads program för det digitala Malmö och innehållet i strategin syftar till att
bidra till kommunfullmäktiges mål om att ligga i framkant i den digitala utvecklingen.
Coronapandemin har påverkat hela samhällets arbetsliv och allt fler möten sker online via datorn. Arbetet
hemifrån har satt igång en förändringsprocess för hur och var vi arbetar, både nu och på sikt.
Miljöförvaltningen ska i en partsgemensam arbetsgrupp ta fram en inriktning för hur förvaltningens
framtidens flexibla arbetsplats ska se ut. Hur pandemin påverkar nämndens verksamhet under 2022 är

svårt att bedöma.

Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under
2022 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra
förbättringar i den egna verksamheten? Hur kan nämnden bidra till att underlätta måluppfyllelsen
och/ eller minska nettokostnaderna för Malmö stad som helhet?

Pandemin
Pandemin har dramatiskt påverkat vårt samhälle. Den kommer med all säkerhet, även när den slutligen har
klingat av, att ge avtryck på en rad områden. Det är dock i nuläget svårt att med säkerhet uttala sig om
vilka effekter av pandemin som kommer att vara bestående.Nämnden har anpassat ledning och
medarbetarskap under rådande omständigheter med pandemin på ett tillfredsställande sätt. Samtliga chefer
och medarbetare använder till exempel digitala mötesverktyg i Office 365. När pandemin är över kommer
vi att ha ett delvis förändrat arbetssätt och därför har ett arbete påbörjats om hur staden och nämnden ska
arbeta framöver. Pandemin har lett till att miljönämnden har prioriterat det utökade uppdraget med tillsyn
av trängsel på serveringsställen. Det är oklart om uppdraget kommer att fortsätta under år 2022.
Pandemins effekter på nämndens ekonomi har inneburit att nämnden under innevarande år budgeterat
lägre kostnader för resor, möten och konferenser. Antalet konkurser har ökat i storstadsregionerna och
inom hotell- och restaurangbranschen har ökningen varit störst. Konkurserna påverkar nämndens
kundförluster inom framförallt livsmedelskontrollen. Hur stor påverkan antalet konkurser har haft under
året är svårt att bedöma, eftersom uppskov för betalning av årsavgifter har medgivits till 31 augusti och
därefter kommer en analys att göras inför år 2022.
Hur pandemin kommer att påverka nämnden under 2022 och framåt är svårt att bedöma i nuläget.
Ökade krav på service - minskat skatteunderlag
Demografin visar att under de kommande tio åren beräknas antalet barn och unga i Sverige öka med 19
procent medan antalet människor över 80 år ökar med 48 procent. Att jämföra med att befolkningen i
arbetsför ålder under samma period bara ökar med fem procent. Malmö är den storstad som har den
snabbast ökande befolkningstillväxten och prognosen är att Malmös befolkning fortsätter att öka de
närmaste tio åren. Med en allt äldre befolkning sjunker andelen skattebetalare som bidrar till finansieringen
av kommunal verksamhet, något som ställer krav på en effektiv produktion av tjänster och service. Det
ställs krav på ökad tillgänglighet och likvärdig service till medborgare och näringsidkare.
För att bibehålla förtroendet för nämndens tillsyns- och kontrollverksamhet är det av stor vikt att
Malmöbor och verksamhetsutövare upplever en god och likvärdig service, god kvalitet samt ett
professionellt bemötande. Genom Insikt (servicemätning där frågor ställs till verksamhetsutövare som har
ett avslutat myndighetsärende) mäts årligen Nöjd kund-index (NKI) för tillsyns- och
kontrollverksamheten. Frågorna avser endast områden som nämnden ansvarar för och har rådighet över.
Genom mätningen får nämnden ett gediget underlag att arbeta utifrån och ta tillvara i den fortsatta
utvecklingen av verksamheten. Analys av resultatet och hur vi på ett systematiskt sätt arbetar med åtgärder
är något som kommer att vara i fokus under 2022. Digitaliseringen är också en viktig dimension när det
gäller att leverera hållbar och bättre service till medborgarna.
Ökade krav på klimatomställning
År 2017 antog Sverige ett klimatpolitiskt ramverk. Ramverket består av en klimatlag, klimatmål och ett
klimatpolitiskt råd. Det långsiktiga målet innebär att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser
år 2045. Det finns flera delmål kopplade till det långsiktiga målet och det klimatpolitiska ramverket är
viktigt för att Sverige ska kunna leva upp till Parisavtalet. Klimatlagen trädde i kraft den 1 januari 2018.
Lagen innebär ett ansvar för regeringen att föra en politik som utgår från klimatmålen och att varje år
presentera en klimatredovisning i budgetpropositionen som innehåller en beskrivning av
utsläppsutvecklingen i relation till målen. Klimatlagen anger också att regeringen vart fjärde år ska ta fram
en klimatpolitisk handlingsplan, något som gjordes första gången 2019. Under våren redovisade
Naturvårdsverket underlag till den klimatredovisning som regeringen avser lämna under 2021.

Naturvårdsverket bedömer att det behövs ytterligare beslut om styrmedel och åtgärder för att nå de
klimatpolitiska etappmålen till år 2030, 2040 och 2045.
Förutom nationella klimatmål har Sverige även åtagit sig att leva upp till internationella klimatåtaganden
som ett av EU:s medlemsländer. EU ska vara klimatneutralt till år 2050. Den 21 april enades EUparlamentet och medlemsländerna dessutom om att detta ska uppnås med hjälp av att koldioxidutsläppen
till år 2030 ska ha minskat med 55 procent jämfört med nivåerna 1990.
Den ökade urbaniseringen innebär att städer har en avgörande roll när det gäller att förhindra och hantera
klimatförändringar. För att klara klimatomställningen behöver vi samarbeta med näringsliv, akademi,
civilsamhälle och medborgare. Malmö stad behöver även arbeta för att innehållet i projektutlysningar, så
långt det är möjligt, överensstämmer med Malmös behov.
Energiförsörjning
EU:s ökade krav på klimatomställning kommer att öka trycket på energiförsörjningssystemen. EU:s
lagpaket, kallat Fit-for-55, innehåller bland annat åtta rättsakter inom till exempel elberedskap, elmarknad
och energieffektivisering ingår, kommer att öka trycket på omställningen och förändra spelplanen.
Konsekvenserna av detta är i dagsläget svåröverskådliga. På det nationella planet kommer elektrifiering av
fordonsflottan intensifieras, vilket kommer ställa krav på tillgång till smart laddinfrastruktur. LKAB:s,
samt andra industriers omställning till fossilfritt kommer att använda en ökad andel av den energi som
produceras i norra Sverige. Vikten av den lokala och regionala förmågan att producera och lagra energi blir
allt viktigare. Miljönämnden ser särskilt att den storskaliga havsbaserade vindkraften kommer att vara
viktig framöver. Översynen av elberedskapslagen och krisberedskap blir betydande inslag i det fortsatta
arbetet för att säkra tillgången på el till södra Sverige.
Inom ramen för Klimatomställning Malmö är elförsörjning ett utpekat prioriterat omställningsområde.
Omställningen kräver samverkan mellan Malmö stads förvaltningar och bolag samt med
infrastrukturägare, näringsliv och akademi. Att mobilisera olika aktörer blir avgörande för att säkerställa att
Malmös behov tillgodoses framöver. Malmö stad behöver fortsätta med att ta fram professionella
beslutsunderlag, där fler förvaltningar och bolag behöver delta, samt lyfta arbetssättet i exempelvis
Effektkommissionens arbete i Skåne. För att säkerställa en bred förankring och mobilisering från Malmö
stads förvaltningar och bolag bör flera av dessa, utifrån sina respektive kompetensområden, ingå i de
arbetsgrupper som Effektkommissionen nu tillsätter.
På motsvarande sätt behöver Malmö stad arbeta för att lyfta Malmös behov i den nationella
Elektrifieringskommissionens arbete samt i nationella utredningar såsom vätgasplan, vindkraftsstrategi,
Svenska Kraftnäts Systemutvecklingsplan, åtgärdsförslag om att effektivisera utbyggnaden av elnätet,
Fossilfritt Sveriges Biostrategi samt Finansieringsstrategi. Även arbetet med de regionala strategierna
såsom Länsstyrelsen Skånes Klimat- och energistrategi samt Skånes färdplan för biogas är viktiga för
Malmö.

Digitalisering
Dagens samhällsutveckling drivs och formas till stor del av digitaliseringen. Digitaliseringen är också en
viktig dimension när det gäller att leverera hållbar och bättre service till medborgarna. En undersökning
som Sveriges kommuner och regioner genomfört under 2020 visar att Sveriges invånare blir alltmer
positiva till den ökade digitaliseringen i samhället och till att kommuner och regioner erbjuder digital
service.
Det övergripande målet i regeringens digitaliseringsstrategi är att Sverige ska vara bäst i världen på att
använda digitaliseringens möjligheter. För att nå det övergripande målet innehåller strategin fem delmål
om digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning och digital infrastruktur.
Sveriges kommuner och regioner har tagit fram ”Utveckling i en digital tid – en strategi för grundläggande
förutsättningar” med syftet att skapa en gemensam riktning för kommuner, regioner och SKR för hur
man kan arbeta med digitalisering.

Möjligheterna som ny teknik ger leder även till ökade krav och förväntningar på den kommunala servicen,
tillgängligheten och transparensen. En utmaning blir att säkra att alla kan ta del av möjligheterna som
digitaliseringen ger. Internetanvändningen skiljer sig åt mellan olika samhällsgrupper. Hög ålder, låg
utbildning och låg inkomst är riskfaktorer för digitalt utanförskap. Med teknikutvecklingen förväntas
medborgarna i större utsträckning själva hitta information och svara på frågor som tidigare skötts i
direktkontakt med offentliga myndigheter. Står individen utanför digitaliseringen får syftet med ökad
service snarare motsatt effekt och kan också leda till ökad marginalisering.
Inom Malmö stad behöver vi förhålla oss till den teknikutveckling som sker inom digitalisering,
maskininlärning, robotteknik och sensorteknik i vår fortsatta utveckling.
Sociala utmaningar
Idag är skillnaderna i hälsa och välfärd stora inom staden. För att lyckas med hållbar utveckling behöver
de socioekonomiska frågorna lösas tillsammans med miljö- och klimatfrågorna. Ojämlikheten, som speglas
i skillnader, förutsättningar och resurser i olika delar av Malmö, är en utmaning som är viktig att ta hänsyn
till när vi prioriterar insatser i det fortsatta miljöarbetet. En central del i genomförandet av
miljöprogrammet är därför att identifiera vilka insatser för miljön som kan bidra till att uppfylla fler av
Malmö stads mål, till exempel fler arbetstillfällen, ökad trygghet, bättre hälsa och minskade klyftor i staden.
Här är det återigen viktigt med samarbete både inom staden och tillsammans med näringsliv, akademi,
civilsamhälle och medborgare. I dialogen med Malmöborna behöver vi nå hela Malmö och behöver därför
ha ett särskilt fokus på medborgarengagemang i våra socialt utsatta områden. Sammantaget kan
samordnade insatser möjliggöra både system- och beteendeförändringar med syfte att nå ett hållbart
Malmö.
En slutsats från Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö är, att Malmöbor i vissa delar av staden lever
nästan sju år längre än i andra delar. Orsakerna till dessa stora skillnader i hälsa är, enligt kommissionen,
att många Malmöbor saknar de viktigaste förutsättningarna för god hälsa; som arbete, bra utbildning,
acceptabelt boende och ekonomiska och sociala resurser. Genom miljöförvaltningens uppsökande
bostadstillsyn, som främst är inriktad mot de bostadsområden i staden med socioekonomiska utmaningar,
kan förutsättningarna förbättras för de boende ur hälso- och miljösynpunkt och fylla en viktig funktion
när det gäller stadens sociala och miljömässiga hållbarhet. Detta ligger också i linje med intentionerna i det
nyligen antagna miljöprogrammet för Malmö stad. Ett av dessa bostadsområden har varit speciellt i fokus
under de senaste åren med omfattande insatser från förvaltningen, tillsammans med andra myndigheter,
då boendet i flera hus har varit direkt ohälsosamt. Bedömningen är att dessa insatser måste fortsätta
framöver och att uppsökande tillsyn även är viktig inom andra utsatta områden i staden.
Förvaltningen arbetar både tematiskt och geografiskt inom ramen för Tryggare Malmö. Genom
samverkan mellan de myndigheter som ingår i satsningen, utförs gemensam tillsyn på verksamheter och
företag. Utvalda tillsynsområden är olovliga boenden, rökcaféer, illegala nattklubbar, livsmedelsfusk och
försäljning av otillåtna läkemedel. En betydande del av tillsynen sker i områden i Malmö med lägre
upplevd trygghet, vilket ofta är synonymt med områden med lägre välfärd. Syftet med insatserna i
Tryggare Malmö är att höja tryggheten i dessa områden, samt att skapa bra förutsättningar för de
verksamheter som sköter sig och följer gällande lagstiftning.
Riksrevisionen har i sin granskningsrapport (Statens insatser mot exploatering av arbetskraft rir 2020:27)
granskat statens insatser mot arbetskraftsexploatering. Arbetet inom Tryggare Malmö visar att det i
verksamheter med arbetskraftsexploatering ofta finns en koppling till låg efterlevnad av lagarna för
livsmedel och miljö- och hälsoskydd. Det kan handla om livsmedelsfusk, olovliga boenden, felmärkta och
potentiellt farliga produkter, samt bristfälligt anpassade och olämpliga lokaler. Riksrevisionen pekar ut
bygg, städ, skönhetsvård, restaurang och bilvård som branscher särskilt utsatta och överrepresenterade när
det handlar om arbetskraftsexploatering, vilket överensstämmer i mångt och mycket med de branscher
Tryggare Malmö inriktar sig på. Ett särskilt fokus kommer att läggas på kontroll av olovliga boenden och
användning av människohandelschecklistan. Det agila arbetssättet inom Tryggare Malmö kommer att
fortsätta då oseriösa företag inte är branschspecifika utan verkar där det finns pengar att tjäna och där
kontrollen är låg. Därav måste Tryggare Malmö hela tiden anpassa sin tillsyn och kontroll där fusk och
oegentligheter förekommer. En fortsatt prioritering kommer dock vara på Möllevången där Malmö stad
ingår i ett medborgarlöfte med Polisen och Norra Sofielund där otryggheten är hög.

Efterhandsdebitering av årlig livsmedelskontrollavgift och ny riskklassningsmodell
Den 1 april 2021 trädde en ny förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa
jordbruksprodukter i kraft. Förordningen medför ett förändrat regelverk för finansieringen av
livsmedelskontrollen där dagens system med förskottsdebiterade årliga avgifter ersätts med ett system med
obligatorisk efterhandsdebitering. Kontrollmyndigheterna ska tillämpa efterhandsdebitering senast från
och med den 1 januari 2024.
Livsmedelsverket utarbetar dessutom en ny modell för riskklassning av livsmedelsverksamheter. Dagens
riskklassningsmodell används för att räkna ut årligt antal kontrolltimmar för var och en av de cirka 2750
livsmedelsanläggningar som förvaltningen utför planerad kontroll på. Syftet med den nya modellen är att
styra kontrollen dit den ger mest effekt, att den ska omfatta samtliga aktiviteter som bedrivs på en
livsmedelsanläggning samt ge en reduktion för de som är tredjepartscertifierade.
En konsekvens av den nya modellen är att tidigare led i livsmedelskedjan får ökad kontrolltid medan
senare led i kedjan får minskad kontrolltid. Detta kommer med största sannolikhet att på årsbasis ge ett
minskat antal kontrolltimmar totalt för förvaltningens livsmedelskontroll och därmed påverka budgeten.
Livsmedelsverkets plan är att modellen ska vara i drift 2024, vilket innebär att 2022 ägnas åt utbildning
och att 2023 ägnas åt omklassning och förberedelser.
Eftersom två genomgripande förändringar inom livsmedelskontrollen genomförs parallellt ser nämnden
med fördel att förändringarna införs samtidigt i Malmö stad eftersom det underlättar för såväl
verksamhetsutövarna som förvaltningen. En ekonomisk analys visar att effekterna av att införa
efterhandsdebitering blir minst kännbar för staden om den börjar tillämpas år 2024, vilket sammanfaller
med att Livsmedelsverkets riskklassningsmodell förväntas kunna sättas i drift. Att införa de två
förändringarna år 2024 skapar också tid för förberedelser i form av förändringar i verksamheten, att kunna
tillgodose utbildningsbehov och föra dialog med verksamhetsutövarna.
Nya tillsyns- och kontrollområden
Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Folkhälsomyndigheten och
Kemikalieinspektionen kommer under 2021 med utgångspunkt från Miljötillsynsutredningens (SOU
2017:63) slutsatser att ta fram en nationell strategi för miljöbalkstillsynen. För att göra strategin
användarvänlig ur ett tillsynsperspektiv delas den in i sju olika så kallade tillsynsområden. Vart och ett med
egna fokusområden och preciseringar. Syftet med strategin är att:
•
•
•

få genomslag för nationella prioriteringar
förenkla tillsynsmyndigheternas planering av tillsyn
tydliggöra vad som ska följas upp.

Det som berör miljönämndens ansvarsområden är miljöfarlig verksamhet, förorenade områden,
hälsoskydd, kemikalier och avfall. De statliga myndigheterna kommer i samspel med kommunerna att ta
fram en nationell lägesbild av vad som är särskilt prioriterat inom respektive område. Det sistnämnda
pågår och beräknas enligt Naturvårdsverkets prognos vara klart i oktober innevarande år. Den nationella
strategin för miljöbalkstillsynen kommer att ligga till grund för miljö- och hälsoskyddsavdelningens
behovsutredning och tillsynsplan för 2022 - 2024.
I år utvidgas livsmedelslagens tillämpningsområde till att även omfatta material och produkter avsedda att
komma i kontakt med livsmedel. För Sveriges kommuner medför det att de får ansvaret att utföra kontroll
på de verksamheter som bedriver tillverkning, förädling och distribution av material och produkter
avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Arbetet med det nya kontrollområdet kommer att
genomföras gradvis i kommunerna fram till och med 2023. Nu pågår arbete hos oss med att kartlägga
kontaktmaterialverksamheter och att, i samarbete med livsmedelsverket, ta fram vägledningar. Arbetet sker
i projektform tillsammans med andra utvalda kommuner. Projektgruppen kommer att utföra
kompetenshöjande insatser såsom digitala studiebesök hos kontaktmaterialverksamheter. Kartläggningen
och vägledningarna ska finnas på plats under 2022, så att kommunerna kan mjukstarta kontrolluppdraget
för att sedan kunna arbeta fullt ut 2023. Kontrollen av verksamheterna ska finansieras genom avgifter,
vilka tas ut i efterhand. Kontrollmyndigheterna kommer att behöva ta fram en taxa och fastställa denna

innan de kan ta ut avgift.

Här besvarar nämnden följande frågeställning:
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom
nämnden framöver? Beskriv även förändrade arbetssätt och/eller samarbete med andra som leder
till förbättrad kvalitet och/eller minskade kostnader.

Genomförande av miljöprogrammet
Ett nytt miljöprogram ger prioriterade områden för det miljöstrategiska arbetet. Miljönämndens roll är att
processleda, stödja och samordna kommunens arbete med genomförandet av miljöprogrammet och hitta
extern finansiering för olika åtgärder. Eftersom målen i miljöprogrammet gäller över flera mandatperioder,
styrs det praktiska genomförandet av prioriteringar och ekonomiska förutsättningar som anges i stadens
budget. Miljönämndens uppdrag är bland annat att förse staden med relevanta analyser och
beslutsunderlag. Ett första steg är att identifiera nuläget. Detta ger oss kunskap om vilka åtgärder som ger
störst effekt, vilka samarbetsparter som är relevanta för att nå målbilden, samt vilken grad av rådighet vi
har. Vi vet att Malmö stads organisation inte har ensam rådighet över miljöfrågorna och inte kan nå målen
i miljöprogrammet av egen kraft. Partnerskap och samverkan samt delaktighet är därför viktiga för
omställningen. Att tillsammans med andra aktörer utgå från en gemensam målbild och nulägesanalys ger
förutsättningar att tillsammans ta fram en färdplan för att minska gapet mellan nuläge och målbild. Ett
viktigt arbete för miljönämnden blir också att identifiera behovet av kompetenser inom förvaltningen, ett
arbete som troligen kommer leda till behov av kompetenshöjande insatser inom några områden.
Miljöprogrammet konkretiseras till stor del av andra styrdokument. Interna förändringar som nämnden ser
behov av är att revidera stadens riktlinjer för utformning av styrdokument så att kommande
styrdokument, som bland annat syftar till att konkretisera miljöprogrammet, får en utformning som
överensstämmer med Malmö stads styrmodell.
Klimatomställning Malmö, som mobiliserar aktörer i Malmö att samarbeta för att lösa stadens utmaningar
inom klimatområdet, är en viktig del av genomförandet av miljöprogrammet. Rätt utförda åtgärder kan
leda till klimat- och samhällsnytta på kort och lång sikt ur både ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt
perspektiv, till exempel gröna jobb, stärkt välfärd och ökad konkurrenskraft. Utöver målen i
miljöprogrammet utgår klimatomställningen från kommunfullmäktiges budgetmål om att vi ska vara en
föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser, samt Malmö stads undertecknande av
Klimatkontrakt 2030 och Memorandum of Understanding inom Greater Copenhagen. I ett första steg har
vi startat samarbeten med näringsliv och akademi kring omställningsområdena elförsörjning, klimatneutral
kraftvärme och klimatneutral byggnation, vilka alla är viktiga områden för att minska Malmös
klimatpåverkan. Arbetssättet inom Klimatomställning Malmö kommer att användas även för
miljöprogrammets övriga målområden.
Malmö stads Policy för hållbar utveckling och mat antogs av kommunfullmäktige 2010 med syftet att
förbättra matkvaliteten och minska miljöpåverkan från de offentliga måltider som serveras i Malmö.
Policyn sträckte sig fram till 2020. Genomförd utvärdering visar att arbetet med utgångspunkt i policyn
har bidragit till att kvaliteten på måltiderna inom Malmö stad har förbättrats till nytta för de malmöbor
som nyttjar skola, förskola, vård och omsorg. Samtidigt har klimat- och miljöpåverkan från maten minskat
avsevärt, vilket gjort att Malmö ligger i framkant både nationellt och internationellt när det gäller minskad
klimat- och miljöpåverkan från mat som serveras i kommunal regi. För att Malmö ska fortsätta vara en
föregångare inom området och fortsätta minska klimatpåverkan från maten föreslår miljönämnden att
nämnden får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder ta fram ett förslag på förnyad strategi som
rör mat, måltider och hållbar utveckling.
Förtätning och utbyggnad
Malmö är en snabbt växande stad, både vad gäller bostäder och infrastruktur, bland annat inom ramen för
Storstadspaketet, vilket i hög grad påverkar flera av miljö- och hälsoskyddsavdelningens tillsynsområden.
Det gäller främst förorenad mark, samt avfall och masshanering, där antalet objekt har ökat betydligt i
antal under de senaste åren och förväntas öka även framgent i takt med Malmös utbyggnad. För att inte

bromsa stadens ambitioner gällande byggandet av bostäder genom långa handläggningstider, behöver
matchning av förvaltningens resurser till stadens utveckling ske kontinuerligt, till exempel inom
Storstadspaketet och Nyhamnen.
Det är även viktigt att miljöförvaltningen kommer in tidigt i stadsbyggnadsprocesserna och har ett nära
samarbete med stadens övriga förvaltningar genom förädlingsprocessen, markmiljösamordningsgruppen
och Nyhamnsgruppen för att säkra ett effektivt genomförande av vad som planeras inom staden.
Förändringar i avfallslagstiftningen
Under 2020 och även 2021 har det kommit en rad utredningar och förändringar i lagstiftningen inom
avfallsområdet exempelvisen ny Avfallsförordning (2020:614), bland annat för att skärpa tillsynen och ha
bättre kontroll på avfallsströmmarna i samhället. Bakgrunden är att den svenska lagstiftningen inom
avfallsområdet ska anpassas till EU:s avfallsdirektiv. EU:s så kallade avfallspaket trädde i kraft i juli 2018
och innebär att sex direktiv reviderades. Alla ändringar i avfallspaketet ska implementeras i
medlemsländerna och genomföras 2025. Den omfattande revideringen av EU:s avfallslagstiftning, som nu
håller på att implementeras i svensk lagstiftning, har som mål att föra medlemsländerna mot en mer
cirkulär ekonomi. Syftet är även att komma åt den brottslighet som förekommer i samband med
avfallshantering och som genererar omfattande tillsynsinsatser för de kommuner som drabbas.
Nedan följer några av de ändringar i avfallslagstiftningen som skett eller kommer att ske inom några år
och som berör förvaltningens strategiska arbete och myndighetsutövningen. Även kommunen berörs
genom det ansvar VA Syd har som verksamhetsutövare vad gäller hanteringen av avfall.
•

•

•

Obligatoriskt minimikrav för utökat producentansvar har införts, vilket bland annat handlar om
informationsskyldighet och kostnadstäckning. Kraven gäller inte bara nya utan även befintliga
producentansvar, vilket innebär att alla svenska producentansvar senast i januari 2023 ska ha setts
över mot bakgrund av de nya reglerna.
Det har tillkommit flera nya krav på bygg- och rivningsavfall, vilket bland annat innebär att den
som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera ut vissa avfallsslag och förvara dem skilda
från varandra och från annat avfall samt att även transporteras skilt. Tillsynsmyndigheten kan ge
dispens i det enskilda fallet från utsorteringskravet.
Ett nytt nationellt avfallsregister har införts för de verksamhetsutövare som producerar,
transporterar, eller samlar in och handlar eller mäklar med farligt avfall. Naturvårdsverket är
ansvarig tillsynsmyndighet och ska se till att berörda verksamhetsutövare har rutiner för
rapportering samt att det sker.

Utöver ovanstående exempel är ett flertal förändringar på gång vad gäller lagstiftningen inom
avfallsområdet, något som kan speglas i de remisser nämnden besvarat under året och i de utredningar
som pågår nationellt och som kan påverka förvaltningens verksamhet, inte minst inom tillsynen, samt i
behovet av kompetenshöjande åtgärder för att möta alla förändringar som är på gång.
Malmö stad och Burlövs kommun har nyligen beslutat om Kretsloppsplan 2021 - 2030. Enligt
kretsloppsplanen ska den kommunala tillsynsmyndigheten ställa krav och ge råd kring avfallsförebyggande
åtgärder. Det görs genom förvaltningens tillsyn av i första hand kommunala verksamheter med stöd av
den vägledning som Miljösamverkan Skåne tagit fram. Detta är nya arbetsuppgifter för förvaltningen och
behöver därmed ingå i den resursplanering som görs i samband med att behovsutredningen och
tillsynsplanen tas fram för 2022 - 2024.
Samordnad tillsyn
Kommunala och statliga myndigheters kontrollfunktion har visat sig vara ett effektivt verktyg i det
brottsförebyggande arbetet. Men att främja trygghet och förebygga brottslighet är en omöjlig uppgift för
en enskild myndighet. Det kräver samverkan och samagerande mellan flera myndigheter. Tryggare Malmö,
som nu varit verksamt i fyra år, är en del av Malmö stads särskilda insats för att öka trygghet och säkerhet i
samhället genom samverkan mellan såväl kommunala som statliga myndigheter. De som medverkar
regelbundet i satsningen är miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, arbetsmarknads- och
socialförvaltningen, Polisen, Räddningstjänsten Syd, Skatteverket, Arbetsmiljöverket, Tullverket och
Kronofogdemyndigheten. Arbetet bygger framförallt på riktad och uppsökande myndighetsgemensam
tillsyn.

Under kommande år är det fortsatt fokus på gemensamma insatser, då framförallt: olovliga boenden,
hygieniska behandlingslokaler, oregistrerade livsmedelsverksamheter, livsmedelsfusk, butiker med olovlig
försäljning i detaljhandeln, tillsyn av samlingslokaler där rökning sker inomhus, samt
fastighetsövergripande tillsyn. Insatser görs även där bidragsbrott, svart ekonomi, osund konkurrens, fusk,
exploatering av arbetskraft och människohandel förekommer.
I arbetet med Tryggare Malmö tolkas lagstiftningen utifrån nya typer av ärenden och därmed utvecklas nya
rutiner och arbetssätt. Samordnad myndighetsgemensam tillsyn har visat sig vara framgångsrik när det
gäller att stävja de oseriösa och illegala verksamheterna i Malmö och det finns ett behov att vara ihärdig i
detta arbete.
Digitalisering
Under 2021 tar miljönämnden fram en strategi för verksamhetsutveckling och digitalisering med syfte att
förbättra servicen, rättssäkerheten, tillgängligheten och transparensen gentemot våra medborgare.
Strategin utgår från Malmö stads program för det digitala Malmö och innehållet i strategin syftar till att
bidra till kommunfullmäktiges mål om att ligga i framkant i den digitala utvecklingen.
Under 2021 har miljönämnden även satt samman ett team som ska arbeta med digitaliseringsfrågorna.
Teamet har förstärkts med GIS-samordnartjänsten, som framöver både har ansvar för förvaltningens
GIS-utveckling, samt fungerar som systemförvaltare för e-tjänstverktyget Open e-Platform. Utveckling av
e-tjänster kommer att vara ett prioriterat område under kommande år för att underlätta och tillgängliggöra
information för Malmöbor och verksamhetsutövare. I samband med att fler e-tjänster utvecklas
genomlyses även arbetssätt, processer och arbetsflöden som ligger till grund för själva e-tjänsten. Detta
medför effektivare processer och underlättar både för medarbetare och medborgare. En
grundförutsättning för att kunna utveckla fler e-tjänster är att få på plats en integration mellan etjänstplattformen och miljönämndens verksamhetssystem, ett arbete som förväntas färdigställas under
2021.
Ett annat prioriterat område i miljönämndens verksamhetsutveckling är att vidareutveckla nya webbkartan
mMap för att kunna visualisera geografisk information för medarbetare och medborgare på ett
lättillgängligt sätt. Nämnden planerar att finansiera kommande verksamhetsutveckling inom tilldelad
budgetram. Däremot är kommande satsningar på digitalisering beroende av Malmö stads digitala
infrastruktur och tillgängliga resurser på stadskontorets centrala IT-enhet. Viktigt i det fortsatta arbetet är
att identifiera vilken utveckling vi kan genomföra med egna resurser och vad vi kan utveckla gemensamt i
staden.
Efter Pandemin
Coronapandemin har påverkat hela samhällets arbetsliv och allt fler möten sker online via datorn. Arbetet
hemifrån har satt igång en förändringsprocess för hur och var vi arbetar, både nu och på sikt. När
pandemin är över kommer vi att ha ett arbetsliv som ser delvis annorlunda ut än det gjorde innan. Det nya
flexibla arbetslivet ställer nya krav på chefens ledarskap och medarbetarens medarbetarskap när det gäller
arbetsmiljö, tillgänglighet, förväntningar på resultat och leverans. Som arbetsgivare måste vi vara medvetna
om de utmaningar som följer av att ständigt vara tillgänglig och uppkopplad, samtidigt som det innebär en
flexibilitet och utveckling som både har fördelar och nackdelar. Digitaliseringen har gjort fler
arbetsuppgifter oberoende av tid och plats, något som medför att gränsen mellan arbetsliv och privatliv
kan suddas ut och påverka medarbetare och chefer.
Det pågår en hel del forskning kring framtidens flexibla arbetsliv med tänkbara utmaningar och
möjligheter och vilka konsekvenser det kan få. Forskning med fokus på eventuella konsekvenser av att en
arbetsgivare har olika ramar och förutsättningar för olika medarbetare, beroende på uppdrag och
yrkesgrupp, saknas dock.
Miljöförvaltningen kommer, att i en partsgemensam arbetsgrupp, arbeta fram en inriktning för hur
förvaltningens framtidens flexibla arbetsplats ska se ut. Vissa medarbetare kan i sina uppdrag få möjlighet
till ett mer flexibelt arbetsliv, såsom platsoberoende, medan andra medarbetare kommer att ha mindre
eller inget utrymme för ett flexiblare arbetsliv.

Vilka följderna av pandemin blir för livsmedelskontrollen är svåra att förutse. Vad som historiskt sett har
varit en förhållandevis statisk och lätt planerad verksamhet kan komma att påverkas av flera faktorer
under 2022. Vi vet inte om behovet av trängselkontroller kommer att finns kvar. Det finns osäkerhet kring
livsmedelsverksamheternas betalningsförmåga, samt hur många verksamheter som upphört och hur
många verksamheter som kommer att starta. Många verksamheter har under pandemin minskat
omfattningen av sin verksamhet, vilket medfört minskade intäkter för förvaltningen. Hur dessa
verksamheter utvecklas under 2022 vet vi inget om i dagsläget.
Precis som inom livsmedelskontrollen finns det osäkerheter gällande avdelningen för miljö- och
hälsoskydds verksamhet under 2022. Ett önskvärt scenario är att trängselkontrollen succesivt minskar i
omfattning under slutet av innevarande år och fasas ut helt under 2022 parallellt med att smittspridningen
i samhället avklingar, vilket skulle frigöra resurser för exempelvis uppsökande bostadstillsyn.
Vid låg eller ingen smittspridning skulle även övrig tillsynsverksamhet normaliseras och inspektioner skulle
kunna genomföras utan skyddsutrustning eller andra försiktighetsåtgärder. Någon direkt skillnad vad gäller
verksamheter som har upphört eller tillkommit jämfört med tidigare år har inte noterats inom avdelningen
för miljö-och hälsoskydds tillsynsområden.

