Boplats Syds uppdrag
Boplats Syds uppdrag är att förmedla hyreslägenheter inom Malmöregionen med omnejd och även
bedriva annan därmed sammanhängande verksamhet. Syftet med bolagets verksamhet är att främja
bostadsförsörjningen och verka för att underlätta inträde på bostadsmarknaden genom att samla
bostadssökande tillsammans med privata och kommunala hyresvärdar i en enkel och transparent
bostadsförmedling som bidrar till en väl fungerande regional bostadsmarknad fri från diskriminering.
Boplats Syd har fortsatt fokus på expansion med fokus på samarbete med Uppsalas bostadsförmedling för
utveckling av förmedlingstjänsten
Omtänksamma
Vi skapar möjligheter för människor att få ett eget hem och vi hjälper hyresvärdar att fylla rum med liv.
Vår omtanke genomsyrar hela vår organisation, från hur vi är mot varandra, till hur vi möter vår omvärld.
Rättrådiga
För att driva vår verksamhet har vi ett regelverk att luta oss mot. Detta regelverk är inte bara något vi
måste följa utan även en garant till att vi enkelt, tydligt och transparent kan arbeta mot vår vision att öppna
dörrar för alla att hitta ett eget hem.
Vår rättrådighet, att vi gör rätt för oss och följer vårt regelverk, är helt enkelt en styrka och något vi stolt
ska visa upp och arbeta utifrån. Inte bara i hur vi driver vår verksamhet utan även hur vi bemöter våra
kunder.
Transparenta
För att vi på ett trovärdigt sätt ska kunna arbeta från vår position mot vår vision krävs det att vi är
transparenta med allt vi gör i alla olika sammanhang – internt, mot media, mot hyresvärdar samt mot
sökande.
Engagerade möjliggörare
För att hjälpa så många som möjligt att hitta ett eget hem och fylla rum med liv krävs ett engagemang för
att driva verksamheten framåt så vi kan skapa möjligheter och öppna dörrar både för våra sökande och
våra hyresvärdar.

Här besvarar bolaget följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka bolaget under
2022 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser bolaget behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra
förbättringar i den egna verksamheten?

Beslut, händelser och förändringar i omvärlden som förväntas påverka bolaget under 2022 och
framåt
Boplats Syd har haft en ständig tillväxt av både förmedlade lägenheter och bostadssökande till kön de
senaste åren. Trots omständigheterna blev 2020 ett bra år för Boplats Syd. Vi klarade av att snabbt ställa
om till nya förutsättningar och kunde fortsätta att ge bra service till hyresvärdar och sökande. Under 2020
har antalet lägenheter som Boplats Syd förmedlat ökat med 17% (från 7 915 till 9 294), samtidigt har
antalet personer som står i bostadskö hos Boplats Syd ökat med 13% (från 98 464 till 111 763 personer).
Coronapandemin tvingar oss att förändra vårt arbetssätt. De av våra medarbetare som har möjlighet att
arbeta hemifrån gör det, och vi kan numera erbjuda digitala lägenhetsvisningar i stället för fysiska. Även
om en visning på skärm aldrig blir som att besöka lägenheten så vet vi att det har varit en uppskattad
lösning av alla parter. Vi räknar med att både hemarbete och digitala visningar kommer att vara alternativ
även fortsättningsvis.
Vi har fått växla över de fysiska besöken från vår kundtjänst vid Stortorget till telefon och digitala
lösningar. För vissa grupper av sökande har detta inneburit en utmaning, men vi har kunnat lösa alla
inkommande ärenden på ett bra sätt. Så fort restriktionerna lättar så har vi för avsikt att återgå till normala
besökstider igen.
Vårt samarbete med Uppsala Bostadsförmedling betyder att vi arbetar i samma förmedlingssystem. På så
sätt hoppas vi kunna utveckla bostadsförmedlingsuppdraget genom att ensa arbetssätten. Målsättningen är
samverkan om en förmedlingstjänst med en effektivare process där vi har kortat ner ledtiden att förmedla
en lägenhet. Samverkan om förmedlingstjänst är också ekonomiskt fördelaktigt samtidigt som sårbarheten
minskar och möjligheten att kostnadseffektivt förvalta systemet och vidareutveckla nya digitala och
automatiserade funktioner ökar.
En osäkerhetsfaktor är hur nyproduktionsmarknaden kommer att utvecklas. Det finns tecken som tyder
på att nyproduktionen av hyresrätter bromsar in, men det är svårt att överblicka konsekvenserna av detta.
Boplats Syd tillhandahåller en rak kö för de lägenheter som förmedlas, där den som stått längst i kö för en
lägenhet tilldelas denna, under förutsättning att den enskilde bostadsökande uppfyller den aktuella
hyresvärdens krav. Om fler hyresvärdar godtar inkomster från de stöd som omfattar hushåll med låg
inkomst, såsom försörjningsstöd och bostadsbidrag, skulle möjligheten för dessa hushåll att få bostad öka.
Detta är lagstadgade offentliga trygghetssystem som är skapade för att ge möjligheter just för dessa
hushåll, men som inte godkänns av flertalet hyresvärdar idag.
Boplats Syd fortsätter därför arbetet med att få fler hyresvärdar att lämna lägenheter till bolagets
förmedling och för att få de hyresvärdar vars lägenheter Boplats Syd förmedlar att ställa rimliga krav på
hyresgäster. Vi arbetar för att sprida kunskapen om att man inte får bättre sökande för att man har hårdare
krav, utan bara färre sökande.
Boplats Syd fortsätter det påbörjade arbetet med att underlätta inträde på bostadsmarknaden. I det arbetet
fortsätter vi att informera hyresvärdarna om hur arbetsmarknaden utvecklats och hur anställningsformer
förändrats. Målsättningen är att påverka hyresvärdarna till en annan syn på anställningsformer och
lagstadgade offentliga trygghetssystem.
Sedan några år tillbaka finns privata bostadsförmedlingar som utgör reella hot med vår transparenta

förmedling efter rak kö. Gemensamt för dessa är att det inte kostar något för de bostadssökande att
registrera sig och hyresvärdarna kan förmedla efter egna krav och utan att behöva ta hänsyn till kötid. I
vårt förmedlingsområde har vi det senaste året börjat känna av denna utveckling. Flera privata hyresvärdar
har gått över till de privata alternativen. Vi har dock lyckats stärka vår marknadsposition genom att flera
kommunala bostadsbolag liksom många nya privata skrivit samarbetsavtal. Men det finns en osäkerhet
kopplat till hur vår regionala marknad framöver kommer att emot de nya privata alternativen utan krav på
transparent förmedling.
Utredningen "En socialt hållbar bostadspolitik" tittar på uppgiftsfördelningen mellan stat och kommun,
samt de bostadspolitiska verktyg som kommuner har för att hjälpa de hushåll som står längst ifrån
bostadsmarknaden. Utredaren Karolina Skog har bland annat i uppdrag att analysera hur de kommunala
bostadsförmedlingarna och förturssystemen fungerar som verktyg för en socialt hållbar bostadsförsörjning
samt att vid behov föreslå hur det allmännas roll i förmedlingsfrågor kan utvecklas, och därvid lämna de
författningsförslag som bedöms nödvändiga. Utredningen väntas presentera sitt förslag i november 2021
och de förslag som förs fram där kan få stor betydelse för Boplats Syds verksamhet.
Bolaget håller sig uppdaterad kring det förslag som finns gällande för skattereduktion för investeringar
2021 och kommer i den mån det går att lägga eventuella investeringar 2021 för att på så sätt kunna
tillgodoräkna sig en eventuell skattereduktion.

Behov av förändringar i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra förbättringar i den egna
verksamheten
En billigare nyproduktion är viktigt för att skapa en hållbar bostadsmarknad, men bostadsbristen kan inte
byggas bort. För att motverka den specifika bostadsbristen bland hushåll med låg betalningsförmåga, och
således även hemlösheten, behöver hyran i delar av det befintliga hyresbeståndet förbli låg nog för att
dessa grupper ska kunna efterfråga dem.
Det är nästan enbart i det äldre hyresbeståndet som lägenheter med lägre hyra finns. Samtidigt finns en
tendens att hyran i just detta bestånd höjs kraftigt vid renoveringar, vilket innebär att hushåll med låg
betalningsförmåga inte längre kan efterfråga dem. Detta sker bland annat genom att fastighetsägare köper
eftersatta hyresfastigheter, renoverar dessa till en hög standard och höjer hyran till en nivå som i praktiken
tvingar de boende att flytta och omöjliggör för inkomstsvaga grupper att efterfråga lägenheterna.
Det behöver inte handla om renoveringar av hela fastigheter utan kan lika gärna handla om fastighetsägare
som renoverar enskilda hyresbostäder när hyresgäster flyttar ut. De passar då på att höja standard och hyra
maximalt, trots att lägenheterna inte alltid är i behov av renovering. Detta leder till att inkomstsvaga
grupper inte längre kan efterfråga lägenheterna. Här hade vi gärna sett att Malmö Stad tog initiativ som
motverkar denna utveckling.
Boplats Syd har i tidigare remissvar pekat på vikten av att ta hänsyn till att kommunens olika verksamheter
har olika förutsättningar att medverka i kommunövergripande samarbeten. Det är både svårt, dyrt och
väldigt personalkrävande för ett litet bolag som inte har interna resurser att tillgå utan att hela
organisationen påverkas negativt.
Även om det blivit bättre så glöms vi bolag fortfarande bort i processer där vi har behov av hjälp. Det kan
handla om upphandlingar, ekonomisystem, redovisningssystem samt IT. En central resursoptimering
mellan bolagen hade sparat pengar och gjort bolagen mindre personalkänsliga.