Framtidens kuststad
Kommunstyrelsen har antagit en handlingsplan för arbetet med att stärka Malmös roll som framtidens
kuststad som gäller till 2023. Handlingsplanen innebär bland annat att Malmö stad ska arbeta för en ökad
havsmedvetenhet, förebygga och minska föroreningar i havet samt utveckla Malmös potential för
rekreation och friluftsliv i anslutning till havet. Arbetet utgår främst från kommunfullmäktigemålen om att
Malmö stad ska stärka sin position som regional tillväxtmotor samt att vara en föregångare när det gäller
minskade utsläpp av växthusgaser. Miljönämnden ansvarar främst för aktiviteter kopplade till arbetet med
att stärka Malmös miljöprofil inom det internationella havsmiljöarbetet samt att generera ny kunskap om
hållbara hav till gagn för såväl staden som för övriga världen. Utöver arbetet med aktiviteterna har
miljöförvaltningen även en samordnande roll i genomförandet av planen (inklusive
kommunikationsinsatser, revidering och uppföljning). Under 2022 ska miljönämnden prioritera aktiviteter
kopplat till områdesskydd i Malmös havsområde och miljöövervakningsinsatser enligt framtaget
övervakningsprogram som finansieras med kommunbidrag. Parallellt med dessa fortgår miljönämndens
samordnande uppdrag enligt handlingsplanen som under 2022 kompletterats med en aktivitet om att ta
fram en plan för fortsatt arbete efter 2023. Miljönämnden planerar att fortsätta utvecklandet av nya
metoder vid badvattenövervakning tillsammans med bland annat VA Syd, samt delta i det Living Lab om
klimatanpassning som ska bildas inom Greater Copenhagen.
Fördjupade samarbeten
Täta samarbeten, både inom staden med nämnder och bolag, men också med näringsliv och akademin är
en förutsättning för att kunna ta sig an nämndens uppdrag på ett bra sätt. Vi behöver tillsammans hitta
innovativa arbetssätt och lösningar på gemensamma utmaningar och ett utbyte av kunskap, expertis,
teknik och finansiella resurser är viktiga komponenter för att kunna uppnå de system- och
beteendeförändringar som krävs. Tillsammans kan vi också påverka de förändringar i svenska och
europeiska regelverk och policyer som krävs.
Miljönämnden ser ett utökat samarbete med Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Lund och Kristianstad
som viktigt, både för att utbyta erfarenheter, men också för att gemensamt agera för att få till stånd
förändringar och tillsammans nå en bättre utveckling.
Tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden och miljönämnden har utvecklat ett fördjupat samarbete. Det
handlar bland annat om gemensamma mål och prioriteringar, utökad samordning av styrning och ledning,
mer synkroniserade tidplaner och gemensam utveckling av processer och operativa forum. Bland annat
kan nämnas arbetet kring Nyhamnen och förädlingsprocessen samt klimatneutralt byggande. Med
förädlingsprocessen avses arbete där vi tillsammans planerar och genomför stadens utbyggnad för att
skapa förutsättningar åt fler Malmöbor, bostäder, kommunal service och verksamheter. Malmö växer och
beräknas om ungefär 30 år ha en halv miljon invånare. Nämnderna konstaterar att stadsgemensamma

prioriteringar gällande exempelvis specifika geografier och utbyggnadsområden samt klimatomställning är
eftersträvansvärt. En tydlig strategisk planerings- och förädlingsprocess är mer förutsägbar för både
stadens verksamheter och marknadens aktörer. Ett sådant arbetssätt skulle även innebära minskade
målkonflikter och skapa högre effektivitet då förädlingsprocessen blir mer överblickbar men ställer också
högre krav på gemensam styrning och ledning. En ny stadsutvecklingswebb har tagits fram och
utvecklingsarbetet med den fortsätter. Vidare pågår arbete med kommunfullmäktigeuppdraget
serviceinriktad myndighetsutövning och resultatet kommer tas vidare 2022.
Serviceinriktad myndighetsutövning
Miljönämndens arbete utgår från kommunfullmäktigemålet om att Malmö stad ska leverera en god och
likvärdig service samt näringslivsprogrammet där kommunal service är ett av fem fokusområden. Under
2021 finns även ett särskilt budgetuppdrag om att utveckla och förbättra arbetet med serviceinriktad
myndighetsutövning. Miljönämnden har ett kontinuerligt arbete kopplat till tillsyns- och
kontrollverksamheten, eftersom det är av stor vikt att Malmöbor och verksamhetsutövare har förtroende
för vårt arbete. Genom den årliga Insikts-mätningen får nämnden ett underlag att arbeta utifrån och ta
tillvara i den fortsatta utvecklingen av verksamheten. Under 2021 planerar miljönämnden att ta fram en
långsiktig plan för nämndens fortsatta arbete med att ytterligare utveckla förhållningssättet att vi ska hjälpa
våra verksamhetsutövare att göra rätt. Innehållet i den långsiktiga planen utgår från Svenskt Näringslivs
bedömning av huruvida en myndighet har en serviceinriktad myndighetsutövning; myndigheten ger
företaget råd och vägledning för att kunna nå en hög regelefterlevnad, handläggare har förståelse för
företagarens verksamhet och perspektiv, myndighetens handläggningstider är rimliga och kommuniceras
till företaget, det är lätt för företaget att komma i kontakt med handläggare. Ett antal insatser planeras
under kommande år, exempelvis utveckling av ett mer strategiskt juridiskt stöd, tillskapande av en
fokusgrupp bestående av representanter från näringslivet, utveckling av e-tjänster samt mätning av
handläggningstider inom fler områden. Fokus ligger också på att ta fram ett gemensamt förhållningssätt
för förvaltningen, ett arbete som behöver ha en bredare ansats än enbart myndighetsutövningen för att
täcka in fler av nämndens verksamheter.

ICLEI Världskonferens
I maj 2022 står Malmö stad värd för ICLEI:s världskongress. ICLEI är en sammanslutning av över 1750
lokala och regionala myndigheter från 124 länder med fokus på hållbar utveckling utifrån det lokala och
regionala planet. Arbetet med kongressen projektleds från stadskontoret och miljöförvaltningen är
representerad i både projektgrupp och kommunikationsgrupp och ska bland annat hjälpa till att arrangera
studiebesök. Sannolikt kommer flera av de stadsdelar där miljönämnden varit involverad i
hållbarhetsarbete att visas upp på kongressen, till exempel Sege Park, Västra Hamnen och Hyllie. På grund
av pandemin arrangeras konferensen i två steg, där första steget utgjordes av en digital konferens som
hölls 13-15 april i år. Digitala och fysiska aktiviteter i olika delar av världen, bland annat i samband med
COP26 i Glasgow, kommer att ske fram till den fysiska konferensen i Malmö 2022.
Miljöförvaltningen tittar även på möjligheterna att arrangera en Ocean Literacy-konferens i anslutning till
ICLEI:s världskongress. Malmö stad har under de senaste åren spelat en viktig roll för utvecklingen av
konceptet Ocean Literacy, havsmedvetenhet, och har bidragit aktivt till UNESCO-IOC:s arbete med att
etablera konceptet internationellt. Bland Malmös bidrag till arbetet kan särskilt nämnas de två
internationella konferenserna ”Life Below Water” i oktober 2017 och ”Ocean Literacy in Coastal Cities” i
december 2018. Som ett konkret bidrag till FN:s dekad för havsforskning 2021–2030 har det föreslagits att
Malmö stad bör anordna en internationell konferens på temat Ocean Literacy. Tänkbara
samarbetspartners är Marint kunskapscenter, World Maritime University och Havs- och
vattenmyndigheten. Miljönämnden undersöker just nu finansieringsmöjligheterna för konferensen.

Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•
•

Vilka förändringar som innebär ökade kostnader eller lägre intäkter kommer att påverka
nämndens verksamhet 2022? Vilken effekt får detta på nämndens behov av kommunbidrag?
Vilka förändringar pågår eller planeras inom nämndens verksamhet som innebär minskade
kostnader eller högre intäkter? Vilken effekt får detta på nämndens behov av kommunbidrag?
Vilka ekonomiska effekter kan uppnås till följd av förändrat arbetssätt / samarbete med andra på
kort och lång sikt?

De ekonomiska förutsättningarna på miljöstrategiska avdelningen är osäkra inför 2022, och vi behöver
vidta åtgärder under år 2021 för att inte skapa ett ekonomiskt underskott på förvaltningen inför
nästkommande års budget. Miljöstrategiska avdelningen prognostiserar en lägre externfinansiering av
miljöstrategiska projekt under 2022 och behöver minska kostnaderna i motsvarande takt, för att presentera
en budget för 2022 som är i balans.
Inom området miljö- och hälsoskydd konstateras minskade intäkter 2022 på grund av ändrad
ansvarsfördelning av två större tillsynsobjekt (Klagshamns reningsverk och Sjölunda reningsverk), som
från 1 januari 2022 kommer att flyttas över till Länsstyrelsen Skåne.
Två genomgripande förändringar sker nu inom livsmedelskontrollen, dels med krav på en övergång till
efterhandsdebitering från och med senast den 1 januari 2024, dels en ny riskklassningsmodell. Nämnden
ser med fördel att förändringarna införs samtidigt i Malmö stad eftersom det underlättar för såväl
verksamhetsutövarna som förvaltningen. En ekonomisk analys visar att effekterna av att införa
efterhandsdebitering blir minst kännbar för staden om den börjar tillämpas år 2024, vilket sammanfaller
med att Livsmedelsverkets riskklassningsmodell förväntas kunna sättas i drift. Båda förändringarna
förväntas medföra minskade intäkter för nämnden, men bedöms för närvarande kunna hanteras genom
justeringar av nämndens kostnader.

I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2022 med plan för 2023-2027.

Denna budgetskrivelse utgör nämndens information till kommunstyrelsen inför beredning av förslag till
budget till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges budget avser budgetåret 2022 med plan för 2023–
2024. Investeringarna gäller året 2022 med plan 2023–2027. I budgetskrivelsen har nämnden möjlighet att
lyfta det som anses angeläget för kommunstyrelsen att veta inför beredningen av budget 2022.
Servicenämnden är Malmö stads interna serviceorgan, vars roll är att ha hand om serviceverksamheter
som utförs i kommunal regi samt att förvalta och producera stadens fastigheter. Till sin hjälp har
servicenämnden serviceförvaltningen. Serviceförvaltningens intäkter regleras via överenskommelser och
avtal med övriga förvaltningar och kommunala bolag. Det innebär att förvaltningen generellt sett inte får
någon pris- och lönekompensation från kommunfullmäktige. Medan nämndens nya verksamheter för
lokalförsörjning och IT och digitalisering är kommunbidragsfinansierade.
För att nå stadens uppsatta mål om ökad andel solenergi behöver investeringar göras. Servicenämnden
efterfrågar förtydligande kring nämndens bidrag till att nå stadens mål med 15 procent lokalt producerad
solenergi till 2030.
Policy för hållbar utveckling och mat började gälla 2010 och har varit ett viktigt styrdokument i staden
sedan dess. Policyns numerära mål har nåtts av skolrestauranger och nämnden efterfrågar ett nytt
styrdokument. Servicenämnden anser att det är viktigt att nämnderna som tillagar och serverar mat är med
i framtagandet av en ny målsättning, Hälsa-vård och omsorgsnämnden och Funktionsstödnämnden,
tillsammans med skolnämnderna och miljönämnden.
Servicenämnden begär kommunbidrag till följd av förändrad verksamhet för lokalförsörjning (6 mnkr)
och utökat uppdrag IT och digitalisering kring informationssäkerhet (5 mnkr) totalt 11 mnkr.
Stadens stora satsning på en ny organisation för lokalförsörjningen har inneburit att nämnden har blivit en
än viktigare aktör i stadens lokalförsörjning. För att bli en än bättre aktör och att tillvarata stadens
intressen har förvaltningen även behövt utöka med fastighetsrättslig kompetens för såväl hantering av
externa hyresgäster, upphandling som för inhyrning från externa hyresvärdar. Uppdraget har visat sig
kräva stora resurser för samordning och analys och behöver därför en förstärkt personalstyrka. Nämnden
gör bedömningen att förvaltningen behöver utökas med resurser för lokalförsörjningsprocessen genom ett
utökat kommunbidrag på 6 mnkr.
En informations- och IT-säkerhetsfunktion behöver etableras för att säkerställa att staden uppfyller lagar,
krav och hanterar brister inom informations- och IT-säkerhet. För att tillvarata stadens och malmöbornas
intresse gör nämnden bedömningen att förvaltningen behöver utökas med resurser för informations- och
IT-säkerhet genom ett utökat kommunbidrag på 5 mnkr.
Den totala begäran av driftskonsekvenser till följd av investeringar och ränteeffekter, har tidigare inneburit
att nämndens negativa kommunbidrag har utökats, vilket har inneburit att servicenämnden har återlämnat
medel till staden. Från och med budgetskrivelse 2021 är förhållande det omvända vilket fortsätter 2022
och innebär att servicenämnden begär 14,9 mnkr i sänkt negativt kommunbidrag för 2022.
Inför 2016 togs en modell fram mellan stadskontoret och serviceförvaltningen för hur den verkliga räntan
i förhållande till kommunens internränta ska regleras. Då alla serviceförvaltningens lån sedan dess har löpt
ut och omförhandlats till en lägre ränta är i princip effekthemtagningen av räntan redan gjord.
Servicenämnden har i budgetskrivelsen 2022 identifierat ett investeringsbehov för 2022 på totalt 1 700
mnkr, varav beslutade investeringar 663 mnkr, planerade investeringar 688 mnkr, 160 mnkr i
investeringsunderhåll och 14 mnkr i värdehöjande marksaneringskostnader samt 175 mnkr för
investeringar kopplade till IT och digitalisering i staden.
Digitaliseringen är den enskilt största förändringsfaktorn i vår tid och påverkar hela samhället. Genom att
upprätta en särskild IT-investeringsram på 100 mnkr som gemensamt prioriteras skapas rätt
förutsättningar att effektivt digitalisera i staden.

Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under
2022 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra
förbättringar i den egna verksamheten? Hur kan nämnden bidra till att underlätta måluppfyllelsen
och/ eller minska nettokostnaderna för Malmö stad som helhet?

En hållbar beredskap kring samhällsviktig verksamhet
Servicenämnden utgör, som intern utförare av viss samhällsservice, ofta ett nav för övrig verksamhet vid
krissituationer. Stadens övriga förvaltningar förlitar sig ofta på stöd från servicenämnden för att kunna
utföra sitt uppdrag även under kriser. Detta visade sig bland annat vid flyktingkrisen och nu med
pandemin. Servicenämnden gör därför bedömningen att det fortsatt är viktigt för staden att ha en viss
andel av drift och underhåll i egen regi. Detta är en fråga för kommunstyrelsen att bevaka. Nämnden gör
också bedömningen att förstärkningar kan behöva göras för egen del för att säkerställa god beredskap.
Pandemin förstärker flera tidigare risker och medför en lång rad nya. Krisen har blivit ett test på hur väl
dagens globaliserade och digitaliserade samhälle klarar av att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. Slaget
mot de globala försörjningskedjorna kommer sannolikt få många företag och organisationer att se över sin
lagerhållning och logistik.
Digitalisering och den framtida staden
I maj 2021 fick servicenämnden uppdraget att styra, leda och driva stadens IT och digitalisering. Med det
samlade ansvaret får nämnden en viktig roll att följa den digitala förändringen och de förväntningar som
medborgarna har på stadens verksamheter.
Digitalisering är en stor del i servicenämndens arbete och utveckling. Dels handlar det om att i
verksamheten satsa, effektivisera och utveckla arbetet med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Dels
handlar det om att skapa en modern och fungerande stad mot bakgrund av den växande befolkningen och
förtätningen av Malmö. I staden finns ett stort ackumulerat behov av IT-investeringar. För att rätt ITinvesteringar och digitalisering skall prioriteras är det dock angeläget att verksamheterna involveras i
prioriteringsbeslut, staden behöver en verksamhetsstyrd IT verksamhet till skillnad från en IT-styrd
verksamhet.
Det behövs också en beredskap på ökade krav avseende tillgänglighet samt att utveckla arbetet med att
hitta mobila och digitala lösningar. En utmaning med digitaliseringen man inte bör bortse ifrån är digitalt
utanförskap. Vissa grupper i samhället inte har samma förutsättningar att följa med i den digitala
utvecklingen och kan vara i behov av extra stöd och hjälp, såsom med att tyda eller fylla i blanketter. Detta
är märkbart i nämndens verksamheter, i synnerhet kontaktcenter, debiteringstjänster samt färdtjänst.
Det är av stor vikt för nämnden att stadens arbete med beslut om och införande av digital signatur
prioriteras.
Klimatet påverkar nämndens drift och skötsel
Globala utmaningar är också lokala. Städerna har en nyckelroll i arbetet med att uppnå FN:s mål om ett
hållbart samhälle och en hållbar värld. År 2018 godkände kommunstyrelsen Malmö stads strategi för hur
FN:s 17 hållbarhetsmål ska omsättas till lokal nivå. Servicenämnden har stor påverkan på klimat och miljö
genom transporter, livsmedelsinköp, byggnationer samt drift av lokaler och vissa utsläpp av växthusgaser
har begränsats tillfälligt under pandemin.
Klimatförändringar kan ge stora effekter, framför allt när det gäller förändrade nederbördsmönster,
temperaturer samt tillgång till livsmedel, men också med avseende på förlust av ekosystemtjänster och
biologisk mångfald. Servicenämnden fokuserar på att klimatanpassa både befintliga fastigheter och

nybyggnationer. Klimatanpassningen kan exempelvis handla om gröna tak och att ersätta hårda ytor med
ytor som släpper igenom regnvatten. På så sätt bidrar servicenämnden till ett mer robust Malmö.
Investera i den hållbara staden
Det finns risk att klimatfrågan hamnar i bakgrunden av andra frågor när konjunkturen viker och
kommunernas ekonomi pressas. Det kan eventuellt i förlängningen komma att gå ut över satsningar på
klimatanpassning och minska beredskapen för att hantera konsekvenser av extremregn, översvämningar,
havsnivåstigningar och torka. Framförallt torka och till viss del ökade skyfall ställer högre krav på skötsel,
drift och renhållning av staden.
För att nå målet om 15 procent av Malmös energibehov från lokalt producerad solenergi till 2030 behöver
investeringar göras. Servicenämnden undersöker möjligheten till att installera solenergi vid ny-, till- och
ombyggnad där investeringen på anläggningen kommer att kunna återbetala sig under sin livstid.
Servicenämnden kan även investera i lokalt producerad solenergi där effekthemtagning inte kan ske fullt
ut, om kommunfullmäktige kompenserar nämnden för de ökade driftskonsekvenser som då tillkommer.
Det är inte alltid enkelt att förena olika kommunala målsättningar och krav på att vara kostnadseffektiv. Ur
ett Malmö stad-perspektiv är det inte självklart vilka behov som ska väga tyngst.
Förutsättningarna förändras succesivt genom utveckling av tekniska lösningar, men även om nämnden
ökar utbyggnaden av solenergi finns inte tillräckligt med lämpliga takytor i nämndens bestånd.Därmed
efterfrågar nämnden det bolag som ska bidra till att nå målet om 15 procent av Malmös energibehov från
lokalt producerad solenergi till 2030.
Policy hållbar utveckling och mat
Policy för hållbar utveckling och mat började gälla 2010 och har varit ett viktigt styrdokument i staden
sedan dess. Policyns numerära mål att minska andelen kg koldioxidekvivalenter per kg inköpt livsmedel till
1,30 kg och 90% av råvarorna är ekologiska har nåtts av skolrestauranger och nämnden efterfrågar ett nytt
styrdokument. Servicenämnden anser att det är viktigt att nämnderna som tillagar och serverar mat är med
i framtagandet av en ny målsättning, Hälsa-vård och omsorgsnämnden och Funktionsstödnämnden,
tillsammans med skolnämnderna och miljönämnden.
Klimatneutralt byggande
Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030 (LFM30) är ett
branschinitiativ som syftar till att uppnå en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö till 2030.
Serviceförvaltningen deltar i ett kunskapsutbyte inom relevanta områden med initiativet.
Serviceförvaltningen arbetar i enlighet med en handlingsplan för klimateffektivt byggande som ansluter till
Malmö stads strategi för klimatneutralt byggande. Under 2022 avser förvaltningen att fortsätta testa
klimatkalkyler och förbereda för att kunna använda kalkylerna som styrmedel i byggprojekten. Vidare
kommer projekt inom klimateffektivt byggande att startas. Det handlar om att minska byggnadernas
klimatpåverkan genom att använda klimateffektiva material och konstruktionslösningar.
Förnyelsebar energi
I linje med Agenda 2030 och de globala målen bidrar servicenämnden genom att energieffektivisera både
befintliga och nya byggnader. Nämnden arbetar kontinuerligt med optimering av energianvändningen i
fastigheterna. Det görs energiåtgärdsprojekt, exempelvis i samband med underhållsprojekt, där utbyte av
styrsystem ofta är effektivare åtgärder. Utöver detta så har kraven på nybyggnationer skärpts vilket ger
utslag på energianvändningen när nya fastigheter tas i drift.
Den totala energianvändningen för en fastighet är beroende av andra faktorer som servicenämnden inte
själva styr över, som elanvändningen för elektronik och belysning. Energistatistik visar att det behövs
satsningar för att minska användningen om Malmö stads energimål ska kunna nås.

Fortsatt stort investeringsbehov
Nämnden har för avsikt att vidta åtgärder för att underlätta byggandet i staden. Befolkningsökningen
resulterar i ökad efterfrågan på de offentliga tjänsterna, vilket bland annat medför stora investeringsbehov
avseende förskolor, skolor, LSS-boenden samt fritidsanläggningar. I en lågkonjunktur sjunker oftast
kostnaderna för att bygga och det är viktigt att tillvarata den möjligheten så att staden bygger trots
lågkonjunktur. I spår av den globala pandemin gör servicenämnden bedömningen att stadens
investeringsbehov samt krav på lokaler på sikt kan komma att förändras.
Förändrade ekonomiska förutsättningar
En annan utmaning för nämnden är risken med tomma lokaler till följd av pandemin. En del av de externa
hyresgästerna har stora ekonomiska bekymmer och även om staden har hjälpt till med hyresreduceringar
finns risken att verksamheterna inte kan bedrivas vidare.
Nämnden ser också en utmaning ifall att indexuppräkningen uteblir under en längre period. Det skulle
innebära mindre utrymme för underhåll och reinvesteringar vilket kan komma att påverka standarden av
nämndens fastighetsbestånd negativt.
Som en del i kommunstyrelsens uppdrag att föreslå principer hur lokalförsörjning i Malmö stad ska
fungera har stadskontoret inlett en översyn av stadens interna hyresmodell. Konsekvenser för nämndens
ekonomi är i dagsläget inte känt.

Här besvarar nämnden följande frågeställning:
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom
nämnden framöver? Beskriv även förändrade arbetssätt och/eller samarbete med andra som leder
till förbättrad kvalitet och/eller minskade kostnader.

Kostnadseffektivitet och samarbete
Översyn av byggprocessen
Det pågår ett arbete i syfte att säkerställa att byggprocessen är kostnadseffektiv och att beslutsunderlag
fokuserar på kundnytta, klimateffektivitet, livslängd och livskostnad. För att möta en förändrad omvärld
och skapa hållbara samhällsfastigheter med maximal nytta för beställaren på ett kostnadseffektivt sätt,
krävs en förändring i arbetssättet. Detta arbete sker parallellt och samordnas gemensamt med stadens
översyn av lokalförsörjningsprocessen.
Tillsammans en smart servicepartner till staden
Servicenämnden strävar efter att utveckla en närmare relation och bidra till de andra förvaltningarnas
utveckling och tona ner de skarpa beställare-utförare rollerna som länge präglat relationerna mellan
nämnden och dess beställande nämnder. Förvaltningen arbetar med inställningen att vi tillsammans är en
smart servicepartner till staden, och har mycket att bidra med, från strategisk planering till utförande.
En tuff ekonomisk period med högre krav på besparingar och effektiviseringar väntar offentlig sektor.
Kraven kommer att genomsyra all nämndens verksamhet under det kommande året. Genom att
effektivisera sina uppdrag kan nämnden bidra till minskade kostnader för de beställande nämnderna.
Servicenämnden har en utmaning i att undersöka effektiviseringar där hemtagningseffekten även ligger på
servicenämnden, men utan att skapa negativa effekter hos beställande nämnd. En partnerskapsdialog krävs
såväl inom förvaltningen som med övriga förvaltningar för att minska kostnaderna för andra förvaltningar,
exempelvis genom att överväga kvalitetsförändringar där den negativa effekten av lägre kvalitet inte ger
alltför stora följdeffekter.
Tillsammans skapar vi arbetsmarknadsinsatser
Servicenämnden har en lång erfarenhet av att arbeta med arbetsmarknadsinsatser, allt från praktikplatser,
arbetsträning och offentligt skyddad anställning. Inte minst visade detta sig när nämnden snabbt ställde
om och etablera en organisationen för drift och skötsel av hela Malmö där arbetsmarknadsinsatser är en
inbyggd del likaså inom uppdraget från Malmö stads budget att erbjuda 1500 arbetsmarknadsanställningar
.
Kontaktcenter som stadens ansikte utåt ökar stadens tillgänglighet
En potentiell effektivisering är att förvaltningarna kan renodla sin kärnverksamhet genom att hänvisa
uppdrag av lämplig karaktär att hanteras av kontaktcenter. Kontaktcenter som stadens ansikte utåt ökar
stadens tillgänglighet för Malmöborna och effektivisering kan uppnås om förvaltningarna i högre grad
lägger över uppdrag på kontaktcenter.
Nämnden kommer att arbeta för att öka den fysiska närvaron av kontaktcenter. För att öka inkluderingen
i staden och erbjuda likvärdig service kommer under 2022 kompletterande kontaktvägar undersökas, där
även alternativ för att jobba uppsökande diskuteras gällande områden som utifrån digitalt utanförskap
bedöms vara särskilt intressanta.
Samordning av processer i staden
Servicenämnden efterlyser förbättrad samordning av stadens gemensamma processer, exempelvis

hanteringen av GDPR, ärendehantering och avvikelsehantering. I dagsläget skiljer sig tolkning och
utförande avsevärt mellan nämnderna. Genom att arbeta mer integrerat och med ett enhetligt arbetssätt,
uppnås större effektivitet inom staden. Nämnden identifierar också stor potential i att centralt samordna
processer på ett sådant vis som inspirerar till nytänkande och utveckling inom stadens gemensamma
processer. Synergieffekter av bättre samordning av gemensamma processer är minskat antal styrdokument
samt minskad administration.
Stadsövergripande samarbeten leder till effektivt nyttjande av stadens fastigheter
Nämnden ser möjligheter med stadsövergripande samarbeten som leder till ett effektivt nyttjande av
stadens fastigheter. En form för detta skulle kunna vara samutnyttjande. Ett exempel på samutnyttjning är
att öppna upp skolors lokaler med syftet att nå en ökad aktivitet på kvällar och helger vilket bör leda till
minskad vandalisering. Dessa insatser bör kompletteras med en översyn av fastighetsbeståndet med
avseende på de tomma lokalerna.
Nämndens utökade ansvar för stadens lokalförsörjning är här en viktig funktion. Genom att ha en
gemensam kunskapsbas om såväl stadens lokalinnehav som verksamheternas behov kan underlag
tillhandahållas inför strategiska beslut om hur fastigheter kan samutnyttjas och där även verksamheter kan
hitta vinster i att vara samlokaliserade för att på bästa sätt nyttja de resurser som finns i staden.
Att utnyttja tekniken smart innebär att utmana det traditionella
Nämnden står inför en ekonomisk framtid som kräver att verksamheten är resurseffektiv. Staden växer
med fler malmöbor. För att nämnden fortsatt ska kunna leverera kvalitativa tjänster är det ett måste att
digitalisera. Att utnyttja tekniken smart innebär att utmana det traditionella – något som ställer krav på
delaktighet, ledarskap och digital kompetens. Nämnden vill arbeta systematiskt med digitalisering för att
göra satsningar där det är mest angeläget. Genom att göra medvetna val kan nämnden ta de stora kliven
kopplat till kostnad och resultat.
För att kartlägga och prioritera behov av digitalisering kommer förvaltningens processer granskas. Detta
som ett sätt att identifiera vilka funktioner och arbetsmoment som kan leda till störst nytta för malmöbor
och medarbetare vid en automatisering eller digitalisering. Nämnden ser här en möjlighet att skapa intresse
och delaktighet hos medarbetare för verksamhetsutveckling i form av digitalisering, där även processen i
sig kan innebära att moment som kan och bör justeras upptäcks. I kombination med kundanalyser kan
digitalisering- och automatiseringsinsatser på så sätt riktas där den förväntade effekten beräknas vara som
störst. Nämnden planerar att förstärka medarbetardriven verksamhetsutveckling och så kallad idékultur.
Aldrig tidigare har det varit viktigare att stärka och uppmuntra den interna idérikedom och
innovationsförmåga som finns. Dessa tider kräver kreativitet och mod, något som arbetet med idékultur
kommer att fånga in.
Utveckla den digitala kompetensen
Det sker ett generationsskifte inom arbetskraften med nya förväntningar och uppfattningar om en
attraktiv arbetsplats samt högre digital och teknisk kunskap. Högre krav på kompetens inom teknik och
IT-kompetens ställs inom de flesta yrkesgrupper.
Teknisk utveckling behöver användas som ett stöd för att uppnå verksamhetens mål och ska syfta till att
underlätta, avlasta och stödja medarbetarna i deras arbete. När manuella arbetsuppgifter automatiseras
frigörs resurser att hantera behov från den växande staden med fler malmöbor och fler medarbetare. På
detta vis kan förvaltningen axla ett utökat uppdrag och serva flera utan att utöka medarbetare i samma takt
som annars behövts. Automatiseringen leder även till att tid frigörs för medarbetare att vara kreativa,
innovativa och utveckla sin kärnverksamhet.
Alla medarbetares digitala kompetens kommer att behöva utvecklas kontinuerligt över tid och därutöver
kommer antalet personer med spetskompetens kopplat till digitaliseringens utveckling att behöva öka.
Digitaliseringen ställer krav på såväl våra befintliga medarbetare som kommande rekryteringar. Nya
kompetenser kommer att efterfrågas.

Förändrat kompetenslandskap
En större konkurrens om kompetens och arbetskraft ställer högre krav på Malmö stad som arbetsgivare.
Servicenämnden har i dagsläget svårt att rekrytera inom vissa yrkesgrupper. Nya lösningar, andra
kompetenser samt nya yrken kan bidra till att lösa kompetensförsörjningen. Nedlagda praktiska
gymnasieprogram kan vara en bidragande faktor till framtida rekryteringsutmaningar. En eventuell lösning
på detta skulle kunna vara ett samarbete mellan gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och
serviceförvaltningen för att generera yrkesutbildningar där serviceförvaltningen står för den
arbetsplatsförlagda praktiken för att få ut fler ungdomar i arbetslivet med rätt kompetens. Exempel på
utbildningar är bygg, kock, anläggning och fordonsmekanik.
Flexibelt arbetssätt leder till förändrat lokalbehov
Pandemin har fungerat som en katalysator för digitala och flexibla arbetssätt. Nämnden ser att effekterna
av långvarigt distansarbete skiljer sig åt mellan olika medarbetare. En del verksamheter visar påtagligt höjd
kundnöjdhet och sänkt sjukfrånvaro efter att distansarbete infördes. Det finns därför ett behov av att
bibehålla ett arbetssätt som möjliggör för flexibilitet, men som också skapar mer värde för de nämnden
finns till för.
Andra verksamheter får signaler om minskad motivation och besvär kopplade till bristande ergonomi
bland medarbetare som arbetar hemifrån. Serviceförvaltningen deltar i det stadsövergripande arbetet med
att anpassa ramar och stöd inom arbetsmiljö, arbetstid, rekrytering och lokalförsörjning.
Den digitala och IT infrastruktur som nu finns i Malmö stad har möjliggjort arbete hemifrån för de
yrkesgrupper där det lämpar sig och ändrat uppfattningen om behov av kontorsplatser. Digitala möten har
ersatt många fysiska möten och resandet mellan olika kontor har minskat. Den digitalisering som drivits av
pandemin, som presenterat nya möjligheter till distansarbete, skapar möjligheter till en potentiell
rationalisering av lokalyta och därmed kostnad.
En potentiell risk med att flera jobbar hemifrån är den ökade belastningen på digitala system och
kommunikationslösningar. Det ökar dessutom risken för intrång i och kapningar av digitala system.

Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•
•

Vilka förändringar som innebär ökade kostnader eller lägre intäkter kommer att påverka
nämndens verksamhet 2022? Vilken effekt får detta på nämndens behov av kommunbidrag?
Vilka förändringar pågår eller planeras inom nämndens verksamhet som innebär minskade
kostnader eller högre intäkter? Vilken effekt får detta på nämndens behov av kommunbidrag?
Vilka ekonomiska effekter kan uppnås till följd av förändrat arbetssätt / samarbete med andra på
kort och lång sikt?

Begäran om kommunbidrag till följd av förändrad verksamhet (totalt 11 mnkr)
Driftskonsekvenser till följd av förstärkt organisation för lokalförsörjning (6 mnkr)
Stadens stora satsning på en ny organisation för lokalförsörjningen har inneburit att nämnden har blivit en
än viktigare aktör i stadens lokalförsörjning. Lokalprocessenheten på stadsfastigheter bildades efter
kommunfullmäktiges beslut och kommer att vara den samordnande funktionen för all operativ
lokalförsörjning. För att bli en än bättre aktör och att tillvarata stadens intressen har förvaltningen även
behövt utöka med fastighetsrättslig kompetens för såväl hantering av externa hyresgäster, upphandling
som för inhyrning från externa hyresvärdar. Uppdraget har visat sig kräva stora resurser för samordning
och analys och behöver därför en förstärkt personalstyrka.
Rollen som stadens operativa lokalprocessledare har blivit tydligare och samverkan med staden har blivit
starkare i och med att alla nämnder nu sluter upp kring stadens nya lokalförsörjningsorganisation. I rollen
som lokalprocessledare ingår att leda all lokalförsörjning från idé till inflyttning i egna byggda lokaler, av
privata aktörer uppförda byggnader eller inhyrning av färdiga lokaler via vanligt hyresavtal. Den samlade
kompetensen kommer att ge staden en värdefull kunskapsbas och tydliga beslutsunderlag med
kostnadsjämförelser och presentation av de alternativ som diskuterats men också var det finns potential
för förbättringar i de olika delarna av lokalförsörjningsarbetet. Uppdraget går därför inte att jämföra med
tidigare organisation utan kräver ytterligare spetskompetenser. För att nå målet att staden gör rätt
satsningar, vid rätt tidpunkt och att lokalerna är yt- och kostnadseffektiva utifrån verksamheternas behov,
medför ett behov av ytterligare kommunbidrag på 6 mnkr för det utökade uppdraget.
Driftskonsekvenser till följd av förändrat uppdrag IT och digitalisering (5 mnkr)
Revisionsrapport av Malmö stads informations- och IT-säkerhet visar att staden påtagligt brister på
området. Modellen där en grupp IT-representanter tagit fram riktlinjer som sedan stadens olika
förvaltningar skall efterleva fungerar inte tillräckligt, en informations- och IT-säkerhetsfunktion behöver
etableras för att säkerställa att staden uppfyller lagar, krav och hanterar brister inom informations- och ITsäkerhet. För att tillvarata stadens och malmöbons intressen gör nämnden bedömningen att förvaltningen
behöver utökas med resurser för informations- och IT-säkerhet genom ett utökat kommunbidrag på 5
mnkr.
I uppdraget att leda och samordna IT i staden har identifierats och synliggjorts ett antal nya och delvis
ofinansierade uppgifter att hantera. För att möjliggöra dessa uppgifter inom befintlig ram krävs
effektiviseringar.

Begäran om förändrat kommunbidrag till följd av driftskonsekvenser 2022 (totalt 14,9 mnkr) Se
även bilaga 1.
Den totala begäran, till följd av driftskonsekvenser, har tidigare inneburit att nämndens negativa

kommunbidrag har utökats, att servicenämnden har återlämnat medel till staden. Från och med
budgetskrivelse 2021 är förhållandet det omvända vilket även fortsätter 2022 och framåt. Vilket innebär
att servicenämnden begär 14,9 mnkr i sänkt negativt kommunbidrag för 2022.
Inför 2016 togs en modell fram mellan stadskontoret och serviceförvaltningen för hur den verkliga räntan
i förhållande till kommunens internränta ska regleras. Då alla serviceförvaltningens lån sedan dess har löpt
ut och omförhandlats till en lägre ränta är i princip effekthemtagningen av räntan redan gjord.
Driftskonsekvenser till följd av annuitetsberäknad hyra/rak avskrivning på grund av hög
investeringsvolym (-3 mnkr)
Driftkonsekvenserna avser endast servicenämnden och inte den förhyrande nämnden. De senaste årens
höga investeringsvolym leder till en obalans över åren mellan hyresintäkterna, som baseras på annuitet,
och kapitalkostnaderna, som beräknas på rak avskrivning. Över tiden ger de två beräkningsmodellerna
samma resultat, medan de enskilda åren har obalans. Detta innebär att kapitalkostnadsökningen inte täcks
av hyresintäkterna den första perioden i fastighetens ekonomiska livslängd.
Driftskonsekvensen för 2022 avseende ianspråktagna investeringar uppgår totalt till 59 mnkr. Sedan
tidigare har servicenämnden beviljats 62 mnkr för driftskonsekvenser till följd av hög investeringsvolym.
Sänkningen med 3 mnkr beror på att från och med 2021 har stadens internränta sänkts från 3 till 1,25 %
och beräknas sänkas ytterligare med 0,25 % för 2022. Under förutsättning att 59 mnkr är beviljade till och
med 2022 minskar behovet för 2023 ytterligare med 4 mnkr, totalt 55 mnkr.
Driftskonsekvenser till följd av investeringsunderhåll (4,9 mnkr)
Malmö stads regelverk för beräkning av avskrivningar på anläggningstillgångar gäller från och med 2016.
Till skillnad mot tidigare regelverk, då hela kostnaden för långtidsplanerat underhåll fanns i
resultaträkningen och påverkade resultatet det år den inträffar, hanteras delar av det långtidsplanerade
underhållet som investering. Vid övergången flyttades 150 mnkr från resultaträkningen till
investeringsbudgeten och servicenämnden fick samtidigt ett resultatkrav/negativt kommunalbidrag på
motsvarande belopp. Ränteberäkningen baserar sig på gällande internräntenivå 1,25 % för 2021 och 1 %
från och med 2022 och framåt. (Enligt Sveriges kommuner och regioners(SKR) förslag till internränta
2022).
Driftskonsekvensen avseende övergång till komponentavskrivning beräknas för 2022 öka med ytterligare
4,9 mnkr och avser reglering av internräntan från 2021 och kapitalkostnader på det investeringsunderhåll
som aktiveras andra halvåret 2021 och första halvåret 2022. Av de 4,9 mnkr är -2,6 mnkr reglering för
sänkningen av internräntan från 2021 och 1,5 mnkr avser ränteeffekt 2022 och 6 mnkr ökade
avskrivningskostnader.
Driftskonsekvenser till följd av låg räntenivå (13 mnkr)
Servicenämnden redovisar i budgetskrivelsen de effekter som dagens låga räntenivåer ger med 2016 som
basår. I det negativa kommunbidraget som åligger servicenämnden 2021 finns 281 mnkr för ränteeffekter
beräknade enligt denna princip. Sedan tidigare finns ytterligare 40 mnkr i det negativa kommunbidraget
som avser tidigare sänkningar av kommunens internränta. Servicenämndens bedömning är att
ränteskillnaden 2022 blir 268 mnkr vilket är en sänkning om 13 mnkr i förhållande till den beslutade nivån
2021. Förklaringen till förändringen är att budgetskrivelsen 2021 baserades på en högre investeringsvolym
än verkligt utfall 2020. Beräkningen för 2022 baseras på verklig ränta för de lån som är tecknade eller
omskrivna fram till april 2021 och eventuella delårseffekter för dessa 2022 samt antagande om nya lån för
2021 och 2022 och räntejusteringar på befintliga lån för 2022. Räntesatsen för nya lån som tas alternativt
räntejusteras under 2021 har bedömts till 1,25 %. För lån som tas alternativt räntejusteras 2022 har
räntesatsen bedömts till 1% i enlighet med SKR:s förslag
För 2023 görs bedömningen att befintliga räntor är lägre än de räntor som kommer att fås på omskrivna
lån vilket då resulterar i att det negativa kommunbidraget behöver sänkas med ytterligare 13 mnkr.
Beräkningen baseras på att nya lån inte har någon effekt alls då den beräknade låneräntan är lika med

internräntan, befintliga lån som ska räntejusteras samt helårseffekten av omskrivna och nya lån 2022.
Helårseffekten av lån som togs alternativt räntejusterades under 2022 har bedömts till 1 % enligt ovan.
För lån som tas alternativt räntejusteras 2023 har räntesatsen bedömts till 1 %.
För 2024 görs bedömningen att befintliga räntor är betydligt lägre än de räntor som kommer att fås på
omskrivna lån vilket då resulterar i att det negativa kommunbidraget behöver sänkas med ytterligare 14
mnkr. Räntesatsen för nya lån och befintliga lån som ska räntejusteras bedöms till 1 %. Lån som
räntejusteras bedöms ha en högre räntenivå än vad som gäller idag.