Här besvarar bolaget följande frågeställningar:
•
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutvecklingar pågår eller planeras
inom bolaget framöver? Beskriv även förändrade processer, arbetssätt och/eller samarbete med
andra som leder till minskade kostnader eller ökade intäkter.
Hur planerar bolaget att finansiera kommande verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller
kvalitetsutveckling?

Under 2021 kommer vi att ha tagit vårt nya förmedlingssystem i bruk. Förmedlingssystemet har utvecklats
tillsammans med Uppsalas bostadsförmedling och medför att vi under många år framöver kommer att ha
ett väldigt nära samarbete. Avsikten är inte att bedriva bostadsförmedling ihop utan att samordna
processer, rutiner och regelverk. Tillsammans kan parterna göra mycket mer för att säkerställa att en
rättvis och transparent förmedlingstjänst blir fortsatt attraktiv och effektiv för hyresvärdarna. På egen
hand blir det mycket svårare.
Att dela förmedlingstjänst är att stärka ekonomin på lång sikt genom att dela på utvecklings- och
förvaltningskostnader samt dela på kostnad för utveckling av nya funktioner som effektiviserar
förmedlingsprocessen. Samarbetet ger kraft och skjuts i utveckling av nya funktioner och en bra
förutsättning att tillsammans identifiera framtida behov och lösningar som effektiviserar våra
verksamheter.
Systemutvecklingen medför ökade driftskostnader men inga investeringar eller avskrivningar.
Vi förväntar att tillströmningen av betalande i kön ska fortsätta öka de kommande åren och ser i dagsläget
inget behov av annan finansiering.

Intäkter avseende köavgifter beräknas öka med 5% per år.
Ökade personalkostnader bl a p g a utökning av personal i och med övergång till annat
köhanteringssystem där delar av kostnadsökningen kompenseras genom försäljning av tjänster till Uppsala
respektive MKB, totalt 1,3 Mkr 2022.
Ökning av Övriga kostnader består främst i högre IT-kostnader p g a att driften av det nya
köhanteringsprogrammet görs löpande. Detta kompenseras i sin tur av lägre avskrivningar p g a
investeringar i det gamla köhanteringssystemet är avskrivet och kostnaden i framtiden sker genom löpande
driftskostnader.

Investerings- och utvecklingsfas
Parkering Malmö befinner sig i en omfattande investerings- och utvecklingsfas. Bolaget äger och förvaltar
nio parkeringshus. Bolaget har åtagit sig att uppföra ytterligare sex parkeringshus och det förs en dialog
om att tillgodose ytterligare behov.
Den förväntade befolkningsökningen i Malmö stad, från ca 350 000 invånare till 500 000 invånare år 2050,
innebär ett ökat framtida behov av både parkeringsplatser och mobilitetslösningar.
Fokusområden
Parkering Malmö har fokus på digitalisering, hållbarhet, mobilitet och trygghet.
Parkering Malmö arbetar aktivt med att utveckla digitala lösningar för att förbättra produkter och service
gentemot kunderna och för att effektivisera den egna verksamheten.
Parkering Malmö arbetar med hållbarhet bland annat genom att välja klimatsmarta tjänsteresor, använda
hållbara och klimatsmarta material i ny- och ombyggnation, förse våra parkeringshus med växtklädda
fasader, installera solceller på parkeringshusen, utöka antalet laddplatser för elbilar i parkeringshusen samt
möjliggöra för mobilitetslösningar.
Parkering Malmö kommer fortsatt att investera i lösningar, såsom kameraövervakning, megafoner och
belysning, som skapar en trygghetskänsla i och omkring våra parkeringshus.
I rollen som möjliggörare för mobilitetslösningar och delningstjänster har Parkering Malmö ingått
samarbeten med olika leverantörer av mobilitetstjänster.

Här besvarar bolaget följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka bolaget under
2022 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser bolaget behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra
förbättringar i den egna verksamheten?

Parkering Malmös uppdrag
Parkering Malmös uppdrag är att bygga, förvalta och övervaka parkeringsanläggningar på tomtmark i
Malmö stad. Bolaget äger och förvaltar nio parkeringshus. På uppdrag av Malmö stad har bolaget åtagit sig
att uppföra ytterligare sex parkeringshus under en tioårsperiod och det förs en dialog om att tillgodose
ytterligare behov. Parkering Malmö sköter även uthyrning, övervakning och förvaltning av ett flertal
parkeringsanläggningar inom Malmö stad samt åt externa fastighetsägare.
Tillväxt och förtätning ställer krav på parkerings- och mobilitetslösningar
Fram till 2050 förväntas Malmö stad växa från ca 350 000 invånare till 500 000 invånare. Invånare, företag,
arbetspendlare och besökare ska leva, bo, verka och förflytta sig i staden. För att tillmötesgå framtidens
behov på ett hållbart sätt pågår en förtätning av Malmö stad genom uppförande av byggnader för bostäder
och verksamheter. Förtätningen ställer, tillsammans med in- och utpendling höga krav på parkering och
mobilitet, och medför att en stor del av parkeringsbehovet måste lösas genom parkering under mark eller i
parkeringshus.
Finansieringen påverkas av parkeringsnorm och parkeringsköpsavgift
Fastighetsägare som bygger bostäder eller lokaler ska följa Malmö stads parkeringspolicy och
parkeringsnorm. Malmö stad har ett övergripande ansvar för parkeringens planering. Malmö stad har dock
ingen skyldighet att ordna parkering. Denna skyldighet åvilar fastighetsägaren. Parkeringsnormen anger ett
minimikrav för antalet parkeringsplatser och gäller som vägledning vid detaljplaneläggning och som krav
vid bygglovsgivning. I sin bygglovsansökan ska fastighetsägaren beskriva hur parkeringsbehovet kommer
att lösas, antingen inom den egna fastigheten eller inom närliggande parkeringsanläggning.
Om parkeringsbehovet inte kan tillgodoses inom den egna fastigheten har fastighetsägaren möjlighet att,
via Malmö stad, göra parkeringsköp i Parkering Malmös parkeringshus. Avtalet om parkeringsköp gäller i
25 år och innebär en reservation/garanti för att få hyra ett bestämt antal parkeringsplatser i aktuellt
parkeringshus. Det är av stor vikt att fastighetsägare utreder det verkliga behovet av parkeringsplatser och
gör parkeringsköp i motsvarande omfattning. Om det verkliga behovet av parkering överstiger
fastighetsägarens parkeringsköp, det vill säga antal reserverade platser, kan Parkering Malmö endast i mån
av lediga platser erbjuda parkering.
Fastighetsägaren erlägger parkeringsköpsavgiften till Malmö stad, varefter Parkering Malmö äskar dessa
medel som del av finansieringen av parkeringsanläggningen. Avtalet om parkeringsköp som
fastighetsägaren tecknar med Malmö stad stadgar att fastighetsägaren ska erlägga betalningen för
parkeringsköpen först efter att slutbesked enligt plan- och bygglagen ges för fastigheten. Detta medför att
Parkering Malmö får stå för hela investeringskostnaden och i många fall vänta flera år på att
fastighetsägarna ska erlägga parkeringsköpsavgiften trots att de använder parkeringsplatserna.
Parkeringsköpsavgiften hade med fördel kunnat erläggas i ett tidigare skede, till exempel i anslutning till att
bygglovet beviljas alternativt vid startbesked. När avtalstiden löper ut bör ett nytt avtal om parkeringsköp
tecknas med fastighetsägaren och ny parkeringsköpsavgift erläggas.