Begäran om förändrat kommunbidrag 2022 med befrielse från resultatansvar avseende rivningsoch saneringskostnader (totalt 22 mnkr). Se även bilaga 1
I budgetskrivelsen 2022 äskar servicenämnden befrielse från resultatansvar för resultatpåverkande
rivningskostnader och kostnader avseende sanering av i befintliga fastigheter. Detta innebär att nämnden
för dessa verksamheter inte är ansvarig för det ekonomiska resultat som uppkommer under året.
Nämnden har dock ett ansvar att även inom dessa områden bedriva en väl fungerande och effektiv
verksamhet och vidta nödvändiga åtgärder.
Rivningskostnader, befintliga fastigheter (6 mnkr)
Kostnader för rivning av byggnader belastar från och med 2019 resultatet. Detta till följd av att Rådet för
kommunal redovisning har förtydligat sina rekommendationer om materiella anläggningstillgångar och
klargör bland annat att rivning av egna tillgångar som tidigare använts i den egna verksamheten inte ska
ingå i anskaffningsvärdet för anläggningstillgångar. Rivningskostnaderna bedöms uppgå till 6 mnkr år 2022
och avser bland annat rivning av Svågertorps förskola. Om rivning av Malmö stadion verkställs beräknas
detta påbörjas tidigast 2023/2024.
Marksaneringskostnader (10 mnkr)
Från och med 2020 ansvarar servicenämnden respektive tekniska nämnden för den ram som avser
marksaneringskostnader som är resultatpåverkande. För servicenämnden avses befintliga fastighetsobjekt
där staden sedan tidigare bedriver verksamhet och som förvaltas av serviceförvaltningen.
Servicenämndens bedömning är att resultatpåverkande marksaneringskostnader 2022 uppgår till 10 mnkr.
Då arbetssättet fortfarande är nytt baseras bedömd kostnad på schabloner. Planerade projekt avser bland
annat marksanering efter rivning av Kungshögskolan, marksanering i samband med nybyggnationen av
idrottshallen i anslutning till Djupadalskolan samt i samband med ombyggnation av Pildammsskolans
respektive Slottstadens skolas utemiljöer. Marksaneringskostnader omfattar även sanering av mark i
samband med underhållsåtgärder.
Saneringskostnader för befintliga byggnader (6 mnkr)
Från och med budgetskrivelse 2021 har servicenämnden äskat en separat ram för denna typ av kostnad i
likhet med sanering av mark. Sanering av byggnad är en oförutsägbar post i samband med om- och
tillbyggnad samt underhåll av befintliga fastigheter, då riktvärden och krav har förändrats sedan byggnaden
uppfördes. Denna typ av kostnader ska numera resultatföras och inte belasta balansräkningen.
Saneringskostnader för byggnader bedöms uppgå till 6 mnkr för 2022 och avser bland annat sanering i
Pildammsskolan, Henrik Smithsgården och Sege park, byggnad 30.

Investeringsbidrag redovisas i balansräkningen och periodiseras över anläggningarnas respektive
nyttjandeperiod. I tabellen ovan redovisas den del som prognoseras att resultatföras för respektive år.
Bidragen avser bland annat åtgärder gällande ventilations- och belysningssystem, akustik och utemiljö i
skolor och förskolor och dessa bidrag kommer främst från Boverket. Andra poster avser p-köps medel för
Malmö Live garaget och fritidsobjekt där bidraget har följt med när fastigheterna överfördes till
servicenämnden 2008.

I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2022 med plan för 2023-2027.
Investeringsbehov 2022 - 2027
Investeringarna redovisas per nämnd samt i beslutade respektive planerade investeringar. Beslutade
investeringar omfattar investeringar objektsgodkända av kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige
till och med 20 maj 2021 samt beslutade investeringar på servicenämndens delegation (investeringar under
15 mnkr). Servicenämnden äskar investeringsram som grundar sig på beställande nämnds behov samt
servicenämndens eget behov.
Serviceförvaltningen har tillsammans med de beställande förvaltningarna och representanter från
stadskontoret fortsatt med regelbundna avstämningsmöten gällande servicenämndens
investeringsutrymme. Avstämningarna med respektive förvaltning har genomförts under våren 2021 i
syfte att säkerställa att det råder en samsyn gällande nämndens investeringsbehov för perioden 2022–2027.
Parallellt med budgetskrivelsen 2022 tar respektive nämnd fram lokalbehovsplan som omfattar perioden
2022–2036, där nämnderna belyser sitt framtida behov av lokaler.
Sammanfattningsvis är servicenämndens bedömning, utifrån tidigare erfarenhet, att projekten kan vara
svårbedömda över tiden vilket kan komma att påverka hur kostnaderna fördelas över perioden.
Servicenämnden har i budgetskrivelsen 2022 identifierat ett investeringsbehov för 2022 på totalt 1 700
mnkr, varav beslutade investeringar 663 mnkr, planerade investeringar 688 mnkr, 160 mnkr i
investeringsunderhåll och 14 mnkr i värdehöjande marksaneringskostnader samt 175 mnkr för
investeringar kopplade till IT och digitalisering i staden. Se bilaga 1.
Servicenämndens investeringsbehov
Servicenämnden egna investeringsbehov uppgår år 2022 till 309 mnkr och 160 mnkr avseende
investeringsunderhåll samt 175 mnkr för IT och digitalisering i staden.
De 309 mnkr i behovet är fastighetsrelaterade, 145 mnkr avser redan beslutade projekt och 164 mnkr
planerade projekt. Detta avser investeringar för andra hyresgäster, som inte är förvaltningar i Malmö stad,
reinvesteringar, egeninvesteringar och inventarier skolkök.
I redan beslutade projekt ingår till- och ombyggnationen av teatern inom Hipp med beräknat
färdigställande hösten 2022.
Lokalt uppförda vindkraftverk har identifierats som strategiska investeringar för att nå de klimatpolitiska
målen. För det planerade vindkraftverket vid yttre ringvägen pågår en tillståndsprocess som om allt faller
väl ut beräknas beviljas tidigast kvartal fyra 2021. Därefter kan projektet upphandlas. För det planerade
vindkraftverket i Norra hamnen inväntas besked om vattendom för den planerade utfyllnaden innan
ärendet kan gå in i en tillståndsprocess och därefter utförande.

Egeninvestering, reinvestering och investeringsunderhåll
Egeninvestering, reinvestering och investeringsunderhåll är investeringsåtgärder som med dagens
internhyresmodell inte genererar ökande hyreskostnader för stadsfastigheters hyresgäster. De två
sistnämnda tillsammans med driftunderhållet är de samlade resurserna för planerat underhåll av nämndens
fastighetsbestånd.
Det är resurseffektivt att samordna åtgärderna i så stor utsträckning som möjlig, både ur ett
verksamhetsperspektiv och ekonomiskt perspektiv. En hel del av förvaltningens underhållsprojekt är
därför samordnade med hyresgästfinansierade åtgärder. Verksamhetsförändringar kräver ofta
myndighetsgodkännande och det finns därmed en risk att uppskattade tidplaner behöver justeras. Stadens
arbete med den nya lokalförsörjningsprocessen kommer kunna bidra till förutsättningar för en samordnad

planering.
Egeninvestering
Servicenämnden ser ett ökat behov av egeninvesteringar, bland annat energibesparande åtgärder, inklusive
solcellsinstallationer, som ger lägre energikostnader och bidrar till att nå stadens miljömål samt
myndighetskrav som ställs på hyresvärd.
Klimatanpassningsinsatser, i de delar som ska finansieras av hyresvärd, kan med fördel tas i samlat grepp
utifrån behovet av att minimera de ekonomiska riskerna och främja användbarheten för verksamheterna.
Serviceförvaltningen har genomfört ett klimatanpassningsprojekt kopplat till stadens skyfallsplan, en
pilotstudie i anslutning till Skolgränds LSS. Projektet kommer att utvärderas under 2021/2022. Efter
utvärderingen behöver beslut tas om hur Malmö stad ska arbeta vidare med skyfallsplanen och hur
åtgärderna ska finansieras då staden som helhet gynnas.
Reinvestering
Reinvestering avser exempelvis renoveringen av hela fasader, ledningssystem gällande vatten och avlopp
(”stambyte”) och större takåtgärder med underliggande konstruktion. En reinvestering kan avse utbyte av
byggnadsdelar, system och systemkomponenter i sin helhet med syfte att bibehålla fastighetens värde utan
att tillföra någon ny standardförhöjande funktion.
För att staden inte ska hamna i ett läge där denna typ av åtgärder åsidosätts och ett eftersatt underhåll
skapas behöver investeringsmedel avsättas för detta. I samband med ombyggnadsarbeten på
Kungshögsskolan och Slottstadens skola genomförs beslutade åtgärder som avser ventilations- och inre
underhållsarbeten. Andra beslutade åtgärder är fasadrenovering av Pildammsskolan, renoveringen av
Rörsjöskolans Tornhus och utvändig renovering av Johannesskolan. Slutligen är även stambytet på Henrik
Smiths gården beslutat.
Investeringsunderhåll
För år 2022 bedömer servicenämnden att behovet av investeringsunderhåll uppgår till 160 mnkr. Den
teoretiska underhållsplanen tillsammans med observerat behov ligger till grund för planeringen av
underhållsåtgärder de kommande åren. Faktorer som utöver detta påverkar planeringen är relaterade till
hyresgästerna så som hur tillgänglig lokalen är för åtgärdsarbetena och om hyresgästerna har egna planer
på verksamhetsanpassningar. Pandemin har och kan komma att påverka möjligheterna till att genomföra
planerat underhåll utifrån uppsatt tidplan vilket kan medföra att åtgärder flyttas framåt i tiden.

IT- och digitalisering
Avdelningen påbörjade det samlade uppdraget kring IT och digitalisering den 1 maj 2021. IT och
digitalisering bedöms som viktiga områden för utvecklingen av Malmö stads verksamheter. Avdelningen
har i uppdrag att leda och samordna IT och digitalisering, så att Malmö stad agerar som en organisation
med gemensamma riktlinjer.
Investeringsbehovet för 2022 uppgår till totalt 175 mnkr.
Digital infrastruktur (30 mnkr) avser Malmö Stadsnät och finansieras till största delen via externa aktörer och
till en mindre del av stadens verksamheter. Avseende digital infrastruktur så är fibernätet i sin
grundstruktur realiserad. Fram till och med 2019 har det varit en stor utbyggnad framförallt till småhus
och kvarvarande områden är framförallt inom mindre centrala områden. Kommande investeringar är
främst relaterade till förtätningar och nybyggnationer. För att uppnå bredbandsstrategin, som antog av
regeringen 2016 kan det bli aktuellt för ytterligare satsningar vilka inte är inkluderade i nuvarande
investeringsplan.
IT investeringar (15 mnkr) avser kostnader för re- och nyinvesteringar inom Malmö stads centrala IT-miljöer.
Nivån på denna typ av investering kan variera mellan åren beroende på behov. Investeringsnivåerna har
påverkats av att klientplattformen flyttas till det så kallade molnet. Vidare pågår kontinuerligt en

konsolidering genom att individuella IT-miljöer överförs till vår virtuella miljö (hållbarhetsperspektivet)
för att minska behovet av investeringar av individuella servrar för enskilda system. Anläggningen
reinvesteras i cykler om 3 till 5 år beroende på vilken teknisk plattform det avser.
Investeringar i de lokala datanäten (30 mnkr) är relaterat till det behov som de enskilda förvaltningarna har.
Serviceförvaltningen har ett tydligt ägarskap avseende re- och nyinvesteringar av
kommunikationsutrustning i stadens lokala datanät. De kapitalkostnader som uppstår kommer att
finansieras av respektive nämnd som omfattas av re- och nyinvesteringarna. 2022 är det dags att
reinvestera inom gymnasie- och grundskola med en reinvesteringscykel om 5 år. Då hårdvaran har en
längre livslängd kan detta påverka när reinvestering sker eftersom en länge användning minskar
kostnaderna för staden.
Digitalisering för att klara välfärdsutmaningarna (100 mnkr).
I dagens samhälle går det inte att bedriva välfärd utan god tillgång på information, all form av
välfärdsproduktion är beroende av digital information och digital teknik. Digitaliseringen är den enskilt
största förändringsfaktorn i vår tid och påverkar hela samhället. En ökad digitaliseringstakt är en
förutsättning för högkvalitativ och jämlik skola, en effektiv och hållbar byggprocess, en serviceinriktad,
tillgängliga förvaltningar mm. Med en ökad digitaliserings och automatiseringsgrad frigörs mänskliga
resurser från monotona arbetsuppgifter till det som vi människor egentligen är bra på, dvs att möta och
hantera människor.
Staden står inför en ekonomisk framtid som kräver att verksamheten är resurseffektiv. Staden växer med
fler malmöbor och är samtidigt mitt i en förändringsresa för att tillhandahålla välfärd på helt nya och
smartare sätt samtidigt som kostnaderna ökar mer än skatteintäkterna.
Under de senare åren har satsningar gjorts för digitalisering i Malmö stad, det har inneburit att ny
funktionalitet har etablerats men samtidigt upplevs att förväntade effekter inte har uppnåtts. Stadens stora
satsning på en ny organisation för IT och digitalisering med uppdraget att leda och samordna stadens ITverksamhet och digitalisering har inneburit att nämnden har blivit en än viktigare aktör i staden.
Genom koordinering av digitala investeringar kan välfärdsnyttor realiseras. I och med skapandet av den
nya IT-organisationen möjliggörs samordning för staden, ökad effektivitet och genomslag av digitala
investeringar. Med en ökad samplanering i staden så möjliggörs en hävstång på både tidigare och
kommande IT-investeringar.
I nuvarande finansieringsmodell har i första hand driftsbudget används för att driva IT-projekt vilket både
har begränsat till mindre förändringar samt har inte skapat tillräckliga incitament för att realisera nyttor
såsom för investeringar där kostnader och avskrivningar möter nyttor. Genom investeringsram och
gemensam samordning på en strategiskt, taktiskt och operativ nivå ökar vi stadens möjligheter att tillvarata
digitaliseringens möjligheter och därmed få hävstång på gemensamma funktioner och nyttor.
I staden finns ett stort ackumulerat behov av IT-investeringar. För att rätt IT-investeringar och
digitalisering skall prioriteras är det dock angeläget att verksamheterna involveras i prioriteringsbeslut,
staden behöver en verksamhetsstyrd IT verksamhet till skillnad från en IT-styrd verksamhet. Genom att
upprätta en särskild IT-investeringsram som gemensamt prioriteras i strategiskt IT och
digitaliseringsforum bestående av samtliga förvaltningsdirektörer skapas rätt förutsättningar att effektivt
digitalisera i staden. Beslut inom detta forum skall tydligt påvisa effekthemtagning samt säkerställande och
löpande uppföljning av hemtagningseffekter.
Beställande nämnders lokalbehov
För mer detaljerad information om projekten, se bilaga 2.
Investeringarna för grundskoleförvaltningen uppgår år 2022 till totalt 490 mnkr, varav 308 mnkr för redan
beslutade projekt och 182 mnkr för planerade projekt. Nio projekt är redan beslutade och tio projekt är
planerade och avser nybyggnation av skolor och ombyggnation av befintliga skolor.

Investeringarna för vuxen- och gymnasieförvaltningen uppgår år 2022 till totalt 122 mnkr och avser ett
planerat nybyggnationsprojekt.
Investeringarna för förskoleförvaltningen uppgår år 2022 till totalt 264 mnkr, varav 175 mnkr för redan
beslutade projekt samt 89 mnkr för planerade projekt. Sex projekt är redan beslutade och tolv projekt är
planerade och avser nybyggnation.
Investeringarna för funktionsstödsförvaltningen uppgår år 2022 till totalt 100 mnkr, varav 24 mnkr för
redan beslutade projekt och 76 mnkr för planerade projekt. Ett projekt är redan beslutat och fem projekt
är planerade. Projekten avser nybyggnation och ombyggnation av befintliga lokaler för boende med
särskilt behov.
Investeringarna för fritidsförvaltningen uppgår år 2022 till totalt 57 mnkr, varav 11 mnkr för redan
beslutade projekt och 46 mnkr för planerade projekt. Tre projekt är redan beslutade och åtta projekt är
planerade. Projekten avser nybyggnation av sporthallar samt ombyggnation av befintliga
idrottsanläggningar.
Investeringarna för övriga förvaltningar uppgår till 2022 till totalt 9 mnkr och avser fyra mindre planerade
projekt.

Bilaga 1

Budgetskrivelse 2022

Servicennämnden

INVESTERINGSRAM
Investeringstyp

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Beslutade investeringar

308 000

158 000

0

0

0

Planerade investeringar

182 000

304 000

512 000

460 000

250 000

25 000

Summa grundskoleförvaltningen

490 000

462 000

512 000

460 000

250 000

25 000

Grundskeförvaltningen
0

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Beslutade investeringar

0

0

0

0

0

0

Planerade investeringar

122 000

122 000

172 000

2 000

2 000

2 000

Summa gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

122 000

122 000

172 000

2 000

2 000

2 000

Förskoleförvaltningen
Beslutade investeringar

175 000

87 000

17 000

0

0

0

Planerade investeringar

89 000

270 000

293 000

221 000

236 000

142 000

264 000

357 000

310 000

221 000

236 000

142 000

Summa förskoleförvaltningen
Funktionsstödsförvaltningen
Beslutade investeringar
Planerade investeringar
Summa funktionsstödsförvaltningen

24 000

0

0

0

0

0

76 000

117 000

113 000

85 000

85 000

85 000

100 000

117 000

113 000

85 000

85 000

85 000

Arbetsmarknads- och social förvaltningen
Beslutade investeringar

0

0

0

0

0

0

Planerade investeringar

2 000

5 000

0

0

0

0

Summa arbetsmarknads- och socialförvaltningen

2 000

5 000

0

0

0

0

Hälsa, vård- och omsorgs förvaltningen
Beslutade investeringar

0

0

0

0

0

0

Planerade investeringar

1 000

5 000

35 000

57 000

34 000

35 000

Summa hälsa, vård- och omsorgsförvaltningen

1 000

5 000

35 000

57 000

34 000

35 000

Fritidsförvaltningen
Beslutade investeringar

11 000

0

2 000

4 000

0

0

Planerade investeringar

46 000

132 000

229 000

257 000

155 000

173 000

Summa fritidsförvaltningen

57 000

132 000

231 000

261 000

155 000

173 000

Kulturförvaltningen
Beslutade investeringar

0

0

0

0

0

0

Planerade investeringar

6 000

21 000

24 000

9 000

56 000

103 000

Summa kulturförvaltningen

6 000

21 000

24 000

9 000

56 000

103 000

Serviceförvaltningen
Beslutade investeringar

145 000

54 000

0

0

0

0

Planerade investeringar

164 000

284 000

262 000

314 000

291 000

244 000

Summa serviceförvaltningen

309 000

338 000

262 000

314 000

291 000

244 000

IT och digitalisering

175 000

270 000

270 000

320 000

320 000

320 000

Investeringsunderhåll

160 000

160 000

160 000

160 000

160 000

160 000

Marksanering
Beslutade investeringar avseende marksanering
Planerade investeringar avseende marksanering

7 000

0

0

0

0

0

7 000

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

14 000

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

1 600 000

1 300 000

Summa marksanering
Summa bruttoutgifter

1 700 000

2 000 000

2 100 000

1 900 000

- varav beslutade investeringar

663 000

299 000

19 000

4 000

0

0

- varav planerade investeringar

688 000

1 260 000

1 640 000

1 405 000

1 109 000

809 000

- varav IT och digitalisering

175 000

270 000

270 000

320 000

320 000

320 000

- varav investeringsunderhåll

160 000

160 000

160 000

160 000

160 000

160 000

14 000

11 000

11 000

11 000

11 000

11 000

2025

2026

2027

- varav marksanering
DRIFTKONSEKVENSER
Investeringstyp

2022

2023

2024

Driftskonsekvenser till följ av
annuitetsberäknad hyra / rak avskrivning

59 000

55 000

52 000

50 000

46 000

42 000

Avgår beviljade/äskade

62 000

59 000

55 000

52 000

50 000

46 000

Nya äskande

-3 000

-4 000

-3 000

-2 000

-4 000

-4 000

Investeringsunderhåll
6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

Räntekostnad

-1 100

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

Nya äskande

4 900

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

Ränteskillnad

268 000

Avgår beviljade/äskade

Avskrivning

Ränteskillnad 2021-2023
255 000

241 000

281 000

268 000

255 000

Nya äskande

13 000

13 000

14 000

Summa nya äskande

14 900

16 500

18 500

5 500

3 500

3 500

2022

2023

2024

2025

2026

2026

Särskild ram Rivning och marksanering

Marksanering - resultatpåverkan
Beslutade investeringar
Planerade investeringar
Äskande marksanering - resultatpåverkan
Rivning - resultatpåverkan
Beslutade investeringar

3 600

0

0

0

0

0

6 400

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

10 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

0

2 500

0

0

0

0

Planerade investeringar

6 000

12 500

25 000

10 000

10 000

10 000

Äskande rivningskostnader - resultatpåverkan

6 000

15 000

25 000

10 000

10 000

10 000

Sanering byggnad - resultatpåverkan
Beslutade investeringar

1 000

0

0

0

0

0

Planerade investeringar

5 000

10 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Äskande sanering byggnad - resultatpåverkan

6 000

10 000

2 000

2 000

2 000

2 000

22 000

29 000

31 000

16 000

16 000

16 000

Summa äskande
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Bilaga 2, begäran om investeringsram, mer detaljerad information
Denna bilaga beskriver en mer detaljerad information om beställande nämnders lokalbehov.
Beslutade investeringar avser beslut i kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige till och med 20
maj 2021.
Grundskolenämnden
Beslutade grundskolor som beräknas vara färdigställda 2022 och framåt:
Om- ny- och tillbyggnaden av Slottstadens skola planeras att färdigställas till sommaren 2022. Projektet
har ändrat omfattning och försenats då rivningslov inte beviljades för byggnad C och F för att möjliggöra
en ny byggnad i tre plan. Projektet omfattar nu tillbyggnad, verksamhetsanpassning och renovering av
befintliga lokaler. Skolan beräknas tillföra 200 nya platser.
Nybyggnation av Nya Högaholmsskolan pågår och beräknas vara klar maj 2023. Den nya skolan byggs
bredvid den nuvarande Högaholmsskolan och kommer att omfatta årskurs F-6. Samtidigt byggs en ny
gymnastikhall. Skolan kommer vara dimensionerade för 630 platser.
Invändig renovering av Pildammsskolan inom Dekanen 1 (byggnad A, B och G) beräknas vara klar maj
2023.
Om- och nybyggnation av Kungshögsskolan i Oxie, som även innefattar rivning av del av befintlig skola,
beräknas vara klar till sommaren 2023.
Planerade grundskolor som beräknas vara färdigställda 2023 och framåt:
Nybyggnation av idrottshall i anslutning till Djupadalskolan beräknas vara klar till sommaren 2023.
Ombyggnation av Djupadalskolan färdigställdes maj 2021.
Planerade nybyggnationen av Malmö International School i Hyllie (MIS), beräknas tillföra 650 nya platser
och färdigställas inför höstterminen 2024.
Planering pågår för en särskola vid Lindängeskolan, Solhuset, med beräknat färdigställande 2024.
I slutet av perioden planerar grundskoleförvaltningen för en ny skola i Limhamn/Elinelund, en ny skola i
Nyhamnen samt en ny högstadieskola i Hyllie.
Gymnasie- och vuxennämnden
Planerade gymnnasieskolor som beräknas vara färdigställda 2024 och framåt:
Universitetsholmens gymnasium har rivits och en ny skola planeras att byggas på samma tomt. Den nya
skolan innebär en kapacitet för 1 200 platser, en utökning från nuvarande 760 platser, och beräknas vara
klar inför höstterminen 2024.
Förskolenämnden
Behoven av nya platser i utbyggnadsområdena är kopplade till befolkningsprognoserna per delområde,
men framförallt kan de hänföras till specifika detaljplanearbeten eller andra planer för dessa områden.
Andra orsaker är att det råder brist på platser i vissa delar av staden och att lokaler med brister i fysiska
miljön behöver ersättas. Behoven av nya platser ökar också till följd av att platser i tillfälliga paviljonger
behöver ersättas. Det bör framhållas att flera paviljonger uppnår maximal tid för etablering under
planeringsperioden. Sammantaget är det som regel en kombination av orsaker eller faktorer enligt ovan
som motiverar de olika projekten i den samlade investeringsplaneringen.
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Beslutade förskolor som beräknas vara färdigställda 2022 och framåt:
Våren 2022 beräknas en ny förskola i Kroksbäcksparken, Ärtans förskola, vara färdigställd med 120
platser. Även Tomasgårdens förskola i Fosie med 200 platser och Bollens förskola med 160 platser,
planeras färdigställas senhösten 2022.
Sifs nya förskola i Hyllie, söder om södra vattenparken med 140 platser beräknas vara klar sommar 2023.
Den försenade Traktorns förskola, som skulle byggts tillsammans med Tröskans förskola, planeras
färdigställas hösten 2023. Rivning av befintlig och nybyggnation av Stensjöns förskola med 180 platser
planeras färdigställas sommaren 2024.
Planerade förskolor som beräknas vara färdigställda 2023 - 2024:
•
•
•
•
•

Ny förskola i kvarteret Glasugnen med 110 platser planeras bli klar hösten 2023.
Tillbyggnad av Klövervallens förskola planeras bli klar sommaren 2023. Tillbyggnaden ska ge 80
nya platser.
Ny förskola söder om badhuset i Hyllie med 160 platser planeras att färdigställas hösten 2024.
Rivning av befintlig och nybyggnation av Bellevue förskola med 95 platser planeras färdigställas
hösten 2024.
Brages nya förskola med 80 platser planeras färdigställas i slutet av 2024.

Planerade förskolor som beräknas vara färdigställda 2025 och framåt:
Några exempel är: nybyggnation av Gullviksborgs förskola (110 platser) ny förskola vid Hårds väg i
Amiralsstaden (80 platser) rivning och nybyggnation av Hästhagens förskola (160 platser) samt
avetablering av paviljongförskola och nybyggnation av Hammarhajens förskola i Hammarspark (120
platser).
Funktionsstödsnämnden
Behovet av LSS-boenden ökar enligt funktionsstödsförvaltningen och många står i kö för ett boende inom
Malmö stad, särskild avgift kan komma att utkrävas om inte Malmö stad lever upp till gällande lagkrav.
Även ett ökat behov av daglig verksamhet och gruppboenden finns under perioden.
Beslutade LSS-boenden som beräknas vara färdigställda under 2022:
Nybyggnation av LSS-boende inom fastigheten Hedmätaren 1 om sex lägenheter. Boendet är tänkt för
brukare med mer omfattande rörelsehinder. Planerad färdigställande är sommar 2022.
Planerade LSS-boenden som beräknas vara färdigställda 2023 och framåt:
•

Under 2023 planeras för att färdigställa ett nytt boende vid Mölledalskolan. Beställningen från
funktionsstödsnämnden är två boenden med vardera sex lägenheter.
• Två nya LSS i Tullstorp, som avser ett boende med tre lägenheter och ett boende med sex
lägenheter, planeras vara klart årsskiftet 2023/2024.
• Louisedal LSS, boende omfattar sex lägenheter, planeras färdigställas hösten 2024.
• Nytt LSS boende i Västra Skrävlinge, som omfattar sex lägenheter, planeras färdigställas hösten
2024.
Behovet av nya gruppbostäder är fortsatt stort. Behovet bedöms att uppgå till 12 platser per år från och
med 2025. Det finns även ett behov av nya lokaler för daglig verksamhet, i planeringen finns behovet
upptaget med färdigställande 2024.
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Tillsammans med arbetsmarknads- och socialförvaltningen har serviceförvaltningen ett pågående arbete
att hitta ersättningslokal till Enebackens utrednings- och behandlingshem vars lokaler har brister och
bland annat inte uppfyller krav på tillgänglighet. Det finns en osäkerhet om servicenämnden kommer att
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få beställningen för dessa ersättningslokaler. Utökning av verksamheten planeras i samband med
omlokaliseringen då arbetsmarknads- och socialförvaltningen har kö till både utredning och behandling.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
En utredning pågår om att kunna bygga om Augustenborgs behandlingshem till kontor. En förstudie
pågår för översyn av möjligheten att bygga om byggnad 30 i Sege park för särskilt boende med planerad
inflyttning under 2026.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har lyft att det finns behov av ett demensboende till följd av
demografi. Färdigställandet bedöms till efter perioden (2027/2028).
Fritidsnämnden
Beslutade fritidsprojekt som beräknas vara färdigställda 2022 och framåt:
Omklädningsrummen i Pilbäcks sporthall är otillräckliga för att klara både behovet från föreningarna som
har aktiviteter i sporthallen och behovet från föreningarna som har sin verksamhet på Pilbäcks IP. En
omklädningsbyggnad byggas i anslutning till sporthallen och beräknas tas i drift våren 2022.
På fastigheten Gamla Idrottsplatsen 1 pågår ett projekt som omfattar en ny idrottsanläggning som
innehåller en ny fotbollsplan, ny streetbasketplan, en beachvolleybollplan samt ett ute gym, med planerat
färdigställande hösten 2022. På samma fastighet uppförs en ny förskola.
Limhamn fritidsgårds nuvarande lokaler är inte optimala och på sikt för små med tanke på
befolkningsprognosen för Limhamn. I anslutning till Limhamnsskolan byggs en gammal lokstallsbyggnad
om till fritidsgård som beräknas vara färdigställd sommaren 2025. Projektet är försenat på grund av att nya
miljökontroller har visat på ytterligare saneringsbehov.
Planerade projekt som beräknas var färdigställda 2022 och framåt:
Hyllievång växer och till höstterminen 2024 är planen att ytterligare en grundskola är färdigställd i
området, Malmö International School (MIS). Behovet av möjlighet till fritidsaktiviteter har ökat och därför
planeras att bygga både en sporthall och en fritidsgård direkt i anslutning till grundskolan, med planerat
färdigställande sommar 2024.
Planering pågår för att anlägga ytterligare tre nya sporthallar i Malmö i senare delen av perioden
(2025/2026). Sporthallarna planeras uppföras i anslutning till tre nya skolor som är en ny skola i
Limhamn/Elinelund, en ny skola i Nyhamnen samt en ny högstadieskola i Hyllie.
Diskussioner förs även med flera förvaltningar om en ny sporthall vid Södervärn i samband med
gymnasieförvaltningens verksamhetsutveckling i det området.
Fritidsförvaltningen har i sin lokalbehovsanalys identifierat ett behov av att göra en grundlig utredning av
befintliga ishallars livslängd. Det gäller särskilt Limhamns och Kirsebergs ishallar. En sådan utredning ska
också omfatta en vägledning om hur det framtida behovet av ishallar ska tillgodoses. I utredningen ska
hänsyn också tas till utvecklingsarbetet inom stadionområdet (se nedan) och andra aktörers planer gällande
ishallar (privata aktörer samt andra kommuner). Det kan bli så att Kirsebergs ishall kan komma att rivas
och placeras på annan bättre plats i staden med eventuellt färdigställande i slutet av perioden (2027).
I planen för perioden finns även utbyte av konstgräs på Malmö IP som beräknas vara klart 2022. Utbytet,
som sker vart tredje år, följer de riktlinjer om utbyte gällande en elitplan.
Omvandlingen av stadionområdet etapp två och tre:
I samband med Malmö stads budget 2020 gavs kommunstyrelsen ett uppdrag att samordna utbyggnaden
av stadionområdet tillsammans med stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och fritidsnämnden.
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Tilläggsuppdraget avrapporterades till kommunfullmäktige i december 2020. Fritidsnämnden ser
utvecklingen av stadionområdet som en central fråga inom den kommande tio-årsperioden, både
verksamhetsmässigt för idrotts- och föreningslivet i Malmö och ur ett ekonomiskt perspektiv. Tidplanen
och ordningsföljden av kommande anläggningar är av betydelse. Bedömningen att Simhallsbadet ska
kunna bibehållas till 2029 kvarstår. Fritidsnämnden ser beslut om en ny multifunktionell idrotts- och
verksamhetsbyggnad (multihall) som en central del i stadionområdets utveckling, då en sådan multihall
möjliggör områdets fortsatta utveckling. Delar av Malmö stadion är i dåligt skick och ersättningsytor har
behövts skapas för omklädningsrum som inte kan användas. Det framstår idag som tveksamt att Malmö
stadion kan ha kvar nuvarande väsentliga funktioner för verksamheten inom anläggningen under den
kvarvarande perioden fram till att fas tre verkställs (ca 2027 – 2029) utan att det medför stora
underhållskostnader. En särskild utredning om Malmö stadions livslängd bör genomföras omgående. Det
behövs också ett inriktningsbeslut för att serviceförvaltningen i dialog med fritidsförvaltningen ska kunna
lägga upp en plan för ersättningsytor då det inte längre är möjligt att upprätthålla standarden i stadion.
Kulturnämnden
Planerade projekt som beräknas vara färdigställda 2024 och framåt:
Renovering av Kommendanthuset och Modena museet planeras att färdigställas hösten 2024.
Renoveringen av museet/Slottsholmen och Kirsebergs kulturhus planeras att färdigställas 2024.
Nytt konstmuseum – Medel för nytt konstmuseum finns upptaget i planen med början 2024. En
lokaliseringsutredning togs fram av kulturnämnden 2020 och därefter fick stadskontoret i uppdrag av
kommunstyrelsen att ta fram ett bredare underlag och ett inriktningsbeslut som fokuserar på de
ekonomiska/finansiella aspekterna för förverkligande av ett nytt konstmuseum. Intentionen är att museet
kan invigas under 2029. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast under andra kvartalet
2021.