Mobilitetslösningar påverkar affärsmodell
Parkering Malmö fick under 2020 i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen och tekniska nämnden
utreda möjligheterna att omvandla/nybilda parkeringsanläggningar till mobilitetshus. Mobilitetshus i den
mening att parkeringsanläggningar även ska inrymma infrastruktur och plats för delningstjänster för
hållbara trafikslag. Uppdraget återrapporterades till kommunfullmäktige i mars 2021. Uppdraget har
fortsatt under 2021. Parkering Malmö fick tillsammans med kommunstyrelsen och tekniska nämnden i
uppdrag att arbeta vidare med de förslag och rekommendationer som återfinns i rapporten samt att senast
i oktober 2021 återkomma med ett förslag på genomförandeplan.
Minskade intäkter på grund av Covid-19
En viss osäkerhet föreligger avseende utvecklingen av Covid-19, politiska beslut kopplade till denna och
befolkningens ändrade beteende med anledning av pandemin. Parkering Malmös intäkter från
korttidsparkering och kontrollavgifter minskade kraftigt bland annat på grund av stängda gränser,
begränsningar av evenemang och mässor, minskad pendling, hemarbete och minskad handel.

Här besvarar bolaget följande frågeställningar:
•
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutvecklingar pågår eller planeras
inom bolaget framöver? Beskriv även förändrade processer, arbetssätt och/eller samarbete med
andra som leder till minskade kostnader eller ökade intäkter.
Hur planerar bolaget att finansiera kommande verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller
kvalitetsutveckling?

Fokusområden
Parkering Malmö kommer framöver att ha fortsatt fokus på digitalisering, hållbarhet, mobilitet och
trygghet. Bolaget arbetar vidare med att genom drift, underhåll och trygghetsåtgärder säkerställa att
Parkering Malmös parkeringshus håller hög kvalitet och förser kunderna med god tillgänglighet och
service. Parkering Malmö kommer de närmaste åren att bygga ett antal parkeringshus. Expansionsfasen
innebär ett behov av ytterligare kompetens.
Intäkterna förväntas öka då nya parkeringshus färdigställs. För att möta ökade kostnader arbetar Parkering
Malmö löpande med kostnadseffektivisering.
Digitalisering
Parkering Malmö arbetar aktivt med att utveckla digitala lösningar för att förbättra produkter och service
gentemot kunderna och för att effektivisera den egna verksamheten. För att effektivisera
parkeringsövervakningen kommer bolaget att investera i scanningsfordon. Tidsbesparingen som uppstår
vid användandet av scanningsfordon innebär att parkeringsytorna kan övervakas vid fler tillfällen per dag
och därmed öka parkeringsmoralen. Digital hantering av biljetter, parkeringstillstånd, uthyrning, betalning
och övervakning förenklar för både kunder och medarbetare samtidigt som det har en positiv effekt på
miljön och ekonomin.
Utveckling av nya processer och system pågår för att effektivisera bland annat ekonomistyrning, uthyrning
och kommunikation.
Hållbarhet
Parkering Malmö arbetar med hållbarhet bland annat genom att välja klimatsmarta tjänsteresor, använda
hållbara och klimatsmarta material i ny- och ombyggnation, förse våra parkeringshus med växtklädda
fasader och dagvattenmagasin, installera solceller på parkeringshusen, utöka antalet laddplatser för elbilar i
parkeringshusen samt möjliggöra för mobilitetslösningar. Genom att skapa plats för alternativ till att äga
egen bil bidrar Parkering Malmö i omställningen till ett hållbart transportsystem i Malmö. Parkering
Malmö tänker cirkulärt vid planering av parkeringshus och har ett brett perspektiv vid investeringar.
Bolaget arbetar med att hitta lösningar för energilagring och flexibel energianvändning. Genom att kunna
styra energianvändningen smart och flexibelt kommer parkeringshuset att kunna vara en resurs för elnätet
snarare än en belastning.
Genom att analysera beläggningsgraden kan Parkering Malmö utnyttja samma parkeringsplats på olika
tider på dygnet av boende, företag och besökande. Därmed kan bolaget bidra med att minimera söktrafik,
maximera uthyrningen och skapa plats.
Mobilitet
I rollen som möjliggörare för mobilitetslösningar och delningstjänster har Parkering Malmö ingått
samarbeten med olika leverantörer av mobilitetstjänster. Bolaget utvecklar löpande samarbeten, rutiner
och processer för att effektivera arbetet i samband med dessa partnerskap.

Trygghet
Parkering Malmö kommer fortsatt att investera i lösningar, såsom kameraövervakning, megafoner och
belysning, som skapar en trygghetskänsla i och omkring våra parkeringshus.

Parkering Malmö befinner sig i en omfattande investerings- och utvecklingsfas. Malmö stads
befolkningsökning innebär ett ökat framtida behov av både parkeringsplatser och mobilitetslösningar.
Med anledning av Covid-19 har Parkering Malmös intäkter från korttidsparkering och kontrollavgifter
minskat kraftigt sedan mitten av mars 2020. Korttidsparkeringen påverkas bland annat av begränsningar
av evenemang och mässor, minskad pendling, hemarbete, minskad handel och minskat resande.
Parkering Malmö vidtog omedelbart åtgärder för att minska kostnaderna, och öka intäkterna från
månadsparkering genom att analysera beläggningsgraden. Parkering Malmö har framöver fortsatt fokus på
att arbeta mer kostnadseffektivt, bland annat genom digitalisering. En ny prispolicy som tagits fram under
hösten 2020 kommer att ha en positiv effekt på ekonomin under 2021 - 2023. Vidare ser Parkering Malmö
löpande över bolagets avtal med externa fastighetsägare och omförhandlar alternativt avslutar de avtal som
inte är lönsamma.

Under 2020-2021 har Parkering Malmös kassaflöde minskat med ca 100 Mkr med anledning av Covid-19.
Bolaget kassaflöde förväntas 2023 återgå i nivå med ett normalt kassaflöde. 2023 förväntas även
parkeringsköpen för parkeringshuset i Sege park inflyt

Planerade anläggningar innebär cirka 3 100 nya parkeringsplatser, flera mobilitetslösningar och en
kalkylerad bruttoinvestering på cirka 700 000 tkr. Parkeringsköpsintäkterna är kalkylerade till cirka
250 000 tkr vilket innebär en nettoinvestering om 450 000 tkr. Parkeringsköpsintäkterna inkommer dock
betydligt senare skede än investeringsutgiften.
Investeringsbeloppen ovan redovisas brutto.

Parkering Malmö behöver lånefinansiera delar av bolagets investeringar samtidigt som den löpande
verksamheten medger viss egenfinansiering av investeringar.
Nuvarande låneram, vilken beslutades av kommunfullmäktige 2019-09-05, uppgår till 1 000 000 tkr. För
att säkerställa att planerade investeringar kan genomföras har Parkering Malmö under 2021 ansökt om en
utökning av låneramen med 200 000 tkr, från 1 000 000 tkr till 1 200 000 tkr. Ärendet kommer att
behandlas av kommunfullmäktige under hösten.
Upplåningsbehovet fram till år 2027 bedöms rymmas inom kreditramen på 1 200 000 tkr. Inget ytterligare
lånebehov bedöms föreligga.

Malmö Leasing AB är ett av Malmö stads helägda bolag. Bolaget erbjuder finansiell och operationell
leasing samt annan uthyrning av lös egendom till Malmö stad och dess helägda aktiebolag. Företaget leds
av en VD och den övriga personalen är indelad enligt följande arbetsuppgifter: ekonomi & administration,
inköp/kund långtidsleasing och kundmottagning.

Bolaget genererar stabila intäkter från leasing och korttidsuthyrning av fordon samt leasing av övrig lös
egendom. Malmö Leasing AB:s verksamhetsgren leasing av lös egendom (såsom datorer, surfplattor,
kaffemaskiner mm) har under 2021 börjat generera mer intäkter för bolaget, men i vilken takt denna
verksamhetsgren kommer att växa är svårt att prognosticera i dagsläget. Ett aktuellt uppdrag är hantering
och leasing av större skrivare, värde över ett halvt basbelopp. Detta är dock en pågående diskussion med
IT och upphandlingsenheten och är inte bestämd ännu. Nettoeffekten (intäkter - kostnader) av leasing av
lös egendom för bolagets resultat förväntas vara marginell under denna period.
Bolaget beräknas generera ett resultat exkl. koncernbidrag och före skatt på runt 2,4-3,3 Mkr för perioden
2022 – 2024.
Under kommande år förväntas bolaget fortsätta sin verksamhet som tidigare, och ett stort fokus kommer
att ligga på Malmö Stads miljöprogram för perioden 2021-2030.
Upphandling avseende ett nytt affärssystem genomförs nu under 2021 vilket efter implementering
förväntas modernisera arbetssätt och öka både effektivitet samt kundnytta i verksamheten.
Räddningstjänsten Syd kommer under hösten 2021 att lösa ut sina fordon hos Malmö Leasing AB i
enlighet med gällande leasingavtal. Detta kommer påverka bolagets omsättning, kostnadssida samt
balansomslutning inför kommande år.

Här besvarar bolaget följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka bolaget under
2022 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser bolaget behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra
förbättringar i den egna verksamheten?

Ett nytt Miljöprogram för Malmö stad gällande perioden 2021-2030 antogs i april 2021. Programmet anger
stadens långsiktiga miljöarbete, men går inte in på det praktiska genomförandet. Malmö Leasing AB:s
styrelse ämnar integrera detta nya miljöprogram i bolagets verksamhetsplanering utifrån sitt grunduppdrag
och sina förutsättningar. Två frågor som bolaget redan nu tittar på är dels hur bolaget kan få ett ökat
mandat gentemot sina kunder för att driva på en ökad användning av elfordon, dels hur laddinfrastrukturen ser ut idag och hur man löser laddningsfrågan i takt med att mängden elbilar ökar.
Pandemin ser inte ut att påverka bolagets verksamhet för 2021 och förväntas inte heller påverka bolagets
verksamhet under kommande år.
Bolaget har en förhoppning om att från och med hösten 2021 återigen kunna genomföra förarutbildningar
och skadeförebyggande utbildningar, något som tyvärr inte varit möjligt sedan Covid-19 bröt ut under
början av 2020.
Ett uppdrag som kan bli aktuellt inom övrig lös egendom är skrivare inom Malmö Stad, och bolaget
förväntas se en ökad andel leasing av lös egendom i verksamheten. Eventuellt andra uppdrag avseende
leasing av övrig lös egendom kan komma plötsligt och inget som går att enkelt prognosticera.
Några större inplanerade investeringar i nya fordon hos förvaltningar eller systerbolag inom Malmö Stad
finns i dagsläget inte men utskiftning av äldre fordon och tillkommande extra nyinvesteringar utöver detta
förväntas ske under perioden 2022-2024.

Här besvarar bolaget följande frågeställningar:
•
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutvecklingar pågår eller planeras
inom bolaget framöver? Beskriv även förändrade processer, arbetssätt och/eller samarbete med
andra som leder till minskade kostnader eller ökade intäkter.
Hur planerar bolaget att finansiera kommande verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller
kvalitetsutveckling?

Ett nytt affärssystem för leasingverksamheten har kravspecificerats under våren 2021 och håller nu på att
upphandlas. Förhoppningen är att detta system ska bli utvecklat och implementerat under 2022. Med detta
system vill bolaget öka sin digitala närvaro, förbättra kundnyttan, öka tillgängligheten både externt och
internt samt effektivisera sina egna processer och flöden.
Just nu förs diskussioner med Kommunteknik kring avtalsinnehåll och deras leverans av tjänster. Syftet
med detta är att förbättra kommunikationen mellan parterna, att uppdatera och komplettera avtalen
mellan verksamheterna och i slutändan förbättra kvalitén samt ge en högre servicegrad gentemot
kunderna.
Bolaget har gjort en kartläggning av samtliga anställdas arbetsuppgifter för att skapa en bättre transparens
och ökad förståelse inom företaget för varandras funktion och uppgifter.
Större tillkommande uppdrag avseende övrig lös egendom, exempelvis leasing av samtliga större skrivare
inom Malmö Stad, förväntas ske men när och i vilken utsträckning det blir är i dagsläget svårt att säga.
Räddningstjänsten Syd kommer under hösten 2021 att börja lösa ut sina fordon hos Malmö Leasing AB i
enlighet med gällande leasingavtal. Detta kommer att krympa bolagets omsättning, kostnadssida samt
balansomslutning.
Finansiering vid investeringar säkerställs genom lån hos internbanken.

Malmö Live ser mycket fram emot 2022. Vi har tagit fram en odramatisk budget som vilar på en
konservativ och avvaktande utgångspunkt: Att Malmö Live får ta in publik som innan corona och att vi
steg för steg kan börja bygga upp vår verksamhet och vår publik.
Vi bygger på vår baselinebudget – den balans i ekonomin som vi landade i efter en stor nerdragning (10
mkr) i 2021-budgeten. Vi balanserar driften av Malmö Live under de förutsättningar som vi kan se framför
oss och som under 2021 har bevisat att baselinen är stabil och solid när man ser bort från coronapåverkan. Vi får helt enkelt göra uppbyggnaden av post-corona-Malmö Live steg för steg – vara försiktig
med stora satsningar, prioritera stenhårt, vara strategiska och kloka.
Vi har använt 2021 till att lyfta Malmö Live in i en ny fas. Vi har tagit fram en strategi med fokus på
publikutveckling, på barn och unga, på Malmö-förankring och på den fysiska mötesplatsen. Och vi har –
med corona som extra press – justerat organisation, genomlyst, optimerat. Vi står starkare som
organisation nu än innan corona. Men vi är fortfarande utan publik och får avvakta situationen, när vi får
bjuda in publiken igen: Hur svårt blir det att återhämta sig efter 1,5 år utan publik? Det får vi se.
En sak som kommer kräva extra fart under återuppbyggnaden är utvecklingen av foajéområdet. Malmö
Live har fantastiska ytor, men nu efter 5 år ser vi att det ska disponeras lite om, utvecklas och justeras, om
vi ska lyckas med att skapa en musikalisk identitet, bygga upp en stor publik och bli en fysisk mötesplats
som Malmöborna på riktigt känner ägarskap till. Vi vill presentera planer kring denna satsning som
kommer kräva en liten investering från hyresvärden Malmö Stad, så att vi skapar ett attraktivt
Kanalscenområde med café, öppen scen, synlig huvudingång, plats till barn och unga m.m.
En annan sak som vi börjar planera är Malmö SymfoniOrkesters 100 års födelsedag i 2025. Det skulle vara
underbart om vi kan börja en utveckling som bygger upp orkestern fram mot 2025 – med en stark och
tydlig och nyfiken konstnärlig profil – utan att samtidig skulle bespara och dra ner i orkesterns numerär
eller konstnärliga ambitioner om att komma ännu mer ut av huset, besöka Malmöborna och göra
intressanta projekt. En stabil uppräkning av vårt bidrag, kanske även ett flerårigt ekonomiskt avtal, kan
säkra detta.
Med dessa ambitioner, planer och med stor optimism begiver Malmö Live sig in i 2022 som kommer visa
en version 2.0 av Malmö Live: Med starkare publikrelationer, med mer för barn och unga, mer kulturell
bredd och ett starkt naturligt symfonisk fokus, samtidigt som utvecklingen av Kanalscenen – den fysiska
mötesplatsen – blir avgörande som vår ”låga tröskel” i ambitionen om att bjuda in Malmös musikliv och
musikälskande publik på ett oformellt, lugnt och öppet sätt.
2022 blir en ny start för Malmö Live och vi har förberett oss till fingertopparna!

Här besvarar bolaget följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka bolaget under
2022 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser bolaget behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra
förbättringar i den egna verksamheten?

Det är klart att corona också kommer påverka Malmö Live i 2022, men till skillnad från förra året vid
denna tid – maj 2020 – har vi haft möjlighet att förbereda oss, kalibrera organisationen och
konsertplaneringen. Vi utgår från att vi kan ta in publik som innan corona, men med en viss försiktighet.
Vi får nog förvänta oss en viss försiktighet i sälj av abonnemang 2021/22 och vi kommer ha behov av
extra personal till att klara av publikhantering m.m. Vi kommer prioritera produktioner med stor
attraktionskraft och göra lite färre försök, medan vi konsoliderar och återhämtar.
Vi kommer ha ”hälsa” som tema i 2022 – och om vi hittar finansiering vill vi lansera projektet
”musikambulansen” som kan rycka ut till olika aktörer och lokaliteter med levande musik. Men också utan
en ”musikambulans” kan vi fokusera på musik-och-hälsa-aktiviteter. Vi förutser att samhället kommer
behöva stärka både den fysiska och mentala hälsa efter pandemin som har ökat ohälsan och i övrigt också
ojämlikheten i samhället. Vi kommer behöva skapa gemenskaper och bygga bror.
Vi ser behov av en förbättring av vår fysiska mötesplats – vårt foajéområde. I dag har vi fina ytor, men de
har karaktär av ”neutralt ingenmansland” mellan hotell, konferens och konserthus. Vi behöver disponera
på ett nytt sätt så att vi bygger upp en stark musikidentitet kring Kanalscenen som inte stör Clarions
gäster, och som kan bli ny tydlig ingång till konserthus-delen. Med skräddarsytt område till barns musiklek,
med talangscen/öppen scen, med ung profil och en stämning som alla oavsett bakgrund – social,
musikgenremässig, kulturell – känner man kan vara del av. Vi ska ställa faciliteter till förfogande för andra
musikaktörer och nyfikna musikälskare – dela ägarskapet.
Malmö Stad som hyresvärd ska hjälpa oss med detta så att vi verkligen realiserar visionen om en
inbjudande och öppen mötesplats, som staden ger till sina invånare. Inte minst post-corona behöver vi
bygga upp enkla och oförpliktande och meningsfulla mötesplatser där man kan skapa relationer och
gemenskaper. Detta ska Malmö Live facillitera.
En investering i ombyggnaden av Kanalscenområdet vill samtidig bli en väsentlig förbättring av vår
outreach-ambition och publikutvecklings-möjlighet och därmed på sikt innebära en förbättring av våra
egenfinansieringsmöjligheter, eftersom vi förutser att ökad aktivitet i foajén i en viss mån har effekt som
insteg till konserter i konsertsalarna och därmed förvandlas till ökad biljettintäkt.