Det är för tidigt för stadsbyggnadsnämnden att dra slutsatser kring hur och i vilken omfattning
bostadsförsörjning och byggande kommer att påverkas av pandemin de kommande åren. Den
marknadsanalys som genomförts förutspår ett sjunkande bostadsbyggande, samtidigt som stadens
befolkningsprognos visar på den lägsta befolkningsökningen sedan 2005. Nämnden har därför en
beredskap för att hantera olika scenarier relaterade till pandemin och det svårbedömda marknadsläget.
Enligt nya EU-direktiv och beslut i riksdagen ska geodata tillgängliggöras avgiftsfritt.
Stadsbyggnadsnämnden menar att öppna geodata är en strategisk fråga och bör hanteras gemensamt i
staden. Därför föreslås att nuvarande avgiftsfinansiering ersätts med ett ökat kommunbidrag.
Stadsbyggnadsnämndens arbete med att skapa plats för nya verksamheter och arbetstillfällen fortsätter.
Tillväxtfrämjande insatser som bidrar till välfärd för Malmöborna genom ökad sysselsättning och fler
arbetstillfällen är avgörande för stadens framtida utveckling. Tillväxtkommissionens arbete är en viktig
förutsättning för nämnden. Under år 2022 förbereds för hur kommissionens slutsatser ska omsättas till
fysiska förutsättningar. Ett arbete föreslås för att finna strategier för att stärka och utveckla stadskärnan.
En viktig del är dialog och delaktighet med aktörer i centrum och andra berörda nämnder. Kulturens plats
i staden är en viktig förutsättning för en attraktiv och levande stad. Stadsbyggnadsnämnden avser att
fördjupa samarbetet med kulturnämnden för att skapa goda förutsättningar för kulturens roll i
stadsutvecklingen.
Arbetet med att bygga staden hel fortsätter. Detta sker bland annat genom stadsutvecklingsprojekt i
stadens ytterområden där befintliga kvaliteter utvecklas samtidigt som nya tillförs. I arbetet är
Storstadspaketet och Malmöringen viktiga offentliga investeringar. Nyhamnen utvecklas till en spjutspets
för hållbar utveckling och till Malmös nya framsida när arbetsplatser och bostäder med närhet till kajer
och hav planeras. Ur ett barnperspektiv är det viktigt att prioritera plats för förskolor och skolor, såväl i
den befintliga staden som i utbyggnads- och omvandlingsområden. Nämnden samverkar därför med
skolnämnderna gällande Policyn för strategiskt lokalförsörjningsarbete. Kvalitén på den byggda miljön är viktig
för att skapa en hållbar och attraktiv stadsutveckling då stadsplanering och arkitektur har ett långsiktigt
tidsperspektiv. Nämnden ska därför intensifiera sitt arbete med att verka för en god gestaltad livsmiljö
genom utveckla arbetssätt, processer och dialog.
Stadsbyggnadsnämnden har en viktig roll i den klimatneutrala omställningen för att minska utsläppen av
växthusgaser. Ett led i detta är att införa Strategin för klimatneutralt byggande. Genom utveckling av
dialogplattformen Miljöbyggstrategi för Malmö inkluderas det klimatneutrala byggandet och dess
förutsättningar naturligt i stadsbyggnadsnämndens grunduppdrag, som en del i Klimatomställning Malmö.
Genom en förvaltningsövergripande samordningsgrupp bidrar nämnden till en ökad gemensam förståelse
och förflyttning till klimatneutralitet år 2030. Som en del av arbetet med Framtidens kuststad är Strategi för
kustskydd en viktig del i kommande översiktsplan.
Nämnden fortsätter arbetet med att anpassa arbetssätt och kommunikation utifrån medborgarens och
sökandes behov. Syftet är att sökande och samarbetspartners ska uppfatta myndighetsutövningen som
lättbegriplig och effektiv, samt främja och förstärka ett lösningsfokuserat förhållningssätt. För
stadsbyggnadsnämnden är det prioriterat att utveckla goda livsmiljöer tillsammans med Malmöborna.
Därför kommer arbetet med att involvera medborgarna och näringslivet i planeringen av staden skalas
upp och systematiseras. För att skapa ett tryggare Malmö kommer det proaktiva tillsynsarbetet som
bedrivs tillsammans med andra nämnder och myndigheter att växlas upp.
I det fördjupade samarbetet där stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och miljönämnden planerar
stadens utbyggnad för att skapa goda förutsättningar för fler Malmöbor, bostäder, kommunal service och
verksamheter kan Nyhamnen och förädlingsprocessen nämnas. Inom ramen för detta arbete genomförs
en förstudie gällande digitaliseringskonceptet Case Nyhamnen som syftar till att uppnå en digital
samhällsbyggnadsprocess med hög innovationsgrad. Stadsbyggnadsnämndens digitaliseringsarbete vars
syfte är att skapa god och likvärdig service för Malmöbor, medarbetare och samhällsaktörer fortsätter
under 2022 i enlighet med kommunfullmäktiges mål.

Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under
2022 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra
förbättringar i den egna verksamheten? Hur kan nämnden bidra till att underlätta måluppfyllelsen
och/ eller minska nettokostnaderna för Malmö stad som helhet?

Covid-19 pandemin har dramatiskt påverkat samhället. Att pandemin har haft och kommer att ha
inverkan på ekonomin i Sverige är uppenbart. Den senaste tidens prognoser för utvecklingen av byggande
och arbetsmarknad samt ekonomi – lokalt och globalt – pekar åt olika håll vilket speglar den osäkerhet
som råder. Att en lågkonjunktur har varit nära förestående har förutspåtts av flera statliga, kommunala och
privata aktörer, men utvecklingen av ekonomin har varit motsägelsefull.
Sannolikt kommer pandemin att ge vissa effekter på byggandet, såväl av bostäder som lokaler för
verksamheter. Det spekuleras i nuläget kring hur mentaliteter, flyttmönster och boendepreferenser samt
behov av kontorsarbetsplatser kommer att förändras i framtiden till följd av pandemin. Det är dock ännu
för tidigt att dra slutsatser kring hur och i vilken omfattning bostadsförsörjning och byggandet generellt
kommer att påverkas, men bostadsbyggandet i Malmö har ännu inte uppvisat någon påtaglig påverkan av
pandemin. Den marknadsanalys som stadsbyggnadsnämnden genomförde under 2020 förutspår dock ett
sjunkande bostadsbyggande under de närmaste åren.
Malmö stads befolkningsprognos visar att Malmös befolkning endast växte med omkring 3 800 personer
under år 2020. Det är den lägsta ökningen sedan 2005 och antas bero på pandemin. Den minskande
ökningen beror främst på minskad invandring. Om denna utveckling kommer att bli varaktig är dock
osäkert. Sammantaget medför det svårbedömda marknadsläget och pandemin att en beredskap för olika
framtidsscenarier är nödvändig för att kunna agera när nya situationer uppstår.

Inom ramen för regeringens arbete med att skapa förutsättningar för en digital samhällsbyggnadsprocess
lyfts öppna geodata upp som en grundförutsättning. Tillgång till offentlig information i digitala och öppna
format har ett stort samhällsekonomiskt värde då det kan skapa nya arbetstillfällen, produkter och tjänster
både inom offentliga och privata verksamheter. Enligt EU-direktivet som införlivades i svensk rätt under
juli 2021 ska dataekonomin och innovationsgraden stärkas genom att öka mängden information från den
offentliga sektorn. Efter ett beslut i riksdagen har även en uppmaning riktats till regeringen att prioritera
att geodata blir tillgängliga för alla i så stor utsträckning som möjligt. Inom Malmö stad är det
stadsbyggnadsnämnden som ansvarar för geodata och finansieringen av verksamheten sker delvis genom
avgifter. Nämnden ser att en avgiftsfri användning är en viktig del av en digital samhällsbyggnadsprocess,
men det har en reell påverkan på nämndens finansiering. De ekonomiska effekterna för
stadsbyggnadsnämndens kommunbidrag beskrivs därför vidare under avsnittet kommunbidrag.
Enligt nya lagkrav om digitala detaljplaner ska detaljplaner som påbörjas efter den 1 januari 2022
tillgängliggöras digitalt. Detta innebär bland annat att stadsbyggnadsnämnden ansvarar för leverans av
digital planinformation till den nationella plattformen. Med digital detaljplaneinformation kan
förvaltningen utveckla sina processer, vilket i slutändan gynnar Malmöborna.

Det är av stor betydelse för Malmö att skapa nya arbetsplatser och arbetstillfällen. Stadsbyggnadsnämnden

arbetar därför kontinuerligt i nära samarbete med näringslivet och andra nämnder med att skapa plats för
nya verksamheter och arbetstillfällen. Nämnden strävar efter en blandning av funktioner, där näringslivets
positiva utveckling går hand i hand med stadens utveckling i stort. Tillväxtkommissionen inledde sitt
arbete 2021 och arbetet kommer att pågå fram till december 2022. Under 2022 kommer
stadsbyggnadsnämnden därför att nära följa kommissionens arbete som ger en viktig riktning för
utveckling av näringslivet och dess förutsättningar, som sedan stadsbyggnadsnämnden rumsligt ska
möjliggöra. Arbetet med att skapa möjligheter för förtätning av stadens verksamhetsområden som ett
alternativ till att planera nya verksamhetsområden på jordbruksmarken intensifieras.
Involvering av näringslivets aktörer
Stadsbyggnadsnämnden ser ett behov av att i ännu större utsträckning involvera näringslivets aktörer.
Särskilt fokus ska riktas mot de aktörer som har rådighet att understödja näringslivets utveckling,
exempelvis fastighetsägare, hyresvärdar och verksamhetsidkare. Stadsbyggnadskontoret ska utveckla en
systematik för hur näringslivets aktörer bättre kan involveras i planeringen av staden men också i
utformandet av olika policys, strategier, planer och riktlinjer. Framförallt handlar det om att använda fler
aktörers kompetens och perspektiv i arbetet så att planeringen blir mer ändamålsenlig.
Utveckling av stadskärnan
En levande stadsmiljö är en viktig sysselsättnings- och näringslivsfråga. Stadskärnorna genomgår en
strukturförändring där bland annat handelsmönster förändras. Kulturella och kreativa näringar har
tillsammans med besöksnäringen och kommersiell service en avgörande betydelse för stadens attraktivitet
och tillväxt. En attraktiv stadsmiljö bidrar även till ökad trygghet. Tillsammans med berörda nämnder ska
stadsbyggnadsnämnden påbörja ett arbete för att ta fram de viktigaste strategierna för att stärka och
utveckla stadskärnan. I arbetet är delaktighet och dialog med aktörer som fastighetsägare och
handelsaktörer i stadskärnan avgörande. Arbetet ska samla alla krafter kring en gemensam idé om vilka
satsningar som krävs för att stärka stadskärnan på kort och lång sikt och belysa hur stadskärnan kan
fortsätta utvecklas som en levande plats för människor att mötas på.
Plats för kulturlivet
Gentrifiering av områden sker i takt med att staden växer och förtätas och har en undanträngande effekt
på kulturverksamheter. Kostnader för lokaler ökar då kulturverksamheter byggs bort eller flyttar till
nybyggda lokaler med högre hyror, något som drabbar det fria kulturlivet. För Malmö stad innebär detta
ökade kostnader i form av kulturstöd eller ersättningslokaler. Stadsbyggnadsnämnden inleder därför ett
samarbete med kulturnämnden och kommunstyrelsen där kulturförvaltningen etablerar en kulturlots, vars
uppdrag är att skapa ökad förståelse och samsyn mellan byggaktörer, fastighetsägare och kulturaktörer för
att möjliggöra bättre villkor och fler etableringar av konst- och kulturverksamhet på olika platser i staden.

Stadsbyggnadsnämnden ska fortsatt utveckla arbetet med att bygga staden hel. Nämnden ser stora
möjligheter att genomföra stadsutvecklingsprojekt som flätar samman olika stadsdelar och minskar
segregationen då Malmö är unikt med sin närhet mellan olika stadsdelar. Storstadspaketet och
Malmöringen är i detta sammanhang viktiga offentliga investeringar för att knyta samman staden.
Stadsbyggnadskontoret arbetar tillsammans med en rad aktörer i utvecklingsprojekt i stadens ytterområden
för att utveckla befintliga kvaliteter och tillföra nya. Detta arbete kräver en nära dialog med boende och
verksamma för att förstå ett område och kunna analysera vad som kan skapa nya värden genom
stadsbyggnad. Utvecklingen av ytterområden förutsätter även att etablerade arbetsprocesser, avvägningar
och finansieringsmodeller behöver utvecklas.
I Amiralsstaden och Persborgs station syftar planprogrammet till att genom fysiska stadsövergripande
satsningar förbättra de sociala förhållandena i området. Under 2022 kommer den första detaljplanen inom
Amiralsgatan att påbörjas. Nya attraktiva livsmiljöer ska leda till ökad trygghet, hälsa, integration och

delaktighet för stadsdelens utveckling. Under 2022 planeras för ett godkännande av planprogrammet för
Lorenborg och Bellevuegården. Ett centralt beläget bostadsområde med närhet till stadionområdet,
parker, centrum och inom kort Malmöexpressen. Planförslaget syftar till att tillvarata områdets gröna
miljöer och goda läge genom att möjliggöra för nya bostäder, service och minska avstånden. Under 2022
planerar stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden att påbörja den första detaljplanen längs med
Lorensborgsgatan.

Nyhamnen ska utvecklas från industri- och hamnområde till en självklar del av centrum. Nyhamnen blir
Malmös nya framsida när arbetsplatser och bostäder med närhet till kajer och hav planeras. Utbyggnaden
kommer att ske etappvis under flera decennier. Under 2022 kommer fler detaljplaner i Nyhamnen
påbörjas samtidigt som förvaltningen arbetar med den pågående detaljplanen för Smörkajen. I Nyhamnen
har stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och miljönämnden utvecklat ett fördjupat samarbete som
innebär gemensamma mål och prioriteringar, samordnad styrning och ledning samt gemensamma
tidplaner.

Stadsplanering och arkitekturhar ett långsiktigt tidsperspektiv. Destrukturer som realiseras idag kommer
utgöra ramverk för många generationer. Byggnaderna kommer att fungera som bostäder, arbetsplatser
eller andra funktioner i många år framöver. Det gör att kvalitén på den byggda miljön är viktig för att
skapa en långsiktigt hållbar och attraktivutveckling av staden.Underår2022 ska stadsbyggnadsnämnden
intensifiera sitt arbete med att verkafören god gestaltad livsmiljö. Det omfattar såväl arkitekturen i de
enskilda projekten som stadsbyggnadsidéerna för större områden. Även kvalitén på närmiljön och gårdar
är viktiga för att skapahälsosamma och goda miljöer att leva i. Genomdialog medmedborgare, arkitekter
och byggföretagska metoder och processer utvecklas som säkrar en långsiktigt hållbar planering med hög
kvalitet. Arkitekturstaden Malmö är ramverket för metodutvecklingen och dialogen. Policy för lokaler i
bottenvåningar utökas för att även omfatta andra åtgärder i byggnadens bottenvåning som kan främja en
levande och trivsam gatumiljö.

För att klara de globala utsläppsmålen behöver hela Malmö stad fortsätta arbetet med sin egen
klimatomställning. Ett förändrat klimat berör alla aspekter av mänskligt liv och är en parameter att ta
hänsyn till i alla strategier, program och projekt som stadsbyggnadsnämnden beslutar om. För att nå dit
kommer stadsbyggnadsnämnden ge klimatfrågan utrymme i ett kontinuerligt samarbete över nämnds- och
förvaltningsgränserna, med akademin och med Länsstyrelsen Skåne och Region Skåne och andra
marknadsaktörer.
Stadsbyggnadsnämnden har redan påbörjat arbetet med att införa stadens Strategi om klimatneutralt byggande i
nämndens olika ansvarsområden och avser att fortsätta arbetet under 2022. Genom utveckling av
stadsbyggnadskontorets planeringsunderlag tillsammans med vidareutveckling av dialogplattformen
Miljöbyggstrategi för Malmö inkluderas det klimatneutrala byggandet och dess förutsättningar naturligt i
stadsbyggnadsnämndens grunduppdrag, som en del i Klimatomställning Malmö. Omställningsarbetet är direkt
beroende av samarbete i stadsplaneringens alla processer. I detta sammanhang är det branschdrivna
initiativet Lokal färdplan Malmö 2030, LFM30, där stadsbyggnadsnämnden ingår en viktig pusselbit.
Strategi för kustskydd
Strategin är en del av arbetet med Framtidens kuststad och ska bland annat införlivas i kommande
översiktsplan. Strategin med förslag på kustskyddsåtgärder ska möjliggöra en fortsatt stadsutveckling
genom att skydda befintlig och ny bebyggelse, naturvärden, infrastruktur samt samhällsviktiga funktioner.
Strategi för kustskydd ska även utgöra planeringsinriktning för stadens planerings- och exploateringsprocess
samt ligga till grund för inriktningsbeslut för genomförande på kort och lång sikt. Arbetet bedrivs i nära
samarbete mellan stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden. Nämnderna har inför 2022 identifierat
ett omfattande utredningsbehov, vilket behöver samordnas med arbetet gällande Öresundsmetron.

Exempelvis kommer ett parallellt uppdrag genomföras för stadsutvecklingen i samband med
Öresundsmetron och kustskyddsetableringen. Enligt tidplanen ska strategin vara föremål för
remisshantering under hösten 2022 och antas i kommunfullmäktige i slutet av 2023.

Stadsbyggnadsnämnden kommer under 2022 fortsätta att förstärka arbetet med att anpassa arbetssätt och
kommunikation utifrån kundens behov. Syftet är att sökande och samarbetspartners skall uppfatta
myndighetsutövning som lättbegriplig och effektiv, samt främja och förstärka ett lösningsfokuserat
förhållningssätt i alla ärenden. Exempel på utvecklingsinsatser är e-tjänster för beställningar av
nybyggnadskarta, primärkarta och 3D-stadsmodell, exempelritningar som underlättar ansökningsprocessen
för bygglov, digitala detaljplaner och översiktsplan, samt kompetensutveckling i service och bemötande. I
samarbete med näringslivskontoret och kontaktcenter kommer stadsbyggnadsnämnden att jobba med
resultat och analys av nöjd kundindex (NKI) riktat mot företag och identifiera förvaltningsgemensamma
åtgärder i syfte att öka servicen.

Under 2022 kommer stadsbyggnadsnämnden både skala upp och systematisera arbetet med att involvera
medborgarna i planeringen av staden. När Malmö växer är en nära samverkan mellan förvaltningar och
externa aktörer avgörande för att kunna hantera stora och komplexa utvecklingsprocesser. Genom ökad
dialog och involvering utvecklas arbetet i planprocessens tidiga skeden där stadsbyggnadsnämnden har en
nyckelroll, exempelvis genom att säkra viktiga lokala perspektiv och representativitet där kommunen
behöver vara en balanserande part mellan olika intressen och åsikter.
Under 2022 kommer stadsbyggnadsnämnden fokusera på att utveckla den konkreta appliceringen av
barnrättsperspektivet i verksamheten. Detta inkluderar att utveckla arbetet med barnkonsekvensanalyser
av planer och projekt samt metodik för delaktighet med barn och unga. Det nystartade
samverkansprojektet med kulturförvaltningen kring kultur i stadsutvecklingen kommer även att skapa
möjliga samarbeten kring kultur för barn och unga samt hur kultur kan användas för att förstå, föra samtal
eller uttrycka sig om staden med barn och unga.

Stadsbyggnadsnämnden har under pandemin minskat antalet fysiska tillsynsbesök och istället fokuserat på
utredningar som baseras på dokumentation från andra myndigheter. Inför 2022 planerar dock
stadsbyggnadsnämnden att tillsammans med miljönämnden och Räddningstjänsten Syd fortsätta att
kontrollera olovliga bostäder och tidigare industrifastigheter. Tillsammans med arbetsmarknads- och
socialnämnden, Polisen, Skatteverket, Kronofogden, Tullverket och Arbetsmiljöverket fortsätter tillsynen
av samlingslokaler. Stadsbyggnadsnämnden har beredskap för att snabbt kunna ställa om när nya
verksamheter och områden kan bli viktiga att kontrollera. Detta då oseriösa verksamhetsutövare söker sig
till nya områden med låg myndighetsnärvaro. Möllevången, som ingår i ett medborgarlöfte mellan Malmö
Stad och Polisen, kommer vara ett geografiskt fokusområde under 2022. Tillsynen har i ett första steg
fokuserat på delar av Ängelholmsgatan. Detta arbete ska utvärderas för att sedan utvidgas till det
angränsande området. Även Sofielunds industriområde är av fortsatt intresse under 2022.

Här besvarar nämnden följande frågeställning:
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom
nämnden framöver? Beskriv även förändrade arbetssätt och/eller samarbete med andra som leder
till förbättrad kvalitet och/eller minskade kostnader.

Stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och miljönämnden har utvecklat ett fördjupat samarbete. Det
handlar bland annat om gemensamma mål och prioriteringar, utökad samordning av ledning och styrning,
mer synkroniserade tidplaner och gemensam utveckling av processer och operativa forum. Bland annat
kan arbetet kring Nyhamnen och förädlingsprocessen nämnas. Med förädlingsprocessen avses arbete där
nämnderna och förvaltningarna tillsammans planerar stadens utbyggnad för att skapa goda förutsättningar
för fler Malmöbor, bostäder, kommunal service och verksamheter. Malmö växer och beräknas om ungefär
30 år ha en halv miljon invånare.
Stadsgemensamma prioriteringar gällande exempelvis specifika geografier och utbyggnadsområden är
eftersträvansvärt, då ökad tydlighet skulle göra förädlingsprocessen mer förutsägbar för både stadens
verksamheter och marknadens aktörer. Ett sådant arbetssätt skulle även innebära minskade målkonflikter
och skapa högre effektivitet då förädlingsprocessen blir mer överblickbar men ställer också högre krav på
gemensam styrning och ledning.
Forum för förädlingsprocessen och Case Nyhamnen
Forum för förädlingsprocessen är en förvaltningsövergripande samarbetsgrupp med uppdrag att vara
processägare för förädlingsprocessen och att utveckla och förstärka förvaltningarnas gemensamma
arbetssätt. Inom forumet finns ett antal prioriterade inriktningar som exempelvis handlar om att skapa
förutsättningar för gemensam planering, prioritering och styrning av projekt. Genom samarbetet förväntas
minskade ledtider och kortare processer uppnås. Forumet ska särskilt fokusera på behovet av att
kommunen pratar med en gemensam röst och att det skapas en sammanhållen process. Inom ramen för
förädlingsprocessen genomförs en förstudie gällande digitaliseringskonceptet Case Nyhamnen. Arbetet
syftar till att uppnå en digital samhällsbyggnadsprocess med hög innovationsgrad inom Nyhamnen som
kommer genomgå en omfattande utveckling under lång tid.

Stadsbyggnadsnämndens digitaliseringsarbete utgår från Stadsbyggnadskontorets digitala agenda vilket är en
fördjupning av Det digitala Malmö. En förutsättning för ett framgångsrikt och effektivt digitaliseringsarbete
är att fortsätta med att etablera och utveckla stadsbyggnadsnämndens processer för att säkerställa att
stadsbyggnadskontoret fortsätter att skapa nytta för Malmöborna. Digitaliseringen är en viktig del av detta.
De aktuella fokusområdena inför 2022 syftar till att uppnå en mer öppen och effektiv
samhällsbyggnadsprocess, till nytta för staden och Malmöborna. Ytterst är det alltid Malmöbon som ska
gynnas av de digitala utvecklingsinitiativen. Arbetet med att utveckla fler e-tjänster fortsätter under 2022
med fokus på högre grad av automation såsom integrerad betalningslösning och fakturering, vilket både
höjer servicenivån och bidrar till en mer effektiv process. Informationshantering är en stor och viktig fråga
som stadsbyggnadsnämnden kommer behöva arbeta med en lång tid framöver. Stadsbyggnadskontoret
behöver se över hur information hanteras i olika delar av verksamheten. Att utveckla ett mer datadrivet
arbetssätt och mer systematiskt integrera analyser och visualiseringar i 3D är fortsatt viktiga delar för att
uppnå ökad effektivitet, högre transparens och kvalitet i handläggning, beslut och kommunikation vilket är
viktiga delar i den demokratiska processen.

Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•
•

Vilka förändringar som innebär ökade kostnader eller lägre intäkter kommer att påverka
nämndens verksamhet 2022? Vilken effekt får detta på nämndens behov av kommunbidrag?
Vilka förändringar pågår eller planeras inom nämndens verksamhet som innebär minskade
kostnader eller högre intäkter? Vilken effekt får detta på nämndens behov av kommunbidrag?
Vilka ekonomiska effekter kan uppnås till följd av förändrat arbetssätt / samarbete med andra på
kort och lång sikt?

Stadsbyggnadsnämnden producerar och tillhandahåller geodata i staden och till externa aktörer. Geodata
är digital information som är knutet till ett visst geografiskt läge. Det används i många olika sammanhang
och är en avgörande faktor för en digital samhällsbyggnadsprocess. Öppna geodata är ett viktigt steg för
en digitaliserad samhällsbyggnad så att privata och offentliga aktörer kan utveckla metoder, processer och
affärsidéer.
För verksamheter inom staden är geodatan fri att använda, men är avgiftsbelagd för externa aktörer och
kommunala bolag. Verksamheten uppgår till 11,5 miljoner varav 65 %, 7,3 miljoner, finansieras via
kommunbidrag och 2,1 miljoner avser finansiering av kommungemensam geodata. Resterande 35 %, det
vill säga 4,2 miljoner, finansieras via avgifter. Ett införande av öppna geodata medför därmed en minskad
intäkt om 4,2 miljoner för stadsbyggnadsnämnden.
Stadsbyggnadsnämnden menar att öppen geodata är en strategisk fråga för staden och bör därför hanteras
gemensamt och inte på en enskild nämnd. Därför föreslår stadsbyggnadsnämnden att nuvarande
avgiftsfinansiering från kommunala bolag och externa aktörer om 4,2 miljoner ersätts med ett ökat
kommunbidrag till stadsbyggnadsnämnden för att skapa en långsiktigt hållbar finansiering. Detta innebär
att geodata kan tillhandahållas avgiftsfritt till medborgare och samtliga aktörer i samhället, vilket även
bidrar till att stärka förutsättningarna för en digital samhällsbyggnadsprocess.

I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2022 med plan för 2023-2027.

Stadsbyggnadsnämnden menar att öppna geodata är en strategisk fråga för staden och bör därför hanteras
gemensamt och inte på en enskild nämnd. Därför föreslår stadsbyggnadsnämnden att nuvarande
avgiftsfinansiering från kommunala bolag och externa aktörer om 4,2 miljoner ersätts med ett ökat
kommunbidrag till stadsbyggnadsnämnden för att skapa en långsiktigt hållbar finansiering. Detta innebär
att geodata kan tillhandahållas avgiftsfritt till medborgare och samtliga aktörer i samhället, vilket även
bidrar till att stärka förutsättningarna för en digital samhällsbyggnadsprocess.

Omvandlingen av Malmö fortsätter. Storstadspaketet och andra stora satsningar i om- och utbyggnaden av
Malmö är viktiga inslag i tekniska nämndens verksamhet de kommande åren. Fram till 2050 förväntas
Malmö växa till att bli 500 000 invånare från dagens 344 000. En växande befolkning gör att fler
människor är i rörelse. Infrastruktur, offentliga miljöer och andra gemensamma funktioner måste anpassas
till det framtida Malmö då staden blir allt tätare och fler bostäder, verksamheter och människor ska samsas
på samma ytor. Skötsel, drift och underhåll är viktiga inslag för att Malmö fortsatt ska vara en attraktiv
stad att leva i. Dialog, förankrings- och beslutsprocessen är avgörande för att förverkliga målsättningarna.
Utbrottet av en pandemi i världen orsakad av coronaviruset covid-19 har på olika sätt påverkat Malmö
och tekniska nämndens verksamhet och ekonomi. Planeringsförutsättningarna för tekniska nämnden
under perioden 2022-2026 har komplicerats. En kontinuerlig omvärldsbevakning utifrån tekniska
nämndens ansvarsområden och grunduppdrag är viktigt där avsikten är att följa de effekter pandemin har
kortsiktigt och långsiktigt på nämndens verksamhet och samhället i övrigt.
Klimatfrågor och genomförande av Malmö stads miljöprogram tydliggörs i nämndens arbete de
kommande åren. Här ryms kustskyddsfrågor, naturvård och utveckling av Malmös kustlinje.
Mobilitet, godsfrågor, trafiksäkerhet, supercykelstråk och en framtida metro till Köpenhamn är ytterligare
exempel på utvecklingsarbeten där tekniska nämnden arbetar med att forma framtidens Malmö.
Tekniska nämnden samarbetar med en rad externa aktörer i sitt arbete. Tillsammans med
miljöförvaltningen och stadsbyggnadskontoret fördjupas dessutom arbetet med planera Malmös
utbyggnad för att skapa förutsättningar år fler Malmöbor, bostäder, kommunal service och verksamheter.
Genom utvecklingsåtgärder och förändring skapar nämnden utrymme för effektiviseringar de kommande
åren. För att kunna genomföra planerad verksamhet begär tekniska nämnden för år 2022 totalt 953 mnkr i
investeringsram. Investeringsportföljen består av kategorierna Mobilitet, Stadsmiljö, Exploatering,
Storstadspaketet, samt Fastighet/Byggnader.
Tekniska nämnden menar att en översyn av beslutsprocess och regelverk för objektsgodkännanden är
angelägen, i syfte att effektivisera beslutsprocess och administration.
Stadskontorets direktiv om förändrade redovisningsprinciper för tekniska nämndens investeringsbudget
leder till att de ekonomiska förutsättningarna i vissa delar förändras långsiktigt för nämnden. Vilket i sin
tur även påverkar Malmö stads ekonomi. Tekniska nämnden vill uppmärksamma kommunstyrelsen på att
tidigare reserverade gatukostnadsersättningar och del av köpeskillingar, som uppgår till 2 miljarder, ska
upplösas i balansräkningen, varav 1 miljard hittills används för matchning av kapitalkostnader för anlagd
allmän platsmark. Engångseffekten är 55 mnkr 2022 och ska regleras genom ökat kommunbidrag.
Därefter krävs en höjning av kommunstyrelsen årliga ram för driftkompensation som tekniska nämnden
avropar till aktiverade investeringar framöver. Från och med 2022 ökar även de årliga intäkterna, som en
följd av nämnda redovisningsprinciper, då gatukostnadsersättningar ska gå direkt ut i resultatet. Detta
regleras i en särskild ek. ram för exploatering som även omfattar det som tidigare benämnts
”exploateringsvinster”.
En annan faktor som försämrar nämndens ekonomiska förutsättningar är utebliven kompensation från
kommunstyrelsen för bortfallande avgälder och arrenden vid försäljning av anläggningstillgångar.
Genomförda friköp av äldre tomträtter 2020-2021 uppgår till 1,1 miljard vilket ökat stadens likviditet och
minskat behovet av upplåning. I tekniska nämndens budget minskar intäkterna för tomträtter med 10
mnkr.

Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under
2022 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra
förbättringar i den egna verksamheten? Hur kan nämnden bidra till att underlätta måluppfyllelsen
och/ eller minska nettokostnaderna för Malmö stad som helhet?

Utbrottet av en pandemi i världen orsakad av coronaviruset covid-19 har på olika sätt påverkat Malmö
och tekniska nämndens verksamhet och ekonomi. Planeringsförutsättningarna för tekniska nämnden
under perioden 2022-2026 har komplicerats. Många av de förändringar pandemin för med sig gör det
svårt att veta i vilka fall de är bestående eller om förhållanden återgår till situationen innan pandemin. Flera
av nämndens ansvarsområden såsom arbetsmarknad, arrangemang, bostadsbyggande och stadsliv
påverkas. En kontinuerlig omvärldsbevakning utifrån tekniska nämndens ansvarsområden och
grunduppdrag är viktigt där avsikten är att följa de effekter pandemin har kortsiktigt och långsiktigt på
nämndens verksamhet och samhället i övrigt. Nedan följer ett antal förändringar i omvärlden och i staden
Malmö som kommer att påverka Malmö stad och tekniska nämnden på olika sätt.

Befolkningen i Malmö väntas växa med omkring 50 000 personer mot 2030. Ökad befolkning medför att
behovet av investeringar i staden ökar. Vägar, vatten, avlopp och el är självklara investeringar som behöver
göras när det byggs nya bostäder. I Malmö sker expansion i utbyggnadsområden och i omvandlingsprojekt
i staden. I det senare fallet medför det att utformningen av byggobjekten blir mer komplex. Fördelen är att
infrastruktur som gator och vatten och avlopp redan finns på plats. Att nya bostäder byggs nära
kollektivtrafik prioriteras.
Mot bakgrund av den väntade befolkningsökningen i staden och Malmö stads ambition att växa inåt blir
kommungemensamma prioriteringar i stadsplaneringen allt viktigare. Gemensamma utgångspunkter i
planeringen och i arbetet med markanvändning är nödvändiga, liksom behovet av att hantera eventuella
målkonflikter tidigt (exempelvis miljö- och klimataspekter som en del i exploateringen). Långsiktiga och
flexibla lösningar för att bygga en hållbar stad, anpassad efter förändringar som vi i dagsläget inte känner
till, blir allt viktigare. Det faktum att flexibla lösningar ofta är mer kostsamma måste ställas mot den
alternativa kostnaden att annars behöva bygga om när behoven i staden förändras.
En växande befolkning betyder att fler använder staden. Det medför ett behov av fler offentliga platser
såsom torg, parker och andra rekreativa miljöer. Det medför också ett ökat behov av skötsel och
underhåll.
De yngre och äldre åldersgrupperna väntas öka mest. Det medför ökat tryck på den kommunala service
som dessa grupper efterfrågar, vilket påverkar såväl investerings- och driftsbudget, som konkurrensen vad
gäller mark. Gruppen i gymnasieåldern ökar mycket vilket på sikt medför ett ökat behov av bostäder för
unga i Malmö.
Samtidigt som Malmö växer väntas kranskommunerna också växa befolkningsmässigt, vilket kommer att
innebära en ökad inpendling till arbetsplatser i Malmö. Det påverkar såväl
kommunikationer/kollektivtrafik som offentliga miljöer i stort. Det ställer krav på utbyggnad av lokal och
regional kollektivtrafik liksom höga krav på drift och underhåll av vägnätet.

Sedan pandemin bröt ut har antalet resenärer och pendlare i kollektivtrafiken minskat. Det innebär i sig

inte ett minskat behov av infrastruktur. Under pandemin har många arbetat hemifrån, vilket har bidragit
till den minskade pendlingen. Det är i dagsläget oklart hur pendlingsmönstren kommer att se ut i
framtiden. Vad gäller transporter kopplade till handel har stora förändringar skett under pandemin. Ehandel slår rekord. Det är en markant ökning av tung trafik som tillsammans med ökad e-handel skapar ett
förändrat transportbehov. Större lastbilar påverkar broar och konstruktioner mer än vägarna. Behovet av
yteffektiva och tillgängliga trafikslag kommer fortfarande att vara viktigt när Malmö växer, med satsningar
på cykel- och kollektivtrafik i starka stråk. Cykel- och kollektivtrafiken är även en åtgärd för att klara
klimatomställningen och en del av en klimatsmart livsstil. Förändringarna kommer att behandlas i arbetet
med en ny Trafik- och mobilitetsplan.
För att bemöta efterfrågan på hållbara mobilitetstjänster av människor och varor växer det fram nya
lösningar inom integrerade mobilitetssystem samt privata mobilitetstjänster (t.ex. hyrcyklar, elsparkcyklar
och självkörande fordon). Kommunen kommer behöva möta dessa innovationer och nya affärsmodeller,
där tekniken i dagsläget utvecklas snabbare än juridiken och regleringen. Utmaningen ligger i att hitta sätt
som dessa nya lösningar kan gynna en hållbar mobilitet.