Här besvarar bolaget följande frågeställningar:
•
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutvecklingar pågår eller planeras
inom bolaget framöver? Beskriv även förändrade processer, arbetssätt och/eller samarbete med
andra som leder till minskade kostnader eller ökade intäkter.
Hur planerar bolaget att finansiera kommande verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller
kvalitetsutveckling?

Malmö Live har tagit fram en ny strategi gällande perioden 2021-2025. Den implementeras under hösten
2021. Strategin fokuserar på att Malmö Lives utbud ska ha en tydlig ”Malmösignatur” och att Malmö
Lives förankring i Malmö blir starkare. Fokus är dessutom på publikutveckling, fysiska mötesplatsen och
arbetsplatsen Malmö Live som fundament för att kunna leverera enligt stadens visioner till Malmös
invånare. Innehållsmässigt blir det tre insatsområden: Barn/unga, kulturell bredd och det symfoniska. Med
nya strategin och övergripande visionen om att:
Malmö Live vill att hela Malmö ska vara en attraktiv, innovativ och levande musikstad,
där malmöborna och boende i regionen engageras i en meningsskapande relation till musik.
Malmö Live vill vara en självklar och stark driver (drivkraft) för att uppnå detta.
kommer Malmö Live optimera sin verksamhet, effektivisera produktionsprocesserna och kvalitetsutveckla
sina produkter under kommande åren. Vi arbetar med tydligare mål och strukturer i organisationen, med
ett starkare HR-stöd, och vi kommer ha ett större fokus på samarbeten med andra aktörer i Malmö i syftet
att nå och engagera alla Malmöbor i musik. Allt detta ska på sikt öka egenintäkten och effektiviteten – att
vi kan leverera mer inom ramen, en högre ROI. I första hand handlar det om prioritering av existerande
resurser och om att vi kan hålla vår baselinebudget – att vi inte ska göra nya besparingar eller hantera
många fler coronapåverkningar. Vi behöver ro till att sätta i gång en positiv utveckling över många år,
bygga stabilt upp, med publiken i fokus.
Vi har fantastiska resurser i vårt hus, vårt 96 år gamla orkester och våra fantastiska medarbetare. Nu, när
Malmö Live går in i sin nya fas, efter 5 års intensiv aktivitet med att etablera sig, handlar arbetet om att
stabilisera, optimera och säkra Malmö ännu mer output för sin investering i Malmö Live.
I 2025 fyller Malmö SymfoniOrkester 100 år och Malmö Live 10 år. Vi siktar mot att kunna presentera ett
ännu starkare och ännu mer innovativt Malmö Live med stor bredd i publiken, en stolt och intressant
symfonisk profil, ett stort och levande utbud till barn och unga, nya samarbeten och tillväxt i ekonomi och
utbuds-portfölj.
Förhoppningsvis kan vi i 2025 också se fram mot att Malmö blir kulturhuvudstad i 2029, där Malmö Live
är en självklar och stark driver i arbetet med att realisera visionen för Malmö som musikstad som del av
kulturhuvudstadsprojektet.

Förutsättningar för budget 2022:
- Utgått ifrån baseline-budget från 2021 när stor nedskärning gjordes
- Normalt år d v s utan corona-påverkan med publiken åter (med detta sagt räknar vi ändå med en indirekt
påverkan av corona eftersom vi t ex säljer abonnemang för säsongen höst 2021 till vår 2022 och vi vet inte
om vår publik vågar köpa abonnemang med tanke på corona-läget)
- Hyrestapp på 500 KSEK då Clarion sagt upp del av avtal
- Löneuppräkning 2% för linje respektive 2,2% för orkester från 2022-04-01
- Uppräkning av bidrag från Malmö Stad (2%) respektive Region Skåne (1,9% samt kompensationsbidrag
2 679 KSEK)
- Investering i Kanalscenen planeras för att:
- göra Kanalscenen till MLK:s centrala entré och mötesplats
- skapa ett plats för barnen och pedagogerna på MLK
- bättre utnyttja MLK:s shopyta, liksom Kubenfoajén, nuvarande servicecentra och Living Room
Vi har en positiv dialog med Stadsfastigheter som i så fall är den part som gör investeringen. För vår del
innebär det i så fall en ökad hyresnivå under 5 eller (mer troligt) 10 år. Nästa steg är att vi tecknar ett
riskavtal på 500 KSEK med Stadsfastigheter för att de ska kunna sätta igång arbetet med att uppskatta
total projektkostnad och därmed ökad hyresnivå för vår del.
Den första indikation vi fått är en projektkostnad på 9 MSEK som om den skrivs av på 10 år med en
internränta på 4% innebär en ökad hyra med 1,1 MSEK per år under fem år. En första tidsindikation är
den 1:e september 2022, vilket är det vi räknat med i budgeten nedan, vilket ger 367 KSEK i ökad hyra för
2022. Vi äskar härmed för motsvarande högre koncernbidrag.
Vad gäller åren 2023 och 2024 är vi osäkra angående ökande intäkter som en följd av just investeringen i
Kanalscenen de närmaste åren. Vi kommer att arbeta mycket intensivt med publikutvecklingsinsatser i alla
organisationens delar för att få publiken att komma tillbaka i samma nivå som före Corona. Investeringen
i Kanalscenen kan säkert leda till att fler biljetter säljs, men det kan även bero på de övriga
publikutvecklingsinsatserna vi gör. En eventuell intäkt från caféförsäljning tror vi omedelbart, särskild i
uppstartåren, går jämnt upp med kostnader för personal. Vi har därmed valt att lägga in den ökade
hyresnivån på 1,1 MSEK per år samt äskar härmed för motsvarande högre koncernbidrag, och inte
konstruera en specifik business case för Kanalscenen. Vi ber att få återkomma med mer information eller
fler specifikationer om det behövs i nuläget.
Prognos för budget 2022:
- Om bidragen räknas upp så att löneuppräkningen täcks räknar vi med ett noll-resultat ty baselinebudgeten från 2021 håller

Kommentarer angående posterna i resultaträkningen för budget 2022:
- Vi räknar med ökade intäkter som en följd av att verksamheten kommer igång igen, men också som en
följd av att vi gör större produktioner samt ökar antalet konserter när vi t ex gör cross-over-produktioner
- Personalkostnaderna ökar, främst p g a löneuppräkning, men även p g a viss utökning t ex med en barnoch unga-ansvarig då detta är ett strategiskt område för oss som vi vill satsa på
- Lokal- och markhyror räknas upp som en följd av avtal samt som följd av investeringen i Kanalscenen
- Övriga kostnader ökar främst som en följd av större produktioner, vilket i sin tur ger ökade intäkter. Vi
har även en mindre ökning inom reklam- och marknadsförings-kostnader då vi ser att vi har ett behov av
att arbeta med att få publiken att komma tillbaka
- Vad gäller koncernbidrag har vi räknat med en ökning på 2% för att uppräkningen av våra lönekostnader
(som är en så stor del av våra kostnader) ska täckas så att vi inte får en ny urholkningseffekt (Vi har för
samtliga år räknat med att 65% av bidraget från Malmö Stad redovisas som Koncernbidrag och 35% som
Intäkt i enlighet med instruktion.) Vi har även räknat med en ökning som en följd av ökad hyreskostnad p
g a investeringen i Kanalscenen.
Kommentarer angående 2023-2024:
- Vi räknar med en ökad volym om 2 % p.a. för såväl intäkter som kostnader under åren 2023-2024.
Vidare har vi lagt in ökad hyresnivå relaterade till investeringen i Kanalscenen och motsvarande ökat
koncernbidrag i enlighet med avsnittet ”Förutsättningar för Budget 2022” ovan.

Planer för 2021-2027 inkluderar reinvesteringar av teknik och inventarier som inköptes vid byggnation av

Malmö Live Konserthus år 2015.
År 2022 inkluderas reinvesteringar om ca 5 MSEK.
År 2024 inkluderas reinvesteringar om ca 7 MSEK.
År 2026 inkluderas reinvesteringar om ca 7 MSEK.

I o m corona har förutsättningarna ändrats med tiden. Nu börjar publiken åter boka och betala för
biljetter, men samtidigt har det börja komma krav på återbetalning för inställda/flyttade evenemang (för
2:a eller 3:e gången). Även om konsertverksamheten skulle kunna återupptas till hösten kommer
biljettförsäljningen till stor del inte generera några inbetalningar utan kunder kommer att utnyttja sina
presentkort eller redan köpta biljetter.
För närvarande har Malmö Live Konserthus AB en god likviditet då corona-bidraget från Malmö Stad på
10 MSEK har utbetalats. Likviditeten per 2021-043-0 är 27 MSEK, vilket innebär att om denna prognos
håller kommer vi klara oss igenom hela 2021 och en bit in på 2022.
Det finns såklart många reservationer kring coronas förlopp och hur våra kunder reagerar även när det
finns ett vaccin, hur säkert anses det vara och hur kommer vår publik att förhålla sig till det.
Om corona-situationen fortsätter så att vi ej kan ta emot besökare i enlighet med vår kapacitet kommer
likviditeten att bli ansträngd i slutet av året och då kan det finnas ett behov av att låna pengar för att klara
löner och skatter. I maj år 2020 beviljade Malmö Stad och bolagets styrelse att bolaget kan låna upp till 15
MSEK med en återbetalningstid på 2 år. I enlighet med detta är lånebehovet för 2021 satt till 15 MSEK
som ett värsta scenario, men bolaget jobbar fortsatt för att detta inte ska behövas.
Upplåningsbehov följer reinvesteringsplan övriga år.

Malmö Stadshus AB ägs till 100 procent av Malmö kommun och äger i sin tur samtliga aktier i MKB
Fastighets AB, Malmö kommuns Parkerings AB, Malmö Stadsteater AB, Malmö Live Konserthus AB,
Malmö Leasing AB, MINC i Sverige AB, Parkeringsövervakning i Malmö AB och Boplats Syd AB.
Malmö Stadshus AB är ett samlat forum för att samordnat hantera principiella och bolagsgemensamma
frågor och ha ett utbyte mellan bolagen i kommunkoncernen. Koncernbolaget blir ett medel för
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen att leda, samordna och följa upp verksamheten i koncernen,
där ledningen har att svara för att bolagen i koncernen drivs enligt kommunens mål och direktiv. Genom
koncernbildningen möjliggörs en mera effektiv och ändamålsenlig styrning av bolagen, en gemensam
rapportering och uppföljning av verksamheterna mm. Koncernens operativa verksamhet bedrivs i
dotterbolagen.
Ekonomi
Det ekonomiska utfallet för Malmö Stadshus AB förväntas uppgå till ca 47 mkr år 2021 och sedan p.g.a.
stigande räntekostnader sjunka till ca 45 mkr år 2024.
Räntor på lån från Malmö stad, revisionsarvoden och konsultation förväntas vara de största kostnaderna.
Utdelning från MKB Fastighets AB förväntas vara den största intäktsposten. Malmö Stadshus AB lämnar i
sin tur utdelning till Malmö Stad.
Malmö Stadshus AB erhåller koncernbidrag från Malmö kommuns parkeringsaktiebolag, MKB Fastighets
AB och MKB Net AB samt Malmö Leasing AB, vilka redovisar positiva resultat. Dotterbolagen Malmö
Stadsteater AB, Malmö Live Konserthus AB och Minc i Sverige AB budgeterar underskott och erhåller
därmed koncernbidrag från Malmö Stadshus AB.
Den beviljade låneramen om 750 mnkr kommer inte att rymma upplåningsbehovet för aktieägartillskott
till MKB Fastighets AB under 2022. Ett nytt beslut om finansieringen av Malmö Stadshus AB kommer att
behöva fattas under våren 2022.

Här besvarar bolaget följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka bolaget under
2022 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser bolaget behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra
förbättringar i den egna verksamheten?

Coronapandemin som spridit sig över världen under 2020 och 2021 har påverkat koncernen Malmö
Stadshus AB i olika omfattning. Dotterbolagen Malmö Live Konserthus AB och Malmö Stadsteater AB
har haft stängt för publik verksamhet under perioden mars 2020 tom juni 2021. Under 2022 räknar
Malmö Live Konserthus AB och Malmö Stadsteater AB med att det fortfarande kommer att finnas en viss
påverkan av Coronapandemin. Bolagen utgår från att ta in publik som innan pandemin, men med en viss
försiktighet. Skillnaden från förra året vid denna tid, är att bolagen haft möjlighet att förbereda sig,
kalibrera organisationen och övrig planering.
Under 2022 kommer inte Malmö stadsteater ha några föreställningar på Hipp då det pågår en ombyggnad
som pågår hela året. Under ombyggnadsperioden kommer man att spela på Intiman, Malmö Live,
Borggården med flera platser i Malmö.
Komin är Malmö stads gemensamma digitala arbetsplats för strategisk kommunikation och information.
Under 2021 har ett arbete påbörjats för att integrera de helägda bolagen i det gemensamma intranätet, som
idag saknar access till Komin. Stora ekonomiska värden är samlade i bolagen och dess verksamhet har stor
inverkan på det kommunala uppdraget. Det är därför av betydelse att bolagen i enlighet med gällande
lagstiftning räknas som en integrerad del i Malmö stad och de gemensamma plattformarna för
kommunikation som Komin utgör. Även stadens delägda bolag och kommunalförbund behöver beaktas
så att de kan ta del av koncerngemensam information, styrdokument, anvisningar och annan
kommunikation.

Här besvarar bolaget följande frågeställningar:
•
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutvecklingar pågår eller planeras
inom bolaget framöver? Beskriv även förändrade processer, arbetssätt och/eller samarbete med
andra som leder till minskade kostnader eller ökade intäkter.
Hur planerar bolaget att finansiera kommande verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller
kvalitetsutveckling?

Stadskontoret ägarstyr och samordnar stadens bolag genom dialog mellan Malmö Stadshus ABs styrelse
och styrelsen i respektive dotterbolag. Dialogerna syftar till att bidra till utveckling och samordning av
koncernen utifrån ett hela stadenperspektiv.
Stadskontoret ger stöd till bolagen inom olika specialistområden så som koncernredovisning, skatt,
ekonomistyrning, kommunikation, HR, IT och bolagsjuridik. Stadskontoret ansvarar för att koordinera
styrelsemöten och årsstämmor.
Malmö Stadshus AB planerar att genomföra följande aktiviteter för utveckling och ökad effektivisering:
•
•
•
•
•
•

En utredning av finansiering av Malmö Stadshus AB gjordes under 2020. Under 2022 ska en
konsekvensanalys göras av de olika alternativen och därefter tas beslut om den fortsatta
finansieringen.
Förslag om bolagspolicy beslutas under år 2022
Utveckla och effektivisera koncernrapportering
Utreda den fortsatta utbyggnaden och effektiviseringen av Malmö Stadsnät och sammanhängande
servicenät för olika verksamheter.
Skapa åtkomst till gemensamma kommunikationskanaler och internkommunikation. För att
ytterligare stärka koncernperspektivet pågår ett arbete med att integrera de bolagen och
kommunalförbunden i det gemensamma intranätet.
Upphandla styrelseutbildning för förtroendevalda

Koncernens operativa verksamhet bedrivs i dotterbolagen. Här följer en kort beskrivning av den planerade
utveckling av verksamheten i dotterbolagen.
KULTUR
Malmö Stad och Region Skåne tecknade nytt kulturavtal, som trädde i kraft 2021-01-01. Avtalet innebär
en ny överenskommelse gällande ägande och finansiellt ansvar för särskilda kulturfrågor för de kommande
25 åren. Malmö Live konserthus AB och Malmö Stadsteater AB kommer att erhålla 66 miljoner kronor
(2021) som uppräknas årligen.
Malmö Stadsteater AB påbörjade sin stora ombyggnad sommaren 2021 och den beräknas vara klar i
december 2022. Föreställningarna börjas att ges under första halvåret 2023. Under ombyggnadstiden
kommer man att spela på Intiman, Malmö Live, Borggården med flera platser i Malmö.
Malmö Live Konserthus AB kommer att prioritera produktioner med stor attraktionskraft och göra lite
färre försök, medan man konsoliderar och återhämtar. Under 2022 kommer man att ha ”hälsa” som tema.
Malmö Live har tagit fram en ny strategi gällande under perioden 2021 – 2025. Denna fokuserar på att
Malmö Lives utbud ska ha en tydlig ”Malmösignatur” och att Malmö Lives förankring i staden blir
starkare. Malmö Live arbetar med tydligare mål och strukturer i organisationen samt ha ett större fokus på
samarbeten med andra aktörer i Malmö i syfte att nå och engagera alla Malmöbor i musik. Allt ska på sikt
öka egenintäkterna och effektiviteten. Att kunna leverera mer inom ramen, en högre ROI.
INNOVATION