Antalet malmöbor i arbetsför ålder förväntas öka med 14 procent fram till 2029. Utmaningen Malmö har
är att matcha de i arbetsför ålder med de jobb som finns. I april 2021 var 7,2 procent av Malmös
befolkning (andel av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år) arbetslös och ytterligare 7,7 procent i
program med aktivitetsstöd. Motsvarande siffror för Sverige var 3,7 respektive 4,5 procent.
Skånska arbetsgivare står inför en problematik vad gäller kompetensförsörjning samtidigt som Skåne har
en starkt segregerad arbetsmarknad. Utmaningen handlar dels om att stärka Skånes konkurrenskraft
genom att skapa förutsättningar för tillväxt och därigenom fler arbetstillfällen och förbättrad matchning
mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden, dels handlar det om att främja individernas etablering
på arbetsmarknaden. Det finns ett antal bristyrken i Skåne, och några av dem som påverkar tekniska
nämndens verksamhet är inom teknik, industri och bygg.

Jordens klimat blir allt varmare. I Sverige och Skåne förväntas medeltemperaturen öka mer än det globala
genomsnittet.
Tekniska nämnden berörs av klimatförändringarnas effekter som fastighetsägare, exploatör och som
ansvarig för väginfrastrukturen. De mest sannolika hoten kopplade till klimatförändringar är
översvämningar, havsnivåhöjningar och extremväder av olika slag. Malmö stad ska kunna bedriva
kommunal samhällsviktig verksamhet även under svåra påfrestningar.
Utmaningar består i att hantera skyfallen i både den befintliga staden och vid nybyggnation. Extremt eller
kraftigt skyfall, innebär regnmängder som leder till att dagvattensystemet överbelastas, det vill säga att
kapaciteten i VA-ledningarna har överskridits och vattenmassorna förflyttas och fördelas ovan mark
utifrån topografin och orsakar störningar i trafik, skador på bebyggelse och olägenheter för
kommuninvånarna.
Nu gällande översiktsplan anger att en lägsta nivå för ny bebyggelse ska vara minst +3 m över havet såvida
inte andra åtgärder kan vidtas som skydd mot översvämning eller högt grundvatten. Stora delar av hamnoch kustnära områden ligger i dag inte 3 meter över havet. I och med att Malmö stad planerar en ny
stadsdel i Nyhamnen har frågan aktualiserats. Ett utvecklingsarbete har startats tillsammans med
miljönämnden och stadsbyggnadsnämnden kring hantering av kustskydd och havsnivåhöjning.

De senaste årens bostadsbyggande har medfört att en del av den tidigare bostadsbristen i Malmö kan vara
bortbyggd. En fortsatt utmaning är dock att skapa bostäder för hushåll som har svårt att på egen hand
efterfråga en bostad. Stora delar av i denna problematik bottnar i låga inkomster och arbetslöshet. Det

finns även ett behov av ett större utbud av bostäder för trångbodda barnfamiljer. Här krävs att staden
arbetar mer aktivt med att säkerställa att billigare lägenheter i det befintliga beståndet kommer de hushåll
som bäst behöver dem till handa. Större krav på att byggaktörer bygger bostäder med investeringsstöd kan
hjälpa till att lösa viss del av bostadsförsörjningsbehovet.
Tendenser visar på en något mättad bostadsmarknad och pandemins påverkan på byggsektorn kan leda till
en något lägre konjunktur på byggmarknad kommande år. Malmö har haft ett historiskt högt
bostadsbyggande över tid, särskilt på privat mark. Under cirka 10 år har det varit en mycket positiv
utveckling av bostadsmarknaden och det har färdigställts totalt ca 20 400 bostäder under denna period.
Under samma period har Malmös befolkning ökat med 54 000 invånare.

Figuren visar antalet färdigställa bostäder i Malmö under perioden både på kommunal och privat mark.
Det höga bostadsbyggandet har även lagt grunden för historiskt höga exploateringsvinster under många år
för tekniska nämnden och Malmö stad. Vidare ses en ökad efterfrågan på bostäder med andra kvalitéer än
närhet till arbetsplats, exempelvis nära natur och hav, där distansarbete kan vara en mer självklar del av
framtidens arbetsliv.
Flera faktorer visar på en trolig avmattning i byggandet de kommande åren och det finns
mättnadstendenser på hyresmarknaden. Detta har delvis förstärkts på grund av en ekonomisk nedgång
som beror på pandemin. För att bättre leva upp till det ansvar för bostadsförsörjning som åligger
kommunen kan det finnas anledning att utveckla nämndens målsättningar och skapa delmål som
säkerställer att bostäder som det finns en brist av byggs.

Här besvarar nämnden följande frågeställning:
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom
nämnden framöver? Beskriv även förändrade arbetssätt och/eller samarbete med andra som leder
till förbättrad kvalitet och/eller minskade kostnader.

Stadsbyggnad
Tekniska nämnden ansvarar för exploatering av mark inom kommunen. Stadens större ut- och
ombyggnadsprojekt skapar en ökad framtidstro och attraktionskraft, vilket i sin tur lockar både aktörer
och kompetens till staden. Det är viktigt att Malmö fortsätter att stärka sin roll som motor i regionen. På
kommunal mark innebär ett fortsatt fokus på skapa nya bostäder och arbetstillfällen med tillhörande
utbyggnad av allmän platsmark. Mellan åren 2020 – 2022 är målsättningen att 4 000 bostäder ska
möjliggöras genom överlåtelse eller upplåtelseavtal. På privat mark innebär det för kommunens del, i
första hand, att hantera utbyggnaden av allmän plats.
Som beskrivs ovan under kapitlet omvärld finns det idag tendenser på en något mättad bostadsmarknad
och pandemins påverkan på byggsektorn kan leda till en något lägre konjunktur på byggmarknaden
kommande år. Detta ska då ses utifrån att Malmö haft ett historiskt högt bostadsbyggande under flera år.
För att få till ett byggande även i marknadsmässigt svagare områden kan Malmö arbeta med
markanvisningar i ett attraktivt läge med krav på att bygga i ett mindre attraktivt läge, så kallade kopplade
markanvisningar. Att i markanvisningar aktivt ställa krav på lägre hyresnivåer och att bygga med
investeringsstöd skapar ett större utbud som i högre utsträckning även når hushåll med svagare köpkraft.
Under 2021 antog kommunfullmäktige en ny markanvisningspolicy som ligger till grund för arbetet med
markanvisningar.
På kommunal mark har Malmö stad idag cirka 2 100 bostäder i färdiga detaljplaner och cirka 6 600
bostäder i pågående detaljplaner. För att säkerställa planering på kommunal mark har nämnden under
senare tid ökat framförhållning med planansökningar. På privat mark är det än fler byggrätter i färdiga
(drygt 4 000) respektive pågående (ca 7 500) detaljplaner.
Tekniska nämnden följer fortsatt läget på bostadsmarknaden och har en tät och nära dialog med
bostadsmarknadens aktörer. Utvecklingen har varit stark i Malmö både vad gäller bostäder och
verksamheter under en lång tid. De till sin komplexitet större exploateringsprojekten där infrastruktur
tidigt skall komma på plats är ekonomiskt framtunga. Ett exempel på ett sådant projekt är Amiralstaden
där det föreligger utmaningar med dagvatten och gator som måste hanteras tidigt i processen.
Under 2022 kommer det vara aktivitet i många utbyggnadsområden såsom t ex t ex Nyhamnen, Västra
hamnen, Hyllie, Holma, Sege Park med flera. Projekten är väl spridda över staden både i geografi och
marknadsläge. Att prioritera en hög kvantitativ leverans av bostäder påverkar andra förutsättningar och
syften såsom blandade upplåtelseformer men även bostadsformen; flerbostadshus och småhus/radhus.
Tekniska nämnden vill att det byggs i hela staden och att det även byggs för hushåll med låg
betalningsförmåga exempelvis via ”Mallbo”. Det gäller att balansera projektportföljen så nämnden
matchar målsättningar och Malmöbornas behov.
Förtätnings- och omvandlingsprojekt i redan befintlig stad (exempelvis Holma) har högre
omvandlingskostnader vilket kan ge minskande exploateringsvinster de kommande åren. De kan dessutom
vara mer komplexa vad gäller arbetsprocesser och oftast omfattande detaljplanearbete vilket drar en hel
del resurser och påverkar tidplaner. Parkeringsfrågor är viktigt att hantera i tidiga skeden speciellt vid
förtätningsprojekt som tex längs Lorensborgsgatan. Byggande av exempelvis P-hus och ersättning för Plösen är ibland utmaningar för exploateringsekonomin. Även skyfallsproblematiken är viktig att hantera

och ta hand om vid förtätningsprojekten. Vidare även tekniska systemlösningar, trafikala lösningar,
gestaltningsfrågor, och en framtida havsnivåhöjning är exempel på olika utmaningar som tekniska
nämnden måsta ta hänsyn till i arbetet med stadsutveckling. Det är mycket som behöver balanseras och
vägas mot vartannat.
Under perioden 2022-2023 planerar tekniska nämnden att ansöka om detaljplan för följande områden:
Förrådet 6, Norra delen av Vintrie (småhus m.m.), Hästhagen (IP + Aqvakul), Amiralstaden etapp 2 och
Lorensborgsgatan södra. Även i Hyllie fortsätter arbetet med tre delområden, Trekantstomten, Område
söder om Almviksvägen och Hyllie väster. Tillsammans med redan pågående planering och genomförande
pågår det inom tekniska nämndens verksamhet cirka 100 bostadsprojekt.
Tekniska nämndens viktiga arbete med att skapa plats för nya verksamheter och arbetstillfällen pågår
kontinuerligt. Näringslivets utveckling och förutsättningar att växa och attrahera arbetskraft från Malmö är
en av delarna till att Malmö är motorn för Skånes näringsliv. Under 2022 och framöver planerar tekniska
nämnden att ansöka om detaljplaner för Kristinebergs verksamhetsområde och Ingvalla i förlängning av
Lorensborgsgatan där det dessutom finns en bra koppling till ringvägen. Pandemin och dess konsekvenser
gör dock att det finns en avvaktande hållning från marknaden avseende etablering av nya arbetstillfällen
inom verksamheter som i de flesta fall sker på kommunala mark.
Under kommande år kommer utveckling inom Malmö Industrial Park (MIP) fortgå. Centralt för området
är att etableringarna inom området ska nyttja hamnen för sin verksamhet. Vidare erbjuder området närhet
till järnväg och det nationella vägnätet. Samtal med intressenter med verksamheter som anknyter till
hamnen pågår löpande.
Det är av stor betydelse för Malmö att skapa nya arbetsplatser och arbetstillfällen och arbetet sker i nära
samarbete med näringslivet. Tekniska nämnden premierar verksamheter med många arbetstillfällen vid
marktilldelning. Vidare prioriterar tekniska nämnden byggaktörer som arbetar med sociala åtaganden
genom hela byggprocessen, från planering och genomförande till förvaltning. Det syftar bland annat till att
skapa sysselsättningstillfällen och praktik. Likaså prioriteras projekt med höga ambitioner inom miljö- och
klimatområdet.
Tillväxtkommissionen inledde sitt arbete i början av 2021 och arbetet kommer att pågå fram till december
2022. Under 2022 kommer tekniska nämnden därför att nära följa kommissionens arbete för att ta hand
om och rumsligt översätta kommissionens slutsatser, särskilt när det gäller nämndens möjligheter att
underlätta för etableringen av enkla jobb.
Arbetet med att genomföra miljöprogrammet som antagits av fullmäktige startar under 2022. Inom ramen
för miljöprogrammet sker arbetet med klimatomställning Malmö och klimatneutralt byggande. Det nya
miljöprogrammet ger prioriterade områden för det miljöstrategiska arbetet i Malmö stad och arbetet leds
av miljönämnden. Genomförandet av miljöprogrammet gäller över flera mandatperioder och det praktiska
genomförandet styrs av prioriteringar och ekonomiska förutsättningar som anges i stadens budget.
Klimatomställning Malmö, som mobiliserar aktörer i Malmö att samarbeta för att lösa stadens utmaningar
inom klimatområdet, är en viktig del av genomförandet av miljöprogrammet. Rätt utförda åtgärder kan
leda till klimat- och samhällsnytta på kort och lång sikt ur både ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt
perspektiv, till exempel gröna jobb, stärkt välfärd och ökad konkurrenskraft. Utöver målen i
miljöprogrammet utgår klimatomställningen från kommunfullmäktiges budgetmål att vi ska vara en
föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser. I ett första steg deltar tekniska nämnden i
arbetet med omställningsområdena elförsörjning och klimatneutral byggnation.
Storstadspaketet och mobilitet
Tekniska nämndens arbete med Storstadspaketet fortsätter under 2022 och framöver. Infrastrukturarbetet
längs busstråken ska synkas med bostadsbyggande och cykelstråk. Storstadspaketet ska genomföras fram
till år 2035 och innebär totalt investeringar på cirka fyra miljarder kronor. Målet är att det ska byggas
26 750 bostäder fram till år 2031 i Malmö i de så kallade influensområdena kring de planerade
elbusslinjerna.

Storstadspaketet kommer att bidra till en hållbar och strukturbildande kollektivtrafik i, till och från Malmö
samt en kollektivtrafik som understödjer förtätning och utbyggnad av bostäder i staden. Det är viktigt att
ta tillvara på den utvecklingspotential som Storstadspaketet för med sig avseende social utveckling.
Möjligheterna att bygga nya stadsmiljöer med hög kvalitet, skapa bättre mobilitet, trygghet, öka
sysselsättningen samt bryta utanförskap och segregation måste tillvaratas. Storstadspaketet är ett verktyg
för framtidens gröna, integrerade och attraktiva stad samtidigt som det finns en utmaning med att det
pågår så mycket arbete samtidigt runt om i Malmö.
Under 2022 går arbetet med Malmöexpressen (MEX) linje 4 in i genomförandefas och trafikstart är
planerad 2024, först av de nya MEX-linjerna. Många av de projekt som under 2020 och 2021 varit i
förstudie- och projekteringsskede går in i entreprenadskede, bland annat delprojekten Södra
Bulltoftavägen och Segevång samt Regementsgatan.
Tekniska nämnden räknar med byggstart för ombyggnader av både Gustav Adolfs torg och Malmö C,
båda dessa terminaler passeras av linje 4. Vidare planeras flera av projekten inom linje 10 i Hyllie att
behandlas som objektsgodkännande och går därmed från förstudie till projekteringsskede, bland annat
samtliga 5 delsträckor på Hyllie Boulevard.
Samtidigt som arbetet med storstadspaketet fortsätter och växlar upp tar sig tekniska nämnden an nya
utmaningar med mobiliteten i en växande stad. Utveckling av konceptet supercykelvägar fortsätter och
åtgärder påbörjas under 2022 längs ett första stråk. Dialog med Region Skåne stödjer samplanering och
möjlighet till ökad arbetspendling. I övrigt arbetas för största möjliga samplanering med åtgärderna inom
storstadspaketet. Mer attraktivt cykelsystem där kapacitetsbrister i cykelvägnätet åtgärdas planeras
samtidigt som det är ett fortsatt fokus på säkerhet, trygghet samt bättre orienterbarhet. En viktig pusselbit
i arbetet med att framtidssäkra stadens mobilitetssystem är att säkerställa att fler säkert och tryggt kan gå
och cykla i staden. Arbetet med oskyddade trafikanters trafiksäkerhet och trafiktrygghet kommer att
intensifieras. Bra och smarta kollektivtrafik- och mobilitetslösningar är knutet till den förtätning som sker i
Malmö. Arbetet med en helhet för mobilitetslösningar fortsätter med både mobilitetstjänster och fysiska
mobilitetslösningar som vidareutvecklas, bland annat fortsätter arbetet med mobilitetshus där Parkering
Malmö är drivande. En revidering av Trafik- och mobilitetsplanen har påbörjats och fortsätter under 2022.
Malmö stads arbete med Öresundsmetron går in i en ny fas. Kommunfullmäktigeuppdraget med
utredningar kring förutsättningar för metron som en del av Malmös kollektivtrafiksystem är avslutat. En
framtida metro till och under Malmö innebär möjligheter både vad gäller resande men även andra
möjligheter. Arbetet fortsätter i nästa utredningsfas med att studera hur staden kan ta tillvara möjligheter
och förutsättningar för en metro i planeringen. Samplanering med kustlinjen och Malmö C,
masshantering, resandeunderlag och koordinering är delar av detta. Fortsatt arbete med förhandling,
finansiering och organisering bör fortsättningsvis hanteras av kommunstyrelsen tillsammans med den
strategiska kommunikationen. Det är vidare viktigt med en tydlig koppling till Köpenhamns planering och
att tidsplanering.
Kartläggningen av omgivningsbuller som Malmö stad är skyldig att genomföra var femte år färdigställs
under 2022. Som en följd av kartläggningen ska ett åtgärdsprogram tas fram.
Dialog, förankrings- och beslutprocessen är avgörande för att förverkliga målsättningar. Det finns även
behov av att informera och motivera entreprenadbranschen inför kommande stora
entreprenadupphandlingar. Mer om detta beskrivs närmare nedan under rubriken En god organisation.
Tekniska nämnden tog över ansvaret för färdtjänsten som beställarnämnd 1 januari 2020. Servicenämnden
är utförande nämnd med visst myndighetsansvar. Under 2020 och 2021 har verksamheten påverkats av
pandemin och dess restriktioner. Antalet resande har minskat samtidigt som möjligheten till ensamåkning
införts. Kostnadsutvecklingen påverkas av antalet resande och demografiutvecklingen genom en åldrande
befolkning och prognosen är att antalet färdtjänsttillstånd kommer öka med 20% under 2022 (en ökning
med 1000 tillstånd till 6 600), vilket är samma nivå som före pandemin. Ett avtal med leverantörer av
persontransporter trädde i kraft 2020 och gäller till mars 2023. Kostnaderna i avtalet räknas upp med med
taxiindex som ökat med ca 2,8% årligen från april 2019 till april 2021 och därmed är högre än
kommunbidragets indexuppräkning.

Tekniska nämnden i egenskap av Malmö stads juridiska fastighetsägare ansvarar för de 16 000 hektar eller
52 % av Malmös yta som ägs av Malmö stad genom tekniska nämnden. Vid sidan av ansvaret att köpa,
sälja, exploatera och upplåta marken ingår även ansvar för vatten och kustnära områden. Långsiktigheten i
fasthetägarperspektivet är viktigt. Eventuell framtida avloppstunnel, metroförbindelse och andra
underjordiska installationer ger möjligheter till en ny syn på fastighetsbildning i ett tredimensionellt rum so
behöver utredas. Hantering av dagvatten och skyfall är en faktor att ta hänsyn till i ny- och ombyggnad av
Malmö. Malmö är platt och har en stor del hårdgjord yta vilket ställer krav på hantering av dagvatten.
Möjligheterna att köpa och sälja mark i takt med stadens omvandling och utbyggnad är en pågående
process. Arbetet med en markstrategi som ska stödja och underlätta tekniska nämndens arbete pågår.
Markpriser och god avkastning på mark som arrenderas ut är centrala delar i arbetet. Tekniska nämnden
har ett fortsatt fokus på värderingskompetens och omvärldsbevakning inom området. För att möjliggöra
bästa möjliga avkastning i varje enskilt fall, genom avgälder, arrenden eller hyra, ställs högre krav på
tekniska nämnden som upplåtare. Det är också av stor vikt att marken kan nyttjas och upplåtas fram till att
marken exploateras.
Utveckling av Malmös kuststräcka
En ökad användning och ett ökat intresse för kusten, bassänger och kanalerna i Malmö har lett till en rad
utvecklingsarbeten. Bland annat, en utredning om upplåtelser kring kusten, en utredning kring sportfiske
och en ny hamnordning. Arbetet med en mer tillgänglig och nyttjad kust ställer fler och högre krav på
tekniska nämnden som mark- och kustägare. Exempelvis genom satsningar på renhållning längs med
kusten och i kanalen.
Arbete med Malmös kommersiella hamn och tekniska nämndens roll som markägare (landlord) beskrivs i
budgetskrivelse för hamnanläggningar (förvaltning 014).
Befintliga detaljplaner begränsar ibland användandet av kusten då de begränsats till landområdet och inte
inkluderat vattenområdena. Dessutom behövs ny infrastruktur beträffande el och vatten- och avlopp samt
tillgängligheten till vissa kajer. I framtida detaljplaner måste tillgänglighet och koppling mellan vatten och
land göras tydligare. Kajernas placering och utformning är en viktig del i möjligheten att nyttja kust och
havsnära delar av Malmö. I Nyhamnen skapas nya rekreativa miljöer där staden möter vatten.
Kommunstyrelsen har antagit en handlingsplan för arbetet med att stärka Malmös roll som framtidens
kuststad som gäller till 2023. Handlingsplanen innebär bland annat att Malmö stad ska arbeta för en ökad
havsmedvetenhet, förebygga och minska föroreningar i havet samt utveckla Malmös potential för
rekreation och friluftsliv i anslutning till havet. Arbetet utgår främst från kommunfullmäktigemålen om att
Malmö stad ska stärka sin position som regional tillväxtmotor samt att vara en föregångare när det gäller
minskade utsläpp av växthusgaser.
En strategi med förslag på kustskyddsåtgärder som möjliggör att Malmö kan finnas kvar och samtidigt
fortsätta utvecklas i kustzonen har påbörjats. För att åstadkomma detta krävs åtgärder som skyddar
befintlig och ny bebyggelse, naturvärden, infrastruktur samt samhällsviktiga funktioner, som till exempel
centralstationen, allmänna reningsverk med mera. Utredningar behöver initieras där bland annat
utfyllnadsbehov, stadsutvecklingsmöjligheter och målkonflikter framgår. Utredningarna kommer i många
fall beröra såväl kustskydd som Öresundsmetron. Strategin för kustskydd ska även utgöra
planeringsinriktning för stadens planerings- och exploateringsprocess samt ska ligga till grund för
inriktningsbeslut för genomförande på kort och lång sikt. Arbetet bedrivs i nära samarbete mellan tekniska
nämnden och stadsbyggnadsnämnden.
Insatser för att minska och motverka hemlöshet
Arbetet med att motverka och minska hemlösheten fortsätter vara ett viktigt inslag i tekniska nämndens
arbete under planeringsperioden. Det bestånd som förvaltas kommer att ställas om utifrån
arbetsmarknads- och socialnämndens förändrade behov. För att ha ett fortsatt gott samarbete internt och

externt krävs kompetenshöjande åtgärder. Dialogen med arbetsmarknads- och socialnämnden är
avgörande för att få till ett så effektivt och fungerande arbete som möjligt för Malmös hemlösa.

Allmän plats
Genom tekniska nämndens insatser i den offentliga miljön kan den sociala hållbarheten stärkas. Men det
finns utmaningar i arbetet. Tillväxten i Malmö fram till 2050 ska ske innanför ringvägen vilket innebär att
staden blir allt tätare och fler verksamheter och människor ska samsas på samma ytor. Samutnyttjande av
ytor är därför en viktig del i den framtida staden. Stadsutvecklingsprojekt och utveckling av den befintliga
staden är en del av tekniska nämndens grunduppdrag. Genom en omsorgsfull planering och gestaltning
skapar vi en attraktiv stad, såväl i befintlig miljö som i exploateringsområden. Stadsomvandlingsprojekt
innebär möjligheter att skapa nya ytor där flera funktioner kan samsas men innebär även att vissa
funktioner flyttas.
I nämndens arbete med livet i staden skapas nya arbetssätt för att på ett bättre sätt inkludera alla
målgrupperna i staden. Bland annat barn, äldre, svenska minoriteter, funktionsvarierade, HBTQIA+, samt
människor som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. Utmaningen är att se hur nämnden genom sin
verksamhet bidrar till en förbättrad situation för dessa grupper utifrån grunduppdrag. Mycket av detta
arbete pågår men kommer att behöva utvecklas och förbättras under 2022.
En allt större användning av utemiljön, tex lekplatser, utegym, bad, grillplatser och tekniska nämndens
besöksanläggningar, har uppstått som en konsekvens av pandemin, vilket i sig är positivt. Detta leder dock
i sin tur till ökat slitage och ökade kostnader för drift och underhåll.
Tekniska nämnden fortsätter arbetet med sommargatorna som är en tillfällig lösning men som ger andra
och ökade möjligheter till användning av den offentliga miljön. Test av mellananvändning av ytor är på
gång, precis som möjligheterna till tillfällig omgestaltning och aktivering. Det pågår utredningar kring
upplåtelse av allmän platsmark, mellananvändning av ytor och möjligheterna att upplåta mer mark till
streetfood samt sommartorg. Ett tillägg i stadsmiljön är tillfälliga byggsatser och stadsodling som blir nya
inslag.
Flera arbeten kring samutnyttjande av allmän platsmark pågår sedan en tid tillbaka med fokus på
förtätning, riktlinjer för hur förtätningsprojekt kan genomföras på tomträttsfastigheter och hur dagens
grönytor i större utsträckning kan samutnyttjas. Tekniska nämnden kommer också att ta fram en strategi
för offentlig miljö för att tydligare fokusera på helheten inom Malmös olika områden och ger möjlighet till
dess lokala förutsättningar. Malmö expanderar och nya stadsdelar växer fram med nya offentliga rum.
Staden utnyttjas under en större del av dygnet. I den så kallade 24-timmarstaden måste användning,
aktivering och skötsel av gemensamma ytor och anläggningar anpassas till framtidens behov. Ytor kan få
olika funktioner under dygnets timmar och staden kommer behöva leva dygnet runt med utökad
tillgänglighet till mötesplatser och stadsliv som en konsekvens.
Arrangemang
Arrangemang är motorn i en stads besöksnäring och genererar viktiga arbetstillfällen, ett mångfacetterat
nöjes- och kulturliv samt en ökad ekonomi för staden. Arrangemang bidrar till att det skapas aktivitet och
möten i staden. Detta leder till en attraktiv destination som genererar engagemang samtidigt som de
aktiverar människor, gator, torg samt andra ytor i staden. Arrangemang, mötesplatser och delade
upplevelser bidrar till en stads identitet, sammanhållning och ökad attraktionskraft. Arrangemang skapar
rörelser i staden vilket ökar den upplevda tryggheten bland Malmöbor och besökare.
Fastighets- och gatukontoret har påbörjat arbete för nytt arbetssätt för arrangemang och
besöksanläggningar. Arbetet ska underlätta tekniska nämndens ambitioner i dessa frågor och vässa resurs
och kopplar an till den kommunövergripande hanteringen av arrangemangsfrågor. Efter omstarten i
samhället görs ett utvecklingsarbete för framtida insatser inom området. Som ett led i detta kommer

evenemang unika för Malmö startas om och ses över. Ett exempel på detta är Malmö Garden Show som
kommer tillbaka efter några års uppehåll.
Det uppmärksammade området vid Norra Grängesbergsgatan, med gatufesten NGBG, planeras återgå i
full kapacitet samtidigt som området i stort etableras som en mötesplats och destination med fokus på
samverkan och delaktighet.
Tekniska nämnden har tillsammans med servicenämnden påbörjat en inventering och analys av byggnader
och övriga miljöer i Folkets park i syfte att se hur utveckling och förvaltning av utemiljö och byggnader
kan harmoniera på mest ändamålsenligt sätt framöver.
Under 2022 fortsätter tekniska nämnden och kulturnämnden arbetet med att stärka, utveckla och
tydliggöra arbetet med offentlig konst i Malmö. Ett grundläggande arbete har gjorts för att tydliggöra
nämndernas ansvar och roller och ett gemensamt program för konstnärlig utsmyckning är under
framtagande. Med planen skapas en gemensam riktning för och ambition med offentlig konst samt ett
tydliggörande av lokalisering, organisering och de värden och effekter som den offentliga konsten tillför
Malmöborna.
I arbetet med samordning av större arrangemang är det viktigt att belysa hur budget och arbetssätt
förändras då MINT-gruppen upphör. Malmö stads övergripande arbete med arrangemang behöver ha en
tydlig politiskt styrning genom nya tillämpningsanvisningar.
Verksamhetsåret 2022 kommer innebära ökade kostnader för arrangemangsverksamheterna. Avtal för
musik- och licensrättigheter flyttas från Stadskontoret till respektive förvaltning. Förändrade
förutsättningar för renhållning av arrangemang i offentlig miljö kommer också påverka. Efter pandemin
ses det en hög efterfrågan på evenemangsupplevelser. Detta leder till ökad konkurrens gällande exempelvis
artister och leverantörer. För Malmöfestivalen innebär detta förändring i budget.
Facknämnderna får från och med 2022 ett större ansvar för förstärkning och rekrytering av större och
profilbyggande arrangemang. Vidare kommer ett arbete kring rekrytering av festivaler att starta. I samband
med detta görs förstärkningar kopplat till ny arrangemangsplats och kusten. Den utökade budget som
efterfrågas för att stödja, rekrytera och genomföra dessa arrangemang och stödja den nya strategin
redovisas i det ekonomiska avsnittet.
Renhållning
Renhållning och nedskräpning är en utmaning. Tekniska nämnden arbetar med utökad renhållning på
strategiska platser, vilket innebär att det städas även kvällar och helger. Arbetet med att minska skräpet
sker också genom beteendepåverkan.
En ny drift- och underhållsentreprenad startade första april 2021. Kostnaden för drifts- och
underhållsentreprenaden är den enskilt största kostnaden för tekniska nämnden. Dessutom tillkommer
nya ytor att underhålla varje år. Det som eftersträvas är en hel, funktionell, ren, snygg och attraktiv stad.
Förtätningen av staden gör att behovet av och kostnaderna för skötsel ökar. Uppföljningen gör det möjligt
att utveckla och effektivisera verksamhet med syftet är att bli bättre på att göra insatser där det behövs. Ett
närmare samarbete med serviceförvaltningen kommer öka kontrollen över att rätt arbete utförs och att
förvaltningarna arbetar tillsammans för att hitta nya metoder. Trygghetspatrullerna bidrar både till en ökad
sysselsättning och en renare och tryggare stad. Då resultaten av insatserna varit positiva avses arbetet
fortsätta under 2022.
Kontakten med Malmöbon och övriga intressenter är viktig för att fånga upp deras synpunkter på hur
utemiljön och infrastrukturen underhålls. Arbete med att följa upp och analysera kundtjänstärenden som
kommer in till kontaktcenter fortsätter och utvecklas tillsammans med serviceförvaltningen.
Trygghet och säkerhet
Tekniska nämnden arbetar vidare med att förbättra belysning, sätta upp infrastruktur för kameror samt

samarbete med polis med flera för att öka trygghet och säkerheten i Malmö. Tekniska nämnden har tagit
fram en trygghets- och säkerhetsstrategi som stakar ut nämndens engagemang under de kommande åren.
Relationen mellan trygghet och säkerhet är komplex och måste hanteras gemensamt annars riskeras
människors rörelsefrihet och tillgång till staden. Att skapa en trygg och säker stad handlar även om att
systematiskt integrera brottsförebyggande och trygghetsskapande aspekter i tidig planering samt att jobba
med gestaltning och aktivering av befintlig stad för att skapa liv och rörelse.
Trygghet och säkerhet har också en tydlig koppling till mobilitet och trafik. Det handlar om att stärka
tillgängligheten för fler, arbeta för trygghet i kollektivtrafiken och hela resan, samt att öka trafiksäkerheten.
Vidare är arbetet med att skydda och skapa trygghet för fotgängare och cyklister viktigt. När människor
upplever otrygghet i trafiken riskerar de att bli begränsade i sin tillgång till staden genom att de väljer andra
färdsätt, andra färdvägar eller avstår från att resa. Detta gäller inte minst de mest sårbara grupperna. Det
har under 2021 pågått ett fullmäktigeuppdrag med syfte att ta fram förslag på hur trafikbeteendet i staden
ska förbättras och trafiktryggheten öka i framtiden.
Trygghetsfrågorna utvecklas kontinuerligt genom arbetet med BID. Inom BID sker samarbete med
fastighetsägare, medborgare, näringsidkare med flera i Sofielund och på Möllevången. Tekniska nämnden
ska bli ännu mer proaktiv och jobba direkt mot berörda där det behövs åtgärder för samplanering av
exempelvis renhållning.
Drift och underhåll
En viktig del av tekniska nämndens uppdrag är skötsel av staden. Reinvesteringar i stadsmiljön sker för en
kostnad på cirka 175 mnkr kronor årligen framöver. Det sker ett kontinuerligt arbete med stadens
anläggningar som broar, byggnader och skötsel av ytor i Malmö. Målkonflikter uppstår vid reinvesteringar
i befintlig miljö som exempelvis beläggningsprogram och brounderhåll samtidigt som det sker många och
stora nyinvesteringar genom exempelvis storstadspaketet. En noggrann planering är viktig från tekniska
nämnden.
Erfarenhetsåterföring och utveckling vid om- och nybyggnation är av yttersta vikt i den höga
utbyggnadstakt och förtätning av staden som är pågående. Det handlar om att att bygga mer hållbart och
med så låga drift- och underhållskostnader som möjligt.
Inför vintersäsongen 2022 kommer en översyn att göras av de slingor som finns inom
vinterentreprenaden för att kunna hålla utlovade insatstider då Malmö växer. Detta leder sannolikt till
ökade kostnader. Klimatanpassningen av staden med mer öppna växtbäddar gör att fler slingor måste
halkbekämpas med dyrare alternativ till salt. Även svårigheten att upphandla entreprenörer till
vinterverksamheten gör att kostnaderna kommer att öka kommande år.
Ekosystemtjänster
Miljöperspektivet och miljötänkandet är viktigt i hela tekniska nämndens verksamhet. Arbetet med att
minska utsläppen av växthusgaser genom nämndens verksamhet sker främst genom satsningar på cykel
och kollektivtrafik. Nämnden arbetar aktivt med att värna och öka ekosystemtjänster och skapa plats för
mer grönska och grönblå lösningar. Målet är att gynna biologisk mångfald och produktion av
ekosystemtjänster. Genom naturvård och odling kan mer biologisk mångfald och kretslopp gynnas som
genererar mer liv, växter och föda för nytta och nöje i alla dess former och skapar välskötta och vårdade
parker och grönområden. Invasiva främmande arter kan rubba ekosystem och dess funktioner. Staden har
en utmaning i att begränsa och hantera dessa arter. Just nu ser vi att till exempel parkslide är en sådan art
som växer i omfattning och som är väldigt svårbekämpad. Arbetet med att hindra och begränsa invasiva
främmande arter är en viktig del i arbetet att bevara den biologiska mångfalden och ekosystem. En
inventering av invasiva främmande arter i staden behövs och ett samarbete både över
förvaltningsgränserna samt med externa aktörer och malmöborna för att lyckas väl i detta arbete.
Fler exempel på utvecklingsområden inom ekosystemtjänster är klimatanpassning av dammar och träd
samt arbete med markavvattning. Under kommande år ska vattenkvalitén i Malmös dammar förbättras.
Det behövs sammanhängande grön- och ekostråk med biologisk mångfald i Malmö. Tillgänglighet till

grönområden är viktig. Trädplantering både i utbyggnadsområden samt i den befintliga staden är en av
tekniska nämndens hjärtefrågor. Under 2022 och åren framöver är trädplantering fortsatt en prioriterad
fråga.
Arbete pågår med att hitta hållbara lösningar för att ersätta dricksvatten för bevattning och påfyllning i
dammar.
Genom att skapa en tillgänglig stadsnatur blir det mer plats för grönska i den förtätade staden där fler
människor kan samsas på samma yta i en förtätad stad. Exempel på goda projekt är grönare Möllan och
fortsatt plantering av träd i staden. Nya grönområden skapas samtidigt som tekniska nämnden
vidareutvecklar befintliga parker som ex Pildammsparken och Ögårdsparken.
Tekniska nämndens deltar i det pågående arbete med ett nytt naturvårdsprogram för att se hur det
kommer att påverka nämndens arbete kommande år. Vad gäller naturvårdsprogrammet behöver nämnden
identifiera insatser inom sitt verksamhetsområde.