Minc i Sverige AB kommer fortsätta att ha fokus på hållbarhet under 2022. Arbetet med Code of
Condukt, som påbörjades 2021 och riktar sig till alla kunder och leverantörer, fortsätter under 2022. Minc
inledde arbetet med att hållbarhetscertifiera bolaget, och kommer att vara ett av Sveriges första
hållbarhetscertifierade startuphus. Målsättningen av uthyrningen, som påbörjades 2021, kommer att
ytterligare att vässas för att ytterligare öka intäkterna.
En ny VD kommer att tillträda 1 november 2021 och kommer under 2022 att sätta sin prägel på
verksamheten.
Malmö Leasing AB genererar stabila intäkter från leasing och korttidsuthyrning av fordon samt leasing
av övrig lös egendom. Verksamheten kommer att ha ett stort fokus på Malmö stads miljöprogram för
perioden 2021- 2030. Upphandling avseende ett nytt affärssystem torde genomföras under hösten 2021,
vilket efter implementeringen modernisera arbetssättet och öka både effektiviteten som kundnyttan.
Räddningstjänst Syd kommer under hösten 2021 att lösa ut sina fordon hos Malmö Leasing AB i enlighet
med gällande leasingavtal. Detta kommer att påverka bolagets omsättning, kostnadssidan samt
balansomslutningen.
BOSTADS- OCH ARBETSMARKNAD
En stark efterfrågan på bostäder tyder på fortsatt högt bostadsbyggande de kommande åren. Enligt det
nuvarande ägardirektivet ska MKB Fastighets AB färdigställa 2 250 bostäder under en treårsperiod,
vilket motsvarar en årlig nyproduktion om 750 bostäder. Den pågående översynen av produktionsmålet
tar hänsyn till mark som ställs till förfogande, förtätning, befolkningstillväxt och utvecklingen på
bostadsmarknaden för olika målgrupper så att en hög och jämn byggtakt kan säkerställas med start under
2022. Stadskontoret och MKB har utrett budgetuppdraget om att införa en modell för hur trogna
hyresgäster kan premieras och flyttkedjor underlättas, genom att reducera hyror för trogna hyresgäster
som vill bo i en nybyggd MKB-lägenhet. Förslaget är under remissbehandling och kommer successivt att
implementeras under 2022. MKB har anslutit sig till Allmännyttans klimatinitiativ och Lokal Färdplan
Malmö 30, LFM30. Uppföljning av den direkta klimatpåverkan per lägenhet utvärderas under 2022 och
utgör stöd för att minska klimatpåverkan från byggprocessen.
Kommunstyrelsen har uppdragit till MKB fastighets AB och dess dotterbolag MKB Net, stadskontoret
samt Serviceförvaltningen att utreda möjligheterna att effektivisera Malmö stads digitala infrastruktur. I
uppdraget ingår att ta fram förslag på en sammanhållen organisation. Ärendet har remitterats till
nämnderna, förslag ska redovisas för kommunstyrelsen.
Malmö kommuns parkeringsaktiebolag har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att leverera nya
mobilitetslösningar till stadens invånare, företagare och besökare. För att finansiera utbyggnaden av
mobilitetszoner utvecklas förslag till ekonomisk modell med affärsplan, ägandeskap och driftsfrågor. Inom
ramen för uppdraget testas nya mobila betallösningar och jobbfunktioner med Mobilitetsvärdar. Segepark
färdigställs och tas i drift våren 2022. Upphandling av Cyklopen är påbörjad, Ylletråden ska påbörjas.
Anläggningarna beräknas vara färdigställda 2023/24. Nya parkeringsanläggningar är klimatneutrala, har
solceller. Varje anläggning har specifika teman som återbruk och energilagring.
Boplats Syd AB är Skånes största bostadsförmedling. Antal förmedlade lägenheter fortsätter öka och
antalet betalande bostadssökande växer. Ett nytt digitalt förmedlingssystem beräknas vara i full drift under
år 2022 och kräver personalförstärkning under en övergångsperiod. Under 2022 utvecklas förslag och
initiativ till att kvalitetssäkra hela förmedlingstjänsten och att utöka servicen genom intygsgranskning för
hyresvärdar.
Parkeringsövervakning i Malmö AB arbetar på uppdrag av tekniska nämnden genom ett upprättat
samarbetsavtal. Inga nya avgiftsbelagda områden planeras under hösten 2021 men kan bli aktuellt under
2022. I ett utvidgat uppdrag hanteras personal, organisation och ekonomi samordnat. Mjukvaran till
skanningbilar ska upphandlas. En testperiod med ordningsvakter startade i juni och pågår under 18
månader med placering på Bergsgatan 42. Stadskontoret leder piloten. Malmö Universitet följeforskar.
Elektrifieringen är en prioriterad fråga för Malmö stad och ett avgörande steg mot ett Malmö som ställer

om till det fossilfria samhället. Arbetet med elpaket för Malmö leds av miljöförvaltningen och samordnas
av Malmö Stadshus AB för de helägda bolagens räkning i kontakten med miljöförvaltningen. Under 2022
växlas arbetet ytterligare upp. Beslut genomförs, nya initiativ behandlas. MKB Fastighets AB, Malmö
Kommuns parkeringsaktiebolag, Parkeringsövervakning i Malmö AB och Malmö Leasing AB tar initiativ
till lokalproducerad energi för att möta kapacitetsutmaningar i elnätet. MKB utökar solcellsanläggningar i
såväl nyproduktion som i befintligt bestånd. Malmö Leasing fortsätter omställningen av fordonsflottan till
elfordon och utbyggnad av laddplatser för elfordon och bokningssystem. Parkering Malmö utvecklar
modell för drift av laddstolpar på privata parkeringsplatser.

Bolagets budgeterade resultat för 2021 uppgår till 47 mnkr. Resultatet antas sjunka succesivt under
kommande år med anledning av ökade räntekostnader
Intäkter
Bolagets intäkter utgörs av utdelning från MKB Fastighets AB. Avseende år 2021 har Malmö Stadshus AB
budgeterat med utdelning från MKB Fastighets AB om 52,5 mnkr. För åren 2022-2024 prognostiseras
utdelning på motsvarande nivå.
Kostnader
Övriga kostnader avser framförallt revision och konsultation. Finansiella kostnader utgörs av ränta på lån
från Malmö stad. Räntekostnaderna antas öka i takt med att lånet till Malmö stad ökar. Räntekostnaderna
har hanterats tidigare som icke avdragsgilla kostnader. Den 1 januari 2019 trädde nya regler för
ränteavdragsbegränsningar i kraft. De nya reglerna skulle kunna komma att påverka avdragsrätten positivt.
Fråga angående huruvida räntan på lånet från Malmö stad är att betrakta som avdragsgill eller ej har ställts
till Skatteverket. Skatteverket har inkommit med svar om att skulden mellan koncernen och Malmö Stad
har uteslutande uppkommit för att ge koncernen en väsentlig skatteförmån. Enligt Skatteverkets
uppfattning är därför ränta på skulden till Malmö Stad inte avdragsgill enligt bestämmelserna i 24 kap. 18
IL.
Koncernbidrag
Enligt budget för 2021 erhåller Malmö Live Konserthus AB bidrag från Malmö stad om 90 296 tkr,
Malmö Stadsteater AB om 41 932 tkr och Minc i Sverige AB om 9 339 tkr.
De tre ovannämnda bolagen återlämnar i samband med bokslutet erhållna bidrag och behöver därav
erhålla koncernbidrag med motsvarande belopp från Malmö Stadshus AB.

Covid-19 har påverkat kulturbolagen genom minskad biljettförsäljning under 2021. Malmö Live
Konserthus AB har med anledning av Coronapandemin för 2021 erhållit ett extra koncernbidrag om 10
mnkr. Effekterna av Covid-19 förväntas hänga kvar för kulturbolagen även under 2022.
För åren 2022-2026 har antagande gjorts om årlig uppräkning av koncernbidrag med 1 % i likhet med
tidigare år.
För 2021 antas att Malmö Stadshus AB erhåller koncernbidrag från MKB Net AB om 30 mnkr och från
Malmö kommuns parkerings AB om 15 mnkr. Avseende år 2021 har Malmö kommuns
parkeringsaktiebolag drabbats av intäktsbortfall avseende korttidsparkering kopplat till Coronapandemin.
Bolaget har dock sett en viss återhämtning. Malmö Stadshus AB bedömer utifrån bolagens prognoser att
antagandet om att totalt 45 mnkr i koncernbidrag kan erhållas från dessa två bolag tillsammans är rimligt
för år 2021.Resterande koncernbidragsbehov täcks genom koncernbidrag från MKB Fastighets AB om 97
mnkr.
För åren 2022-2024 görs antagande om att Malmö Stadshus AB erhåller totalt 50 mnkr årligen i
koncernbidrag från Malmö kommuns parkeringsaktiebolag, MKB Net AB och Malmö Leasing AB. Detta
är i nivå med år 2020 och tidigare. Resterande koncernbidragsbehov behöver täckas genom koncernbidrag
från MKB Fastighets AB.