Styrning och ledning
Malmö stads reviderade styrmodell innebär att Malmö har fyra målområden och ett antal mål. Målen
speglar i sin tur Malmös utmaningar och innebär en prioritering kring just dessa områden under
mandatperioden. Fokus i den reviderade styrmodellen är grunduppdraget som det uttrycks i tekniska
nämndens reglemente. Fastighets- och gatukontoret arbetar med att utveckla den systematiska
uppföljningen av grunduppdraget. Vidare pågår ett ständigt arbete med att förnya, förbättra och
effektivisera arbetssätt. Bland annat görs detta genom att minska administrativ överbyggnad. Den
strategiska kompetensen och den strategiska förmågan inom förvaltningen integreras med verksamhetens
operativa förmåga för att få en större effekt och framdrift i de långsiktiga frågorna inom nämndens
grunduppdrag.
Under 2022 utvecklar förvaltningen arbetet med resursstyrning för att ytterligare optimera planering och
genomförande inom ramen för nämndens uppdrag.
Det fördjupade samarbetet
Tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden och miljönämndens förvaltningar har utvecklat ett fördjupat
samarbete. Det handlar bland annat om mer synkroniserade tidplaner och gemensam utveckling av
processer och operativa forum för att nå nämndsgemensamma mål och prioriteringar, utökad samordning
av styrning och ledning, Bland annat kan nämnas arbetet kring omvandling av Nyhamnen och
förädlingsprocessen. Med förädlingsprocessen avses arbete där nämnderna och förvaltningarna
tillsammans planerar stadens utbyggnad för att skapa förutsättningar åt fler Malmöbor, bostäder,
kommunal service och verksamheter. Malmö växer och beräknas om ungefär 30 år ha en halv miljon
invånare. Stadsgemensamma prioriteringar gällande exempelvis specifika geografier och
utbyggnadsområden är eftersträvansvärt, då ökad tydlighet skulle göra förädlingsprocessen mer
förutsägbar för både stadens verksamheter och marknadens aktörer. Ett sådant arbetssätt skulle även
innebära ökad måluppfyllnad och skapa högre effektivitet då förädlingsprocessen blir mer överblickbar
men ställer också högre krav på gemensam styrning och ledning.
Vidare pågår arbete med kommunfullmäktigeuppdraget serviceinriktad myndighetsutövning och resultatet
kommer tas vidare 2022.
Ett annat exempel på samarbete är drift- och underhållsentreprenaden som utförs av servicenämnden.
Vidare samarbetar tekniska nämnden med en rad andra av Malmö stads nämnder och förvaltningar,
BIDarna, citysamverkan, fastighetsägare, Länsstyrelsen och Polisen. Samarbete finns även med
Skånetrafiken kring utveckling på kollektivtrafikområden och cykel samt med VA-syd, SKR och andra
kommuner inom en rad frågor.

Kompetensförsörjning och arbetsgivarperspektiv
Tekniska nämnden fortsätter arbetet med att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare med rätt
kompetens för att möta Malmöborna och andra aktörer och intressenter på ett professionellt sätt. Stadens
systematiska kompetensförsörjningsprocess och handlingsplan med aktiviteter är grunden för det
långsiktiga arbetet med att säkerställa att kompetensbehovet möts. Det är av vikt att kompetens tas tillvara
och att möjligheter ges till kompetensutveckling, dels utifrån verksamhetens uppdrag, dels för att bidra till
förbättring av verksamheten. Goda anställningsvillkor och en god lönestruktur är två förutsättningar för
att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Förutsättningar för detta är bra arbetsvillkor och ett
hållbart arbetsliv där medarbetare och chefer känner engagemang, kreativitet och respekt. Förvaltningen
kommer att stärka kommunikationen mellan medarbetare och chefer samt fokusera på tydlighet i
organisation, uppdrag och mål. På detta sätt ges förutsättningar för chefer att bibehålla ett gott ledarskap.
Ett arbete har inletts mot bakgrund av att ”den framtida arbetsplatsen” bör utvecklas utifrån dagens
förutsättningar och de lärdomar som dragits utifrån under pandemin.
Digitalisering
Samhället drivs och formas av digitaliseringen, även så förvaltningens verksamheter och arbetssätt.
Möjligheterna som ny teknik ger leder till ökade krav och förväntningar på tekniska nämndens verksamhet
från medborgare, företag och andra delar av Malmö stad.
Arbetet med att genomföra fastighets- och gatukontorets digitala handlingsplan, Digital agenda, fortsätter.
Handlingsplanen utgår från Malmö stads program för det digitala Malmö och syftar till att bidra till
kommunfullmäktiges mål om den digitala utvecklingen. Som ett led i att genomföra planen har ett
digitaliseringsråd etablerats på förvaltningen. Rådets funktion är att samordna och ha den samlade
överblicken av förvaltningens digitaliseringsinitiativ samt ge stöd och vägledning till verksamheten. Detta
kommer skapa större möjligheter till prioriteringar och synergier mellan förvaltningens olika verksamheter.
I samband med att it-systemen utvecklas på förvaltningen genomförs kartläggningar av processer och
information samt arbetssätt i den berörda verksamheten. Detta för att säkerställa nytta och användbarhet
för medarbetare, medborgare och verksamheter.
Kommande satsningar på digitalisering är starkt beroende av Malmö stads digitala infrastruktur och
prioriteringar men också vilka kompetenser och resurser som finns tillgängliga på stadens centrala itfunktioner.
Kommunikation och dialog med Malmöborna
Kunskap om samt kommunikation och dialog med Malmöborna är en viktig del i tekniska nämndens
arbete. Inte minst gäller det under arbetet med genomförande av storstadspaketet och den ut- och
ombyggnad som sker på många ställen i Malmö. Kommunikation och dialog förutsätter en kännedom om
staden. Under 2022 ska till exempel samverkansmodellen, arena för intressentengagemang och
närvärldsanalys ha kommit längre i sitt färdigställande. Dessa arbeten syftar till att öka tekniska nämndens
kännedom om staden, dess invånare och användare vilket utvecklar nämndens verktyg att kommunicera
och samverka.
Den långsiktiga utvecklingen rörande stadens förtätning, mobilitetsprojekt, infrastrukturprojekt av olika
slag medför att vi behöver kommunicera syfte, konsekvenser och analyser. Detta behöver ske både som
information och dialog i återkommande kampanjer med Malmöborna rörande de störningar i
framkomlighet och liknande som kan ske. Det finns även behov av att informera och motivera
entreprenadbranschen inför kommande stora entreprenadupphandlingar.
De kommande åren kommer Malmöbon och näringslivet i Malmö verkligen märka av de förändringar
tekniska nämnden fysiskt genomför i staden. Ett helhetsperspektiv är grundläggande när Malmö växer och
en nära samverkan mellan nämnderna och med externa aktörer är avgörande för att kunna hantera stora
och komplexa utvecklingsprocesser.

Involvering och dialog behöver förflyttas från separata processer och specialprojekt till ordinarie
linjearbete och tekniska nämnden kommer därför under 2022 att integrera perspektivet i
förädlingsprocessen. Att skapa en inkluderande förädlingsprocess kräver nya arbetssätt och höjd
kunskapsnivå. Att utveckla principer och samsyn för involvering kan bli ett viktigt verktyg. Det gäller både
hos verksamheten och samarbeten med stadsbyggnadskontoret samt med stadens byggaktörer. Praktiskt
handlar det om att tydliggöra var och hur involveringsarbetet kommer in i förädlingsprocessen och hur det
påverkar både arbetssätt och resultat. Inte minst i arbetet med förtätning kan involvering och dialog med
boende och andra intressenter ha stor inverkan både på opinionen och det fysiska resultatet.
Engagemanget för tekniska nämndens verksamhet från de som lever och verkar i Malmö är stort.
Omkring 20.000 felanmälningar och 20.000 frågor och synpunkter kommer nu in varje år. Antalet frågor
har ökat varje år under lång tid och kontaktcenter kan besvara allt fler på direkt (nu cirka 50 %). Arbetet
med att öka andelen under 2022 är en viktig del i effektiviseringsarbetet. Kontakterna och dialogen genom
sociala medier ökar också. Här sker en utveckling bland annat mot att öka dialogen i dessa kanaler, och
styra kundserviceärenden till kontaktcenter. Tekniska nämndens verksamhet är ämnet för en tredjedel av
alla inkomna kommentarer och frågor i Malmö stads huvudkonton på Facebook, Twitter och Instagram.
Stadens förvaltningar ska hösten 2021 utvärdera den strategi för sociala medier som nyligen börjat
tillämpas, för att sedan sätta mål och inriktning för 2022.

För att kunna realisera den planering som beskrivits begär tekniska nämnden för år 2022 totalt 950 mnkr i
investeringsram. Det ligger i linje med den investeringsplan för nämnden som finns i kommunfullmäktiges
budget 2021 med plan för 2022-2023 då 940 mnkr angavs för år 2022.
Investeringsportföljen består av kategorierna Mobilitet, Exploatering, Storstadspaketet-infrastruktur,
Offentlig miljö samt Fastighet/Byggnader. Innehållet och begäran av ram för respektive kategori beskrivs
nedan.

Exploateringsutgifter
Investeringsvolymen speglar beredskapen för att möta behovet av planlagd och byggklar mark med
tillhörande utbyggnad av allmän platsmark. Inom kategorin planerar och iordningsställer tekniska
nämnden kvartersmark samt bygger ut allmän platsmark i kommunala och privata utbyggnadsområden.
Utifrån aktuella planer och pågående projekt har en erfarenhetsmässig bedömning gjorts av anslaget för
exploateringsutgifter åren 2022–2027. Fördelningen per år baseras på planerat genomförande enligt
aktuella projekts prognoser och tidplaner. Exploateringsutgifterna för år 2022 bedöms till 350 mnkr.
Det kommer att pågå aktiviteter i många kommunala utbyggnadsområden under perioden, både inom
planering och genomförande. Exempel på områden är Hyllie och Holma som under år 2022
prognostiserar stora utgifter. Även inom projekten Sege park, Sorgenfri, Elisedal, Trollhättan och Fortuna
hemgården prognostiseras stora utgifter under år 2022. För närvarande är utbyggnad av allmän platsmark i
de privata exploateringsområdena störst i Västra hamnen och Limhamn men det kommer även pågå stora
entreprenader inom många projekt så som Varvsstaden, Entré, Gottorp, Smedjan, Stationsparken,
Nummertolvsvägen och Tygelsjö väster.
Inom Hyllie utbyggnadsområde har det under de senaste åren byggts en stor mängd bostäder per år.
Bedömningen framöver är en fortsatt hög utbyggnadstakt med bostäder samt ett flertal kontor,
parkeringshus, förskolor, högstadieskola, Malmö International School (MIS), lokaler och mindre
verksamheter möjliggöras inom Hyllie utbyggnadsområde. Under år 2022 utvecklas projektområdena
inom Härbärget, Öster om Mässan, Söder om badhuset, Öster om parken, Badhus i Hyllie och
Högstadieskola i södra Hyllie med flera. Även utbyggnad av den allmänna platsmarken fortsätter under år
2022. Inom stadsdelsparken i Hyllie bedöms temalekplatsen färdigställas och invigas under perioden,
förlängning av Hyllie Boulevard mot Pildammsvägen fortsätter, utbyggnad av Skrivareparken, gator vid
Söder om spåren, andra delen av Badhusparken samt stödmur mot Annetorpsvägen för att möjliggöra

byggnation inom Söder om badhuset.
Planeringen och förberedande exploateringsarbeten fortsätter även inom Holmaområdet. Under
förutsättningar att detaljplanen vinner laga kraft för de Södra och Mellersta områdena, kommer
entreprenaden för byggatorna att pågå under år 2022, vilket i sin tur möjliggör byggstart av bostäder.
Inom Sege park kommer pågående entreprenad avseende projektering för iordningställandet av allmän
platsmark fortsätta även under år 2022.
I Fortuna hemgården påbörjas slutarkeologin år 2022 efter att planen vunnit laga kraft. Under
budgetperioden pågår även projektering och upphandling av byggator, cirkulationsplats vid
Sallerupsvägen, lokalgator, torg, natur och park.
I Sorgenfri färdigställs gator och torg i kvarteret Spårvägen och förberedande arbeten i kv Brännaren
möjliggör fortsatt bostadsproduktion i området. I kvarteret Smedjan projekteras allmän plats och
entreprenaden påbörjas under året.
Inom Västra hamnen är Varvsstaden ett omfattande område som kommer att utvecklas successivt under
många år framöver. Entreprenadarbetet för byggata samt anläggning av Svethallsparken som sträcker sig
från stråket i norr till Bassängkajen i söder, och en mindre park i planområdets nordvästra hörn bedöms
komma igång år 2022.
Inom utvecklingsområdet Nyhamnen kommer en mängd olika aktiviteter pågå i de olika projekten inom
Nyhamnen. I Jörgen kocksgatan och Smörkajen pågår sanering- och utredningsarbete medan
färdigställande, inklusive torg och terrass påbörjas i Carlsgatan och pågår efter hand som exploatörerna
bygger färdigt.
I Limhamn fortsätter exploateringen med flera aktiva privata fastighetsägare bland annat i Limhamns
gamla industriområde (Cementen och Gjuteriet) samt i Elinelund, öster och söder om Kalkbrottet.
Arbetet med att bygga ut samt färdigställa den allmänna platsen fortsätter under de kommande åren inom
de olika områdena. Det kommunala utbyggnadsområdet förväntas kunna möjliggöra ca 1 500 bostäder.
År 2022-2023 bedöms investeringsvolymen fortsatt ligga på 350 mnkr, år 2024-2027 bedöms
investeringsvolymen till 400 mnkr, detta på grund av ett högt bostadsbyggande och en förtätning av
staden som kräver tyngre investeringar i form av exempelvis kostnader för upprustning av kajer mm.
Exploateringsinbetalningar
Inkomstmässigt fortsätter exploateringen för kommunal mark generera inbetalningar till staden.
Kvartersmarken ger inbetalningar, genom försäljning eller årliga intäkter via tomträttsupplåtelse alternativt
intern markupplåtelse, allt eftersom områden färdigställs. Osäkerheten kring när i tiden det sker är stor
beroende på när beslut om detaljplaner sker, om de överklagas, marknadens intresse, konjunkturer, hur
förhandlingar med byggaktörer fortskrider osv.
Prognosen baseras på pågående projekt som kan möjliggöra avyttringar om 500 mnkr år 2022. Stora
inbetalningar genereras inom området Hyllie och Holma samt inom projekten Sege Park, Vintrie park,
Lockarp, Norra Hamnen, Elisedal med flera. Vidare är bedömningen att mark kan upplåtas genom
tomträttsavtal alternativt interna markavtal till ett värde som motsvarar 100 mnkr i försäljningsvärde.
Exploateringsinkomsterna bedöms sjunka något, då en förtätning av staden gör att exploatering kommer
att ske i områden där markvärdena är låga. Prognosen för planperioden är ändå offensiv och förutsätter att
en eventuell lågkonjunktur inte blir för lång i Malmö samt att efterfrågan på bostäder och
verksamhetslokaler är fortsatt god.
Utbyggnad av allmän platsmark i privata exploateringsområden finansieras till stor del av inkomster från
fastighetsägare/exploatörer. Finansieringen bestäms i ett exploateringsavtal som tecknas mellan
fastighetsägaren och Malmö stad. Inkomsterna från exploatörer bedöms uppgå till 130 mnkr för år 2022
men är beroende av utbyggnadstakten av allmän platsmark och finansieringsgraden i exploateringsavtalen.

För kategori Storstadspaketet begärs en ram på 180 mnkr för 2022. Inkomsterna bedöms uppgå till 57
mnkr för 2022.
I enlighet med Ramavtal 8 ska den i avtalet beskrivna finansieringsplanen revideras för att möta verkligt
behov och utfall. Planeringen utgår från en upprättad genomförandetidplan med syfte att hålla de
driftstarttider för elbusslinjerna som finns i överenskommelsen med staten. Planeringen för 2022 omfattar
samtliga åtta elbusslinjer avseende utredningar, förstudier samt projekteringar. Entreprenadarbeten som
planeras för 2022 berör i huvudsak Malmöexpressen (MEX) linje 8 samt linje 10.
För MEX-linje 2, som innefattar cirka femton projekt, kommer förstudier och förprojektering att delvis
pågå och delvis färdigställas. Linjen sträcker sig från Nyhamnen till Lindängen och har en planerad
busstart år 2027. Flera av terminalerna ingår i denna linje av vilka flera har starka beroenden till MEX-linje
4´s trafikstart 2024.
För MEX-linje 4, som innefattar femton projekt, kommer detaljprojektering för hela linjen att pågå. Linjen
sträcker sig från Kalkbrottet/Limhamn till Segevång och har en planerad busstart år 2024.
MEX-linje 5 omfattar sex projekt, varav kollektivtrafikbron till Varvsstaden är ett av dessa. För det
projektet kommer entreprenadarbeten påbörjas under 2022. Linjen sträcker sig från Västra Hamnen till
Rosengård/Stenkällan och har en planerad trafikstart år 2024.
För MEX-linje 8 kommer en elektrifierad kapacitetsökning att driftsättas redan 2022 med nya MEXbussar, dock delvis i provisoriska anläggningar/sträckningar. Längs MEX-linje 8 som ska trafikera
Lindängen–Västra Hamnen kommer entreprenadarbeten på Davidshallsgatan att färdigställas under 2022.
I övrigt kommer förstudier/förprojektering att pågå. MEX-linje 8 är uppdelad i 10 projekt och har enligt
Ramavtal 8 en planerad busstart år 2025.
För mini MEX-linje 10 som är uppdelad i elva projekt, varav de allra flesta ingår i olika
exploateringsprojekt kommer det under 2022 att pågå förstudier/förprojekteringar samt
detaljprojekteringar. Mini MEX-linje 10 kommer att trafikera Malmö C–IKEA Hubbhult och har en
planerad busstart år 2029 men redan 2022 kommer linje 10 att börja trafikera gamla linje 8s västra ben
som en följd av att linje 8 görs om till MEX-linje.
På delar av sträckningarna för elbusslinjerna L-3, L-6, L-9 kommer busshållplatsombyggnader och
framkomlighetsåtgärder att planeras under 2021 och genomföras under 2022-23. Vissa projekt längs
linjerna ingår i exploateringsprojekt och de ligger längre fram i tiden. Samtliga linjer har busstart 2027 eller
senare.
I planperioden 2023-2027 kommer även de flesta projekten ha passerat utredningsfasen och
genomförandefasen är pågående i olika omfattning och till vissa delar färdigställd.

I kategori Mobilitet ingår hela stadens trafiksystem, med utveckling av alla trafikslag på både på kort och
lång sikt. Trygghet, trafiksäkerhet och tillgänglighet ingår i planeringen och genomförande av ett hållbart
trafiksystem i Malmö.
I kategori Mobilitet begärs en investeringsram på 48 mnkr för år 2022.
Kollektivtrafik
Arbetet med objektsgodkännandet Fram för buss från 2019 fortsätter under 2022, då perioden tar slut.
Nytt objektsgodkännande ska tas fram nästa år (2023-2025).
Hållplatsombyggnader kommer genomföras med tillgänglighetsanpassningar av hållplatser i samband med
beläggningsarbete, omfattar ca 10-20 stycken per år.

Planen är att under gällande period 2023-2025 göra hållplatsombyggnad för linje 35 som får ändrad
linjesträckning, det ska då byggas nya hållplatslägen som ska ersätta Kvarnby och Vårbo.
Cykel
Under 2022 kommer Bellevuestråket att realiseras. Stråket är fortsättningen av den cykelbana som byggts
färdig längs Tessins väg. Kostnaden för genomförande delas upp för både 2021 och 2022. För 2022 utgör
Bellevuestråket 17,6 mnkr av kategorins 48 mnkr.
Objektsgodkännande för cykelparkering gäller till och med 2022 och under det året påbörjas arbetet med
ett nytt objektsgodkännande som avser perioden 2023-2025.
Under 2022 påbörjas genomförande av mindre åtgärder som del av processen att bygga ett
supercykelstråk. Åtgärder, kostnader och tidplan samt objektsgodkännande arbetas fram under hösten
2021.
Gång
Arbetet med hastighetssäkring av övergångsställen och trafiktrygghet kommer fortsätta. I samband med
åtgärderna i storstadspaketet kommer ett stort antal farthinder utmed busslinjerna ses över.
Objektsgodkännande för trafiksäkerhet gäller till och med 2022 och under det året påbörjas arbetet med
ett nytt objektsgodkännande för perioden 2023-2025.
Arbetet med enkelt avhjälpta hinder fortsätter i enlighet med åtgärdsplanen. Övergångsställen ska anpassas
för funktionshindrade och äldre samtidigt som höga kantstenar tas bort. Objektsgodkännande för enkelt
avhjälpta hinder gäller till och med 2022 och under det året påbörjas arbetet med ett nytt
objektsgodkännande för perioden 2023-2025.
Trafiktrygghet
Uppdraget att systematisera arbetet med trafiktrygghet pågår under 2021 och under 2022 kommer en
investeringsplan tas fram och presenteras som ett objektsgodkännande.

För kategorin begärs en ram på 232 mnkr för år 2022. Kategorins investeringar handlar om att
vidareutveckla och förädla den befintliga stadsmiljön samt att reinvestera för att återställa uttjänta
anläggningars ursprungliga status och funktion.
I arbetet med en förbättrad infrastruktur ingår vistelsekvalitet i gaturummet. Men anledning av detta
önskar tekniska nämnden utökat budgetutrymme fram till 2030 för kompletterande gestaltningsåtgärder i
storstadspaketets sträckning. Tekniska nämnden vill skapa en bättre upplevelse när storstadspaketet
inplaceras i stadsmiljön. Det handlar till stor del om mindre åtgärder i befintlig stad, inte nyanläggningar.
Åtgärderna planeras att genomföras samtidigt som storstadspaketet.
Parker och grönområden
Arbetet med stadsmiljöutveckling knyter an till tekniska nämndens grunduppdrag som det uttrycks i
reglementet, bland annat genom utformning av det offentliga rummet för att skapa förutsättningar för
stadens sociala hållbarhet. Genom att involvera stadens användare i planeringen och utformningen av det
offentliga rummet skapas det förutsättningar för ett stadsliv präglat av tillgänglighet och inkludering vilket
stärker den sociala hållbarheten i staden. Tekniska nämnden ska tillgodose en god stadsmiljö och en
förstärkt Malmöidentitet.
För att förbättra upplevelsen av Ribersborgsstranden kommer en entrénod och mötesplats byggas vid
Kallbadhuset på Ribersborg. En mötesplats som samlar funktioner och aktiviteter så att ankomsten till
och upplevelsen av Ribersborgstranden förbättras. Projektet vill stärka Ribersborgsstranden som
mötesplats och stärka Malmös identitet som kuststad.

Folkets Park är en av Malmös äldsta allmänna parker och ett mycket populärt besöksmål. En rad
förändringar av parken har realiserats. Under 2022 kommer planeringen av en ny entré genomföras.
I Pildammsparken fortsätter arbetet med Poppeludden genom att ett konstverk kommer att placeras i
hjärtat av platsen. Ett nytt konstverk bidrar till att höja platsens attraktivitet och även manifestera
Poppeluddens stärkta betydelse som en mötesplats i Pildammsparken.
Ögårdsparken, en av Malmös största parker, ligger mellan Herrgården och Almgården. Det finns ett stort
behov av att se över parkens funktioner, utformning och innehåll då dess ca 175 000 kvm har stor
potential att bli en park med höga kvaliteter för malmöbor och besökare parallellt med bidragande
ekosystemtjänster och en hög biologisk mångfald. En långsiktig utveckling av Ögårdsparken kommer
därför att påbörjas.
I Lindängelund pågår arbetet med att ta fram en ny detaljplan och miljöutredning för att utreda hur
området kan utvecklas som rekreationsområde framöver. Utbyggnaden föreslås ske i fem etapper fram
tom år 2030. Därefter fortsätter arbetet med att färdigställa området i sin helhet, bl a anläggandet av åsen.
Arbetet med att utveckla Malmös lekplatser kommer att fortsätta bland annat genom att påbörja
byggnationen av en tillgänglig och inkluderande temalekplats i Rörsjöparken
Det löpande arbetet med trädplantering och vitalisering av befintligt bestånd kommer att fortsätta.
Torg och gator
På Södra Förstadsgatan, mellan Drottninggatan och Triangeln, kommer mindre åtgärder som
trädplanteringar, kompletteringar av belysning och nya sittplatser att genomföras.
Projektering av Friisgatan planeras påbörjas under 2022. Syftet med en ombyggnation är att skapa ett
tydligare och mer attraktivt stråk mellan Triangelns station och Folkets park. Målet är att göra gatan
grönare, bättre för gångtrafikanter och cyklister och att förbättra förutsättningarna för ett rikt stadsliv med
mötesplatser, uteserveringar och kulturinslag.
Nya aktiva mötesplatser planeras och det finns konkreta planer på en hinderbana där plats ännu ej är
bestämd. Finns utrymme inom budget kommer även en basketplan att upprustas och kompletteras med
något gymredskap i närheten av Dalaplan.
Underhåll
År 2011 togs en modell fram för att komma tillrätta med det eftersatta underhållet inom områdena bro,
kaj och gata. Uppföljande beläggningsinventeringar och framskrivningar har visat på ett fortsatt stort
behov av reinvesteringar i beläggningsunderhållet och bedömningen är att budgeten för reinvesteringar
behöver öka för att inte ackumulera underhåll. Arbetet med att åtgärda broar med begränsad bärighet
fortsätter. Det gäller de broar som inte klarar så kallade dispenstransporter för extra långa och övertunga
specialfordon, något som är vanligt förekommande i och med förtätningen av staden. Arbetet samordnas
med Storstadspaketets olika delprojekt. Utredning för att anpassa broar till den nya bärighetsklassen BK4
påbörjas. Bärighetsklassen innebär att fordon med totalvikt upp till 74 ton kan förekomma till skillnad mot
dagens tyngsta klass tillåter fordon upp till 64 ton. Transportstyrelsen har infört denna nya klass senaste
året.
De senaste åren har arbete med inventering och underhållsplanering genomförts inom en rad
verksamheter inom förvaltningen, för att anpassa underhållsarbetet till nya förutsättningar och behov.
Arbetet leder till långsiktiga reinvesteringsplaner inom dessa områden och särskilda budgetäskanden görs
för respektive verksamhetsområde. Arbetet med att ta fram underhållsplaner fortgår löpande och fler
områden och anläggningar har ett förändrat underhållsbehov i och med att staden växer. Upprustning av
kanalens slänter och glaciser har påbörjats och fortsätter de kommande åren. Skador i konstruktionen har
inventerats och behovet av reinvesteringar kommer att speglas i budgetäskanden under flera år framåt.
Uppkomna skador måste åtgärdas i tid för att dessa inte ska bli för omfattande.

Förberedelser inför uppgrundning av Södra Varvsbassängen pågår och under 2022 väntas processen med
vattendom vara klar. Arbetet med uppgrundning beräknas genomföras under 2023. Vid en uppgrundning
kapslas de giftiga bottensedimenten in och bottenfaunans förutsättningar förbättras.
Flera vattenområden som sköts utanför den kommersiella hamnen är i behov av muddring. Fastighetsoch gatukontoret arbetar med att inventera behovet och planerar att återkomma med mer detaljer i arbetet
med nämndsbudget 2022.
Under 2022 kommer en förstudie att startas för att utreda förutsättningarna för en utbyggnad av
Limhamns småbåtshamn. Det finns ett stor efterfrågan av nya båtplatser i staden.

För kategori Fastighet/byggnad begärs en ram på 143 mnkr för år 2022. Kategorin avser investeringar i
fastigheter och byggnader samt fastighetsförvärv av strategiskt viktiga markområden för Malmö stad, men
även till exploateringsprojekt.
Fastighetsförvärv
I takt med att staden växer och förtätas ökar också behoven av kommunal mark för att möjliggöra
ytterligare utbyggnader av staden. Därutöver finns behov av att förvärva mark för att täcka bland annat
behoven av skolor och förskolor. Marknaden för denna typ av fastigheter bevakas aktivt så att möjliga
förvärv kan identifieras. Budgeten uppgår till 60 mnkr för dessa förvärv. Förutom de strategiska
fastighetsförvärven sker även förvärv inom exploateringsprojekt. 2022 budgeteras 27 mnkr för detta.
VA Almåsa fritidsby
För att möta lagkrav gällande skydd för miljö och hälsa påbörjades under 2020 arbetet med en anslutning
till kommunalt vatten och avlopp på koloniområdet Almåsa fritidsby. Projektet utföras i tre etapper med
en etapp per lågsäsong och beräknas slutföras under 2022. 10 mnkr av projektets totala 40 mnkr beräknas
upparbetas under 2022. Avtal har tecknats med föreningen som finansierar nämndens kostnader för
avskrivning och ränta.
Sibbarp trädgårdskolonier
Som en konsekvens av att Östervärns station byggs ut behövs utrymmet där Lundavägens koloniområde
idag ligger. Detta projekt syftar till att iordningsställa det ersättningsområde som kommer att bli Sibbarps
trädgårdskolonier (tidigare Flygfyrens koloniområde).
Mindre investeringar i fastighetsbeståndet
Tekniska nämnden har fått årliga ramanslag på 15 mnkr för mindre åtgärder i fastighetsbeståndet. Dessa
anslag används främst för att effektivt kunna agera som fastighetsägare och förvaltare av markreserven när
det uppstår behov av mindre investeringar inom befintliga fastigheter. Återkommande investeringar på
delar av befintliga anläggningar, sk komponentinvesteringar, har en separat årlig budgetram på 9 mnkr. Då
båda dessa ramar legat på samma nivå de senaste åren räknas dessa upp så kommande investeringar kan
genomföras.
Övriga mindre investeringar
Tillbyggnaden av Slottsträdgårdens kafé flyttades fram ett år och beräknas slutföras våren 2022. För att
möta behov och önskemål om nya offentliga toaletter är ambitionen att bygga tre toaletter per år runt om i
staden. På Katrinetorp uppfylls i dagsläget inte kraven på befintlig avloppsanläggning och en ny anslutning
till kommunalt avlopp planeras.

Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•
•

Vilka förändringar som innebär ökade kostnader eller lägre intäkter kommer att påverka
nämndens verksamhet 2022? Vilken effekt får detta på nämndens behov av kommunbidrag?
Vilka förändringar pågår eller planeras inom nämndens verksamhet som innebär minskade
kostnader eller högre intäkter? Vilken effekt får detta på nämndens behov av kommunbidrag?
Vilka ekonomiska effekter kan uppnås till följd av förändrat arbetssätt / samarbete med andra på
kort och lång sikt?

Förändrade redovisningsprinciper för tekniska nämndens verksamhet.
Logiken i budgetering och redovisning av exploateringsverksamheten ska förändras. Detta gäller på både
stadens mark och vid anläggning av gator och allmänplats på extern fastighetsägares bekostnad.
Konsekvensen blir att finansiering av kapitalkostnaderna för anlagd allmän platsmark måste ske genom
ökat kommunbidrag.
Investeringar i anläggning av allmän platsmark leder till ökade driftkostnader för avskrivningar, intern
ränta, skötsel och underhåll. Dessa har hittills till stor del kunnat finansieras i budgeten genom
periodisering av inkomster erlagda som gatukostnadsersätttning från externa fastighetsägare eller som del i
köpeskillingen vid försäljning av kommunägd tomtmark.
En gatukostnadsersättning från extern markägare för anläggning av allmän platsmark följer
överenskommelsen mellan parterna i upprättat exploateringsavtal. Avtalet tecknas i samband med beslut
om detaljplan. På motsvarande sätt har avsättning av en del av köpeskillingen för kommunägd byggklar
tomtmark, skett för att täcka periodiserade kapitalkostnader för anläggning av allmän platsmark.
Stadskontorets direktiv är att de förändrade redovisningsprinciper som tagits fram av Rådet för kommunal
redovisning gäller från och med 2022 för tekniska nämnden. Det leder till att de ekonomiska
förutsättningarna i vissa delar förändras för nämnden, vilket i sin tur även påverkar Malmö stads ekonomi.
Tidigare reserverade gatukostnadsersättningar och del av köpeskillingar om ca 2 miljarder, som har avsatts
och matchat nämndens ökade kapitalkostnader för anläggning av allmän platsmark, ska upplösas i
balansräkningen. Detta innebär en kraftig ökning av skattefinansieringen/kommunbidraget till nämnden
för täckning av kapitalkostnader för både avslutade och kommande investeringar i stadens offentliga rum.
Engångseffekten uppskattas just nu till 55 mnkr i budget 2022 men det krävs också en kraftig höjning av
kommunstyrelsens anslag för driftkompensation för investeringar årligen.
Investeringskalkyl, investeringsanslag samt objektsgodkännanden för exploateringsprojekt har enligt
tidigare regelverk innefattat utgifter för rivning av eventuella byggnader och anläggningar, sanering av
marken samt utgifter för detaljplaneprocessen och planavgifter. Dessa utgifter ska numera betraktas som
driftkostnader och inte ingå i investeringarna, vilket påverkar fördelningen mellan kommunbidrag och
investeringsanslag i tekniska nämndens budget.

Förändringar som förbättrar stadens ekonomi och försämrar tekniska nämndens

I anvisningarna för budgetskrivelsen står att ”nämnderna ska bidra till att minska nettokostnaderna på
sikt”. Ett exempel på detta är friköpen av äldre tomträtter som förbättrar stadens ekonomidåbåde
köpeskilling och realisationsvinst tillfaller kommunstyrelsen och finansförvaltningen och medför en
väsentlig ökning av stadens likviditet och därmed minskat behov av upplåning. Eftersom tekniska
nämnden inte får kompensation från kommunstyrelsen för bortfallande befintliga avgälder och arrenden
vid försäljning av anläggningstillgångar, försämrar dessa försäljningar tekniska nämndens årliga intäkter
och begränsar möjligheterna att öka framtida intäkter för nämnden.
Under 2020 och de sju första månaderna 2021 har tekniska nämnden, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige beslutat om friköp av äldre tomträtter till en sammanlagd köpeskilling på ca 1,1
miljarder med en reavinst på cirka 1 miljard som minskat stadens behov av upplåning. Bortfallande årliga
befintliga avgälder och arrenden för dessa uppgår till cirka 10 mnkr, avgäldsregleringar hade ökat dem till
22mkr. Nämnden anser att detta borde regleras kontinuerligt på samma sätt som avrop för
driftkonsekvenser för genomförda investeringar.
Riktlinjer för ekonomisk styrning- reglerna för objektsgodkännanden bör ses över
Tekniska nämnden gör bedömningen att det finns anledning att se över och uppdatera stadens
beslutsprocess kring objektsgodkännanden.
Objektsgodkännande, det vill säga beslut inför nämnds påbörjande av ett investeringsobjekt infördes i
staden för många år sedan i syfte att styra likviditeten. Beloppsgränserna på 15 resp 50 mnkr för beslut i
kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige har varit oförändrade sedan dess. Inledningsvis utgick
godkännandet från nettoutgiften men detta har ändrats till brutto.
Inför 2022 bör uppmärksammas att investeringskategorin som ett exempel ”Storstadspaketetinfrastruktur”, som beräknats till ca 4 miljarder varav staten ska finansiera ca 2 mdkr, de närmaste åren
uppskattas ge upphov till att ett sjuttiotal objektsgodkännanden ska tas fram för beslut, till tekniska
nämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Därtill kommer objektsgodkännanden för andra
kategorier. För säkrare kalkyler i investeringsprojekt med en genomförandetid på 5-10 år, bör tidpunkten
för när ett projekt ”påbörjas” diskuteras. Det finns behov av att göra förstudier, förprojektering och
projektering innan man kan göra en säker investeringskalkyl. Avvikelser (i nuläget 10% av bruttoutgiften)
skulle kunna hanteras genom beslut i samband med ordinarie budgetuppföljning i stället för särskilda
ärenden till kommunfullmäktige.
Från och med 2022 ökar även de årliga intäkterna, som en följd av dessa redovisningsprinciper, då
gatukostnadsersättningar ska gå direkt ut i resultatet. Detta regleras i en särskild ekonomisk ram för
exploatering som även omfattar det som tidigare benämnts ”exploateringsvinster”.
Investeringskalkyl, investeringsanslag samt objektsgodkännanden för exploateringsprojekt har enligt
tidigare regelverk innefattat utgifter för rivning av ev. byggnader och anläggningar, sanering av marken
samt utgifter för detaljplaneprocessen och planavgifter. Dessa utgifter ska numera betraktas som
driftkostnader och inte ingå i investeringarna, vilket påverkar fördelningen mellan kommunbidrag och
investeringsanslag i tekniska nämndens budget. Det som hittills benämnts ”Exploateringsvinst” är nettot
mellan erlagd köpeskilling och nedlagda utgifter för tomtmarkens andel av exploateringsområdets utgifter
för tomtmark och allmän platsmark. Detta netto, som indirekt bidrar till finansiering av kommunens
utgifter för utbyggnad av kommunal service för områdets invånare, kommer att bli högre när en del av
investeringskalkylens inkomster och utgifter omvandlas till driftsintäkter och driftkostnader i
resultaträkningen.
Struktur för samordning av större arrangemang
Kommunstyrelsen har gett stadskontoret uppdraget att inrätta en struktur för samordning av större
arrangemang ochinför 2022 fördela budgetramarna mellan berörda förvaltningar.
Den utökade budget som efterfrågas för att kunna stödja, rekrytera och/eller genomföra dessa
störrearrangemang uppskattas tilltotalt 16mnkr för tekniska nämnden:

- Skateboardevenemang 5,5 mnkr,
- Rekrytering av musikfestivaler och större konserter samt förstärkning av festivalyta 7,5 mnkr,
- Vinterevenemang i Malmö 2 mnkr,
-Kommunikations- och samordningsresurser 1 mnkr.
Utvecklingsfastigheter
Särskilda hyresfastigheter som också kallats utvecklingsfastigheter är fastigheter som förvaltas av tekniska
nämnden i väntan på framtida exploatering. I vissa fall finns det hyresgäster i byggnaderna som kan
generera intäkter men ibland kan byggnaderna stå helt tomma. Driftkostnader i form av el, värme, skötsel,
bevakning etcetera som uppstår avropas årligen från kommunstyrelsen.
För året 2022 begär tekniska nämnden 5,3 mnkr för dessa fastigheter. Äskandet gäller fastigheterna Sege
Park, där övergången till byggherrar har blivit förskjuten i tiden, Forskaren 2 i väntan på rivning och
kanske även Sjöormen samt Brännaren 8.

I bokslutet 2021 kommer de gatukostnadsersättningar som är avsatta, antingen via köpeskillingar eller via
fakturering till privat exploatör, att föras om till eget kapital (cirka 900 mnkr) till följd av nya
redovisningsregler. Även gatukostnadsersättningar som inte bara är avsatta utan även aktiverade och som
löses upp i takt med avskrivningarna kommer att föras om till eget kapital (ca 1 100 mnkr). Den
sistnämnda omföringen till eget kapital innebär att tekniska nämndens kapitalkostnaderkommer att öka
2022.Den positiva effekten upplösningen av gatukostnadsersättningarna har haft påresultatet kommer inte
tillgodoräknas nämndens årliga driftsresultat 2022 och framåt.
Denna engångseffekt uppgår till 55 mnkr och kräver en kommunbidragsjustering inför budget 2022.
De gatukostnadsersättningar som ännu inte är aktiverade, utan endast avsatta, ger den effekten att tekniska
nämnden under kommande år kommer behöva större anslag till förfogande för avrop av
driftkonsekvenser. Se mer om detta under rubriken Begäran om investeringsram nedan.

Till följd av de förändrade redovisningsreglerna som beskrivs inledningsvis föreslås en ny ram,
Resultatram för exploatering. Vi har i dagsläget ramen Exploateringsvinster som inkluderar köpeskilling,
gatukostnadsersättning och anskaffningskostnader för kvartersmark. Inför det nya budgetåret föreslås den
utvidgas till att inkludera även inbetalningar från privata exploatörer samt sanering, rivning och
detaljplanskostnader som är direkt knutna till exploatering. Resultatram för exploatering redogör därmed
inte bara för redovisade exploateringsvinster utan för nettoresultatet för exploateringsverksamheten, det
vill säga alla exploateringsposter förutom investeringsutgifterna. Förutom dessa driftsredovisade intäkter
och kostnader finns även investeringsutgifter om 350-400 mnkr årligen som avser värdehöjande
investeringar och som fortfarande ligger kvar på balansräkningen.
I ovan tabell är köpeskillingar och gatukostnadsersättningar från privat exploatör bedömda utifrån
pågående och planerade exploateringsprojekt. Även kostnader för sanering, rivning och detaljplaner är
enligt en bedömning som är gjord utifrån projektplaner. Budget för exploateringsvinster uppgår år 2021
till 270 mnkr. Ökningen med 85 mnkr till 355 mnkr för resultatramen ovan täcker in behovet av ökat
kommunbidrag till följd av kapitalkostnader som uppstår då gatukostnadsersättningar inte längre får
aktiveras, 55 mnkr, samt till följd av högre sanerings-, rivnings- och detaljplanekostnader inom
projektverksamheten, 30 mnkr (från 40 till 70 mnkr). Justeringsposten på -170 mnkr gör att resultatkravet
på tekniska nämnden endast ökas med nyss nämnda två poster, trots nya redovisningsregler som innebär
större intäkter vid exploatering än tidigare.

Kostnader för sanering, rivning och planavgift ska enligt nu gällande normgivning och
redovisningsprinciper redovisas på driften som en resultatpåverkande kostnad. Ovan tabell omfattar
begärd ram för dessa kostnader avseende investeringsprojekt som inte ingår i exploateringskategorin. För
exploateringsprojekt innefattas detta, enligt förslag, inom Resultatram för exploatering.
I tabell ovan avseende saneringskostnader ingår sanering som sker inom ramen för storstadspaketetinfrastruktur. Utgångspunkten har varit att se vilket år de olika projekten bedöms få ett beslut om
objektsgodkännande. Sedan har saneringskostnaden uppskattats till 10% av den totala
entreprenadkostnaden. En intäkt har räknats med i form av statligt bidrag som uppgår till ca 50% av
upparbetad kostnad. Flertalet projekt planeras med objektsgodkännande år 2022-2023, därav den högre
begärda ramen dessa år.
Begäran om utökat utrymme i anslag till förfogande hos kommunstyrelsen på grund av minskade
intäkter till följd av friköp av tomträtter och försäljning av anläggningstillgångar
Vid friköp av äldre tomträtter och försäljning av anläggningstillgångar tillfaller köpeskillingen och
realisationsvinsten kommunstyrelsen. Stadens likviditet ökar och behovet av upplåning minskar. För
tekniska nämnden däremot leder detta till en utebliven intäkt i form av avgälder och arrenden. Avgälden

uppdateras med viss periodicitet, vanligtvis vart 10 år och friköp sker ofta inför en avgäldsreglering.
Kommunstyrelsen medger i dagsläget inte någon justering av kommunbidraget för detta intäktsbortfall
utan det måste täckas upp på annat sätt i nämndens budget.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att inkludera de direkta konsekvenserna av försäljning av
tomträtter och anläggningstillgångar i Tekniska nämndens avrop för driftkompensation till följd av
aktiverade investeringar. Nytillkomna tomträtter och medföljande ökade intäkter räknas för närvarande
bort från vårt årliga avrop men hänsyn tas inte till intäktsbortfallet på grund av friköp.
De uteblivna avgälderna uppgår till 5,3 mnkr för året 2020. För 2021 uppgår de i slutet av juli till 3,6 mnkr
reglerade med ytterligare 860 tnkr beslutade och fakturerade, och vi begär totalt 9,8 mnkr i kompensation i
form av utökat kommunbidrag. Detta återfinns som en post i tabellen under avsnittet ”Beskrivning av
driftkonsekvenser avseende investeringar 2022 samt plan för 2023-2027”.
De indirekta konsekvenserna i form av utebliven avgäldsreglering begär tekniska nämnden inte avrop för
däremot. De friköpta tomträtterna 2020 kalkylerats ha inneburit årliga avgälder på ytterligare 15 mnkr.

I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2022 med plan för 2023-2027.

Vid beräkningar av framtida driftkonsekvenser, för vilka tekniska nämnden kommer att avropa från
kommunstyrelsens anslag till förfogande, har hänsyn tagits till förändrade redovisningsregler kring
aktivering av gatukostnadsersättning. Denna förändring leder till högre kapitalkostnader vilket förklarar de
högre beloppen kommande år jämfört med tidigare år. Den för resultatet positiva effekt en aktivering av

avsatt gatukostnadsersättning medför, ingår därmed inte i ovan tabell då de behandlas inom den nya
exploateringsramen. Fortsatt gäller dock att investeringsbidrag får aktiveras, vilket innebär att bland annat
bidrag från staten genererar en positiv effekt för kapitalkostnaderna. Hänsyn är tagen till detta i de
beräkningar som är gjorda för ovan tabell där nettoeffekten är upptagen.
Friköp av tomträtter, försäljning av anläggningstillgång har tagits med i tabellen i enlighet med tidigare
beskrivningar i detta dokument. År 2022 bedöms avropet bli extra högt, då det avser friköp och
försäljningar avseende två år.
År 2022 uppgår behovet av avrop för driftkonsekvenser till 26,5 mnkr för att åren därefter öka markant.
Detta beror på att större exploateringsprojekt såsom Sege park, Holma och ett antal större projekt i Hyllie
kommer att färdigställas. Projekten inom Storstadspaketet-infrastruktur bidrar också till den ökade
prognosen år 2024 och framåt.

Budgetskrivelse 2022

Utgifter och inkomster ska framförallt följa kassaflödet

Tekniska nämnden - fastighets- och gatukontor
INVESTERINGSRAM
Investeringstyp

Bruttoutgift(Tkr)
2022

2023

2024

2025

2026

2027

31 000

40 000

46 000

38 000

Mobilitet
Beslutade investeringar

31 500

2 000

Planerade investeringar

16 500

24 000

Offentlig miljö
Beslutade investeringar

155 000

58 000

33 000

32 000

32 000

32 000

Planerade investeringar

81 000

194 000

203 000

191 000

183 000

163 000

Beslutade investeringar

350 000

330 000

315 000

193 000

100 000

3 000

Planerade investeringar

0

20 000

85 000

207 000

300 000

397 000

Exploatering

Storstadspaketet-infrastruktur
Beslutade investeringar

57 000

57 000

48 000

17 000

Planerade investeringar

123 000

353 000

622 000

495 000

870 000

358 000

Beslutade investeringar

80 000

76 000

76 000

76 000

76 000

76 000

Planerade investeringar

63 000

34 000

24 000

20 000

16 000

16 000

24 000

Fastigheter/byggnader

Summa bruttoutgifter (balansräkning)

957 000

1 148 000

1 437 000

1 271 000

1 623 000

1 107 000

- varav beslutade investeringar

636 500

491 000

440 000

286 000

176 000

103 000

- varav planerade investeringar

267 500

609 000

949 000

937 000

1 399 000

956 000

- varav komponentinvesteringar

53 000

48 000

48 000

48 000

48 000

48 000

57 000

125 000

215 000

180 000

290 000

120 000

0

0

0

0

0

0

57 000

125 000

215 000

180 000

290 000

120 000

2024

2025

2026

2027

1 500

600

1 000

5 300

5 500

8 000

5 300

36 900

24 600

21 700

10 300

8 300

12 800

30 200

14 200

7 300

Inkomster balansräkning
Storstadspaketet (statligt investeringsbidrag)
Enligt betalplan/utfall

Inkomster övriga investeringstyper

Summa inkomster

DRIFTKONSEKVENSER (resultaträkning)
Investeringstyp

Driftkonsekvens (Tkr netto)
2022

2023

2 300

1 900

Mobilitet
Beslutade investeringar
Planerade investeringar

500

500
1 800

Offentlig miljö
Beslutade investeringar

5 400

Planerade investeringar

6 100

Exploatering
Beslutade investeringar

11 000

Planerade investeringar

200

Storstadspaketet-infrastruktur
Beslutade investeringar

900

Planerade investeringar

1 000

1 000

10 700

2 600
24 800

8 900

18 600

800

700

700

700

700

700

4 200

3 900

3 900

3 900

3 900

3 900

700

600

600

600

600

600

9 800

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Fastigheter/byggnader
Beslutade investeringar
Planerade investeringar
Komponentinvesteringar
Avskrivning
Räntekostnad
Friköp av tomträtt, försäljning av anläggningstillgång
Summa driftkonsekvenser

36 300

57 600

67 700

93 000

52 100

51 500

- varav beslutade investeringar

25 300

50 100

32 400

26 900

16 000

13 500

- varav planerade investeringar

11 000

7 500

35 300

66 100

36 100

38 000

Bilaga 2 till Budgetskrivelse 2022 TN/FGK
Bortfall befintliga avgälder t f a friköp av tomträtter 2020--2021-07
2021-08-20

Beslutade och verkställda friköp1 januari 2020 till 31 december 2020
Fastighetsbeteckning
Basketbollen 11

Köpeskilling

Bortfall årlig avgäld

473 000

13 280

Bonden 11

565 000

194

Bragden 7

9 898 000

132 726

Byggmästaren 12

778 050

22 704

Diligensen 8

924 950

27 748

Ekvik 8

419 900

12 616

6 240 000

86 400

444 000

12 500

Fyndigheten 2

13 508 000

237 732

Grävlingen 30

1 299 350

29 670

Finngrundet 5
Fotbollen 3

Hyrvagnen 11

872 300

20 936

24 408 000

3 500

Jylland 3

9 699 000

172 480

Jylland 4

8 344 000

1 254

Jylland 6

8 702 000

1 252

Kanslern 2

25 125 000

3 732

Kanslern 4

34 363 000

7 036

722 800

17 348

Hälsingör 6

Konduktören 7
Korsör 1

43 430 000

824 000

Körkarlen 10

535 000

236

Körkarlen 7

596 000

17 608

Körkarlen 9

601 000

17 726

Mandelnöten 7

836 550

23 166

Mandelriskan 5

1 280 500

190

Mandelriskan 6

1 353 300

230

Marskalken 6

12 126 000

1 578

Måbäret 7

1 151 150

130

Nyponet 10

1 308 450

32 506

Nöten 7

1 062 750

31 883

833 950

25 018

Ormbäret 2
Oxievång 1, 4, 5

53 958 000

987 409

Palmnöten 17

905 450

27 164

Paranöten 7

803 400

25 116

Parkchampinjonen 27
Ramen 9-12
Randers 1 och 2

772 850

23 186

109 650 000

1 762 680

51 664 000

7 496

2 588 000

32 825

Ribe 6

32 800 000

4 700

Rosenborg 1 - 2

38 617 000

4 984

Roskilde 4

24 500 000

3 220

Rönneholm 1

24 944 000

3 960

Själland 1

57 482 000

7 506

566 800

18 388

Repet 4

Skruvstycket 1

Skördemannen 26

527 150

15 814

Släggan 1

543 400

17 686

Smultronet 4

1 007 500

30 226

Snipan 3

805 350

24 648

Snömolnet 4

574 600

19 168

Stambäret 5

833 950

25 018

Stenmurklan 10

1 343 550

224

Stenmurklan 16

1 318 850

210

Stenmurklan 6

1 288 950

194

Stenmurklan 9

1 288 950

194

421 000

15 562

Stjärnvalvet 9
Stormseglet 3

603 000

22 288

Stråken 27

1 718 600

264

Styrkan 1

3 861 000

67 980

Sumpviolen 5

536 000

13 612

7 793 000

159 390

Toppseglet 1

668 000

19 754

Trevnaden 3

5 053 000

1 024

617 000

20 826

Tapperheten 5

Tygbommen 3
Viborg 1, Spetsen 1
Vitmossan 9
Vätet 7
Åkervindan 1
Totalt 2020

55 784 000

8 190

924 950

29 758

6 918 000

133 660

594 000

230

706 176 300

5 311 933

Beslutade och verkställda friköp 1 januari 2021 till 31 juli
Fastighetsbeteckning

Köpeskilling

Bortfall årlig avgäld

Ambulten 1

598 650

16 906

Banmästaren 5

797 550

16 366

Berganden 3

657 800

21 470

Betula 21

525 000

11 888

Björkkremlan 8

951 600

22 706

1 061 450

23 662

853 450

20 482

Björnmossan 20

853 450

20 482

Björnmossan 27

1 005 550

24 134

Bladmossan 4

893 750

21 450

Blockflöjten 11

469 000

13 728

Blodriskan 6

1 244 100

170

Blodriskan 7

Björnbäret 1
Björnmossan 17

1 250 600

174

Blåsbälgen 23

516 750

13 478

Blåsbälgen 36

545 350

13 072

Cirkelpassaren 2

394 550

9 418

Dalmossen 2

500 500

14 976

Diligensen 2

928 850

27 866

Dimmolnet 2

601 900

20 046

Ekvik 8

419 900

12 616

Falster 2

13 650 000

1 590

Falster 4

15 148 000

1 770

Falster 5

14 336 000

1 754

Fatet 7

663 000

14 992

Fisktärnan 2

700 050

21 002

Fjällbäret 2

919 750

16 186

Fjällbäret 5

918 450

16 174

1 004 900

84

Fotbollen 3

444 000

16 342

Fågelbäret 11

992 550

80

Fågelbäret 18

918 450

58

Fågelbäret 20

911 950

56

Fågelbäret 8

988 650

80

Fjällskivlingen 4

Fågelbäret 9

991 250

80

Fårtickan 4

1 305 850

204

Fårtickan 7

1 311 050

206

Glansnävan 2

835 250

19 384

Grävlingen 23

1 296 750

29 624

Hackan 1

34 142 000

68 874

Hagelmolnet 7

746 200

23 614

Hasselnöten 20

878 150

24 336

Hjortronet 15

999 700

24 004

Hyrvagnen 24

872 300

21 236

Hyrvagnen 26

872 300

21 236

Hyrvagnen 34

849 550

20 390

Hyrvagnen 48

683 150

17 362

Höstmolnet 2

715 000

18 526

Höstmusseronen 10

778 700

21 412

Höstmusseronen 5

778 700

21 412

Instrumentbrädan 5

773 500

19 344

Isbjörnen 12

1 227 200

160

Jordgubben 11

1 287 650

32 020

Jordgubben 16

1 311 050

32 584

Jordgubben 21

1 255 800

31 540

Jordgubben 7

1 246 700

31 006

Jordnöten 14

849 550

26 462

Jordnöten 14

882 050

26 462

Kallan 1

17 689 000

4 020

Kastanjen 4

10 300 000

104 112

Kattbjörnen 10

705 250

17 630

Kattbjörnen 3

705 900

17 642

Kilvalvet 8

404 000

14 938

Klarbäret 19

910 000

56

Klotet 17

730 600

18 532

Kokosnöten 13

1 051 050

23 564

Kokosnöten 19

958 100

26 540

Kokosnöten 21

978 250

29 348

Kokosnöten 5

845 650

25 234

Konduktören 2

562 000

15 148

Kopplingspedalen 14

663 650

20 768

Kornellen 1

835 250

160

Kornellen 18

813 800

146

Kornellen 19

813 800

146

Kornellen 2

832 000

158

Kornellen 20

813 800

146

Kornellen 6

815 100

148

Kronsippan 1

854 750

174

Kronsippan 12

820 950

150

Kronsippan 2
Krusbäret 8
Kryssvalvet 14
Laxöringen 4
Lingonet 20
Lokmästaren 2
Lolland 1
Lärksoppen 7
Lärksoppen 8

833 950

160

1 085 500

26 052

419 000

15 484

1 172 600

35 178

949 000

22 776

719 550

17 270

12 418 000

1 404

920 400

23 692

910 000

23 400

4 043 000

64 011

Mandelnöten 14

835 900

25 078

Mandelnöten 5

847 600

23 758

Mandelriskan 10

1 290 900

196

Mandelriskan 3

1 335 100

220

Mandelriskan 6

1 353 300

230

Mandelriskan 8

1 353 300

230

Mandelriskan 9

1 290 250

194

Mjölkskivlingen 5

1 009 450

124

Mjölskivlingen 2

1 002 950

84

Morellen 13

975 000

23 400

Mullbäret 17

975 000

23 700

Muskotnöten 10

900 250

27 008

Löplinan 1

Måbäret 1

1 080 300

108

Ollonet 2

4 873 000

63 810

Ormbäret 2

833 950

25 018

Paranöten 7

803 400

25 116

Parkchampinjonen 25

785 200

23 556

Parkchampinjonen 28

771 550

23 146

Pionen 9

537 550

17 550

Plantan 18

685 100

17 062

Pyramiden 2

23 561 000

5 550

Raketen 41

360 750

11 030

Regnmolnet 7

577 200

19 266

Riddarmusseronen 12

748 800

20 912

Ringskivlingen 1

726 700

144

Ringskivlingen 5

770 250

84

Ringskivlingen 8

842 400

116

Rödvenen 2

7 980 000

50 540

Rönnbäret 13

1 350 700

33 540

Rönnbäret 15

1 345 500

33 424

Rörtången 3

488 800

13 010

Salongen 48

1 645 150

42 334

Selen 5

16 790 000

237 312

Silvermossan 36

783 900

20 674

Skafthållaren 3

752 050

22 562

Skatnävan 6

585 000

17 686

Skatnävan 9

713 700

16 556

Skogsbäret 12

833 950

25 018

Skogsbäret 2

872 300

26 170

Skogsbäret 4

833 950

25 980

Skruvstycket 5

564 850

18 350

Skytteln 5

613 000

20 710

Slagbommen 4

606 450

21 586

Slåttermaskinen 8

867 100

26 014

Släggan 2

545 350

17 746

Snipan 3

805 350

24 648

Snödroppen 4

506 000

17 188

Sommarlust 12

561 600

13 494

Speldosan 5

444 600

14 274

Stamtofta 8

569 000

13 728

Stenbäret 11

933 400

18 806

Stenbäret 4

930 150

16 332

Stenmurklan 11

1 430 000

272

Stenmurklan 3

1 288 950

194

Stenmurklan 7

1 288 950

194

Stenmurklan 8

1 288 950

194

Stensoppen 15

904 800

23 244

Stenyxan 17

4 550 000

52 000

Stjärnvalvet 1

474 000

17 434

Tegelpannan 25

344 000

7 676

Tingsdomaren 6

488 800

Tjugan 1 (inkluderad i Hackan 1)

15 464
606 821

Tofsskivlingen 4

1 024 400

90

Tofsskivlingen 5

1 024 400

90

Tofsskivlingen 6

1 022 450

90

Toftanäs 10

616 850

18 506

Toftanäs 8

618 150

18 544

Toppmurklan 12

1 350 050

228

Toppmurklan 15

1 325 350

214

Toppmurklan 16

1 311 700

208

Toppmurklan 17

1 170 650

198

Toppmurklan 8

1 301 950

202

Tranbäret 13

1 220 050

30 362

Trådskivlingen 10

728 000

64

Trådskivlingen 9

728 000

64

Trådskivlingen 15

705 250

54

Tunnan 44

461 500

11 824

Tunnvalvet 1

429 000

16 134

Tunnvalvet 2

423 800

11 740

Tuvskivlingen 1

738 400

154

Tuvskivlingen 2

781 950

88

Tuvskivlingen 5

776 750

86

Tuvskivlingen 6

775 450

86

Tygbommen 1

623 000

21 040

Vaxskivlingen 1

800 800

144

Vaxskivlingen 3

837 200

84

Vaxskivlingen 6

772 850

84

Vinbäret 5

845 000

23 400

Vårmusseronen 5

778 700

21 712

Vävskeden 4

748 800

22 464

Åkervindan 4

570 000

17 024

Ängschampinjonen 24

784 550

23 536

Ögonfröjden 5

301 000

9 874

Ögontrösten 6

712 400

17 396

TOTALT 1 januari till 31 juli 2021

322 543 650

3 648 572

Köpeskilling

Bortfall årlig avgäld

Beslutade, fakturerade (ej erlagda 12/8)
Fastighetsbeteckning
Kaplanen 1 - beslut om godkänt köpeavtal i KF 2021-06-23

31 320 000

522 000

Plansvarven 1 - beslut om godkänt köpeavtal i KF 2021-06-23

34 890 000

339 660

TOTALT

66 210 000

861 660

Totalt 1 januari 2020 till 31 juli 2021
Not: Bortfall årlig avgäld står för nivån före avgäldsreglering.

1 094 929 950

9 822 165

Tekniska nämndens förvaltning Hamnanläggningar 014 äger marken i Malmö hamn och upplåter mark,
anläggningar och byggnader till Copenhagen Malmö Port (CMP) genom ett nyttjanderättsavtal.
Tekniska nämnden antog 2020 en Masterplan, en utvecklingsplan, för Malmö hamn. Masterplanen pekar
ut övergripande utvecklingsområden för Malmö hamn och målsättningar för hamnens utveckling under en
lång tid framöver. För att säkerställa att utvecklingen sker i enlighet med i masterplanens målsättningar,
kommer ett antal av aktiviteterna med utgångspunkt i handlingsplanen årligen inarbetas i tekniska
nämndens budget och budgeten för hamnanläggningar 014.
Malmö hamn bidrar till att flera arbetstillfällen skapas i Malmö och regionen. Det är därför viktigt att
nyetableringar i Malmö hamn och Malmö Industrial Park bidrar till gods över kaj. Sjöfarten genererar
större fartyg vilka ställer krav på hamnen. Bland annat genom ökade miljökrav och buller från fartyg, men
även på längre kajer och djupare genomfartsleder. Utbyggnad av infrastruktur både för väg och järnväg är
en nyckelfaktor för att ytterligare stärka trimodala punkter där omlastning mellan båt-järnväg-väg sker,
samt elektrifiering av framförallt järnväg. För att säkerställa att riksintresset hamnen kan fortsatta utvecklas
tillsammans med stadens behov av blandad stad sker en förflyttning av hamnen norrut och nya kajer
planeras vilket genererar ett utökat investeringsbehov inom en femårsperiod. Bedömningen är att det
under åren 2024 och 2025 behöver anläggas nya kajer, infrastruktur och magasin till ett värde av 600
mnkr.
Totalt begärs en investeringsram för förvaltningen hamnanläggningar på 30 mnkr för 2022.

Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under
2022 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra
förbättringar i den egna verksamheten? Hur kan nämnden bidra till att underlätta måluppfyllelsen
och/ eller minska nettokostnaderna för Malmö stad som helhet?

Tekniska nämnden som Malmös stads juridiska fastighetsägare är landlord (markägare) för Malmö hamn.
Under 2020 antog tekniska nämnden en Masterplan som är en utvecklingsplan för hamnen. Planen pekar
ut och beskriver hur staden, utifrån ett markägarperspektiv, vill att utvecklingen av Malmö hamn ska se ut
de närmaste 30 åren. Marken för det kommersiella hamnområdet upplåts med nyttjanderätt till
Copenhagen Malmö Port AB (CMP). Nyttjanderättsavtalet mellan staden och CMP innebär en intäkt för
tekniska nämnden och staden, men även att investeringar behöver ske för att Malmö hamn fortsatt ska
vara en attraktiv och konkurrenskraftig hamn. Malmö hamn bidrar till att flera arbetstillfällen skapas i
Malmö och regionen. Det är därför viktigt att nyetableringar i Malmö hamn och Malmö Industrial Park
bidrar till gods över kaj. Genom att välja rätt aktörer vid etablering skapas hamnnytta och hamnen
används på bästa sätt. Ytor finns i Norra och Mellersta hamnen för framtida lokaliseringar för
hamnverksamheten och nya kajer kan byggas. Det finns möjlighet att fördjupa hamnbassänger och möta
framtidens allt större fartyg. Det finns goda möjligheter att skapa en ökad lönsamhet på sikt. Utbyggnad av
infrastruktur både för väg och järnväg är en nyckelfaktor för att ytterligare stärka trimodala punkter där
omlastning mellan båt-järnväg-väg sker. Tekniska nämnden planerar en utbyggnad och elektrifiering av
järnvägen och rangerspår inom hamnområdet. Även tågen ökar i antal vilket kommer att påverka Malmö
på sikt. Framtida godsspår och bangård ska utredas vidare i Malmö.
Sjöfarten genererar större fartyg vilka ställer krav på hamnen. Bland annat genom ökade miljökrav och
buller från fartyg, men även på större kajer och djupare genomfartsleder. När staden skapar nya områden
av blandad stad i stationsnära lägen innanför Ringvägen planeras för att hamnen succesivt förflyttas norrut
för att säkerställa att riksintresset hamn kan fortsatta utvecklas. För att möjliggöra detta så ett finns behov
av ersättningskajer när området söder om terminalgatan flyttas efter 2027 vilket ökar investeringarna.
Hamnytorna i Norra och Mellersta hamnen kan användas mer yteffektivt och en översyn pågår och
kommer fortsätta framöver. Arbetet pågår med ansökan om vattendom för utfyllnad av området inom
detaljplan 5625 i hamnområdets nordvästra del. Tekniska nämnden behåller rådigheten över marken över
tid genom att arrendera ut marken och upplåta den som tomträtt. Hamnägarrollen innebär också att
utveckla relationer till andra myndigheter som exempelvis Trafikverket och Sjöfartsverket.

Här besvarar nämnden följande frågeställning:
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom
nämnden framöver? Beskriv även förändrade arbetssätt och/eller samarbete med andra som leder
till förbättrad kvalitet och/eller minskade kostnader.

Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•
•

Vilka förändringar som innebär ökade kostnader eller lägre intäkter kommer att påverka
nämndens verksamhet 2022? Vilken effekt får detta på nämndens behov av kommunbidrag?
Vilka förändringar pågår eller planeras inom nämndens verksamhet som innebär minskade
kostnader eller högre intäkter? Vilken effekt får detta på nämndens behov av kommunbidrag?
Vilka ekonomiska effekter kan uppnås till följd av förändrat arbetssätt / samarbete med andra på
kort och lång sikt?

Tekniska nämndens intäkter och kostnader utgörs nästan uteslutande av hyror från CMP och
kapitalkostnader för investeringar i anläggningar som nyttjas av CMP. När det uppstår förändringar i
marknadsräntor, redovisningsregler eller dylikt påverkas även förvaltningen hamnanläggningar i hög grad.
I ekonomisk prognos för 2021 prognostiseras ett underskott på förvaltningen hamnanläggningar som
beräknas till -10,2 mnkr. Bakgrunden är dels det uppdaterade avtalet med CMP år 2020 samt ändrade
redovisningsprinciper kring hur finansieringshyror ska redovisas. Hyran ska i regel avspegla livslängd och
värde på den uthyrda anläggningen. Om inte dessa faktorer ändras så ska hyran, med ett fåtal undantag,
inte heller öka eller minska. Då delar av förvaltningens intäkter baseras på avtal med hyresintäkter som
varierar mellan vissa år behöver dessa skillnader utjämnas över den avtalade perioden. Då denna
förändring påverkar resultatet behöver också kommunbidraget justeras så att det anpassas efter de nya
förutsättningarna.
Tekniska nämnden kan också se att det från år till år finns en varierande diskrepans mellan hyresintäkt och
kapitalkostnad på de anläggningar som hyrs ut.
Dels beror det på skillnader mellan avtalad hyresperiod och avskrivningstid då de flest investering består
av flera komponenter med olika avskrivningstid. Eftersom hyresintäkten ofta utgår ifrån en genomsnittlig
avskrivningstid på anläggningen medför det högre intäkter en del av anläggningen livslängd och därefter
helt uteblivna intäkter resterande tid.
Dels beror skillnaden på olika tillvägagångssätt vid beräkningen av hyresintäkt respektive kapitalkostnad.
Medan hyresintäkten är annuitetsberäknad där "amortering" och ränta tillsammans är lika stor varje år hela
hyrestiden, så är kapitalkostnaden som högst i början och lägst i slutet eftersom internräntekostnaden
baseras på respektive års ingående värde av anläggningen minskat med ackumulerade avskrivningar och
därmed minskar över tid. Detta betyder alltså att även om hyresperiod och avskrivningstid är densamma
uppstår det skillnader mellan intäkt och kostnad.
Givet ett visst år kan nettot mellan hyresintäkter och kapitalkostnader med andra ord både gå upp och ner
i förhållande till föregående år. Utifrån förutsättningarna i ekonomisk prognos 2021 beräknas denna
nettoförändring uppgå till 1,8 mnkr för året 2022.
Sammantaget beräknas att resultatkravet 2022 behöver minskas med 8,4 mnkr för att förvaltningen
hamnanläggningar ska uppnå ett resultat i balans.

I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2022 med plan för 2023-2027.
Totalt begärs en investeringsram för "förvaltningen" hamnanläggningar på 30 mnkr för 2022.
Investeringarna avser bl a flertalet anläggningar i hamnområdet för vilka en finansieringshyra erhålls av
CMP efter färdigställande. En investering görs först efter att Malmö stad har godkänt en
investeringsansökning från CMP. Marknadsutvecklingen, konkurrens samt konjunkturläget styr och
påverkar investeringstakten vilket leder till svårigheter i den långsiktiga planeringen. Detta ställer stora krav
på tekniska nämnden vad gäller beredskap, planering och beslutsfattande från tekniska nämnden. Den
pågående pandemi orsakad av viruset covid-19 har medfört ytterligare osäkerheter på marknaden vilket
gjort det svårare att planera investeringar i Malmö hamn även på kort sikt.
Beskrivning CMPs investeringar
I enlighet med 2020 års tillägg till nyttjanderättsavtalet har en del av CMPs område (söder om
Terminalgatan) övergått till ett tidsbegränsat arrendeavtal som bl a reglerar sjöfartens bullernivåer i
området. Anledningen är att möjliggöra utbyggnaden av blandad stad med bostäder och kontor i
Nyhamnen och de konsekvenser som det för med sig i form av krav på ljudnivåer från sjöfart i anslutning
till bebyggelse.
Flytten norrut av hamnverksamheten innebär ett större behov av investeringar för CMP. Bedömningen är
att det under åren 2024 och 2025 behöver anläggas nya kajer, infrastruktur och magasin till ett värde av
600 mnkr. Den andel av investeringen i kaj som finansieras av förvaltningen hamnanläggningar beräknas
uppgå till ca 75 mnkr och är en kompensation för att CMP lämnar befintliga kajer i flytten. Pandemin har
sedan föregående år påverkat möjligheten för CMP att planera och kommunicera investeringbehov på
både kort och lång sikt. Inför budgetskrivelsen 2022 har förutsättningarna förbättras och därmed
möjligheten att presentera kommande investeringar som därför skiljer sig i omfattning från föregående år.
Beskrivning tekniska nämndens investeringar
Som en del av hamnområdets långsiktiga utveckling tillkommer även investeringar som tekniska nämnden
bedömer att det finns ett behov av.
En fortsatt ökning av persontrafiken på järnvägen till, från och genom Malmö ökar behovet av
godstransport till, från och genom hamnen. I syfte att försörja och möjliggöra en fortsatt utveckling av
verksamheter inom Malmö Industrial Park pågår investeringar i järnvägsspår till Norra Hamnen som
färdigställs 2021. 2022-2023 planeras investeringar för 15 mnkr i järnväg utmed Verkögatan samt
Lappögatan. Dels en utökning av antal meter järnväg, dels en effektivisering och optimering av befintliga
trafiklösningar. Vid Lappögatan planeras en ombyggd korsning för att skilja på lastbilstrafik och järnväg.
När trafikflöden i området ökar, ökar även risken för konflikter mellan transportslagen.
Vid ökad hamntrafik finns även miljö- och effektiviseringsvinster med en elektrifiering av järnvägen. När
tågen kommer in från stamnätet behöver elloken idag bytas ut till dieseldrivna lok för att kunna röra sig
inom hamnområdet vilket även påverkar lönsamheten negativt då dessa är dyrare i drift. Investeringen
bedöms uppgå till 40 mnkr åren 2023 till 2025.
Inom hamnområden finns goda förutsättningar för användningen av solceller för produktion av
miljövänlig el åt verksamheten i hamnen. Enbart taken på befintliga byggnaden ger oss möjligheten att
anlägga ca 4000 kvm med solceller. Investeringen bedöms uppgå till 30 mnkr åren 2022 till 2024.
Både CMP och Malmö stad har ett gemensamt behov en avvattningsanläggning för att avvattna och
sanera muddermassor från hamnområden, kanaler och andra vattenområden i staden. Att lösa
avvattningen genom andra aktörers anläggningar bedöms som ett dyrare alternativ och när behovet av
Malmö stads anläggning upphört finns möjligheten för CMP att relativt enkelt omvandla den till att bli en

del av deras terminalyta. För förvaltningen hamnanläggningar bedöms investeringen uppgå till 5 mnkr år
2023.

Budgetskrivelse 2022
Tekniska nämnden - hamnanläggningar
INVESTERINGSRAM
Investeringstyp

Bruttoutgift (Tkr)
2022

2023

2024

2025

2026

2027

Beslutade investeringar

0

0

0

0

0

0

Planerade investeringar

25 000

37 000

330 000

325 000

35 000

8 000

Komponentinvesteringar

5 000

8 000

Summabruttoutgifter

2 000

30 000

37 000

330 000

327 000

35 000

- varav beslutade investeringar

0

0

0

0

0

0

- varav planerade investeringar

25 000

37 000

330 000

325 000

35 000

8 000

- varav komponentinvesteringar

5 000

0

0

2 000

0

0

Inkomster
DRIFTKONSEKVENSER
Investeringstyp

Driftkonsekvens (Tkr netto)
2022

2023

2024

2025

2026

2027

Beslutade investeringar

0

0

0

0

0

0

Planerade investeringar

0

1 100

2 100

1 800

0

0

Summadriftkonsekvenser
varav beslutade investeringar

0
0

1 100
0

2 100
0

1 800
0

0
0

0
0

varav planerade investeringar

0

1 100

2 100

1 800

0

0

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Marksanering resultatpåverkan
Beslutade investeringar

0

0

0

0

0

0

Planerade investeringar

0

0

0

0

0

0

Rivning resultatpåverkan
Beslutade investeringar

0

0

0

0

0

0

7 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Planerade investeringar

Valnämnden, som är lokal valmyndighet med hela ansvaret för genomförandet av röstning inom
kommunen, ska under 2022 anordna val till Riksdag, Kommun- och Regionfullmäktige (RKR-val).
Valnämnden utser och utbildar röstmottagare, ser till att det finns vallokaler och lokaler för förtidsröstning
samt ansvarar för att allt material finns på plats då röstning ska genomföras. Valnämnden svarar också för
den preliminära räkningen av rösterna dels på valkvällen, dels på onsdagen och eventuellt torsdagen i
veckan efter valdagen.
För att anordnandet av val ska kunna ske på ett rättssäkert och ändamålsenligt sätt genomfördes en
omorganisation 2018 som innebar en förstärkning av valorganisationen med befattningar och
kompetenser. En överenskommelse (SLA) har upprättats mellan valnämnden och stadskontoret för
perioden 2020-2022.
Det går inte att utesluta att ett extraval kan utlysas i samband med riksdagens budgetbeslut 2021, vilket då
skulle innebära att ett val ska genomföras även under 2022. Denna osäkerhet motiverar valnämnden att
upprätthålla en beredskap för ett eventuellt extraval även innan det planerade RKR-valet 2022.
Valnämnden begär ett förändrat kommunbidrag för RKR-valet i september med 10 700 000 kronor
utöver ordinarie kommunbidrag. Ett extraval redan under våren skulle innebära en avsevärt högre kostnad
för valnämnden under 2022, men valnämnden begär i nuläget inga extramedel härför. I händelse av
extraval återkommer valnämnden till kommunstyrelsen om finansiering.
Med anledning av Malmö stads ökade befolkning och nybyggnation har valnämnden genomfört en
översyn av antalet valdistrikt inför valen 2022 och 2024. Översynen har resulterat i valnämndens beslut
om att inrätta 18 nya valdistrikt inför kommande val vilket kommer att innebära ökade kostnader avseende
inköp av valmaterial, ökat transportbehov men främst arvoden till ett större antal röstmottagare.
En pågående översyn av vallagen beräknas innebära utökade krav på insynsskydd och kontroll av ordning
i valsedelställ. För att RKR-valet 2022 ska kunna anordnas på ett rättssäkert och ändamålsenligt sätt
förväntas förändringarna innebära en ökad köbildning och därmed ett ökat behov av bemanning.
Dessutom kommer RKR-valet 2022 att genomföras i nära anslutning till rådande pandemi med krav på
ökat avstånd i köer, ökad bemanning, samt andra anpassningar efter pandemiläge (val av vallokaler och
inköp av skyddsredskap).
Den största kostnaden i samband med anordnandet av val hänför sig till arvode för anlitade röstmottagare
och annan personal. Totalt ska ca 1600 röstmottagare rekryteras. Arvodet har inte förändrats sedan 2018,
och för att upprätthålla ett rättssäkert genomförande av val är det rimligt att höja arvodet för att kunna
anlita kompetent och motiverad personal inför RKR-val 2022.
Valnämnden gör vidare bedömningen att det behövs ett ökat fokus på trygghets- och säkerhetsfrågor i
samband med röstmottagningen vid förtidsröstningen och i vallokalerna och på kommunikation med
allmänheten och de politiska partierna.
För anordnande av förtidsröstning utgår statsbidrag. Kostnader för anordnande av förtidsröstning ingår
därför inte i denna begäran. Det är i nuläget inte beslutat hur stort bidraget kommer att bli och någon
bedömning om huruvida bidraget är tillräckligt eller ej kan därför inte göras.
Inför år 2023 bör valnämnden erhålla en ökad normalbudget för de år inga val genomförs, som är
anpassad efter den nya valorganisationen. Val till Europaparlamentet genomförs dock redan i maj/juni
2024 vilket innebär att valkansliets bemanning bör anpassas redan i maj 2023.
Under 2024 kommer valnämnden att organisera val till Europaparlamentet i maj/juni. Begäran om
kommunbidrag för 2024 kommer att vara liknande den som görs för 2022.
År 2026 kommer valnämnden att återigen organisera allmänna val. Med beaktande av befolkningsökning,
förändrade lagkrav, pris- och löneökningar har begäran för 2026 räknats upp med 20 % jämfört med 2022.

Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under
2022 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra
förbättringar i den egna verksamheten? Hur kan nämnden bidra till att underlätta måluppfyllelsen
och/ eller minska nettokostnaderna för Malmö stad som helhet?

Regeringskrisen 2021 påvisade att ett möjligt extraval är i hög grad närvarande. Det går därmed inte att
utesluta att ett extraval kan utlysas i samband med riksdagens budgetbeslut nov/dec 2021, vilket då skulle
innebära att ett val ska genomföras även under våren 2022. Denna osäkerhet motiverar valnämnden att
upprätthålla en beredskap för ett eventuellt extraval även innan det planerade RKR-valet i september
2022. Valnämnden begär ett förändrat kommunbidrag för RKR-valet i september med 10 700 000 kronor
utöver ordinarie kommunbidrag. Ett extraval redan under våren skulle innebära en avsevärt högre kostnad
för valnämnden under 2022, men valnämnden begär i nuläget inga extramedel härför. I händelse av
extraval återkommer valnämnden till kommunstyrelsen om finansiering.
Med anledning av Malmö stads ökade befolkning och nybyggnation har valnämnden genomfört en
översyn av antalet valdistrikt inför valen 2022 och 2024. Översynen innebär att 18 nya valdistrikt kommer
att inrättas och därmed ökade kostnader avseende bland annat inköp av valmaterial, ökat transportbehov
och arvoden till ett större antal röstmottagare.
En pågående översyn av vallagen beräknas innebära utökade krav på insynsskydd och kontroll av ordning
i valsedelställ. För att allmänna val 2022 ska kunna anordnas på ett rättssäkert och ändamålsenligt sätt
förväntas förändringarna innebära en ökad köbildning och därmed ett ökat behov av bemanning. Detta i
kombination med att allmänna val 2022 kommer att genomföras i nära anslutning till pandemi, kommer
eventuella restriktioner och särskild hantering av avstånd mellan väljare i köer kräva ökad bemanning.
En ökad polarisering och hätskare samhällsdebatt innebär att trygghet- och säkerhetsfrågor kring
valprocessen bör ha en hög prioritering. Inte minst frågor kring extern påverkan bör hanteras.

Här besvarar nämnden följande frågeställning:
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom
nämnden framöver? Beskriv även förändrade arbetssätt och/eller samarbete med andra som leder
till förbättrad kvalitet och/eller minskade kostnader.

Den arvodesutredning som valkansliet påbörjade under 2020 har avslutats med beslut i valnämnden om
ett nytt arvodessystem gentemot vaktmästare under valdagen. Det nya arvoderingssystemet ska
implementeras i samband med allmänna val 2022 med syfte att vara ett mer rättvist, lättbegripligt och
administrativt lätthanterligt system.
Vid föregående val har extern konsult anlitats för samordning av förtidsröstning. Genom en
överlämningsprocess under valen 2018 och 2019 finns nu samordnare internt på valkansliet vilket ska
underlätta ett närmare samarbete och effektivisering kring samordning av förtidsröstning samt samordning
av valdagen.

Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•
•

Vilka förändringar som innebär ökade kostnader eller lägre intäkter kommer att påverka
nämndens verksamhet 2022? Vilken effekt får detta på nämndens behov av kommunbidrag?
Vilka förändringar pågår eller planeras inom nämndens verksamhet som innebär minskade
kostnader eller högre intäkter? Vilken effekt får detta på nämndens behov av kommunbidrag?
Vilka ekonomiska effekter kan uppnås till följd av förändrat arbetssätt / samarbete med andra på
kort och lång sikt?

För att anordnandet av val ska kunna ske på ett rättssäkert och ändamålsenligt sätt genomfördes en
omorganisation 2018 som innebar en förstärkning av valorganisationen med befattningar och
kompetenser. En överenskommelse (SLA) har upprättats mellan valnämnden och stadskontoret för
perioden 2020-2022 i vilken valnämndens personalkostnader (inklusive lokalhyra för kansli) garanteras till
3 773 000 kronor för 2022.
Med anledning av Malmö stads ökade befolkning och nybyggnation har valnämnden genomfört en
översyn av antalet valdistrikt inför valen 2022 och 2024. Översynen har resulterat i valnämndens beslut
om att inrätta 18 nya valdistrikt inför RKR-valet 2022 vilket beräknas kosta ca 885 000 kr. Då inkluderas
kostnader för valförrättare, vaktmästare, utrustning i vallokalerna och transporter av valmaterial.
Den största kostnaden i samband med anordnandet av val hänför sig till arvode för anlitade röstmottagare
och annan personal. Totalt ska ca 1600 röstmottagare rekryteras. Arvodet har inte förändrats sedan 2018,
och för att upprätthålla ett rättssäkert genomförande av val är det rimligt att höja arvodet för att kunna
anlita kompetent och motiverad personal inför allmänna val 2022.Uppräkning av arvoden för
röstmottagare och annan personal beräknas kosta 685 000 kr.
Ett ökat antal valdistrikt innebär också ett större antal valmaterial och därmed också behov av större
lagerlokaler. Nya lagerlokaler beräknas medföra en ökad kostnad jämfört med innevarande år på
ca. 170 000 kr.
För att RKR-valet 2022 ska kunna anordnas rättssäkert och ändamålsenligt med utökade krav på
insynsskydd och kontroll av ordning i valsedelställ tillkommer ett behov av utökad bemanning. Detta i
kombination med att valet kommer att genomföras i nära anslutning till pandemi kommer hantering av
avstånd mellan väljare i köer kräva ökad bemanning. Den ökade bemanningen beräknas kosta 620 000 kr.
Med hänsyn till att RKR-valet 2022 kommer att genomföras i en pandemikontext bör eventuellt särskilda
skyddsföremål (handsprit, skyddsmasker, handskar mm.) och säkerhetsredskap (plexiglas mm.)
införskaffas.
Valnämnden gör vidare bedömningen att det behövs ett ökat fokus på trygghets- och säkerhetsfrågor i
samband med röstmottagningen vid förtidsröstningen och i vallokalerna och på kommunikation med
allmänheten och de politiska partierna.
För anordnande av förtidsröstning utgår statsbidrag. Kostnader för anordnande av förtidsröstning ingår
därför inte i denna begäran. Det är i nuläget inte beslutat hur stort bidraget kommer att bli och någon
bedömning om huruvida bidraget är tillräckligt eller ej kan därför inte göras.
Den totala kostnaden för genomförandet av RKR-val 2022 beräknas trots ovanstående förändringar
täckas inom det kommunbidrag med uppräkningar för pris- och löneeffekter, som Valnämnden fick i
samband med EU-valet 2019. I samband med det allmänna valet 2018 redovisade Valnämnden ett
överskott på 1 390 000 kr och i samband med EU-valet 2019 ett överskott på 2 873 000 kr.
Det går inte att utesluta att ett extraval kan utlysas i samband med riksdagens budgetbeslut 2021, vilket då
skulle innebära att ett val ska genomföras även under 2022. Denna osäkerhet motiverar valnämnden att

upprätthålla en beredskap för ett eventuellt extraval även innan det planerade RKR-valet 2022.
Valnämnden begär ett förändrat kommunbidrag för RKR-valet i september med 10 700 000 kronor
utöver ordinarie kommunbidrag. Ett extraval redan under våren skulle innebära en avsevärt högre kostnad
för valnämnden under 2022, men valnämnden begär i nuläget inga extramedel härför. I händelse av
extraval återkommer valnämnden till kommunstyrelsen om finansiering.

För anordnande av förtidsröstning utgår statsbidrag. Det är dock i nuläget inte beslutat hur stort bidraget
kommer att bli och någon bedömning om huruvida bidraget är tillräckligt eller ej kan inte göras.

I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2022 med plan för 2023-2027.
Valnämnden har inget investeringsbehov.

Överförmyndarnämnden är en myndighet med uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, gode mäns och
förvaltares verksamhet. Överförmyndarnämnden har ansvar för de resurser som avser nämndens
administration, ledamöternas arvoden samt arvoden till gode man och förvaltare. Det administrativa
ansvaret för nämndens förvaltningsorganisation ligger på enheten för överförmyndarärenden, under
verksamhetsområde Boende, tillsyn och service, inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
En statlig utredning om regelverken kring gode män och förvaltare är ute på remiss under 2021 (Gode män
och förvaltare – en översyn, SOU 2021:36). Syftet med utredningen är att förbättra tillsynen, skapa bättre
förutsättningar för rekrytering av kompetenta ställföreträdare samt stärka enskildas ställning och skydd.
Förslagen innebär en rad ökade krav på överförmyndarnämnden och dess verksamhet från och med 2023.
Enligt utredningens bedömning förväntas förändringarna innebära en kostnadsökning för samtliga
kommuner med totalt omkring 200 miljoner kronor årligen, vilket föreslås finansieras genom ökade
generella statsbidrag till kommunerna.
Rekrytering av ställföreträdare är en fortsatt utmaning för nämnden under kommande år. Inrättandet av
förvaltarenheten hos funktionsstödsnämnden är ett viktigt komplement till verksamheten eftersom de
kunnat åta sig de mest komplexa och krävande uppdragen. Dialog pågår löpande mellan förvaltarenheten
och överförmyndarenheten kring det gemensamma uppdraget att se till att alla som behöver en
ställföreträdare kan få det inom rimlig tid. Inför 2022 föreslås en utökning av förvaltarenheten med två
tjänster som kan agera som interimistiska ställföreträdare även för "lättare" ärenden, i väntan på
rekrytering av en stadigvarande ställföreträdare.
Digitalisering är ett annat viktigt utvecklingsområde för nämnden och under 2021 har processen påbörjats
för att upphandla ett digitalt ärendehanteringssystem som kan ersätta dagens ineffektiva dagbokssystem.
Övergången till ett digitalt system kräver samtidigt att befintliga och tidigare ärenden digitaliseras.
Överförmyndarnämndens största utgift avser arvodeskostnader för gode män och förvaltare. Förordnade
ställföreträdare har enligt lag rätt till skäligt arvode och ersättning för sina utgifter. Även fördelningen av
kostnadsansvaret är reglerat i lag. Nämnden har därmed mycket små möjligheter att påverka dessa
kostnader. Arvoden och kostnadsersättningar till gode män och förvaltare betalas ut efter genomförd
granskning av inlämnade årsräkningar. Årsräkningarna lämnas in i efterhand, men kostnaden för arvoden
och ersättningar måste bokföras på det år som uppdraget avser. Detta innebär att kostnader för arvoden
och ersättningar som påverkar till exempel 2021 års budget bygger på en uppskattning utifrån bedömt
antal ärenden och genomsnittlig förväntad kostnad per ärende.
Denna hantering, där större delen av nämndens kostnader för innevarande år bygger på bedömningar och
uppskattningar, medför att nämndens ekonomi är svårbedömd både under innevarande år och inför
kommande år. Nämndens kommunbidrag uppgår för 2021 till 31,7 miljoner kronor och senaste
prognosen under våren pekar mot ett litet överskott för nämnden under året. Med små möjligheter att
påverka kostnaderna och svårbedömda årliga kostnader bedömer nämnden att befintlig nivå på
kommunbidraget behöver upprätthållas även kommande år, med uppräkning för generell prisuppgång i
samhället.

Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka nämnden under
2022 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser nämnden behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra
förbättringar i den egna verksamheten? Hur kan nämnden bidra till att underlätta måluppfyllelsen
och/ eller minska nettokostnaderna för Malmö stad som helhet?

Viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden som förväntas påverka nämnden under
2022 och framåt
Översyn av lagstiftningen om gode män och förvaltare
Den av Regeringen tillsatta utredningen om regelverken kring gode män och förvaltare har avslutats och
är ute på remiss under 2021 (Gode män och förvaltare – en översyn, SOU 2021:36). Syftet med utredningen är
att förbättra tillsynen, skapa bättre förutsättningar för att kompetenta personer ska ställa upp som
ställföreträdare samt stärka enskildas ställning och skydd. Bland förslagen som utredningen presenterar
finns flera som stärker huvudmannens inflytande över ställföreträdarens utförare av uppdraget samt
skyddet för känsliga uppgifter om huvudmannen.
Utredningen föreslår bland annat tydligare krav på överförmyndaren att ge information och stöd till
huvudmän samt införande av en skyldighet för överförmyndaren att anmäla misstänkt brott mot
huvudmannen. Överförmyndaren föreslås också få ett tydligare ansvar att utbilda, informera och stödja
ställföreträdare kring vad uppdraget innebär och hur det kan utföras. Enligt utredningens förslag ska också
tydligare krav ställas på ställföreträdares redovisning och överförmyndares granskning, inklusive en utökad
befogenhet för överförmyndaren att begära in handlingar från ställföreträdare och få tillgång till uppgifter
om huvudmannen från exempelvis försäkringsbolag eller inkassoföretag.
Bland förslagen i utredningen finns också en tydligare reglering av anställda ställföreträdare och när sådan
ska få utses. En anställd ställföreträdare ska enligt förslaget kunna förordnas när det är nödvändigt på
grund av uppdragets svårighetsgrad eller om det annars finns särskilda skäl med hänsyn till den enskildes
intressen. En anställd ställföreträdare ska under samma förutsättningar också kunna förordnas
interimistiskt oavsett om en anställd eller en ideell ställföreträdare senare ska förordnas. Anställda
ställföreträdare ska i övrigt omfattas av samma bestämmelser som ideella ställföreträdare.
Ökade krav ställs också på kompetens, kvalitet och rättssäkerhet hos överförmyndaren. Det innefattar
bland annat tydligare krav på lämplighet för uppdrag i överförmyndarnämnd, krav på en introduktion
inför uppdraget i nämnden och tydligare krav på kompetens och styrning inom
överförmyndarverksamheten. En ny statlig myndighet föreslås få ett övergripande ansvar på området, som
ett komplement till det tillsynsansvar som även fortsättningsvis föreslås ligga hos länsstyrelserna.
Styrningen och uppföljningen av verksamheten föreslås också förbättras genom tydligare krav på statistik,
som också ska bli en del av den nationella officiella statistiken, införande av ett ställföreträdarregister och
ökade krav på digitalisering.
Utredningen föreslår ett successivt införande av föreslagna förändringar från 2023 till 2027, med
merparten av lagstiftningsförändringarna från och med 1 januari 2023. Malmö stad är inte utsedd
remissinstans i ärendet men följer resultatet av utredningen för att ha beredskap för eventuella kommande
förändringar. Enligt utredningens egen bedömning förväntas förslagen innebära en kostnadsökning för
samtliga kommuner med totalt omkring 200 miljoner kronor årligen, vilket föreslås finansieras genom
ökade generella statsbidrag till kommunerna.
Lagstiftningen om ställföreträdarskap kom till 1924 och tonvikten låg då på att en god man eller förvaltare
ska sköta den enskildes ekonomi. Regelverket har sedan dess bara justerats i mindre omfattning och
stommen är densamma. Under tiden har en lång rad samhällsförändringar skett, vilka i grunden påverkat

förutsättningarna för uppdraget som ställföreträdare. Många av de personer som tidigare fick hjälp på
institutioner förväntas nu få stöd av frivilliga gode män och förvaltare inte bara vad gäller ekonomin, utan
även personliga angelägenheter.
Fortsatt utmaning att hitta ställföreträdare till alla i behov av det
Samhällsutvecklingen har förändrat hjälpbehovet hos de personer som har en god man eller förvaltare. I
takt med att samhället blivit alltmer komplext och ett allt större ansvar överlåtits till individen, har de som
inte själva har förmågan att tillgodose sina behov påverkats. En stor del av de personer som har god man
eller förvaltare har komplexa behov som handlar om att värna om deras personliga och rättsliga intressen.
Uppdraget som ställföreträdare är ett frivilligt lekmannauppdrag på delvis ideell basis. Att uppdragen blivit
alltmer komplexa och krävande har därför gjort att det är svårare att hitta frivilliga ställföreträdare. Till
personer som lider av svår psykisk sjukdom eller grav missbruksproblematik och till personer som är
utåtagerande eller som har närstående som uppvisar ett hotfullt beteende eller på andra sätt försvårar
uppdraget, är det synnerligen svårt att hitta ställföreträdare. Utvecklingen med allt fler komplexa ärenden
och därmed svårigheter att rekrytera ställföreträdare erfar överförmyndarverksamheter över hela landet (se
Riksrevisionens rapport 2017-12-06, Tillsyn av ställföreträdare och överförmyndare - Statens bristande ansvar för
samhällets mest utsatta).
Till följd av den ökande komplexiteten i uppdragen har det blivit svårare att rekrytera ställföreträdare.
Arbetet med rekrytering är tidskrävande och måste vägas mot arbetet med granskning av årsräkningar och
beslut om arvoden och ersättningar. Granskningen och tillsynen är också en viktig faktor för
rekryteringen. Om alltför stora förseningar uppstår i granskningen av årsräkningar och utbetalning av
arvoden kan det påverka intresset för att ta sig an ett ställföreträdaruppdrag. Bristen på nya ställföreträdare
påverkar också befintliga ställföreträdare, bland annat genom att de som vill avsluta uppdrag inte kan
entledigas då det inte finns nya ställföreträdare att föra över uppdragen till.
Behov av förändringar i Malmö stad som skulle möjliggöra förbättringar för
överförmyndarnämnden
Det råder fortfarande en del missuppfattningar och felaktiga förväntningar på vad en god man eller
förvaltare kan och får göra inom ramen för sitt uppdrag. Det märks på de klagomål på ställföreträdare
som kommer in och som hade kunnat undvikas om klaganden visste vad som ingår i uppdraget. Samma
erfarenhet har ställföreträdarna, vilket har framgått vid dialogen med Malmö frivilliga samhällsarbetare (den
lokala godmansföreningen) och i dialog med förvaltarenheten. Enheten märker det också i de anmälningar
om behov av godmanskap eller förvaltarskap som skickas in från exempelvis biståndshandläggare eller
socialsekreterare, som ofta saknar grundläggande information som behövs för att behovet ska kunna
bedömas.
Att det finns en okunskap kring vad som ingår i uppdraget försvårar för ställföreträdarna och avskräcker
frivilliga ställföreträdare från att ta uppdrag. Det skapar även felaktiga förväntningar hos de Malmöbor
som eventuellt är i behov av ställföreträdarskap och som därmed behöver veta vad man kan få hjälp med
inom ramen för detta.
En rad insatser har genomförts för att öka kunskapen och nå ut med information till medarbetare i Malmö
stad, framför allt i de tre socialförvaltningarna. Informationen på Malmö stads intranät har setts över och
tydliggjorts och en e-tjänst har skapats för anmälan om behov av ställföreträdarskap för att underlätta för
den som anmäler behovet att göra rätt och lämna korrekt information i ärendet. Enheten för
överförmyndarärenden har även varit aktiv med att besöka olika verksamheter för att informera om
godmanskap och förvaltarskap och ett utbildningspass ingår i arbetsmarknads- och socialförvaltningens
introduktion för nyanställda som hålls varje termin.
Trots de insatser som görs, är överförmyndarverksamheten ofta osynlig i många sammanhang och är i
behov av att få draghjälp framför allt från de tre stora socialförvaltningarna kring att sprida information på
arbetsplatserna om vad en god man och förvaltare kan hjälpa till med och vilka grundläggande
förutsättningar som krävs för ett godmanskap eller förvaltarskap.

Här besvarar nämnden följande frågeställning:
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutveckling pågår eller planeras inom
nämnden framöver? Beskriv även förändrade arbetssätt och/eller samarbete med andra som leder
till förbättrad kvalitet och/eller minskade kostnader.

Rekrytering av nya gode män och förvaltare fortsatt prioriterat i verksamheten
För att fortsätta förkorta handläggningstiderna för anmälan/ansökan om godmanskap och förvaltarskap
samt för byte av god man/förvaltare, krävs att tillgången på frivilliga gode män och förvaltare fortsätter
öka. Enheten för överförmyndarärenden har sedan ett par år tillbaka prioriterat rekryteringen av nya
frivilliga ställföreträdare högt, inte minst genom att genomföra marknadsförings- och
rekryteringskampanjer. Insatserna har hittills haft god effekt, då många nya ställföreträdare har rekryterats.
Bristen på frivilliga ställföreträdare har tidigare gradvis förvärrats under flera års tid. Trots att många nya
ställföreträdare på senare tid har rekryterats är det i vissa fall fortfarande svårt att hitta en lämplig
ställföreträdare och mycket tid får läggas ner i varje ärende på att hitta en frivillig ställföreträdare som kan
åta sig uppdraget. Detta beror dels på att nya ställföreträdare det första året enligt enhetens policy får ta
maximalt två uppdrag, dels på att enheten inte erbjuder fler uppdrag till de ställföreträdare som har flest
uppdrag.
Sedan förvaltarenheten hos funktionsstödsförvaltningen startade under 2019 har de anställda vid enheten
kunnat ta de mest komplexa och krävande uppdragen. Dialog pågår löpande mellan
överförmyndarenheten och förvaltarenheten kring det gemensamma uppdraget att se till att alla som
behöver en ställföreträdare kan få det inom rimlig tid. Det handlar om utveckling av processer och
arbetssätt men också om att hitta balansen kring hur många ärenden per handläggare som är rimligt för
förvaltarenheten att hantera.
I syfte att underlätta tillsättningen av ställföreträdare vid nya ansökningar har förvaltarenheten föreslagit en
utvecklad organisation med interimistiska ställföreträdare. Dessa ska snabbt kunna ta emot nya lättare
ärenden i väntan på rekrytering av en stadigvarande ställföreträdare. Den utvecklade organisationen kräver
förstärkning med två heltidstjänster, vilket kommer att medföra ökade kostnader för
överförmyndarnämnden avseende förvaltarenheten.
Fortsatt stort behov av digitalisering
Ökad digitalisering är fortsatt viktigt för överförmyndarverksamheten. En upphandling av ett digitalt
ärendehanteringssystem har påbörjats. Nuvarande verksamhetssystem är endast ett dagbokssystem och
samtliga handlingar i ett ärende finns endast i en pappersakt. Ett verksamhetssystem som möjliggör digital
hantering och handläggning skulle ta bort onödig administration och göra handläggningen mer effektiv.
Det skulle korta handläggningstiderna samt skapa tidsutrymme för bättre kvalitét i granskning och tillsyn.
En digitaliserad handläggning skulle också minska sårbarheten i verksamheten. Det finns några få
leverantörer av verksamhetssystem anpassade efter överförmyndarverksamhet. Inget av dessa system
erbjuder till fullo den grad av digitaliserad handläggning som verksamheten är i behov av. Dock erbjuder
dessa system en effektivare hantering än befintligt dagbokssystem med en möjlighet till framtida ökad
digitalisering och utveckling.
Enheten för överförmyndarärenden inledde 2019 ett långsiktigt samarbete med
överförmyndarverksamheterna i Helsingborg, Lund och Trelleborg kring digitalisering. Tillsammans har
kommunerna identifierat att ett område i stort behov av digitalisering gäller granskningen av
ställföreträdarnas årsräkningar. Det finns dock i dagsläget inget system på marknaden som kan tillgodose
behovet och resurser saknas i kommunerna för att själva driva utvecklingen av ett sådant verktyg.
Som ett led i övergången till ett nytt digitalt ärendehanteringssystem behöver också befintliga och tidigare
ärenden digitaliseras. Via samarbete med Lund har verksamheten tagit del av den kommunens arbete för

att digitalisera sina handlingar, vilket gett värdefull information inför planeringen av motsvarande projekt i
Malmö. Bedömningen är i nuläget att det krävs ett riktat arbete med två projektanställningar i sex månader
för att skanna in och digitalisera samtliga handlingar i ärenden tre år tillbaka i tiden. Syftet med denna
digitalisering av gamla ärenden är att få ut största möjliga nytta av ett nytt ärendehanteringssystem med
bland annat tillgång till statistik och historik i pågående ärenden.
Andra insatser har genomförts och är på gång som ökar digitaliseringen av verksamheten. Under 2020
infördes en e-tjänst för anmälan om behov av god man eller förvaltare, i syfte att ge bättre stöd till den
som anmäler behovet och minska behovet av kompletteringar till ansökan. Genom att en större andel
anmälningar är kompletta från början kan handläggningstiderna kortas. Införande av ett digitalt system för
ställföreträdarnas redovisningar planeras till våren 2022 och hade gett liknande effektivitetsvinster.

Här besvarar nämnden följande frågeställningar:
•
•
•

Vilka förändringar som innebär ökade kostnader eller lägre intäkter kommer att påverka
nämndens verksamhet 2022? Vilken effekt får detta på nämndens behov av kommunbidrag?
Vilka förändringar pågår eller planeras inom nämndens verksamhet som innebär minskade
kostnader eller högre intäkter? Vilken effekt får detta på nämndens behov av kommunbidrag?
Vilka ekonomiska effekter kan uppnås till följd av förändrat arbetssätt / samarbete med andra på
kort och lång sikt?

Överförmyndarnämnden har ansvar för de resurser som avser nämndens administration, ledamöternas
arvoden samt arvoden till gode män och förvaltare. Det administrativa ansvaret för
överförmyndarnämndens förvaltningsorganisation ligger på enheten för överförmyndarärenden under
avdelning Boende, tillsyn och service i arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
Överförmyndarnämndens största utgift avser arvodeskostnader för gode män och förvaltare. Förordnade
ställföreträdare har enligt lag rätt till skäligt arvode och ersättning för sina utgifter. Även fördelningen av
kostnadsansvaret är reglerat i lag. Sveriges Kommuner och Regioner lämnar rekommendationer och
förslag till ersättningsregler som överförmyndarnämnden utgår ifrån vid beslut om arvoden och
ersättningar. Detta är viktigt för rättssäkerheten och förutsägbarheten. Överförmyndarnämnden har
mycket små möjligheter att påverka dessa kostnader.
Arvoden och kostnadsersättningar till gode män och förvaltare betalas ut efter genomförd granskning av
inlämnade årsräkningar. Årsräkningarna lämnas in i efterhand, vilket innebär att årsräkningar för
exempelvis 2021 kommer att lämnas in under våren 2022. Enligt gällande redovisningsprinciper måste
dock kostnaden för arvoden och ersättningar bokföras på det år som uppdraget avser. Detta innebär att
kostnader för arvoden och ersättningar som påverkar 2021 års budget bygger på en uppskattning utifrån
bedömt antal ärenden och genomsnittlig förväntad kostnad per ärende. När samtliga årsräkningar för ett
år är färdiggranskade görs en slutavräkning gentemot tidigare beräknade arvoden och ersättningar och
eventuell mellanskillnad bokförs på innevarande år.
Denna hantering, där större delen av nämndens kostnader för innevarande år bygger på bedömningar och
uppskattningar, medför att nämndens ekonomi är svårbedömd både under innevarande år och inför
kommande år. Nämndens kommunbidrag uppgår för 2021 till 31,7 miljoner kronor och senaste
prognosen under våren pekar mot ett litet överskott för nämnden under året. Med små möjligheter att
påverka kostnaderna och svårbedömda årliga kostnader bedömer nämnden att befintlig nivå på
kommunbidraget behöver upprätthållas även kommande år, med uppräkning för generell prisuppgång i
samhället. Det pågår en utredning avseende justering av arvoden för ställföreträdare som kan förväntas,
utifrån tidiga beräkningar, leda till en utökning av kommunbidrag upp till 1,3% för 2022.
Kostnader för förvaltarenheten
När förvaltarenheten bildades 2019 inom funktionsstödsförvaltningen fick överförmyndarnämnden ett
kommunbidragstillskott på 5,2 miljoner kronor för att finansiera de ökade kostnader som enheten
förväntades innebära. Sedan starten har det funnits en osäkerhet kring hur stor andel av befintliga ärenden
som skulle övertas av förvaltarenheten och vilken effekt det skulle få för arvodeskostnaderna i övrigt. En
annan osäkerhetsfaktor är att kostnaderna också är beroende av hur stor andel av de huvudmän som
förvaltarenheten har uppdrag för som enligt föräldrabalkens regler själva ska betala sitt arvode. Än så
länge, till och med 2021, har dock kostnaderna för förvaltarenheten rymts inom tilldelat kommunbidrag
för överförmyndarnämnden.
Kommuner får statlig schablonersättning som inte täcker alla kostnader
Ersättningssystemet för mottagande av ensamkommande barn bygger på en schablonersättning som
betalas ut vid ett tillfälle till anvisningskommunen. Ersättning för de barn som överflyttas från andra

kommuner erhålls inte. Enligt fastställda fördelningsnycklar får överförmyndarnämnden 26 tkr för varje
nytt anvisat ensamkommande barn. Den årliga snittkostnaden för arvode per godmansuppdrag uppgår till
cirka 32 tkr och många av dessa godmanskap sträcker sig över flera år, vilket innebär att nämnden inte
erhåller full ersättning för kostnaderna. Samtidigt har antalet ärenden om godmanskap för
ensamkommande barn minskat kraftigt de senaste åren till följd av ett minskat mottagande.
Antalet nya godmanskap för nyanlända barn ligger fortsatt på en låg nivå, liksom antalet ärenden som
överflyttas från andra kommuner, bland annat till följd av coronapandemin med stängda gränser.
Bedömningen är att antalet ärenden förblir få under kommande år till följd av ett fortsatt lågt mottagande.
Det medför att merkostnaderna utöver den statliga ersättningen i nuläget bedöms rymmas inom det
kommunbidrag som nämnden är tilldelad.
Rekrytering
Kostnaderna för de rekryteringsinsatser som kommer att genomföras, hanteras inom ramen för enheten
för överförmyndarärendens tilldelade budget. Omfördelning av personella resurser inom befintlig ram på
enheten för prioritering av rekryteringsarbetet möjliggörs då antalet ärenden om godmanskap för
ensamkommande barn har fortsatt att minska.
Digitalisering
Vad gäller anskaffandet av ett verksamhetssystem, är det beroende av tilldelade ekonomiska medel till
enheten för överförmyndarärenden inom ramen för arbetsmarknads- och socialnämndens budget, men
även av de kostnadsbesparingar ett sådant system skulle innebära för enheten jämfört med dagens
pappersförbrukning och portokostnader.
Att tillsammans med Helsingborg, Lund och Trelleborg utveckla ett system för automatgranskning av
årsräkningar kräver tillskott av resurser, exempelvis i form av projektmedel eller annan extern finansiering.

Så som beskrivits i tidigare avsnitt får nämnden del av en så kallad anvisningsschablon från
Migrationsverket som ska täcka anvisningskommunens kostnader för utredning enligt socialtjänstlagen,
god man, resor, tolk och andra relaterade kostnader för mottagande av anvisade ensamkommande barn.
Tilldelade medel delas lika mellan socialtjänsten inom arbetsmarknads- och socialnämnden och
överförmyndarnämnden. Hur stor ersättningen blir beror på hur stort mottagandet av asylsökande
ensamkommande barn blir under året.

I detta avsnitt beskrivs nämndens planerade investeringar för 2022 med plan för 2023-2027.
Överförmyndarnämnden har inga planerade investeringar.