Malmö Stadshus ABs prognostiserade investeringar under åren 2021-207 avser villkorade aktieägartillskott
till MKB Fastighets AB.
Som beskrivits ovan under tabellen "Resultaträkning" behöver Malmö Live Konserthus AB, Malmö
Stadsteater AB och Minc i Sverige AB erhålla koncernbidrag från Malmö Stadshus AB i samband med
bokslutet för att kunna återlämna från Malmö stad erhållna bidrag till Malmö stad. Bidragen till Malmö
Live Konserthus AB, Malmö Stadsteater AB och Minc i Sverige AB antas räknas upp med 1 %.
För 2021 görs antagande, som nämnts ovan, om att Malmö Stadshus AB erhåller totalt 45 mnkr i
koncernbidrag från MKB Net AB och Malmö kommuns parkerings AB. För åren 2022-2027 görs
antagande om att Malmö Stadshus AB erhåller totalt 50 mnkr i koncernbidrag från Malmö kommuns
parkeringsaktiebolag, MKB Net AB och Malmö Leasing AB årligen. Detta är i nivå med år 2020 och
tidigare år. Antagande görs om att resterande koncernbidragsbehov täcks genom koncernbidrag från MKB
Fastighets AB till Malmö Stadshus AB.
Enligt lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag får värdeöverföring från MKB Fastighets AB
inte ske med större belopp än motsvarande den genomsnittliga statslåneräntan föregående år + 1 % på det
insatta kapitalet. Antagande görs om att Malmö Stadshus AB av denna anledning lämnar ett villkorat
aktieägartillskott till MKB Fastighets AB motsvarande erhållet koncernbidrag minus skatt i likhet med
tidigare år. På detta sätt bibehålls det egna kapitalet i MKB Fastighets AB.

Prognostiserat upplåningsbehov 2021 avser faktiskt lämnat villkorat aktieägartillskott till MKB Fastighets
AB under 2021.
Även prognostiserat upplåningsbehov för åren 2022-2027 avser villkorat aktieägartillskott till MKB
Fastighets AB. Prognos gällande aktieägartillskotten till MKB Fastighets AB och upplåningsbehov kopplat
till dessa är baserat på ovan beskrivna antaganden om uppräkning av bidrag samt koncernbidragsnivåer. I
prognosen 2022 antas att utdelningen från Malmö Stadshus AB till Malmö Stad (utdelning från MKB) om
95 mnkr för 2019 och 81 mnkr för 2020 kommer att genomföras under 2022.
Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2019 att utöka Malmö Stadshus ABs låneram från 500
mnkr till 750 mnkr. Den nu beviljade låneramen kommer inte att rymma upplåningsbehovet för
aktieägartillskott till MKB Fastighets AB under 2022. Ett nytt beslut om finansieringen av Malmö
Stadshus AB kommer att behöva fattas under våren 2022.

Malmö Stadsteater AB är ett av Malmö kommun helägt bolag som ingår i koncernen Malmö Stadshus AB.
Bolaget har sitt säte i Malmö. Syftet med bolagets verksamhet enligt bolagsordningen är, att med
iakttagande av likställighetsprincipen tillgodose behovet av teaterverksamhet med huvudsaklig inriktning
på dramatisk teater främst genom egen ensemble samt driva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten
bedrivs på Hipp (Hipps scen och Studion) samt på Intiman.
Under hela 2022 kommer både Studion och Hippscenen inte att användas på grund av ombyggnaden.
Återflytt kommer ske i slutet av 2022 med återinvigning av Hippscenen i början av 2023. Förutom ny
salong och scen kommer de publika utrymmena att vara helt nya. Dessutom ska det skapas ett teatercafé
som ska drivas i egen regi samt att det kommer skaps utrymmen för community- och pedagogisk
verksamhet vilket kommer skapa en unik mötesplats i Malmö.
Malmö Stadsteater har tidigare fått godkänt att använd 4 mkr från vårt egna kapital 2019-2022. Resultatet
från 2020 är + 2,9 mkr. Vi kommer få ett överskott även år 2021. Detta gör att vi inte kommer att minska
det egna kapitalet totalt sett under perioden 2019-2022 även om budgeten för 2022 landar på -3,2 mkr
Under 2022 kommer kostnaderna att öka. Dels ser vi effekter av pandemin t.ex med flyttade
föreställningar som spiller över på 2022, dels kommer ombyggnationen av Hipp att medföra ökade
kostnader. Själva ombyggnaden står för en del av de ökade kostnaderna och att spela utanför Hipp i andra
lokaler kommer också medföra ökade kostnader.
Vi har erhållit en tillfällig extra förstärkning av medel från Kulturrådet via Kulturnämnden i Region Skåne
pga pandemin på 2,5 mkr och vi räknar med att använda ca 2 mkr av dessa under 2022. Därav den högre
intäkten för 2022.

Här besvarar bolaget följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka bolaget under
2022 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser bolaget behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra
förbättringar i den egna verksamheten?

Beslutet om en ombyggnad av Hipp som togs 2019 kommer påverka Malmö Stadsteaters verksamhet i
stor omfattning under år 2022. Under hela 2022 kommer både Studion och Hippscenen inte att användas
på grund av ombyggnaden. Återflytt kommer ske i slutet av 2022 med återinvigning av Hippscenen i
början av 2023. Förutom ny salong och scen kommer de publika utrymmena att vara helt nya. Dessutom
ska det skapas ett café/bistro som ska drivas i egen regi samt att det kommer skaps utrymmen för
community- och pedagogisk verksamhet vilket kommer skapa en unik mötesplats i Malmö.
Förhoppningsvis kan verksamheten återgå till det normala efter pandemiåren. Teatern har under dessa år
arbetat hårt för att hitta andra sätt att visa scenkonst. En del av det vi lärt oss och vi kommer ta med
oss är t.ex Zoom-readings, nya metoder för delaktighet och publikkontakt via Menti, Zoom och chat,
livesändningar på Webb, nya tekniker och ny kunskap samt utvecklat pedagogiskt arbete.

Här besvarar bolaget följande frågeställningar:
•
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutvecklingar pågår eller planeras
inom bolaget framöver? Beskriv även förändrade processer, arbetssätt och/eller samarbete med
andra som leder till minskade kostnader eller ökade intäkter.
Hur planerar bolaget att finansiera kommande verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller
kvalitetsutveckling?

Under Hipps ombyggnad blir det samarbeten med andra aktörer i Malmö och föreställningar kommer
sättas upp på Malmö Live, Inkonst, Kirsebergs teater, Augustenborg tillsammans med MKB, Malmö
Dockteater och Borggården på Malmö Museér.
Vi fortsätter att utveckla vår relation till invånarna i staden och regionen, både rent tematiskt i det vi
presenterar på scenerna och hur vi möter och kommunicerar med vår publik. Communityarbetet
kommer att intensifieras i och med att en stor del av verksamheten flyttar ut när det inte kan spelas på
Hipp.
Vi arbetar med att stärka Malmö stadsteaters varumärke och skapa mötesplatser. Våra två scener som
finns i unika minnesmärkta byggnader ska komma fler till del. Därför pågår också en med ombyggnaden
nära förknippad rebrandingprocess som fortsätter under 2022.
För teaterns utveckling är det viktigt att bevara och bredda den fasta konstnärliga ensamblen och de olika
hantverksyrken som är teaterns kärna. MST strävar efter att ha ett för staden och regionen unikt tilltal och
konstnärligt innehåll som man inte hittar någon annanstans. Under april 2020 påbörjades ett samarbete
med branschens Trygghetsråd (TRS) som utmynnar i en kompetensutvecklingsplan för genomförande
under 2021 och 2022 och därefter ett levande dokument som fortsätter att fyllas på med delaktighet med
teaterns anställda. Kompetensutvecklingen berör alla yrkesgrupper på Malmö Stadsteater.
Internationella relationer. Vi fortsätter att ha ett starkt fokus internationellt, nu med ett förstärkt icke
västerländskt fokus. Det ger oss en oerhörd kompetensutveckling och inspiration inom verksamhetens alla
områden. Vi bidrar också till ett vidgat deltagande och relevans för publiken.
Ett område som teatern också kommer fortsätta att utveckla är Art & Technology. Det handlar om att
införa digital teknik som verktyg i den konstnärliga verksamheten för att skapa nya uttryck och former.
För att finansiera en del av våra nya arbetssätt har det arbetats med att hitta externa källor, t.ex olika
projektbidrag. Det har lyckats för enstaka projekt, delvis med projektbidrag, samt ekonomist samarbete
och för att utvecklingen inte ska stanna av kommer arbetet med att hitta extern finansiering att fortsätta.
En del medel kommer Malmö Stadsteater själv behöva hitta genom omprioriteringar inom den egna
verksamheten.
Beslut finns från ägaren om finansiering av hyresökningen för Hipps ombyggnad. Ytterligare äskanden
kan komma att framföras i samband med budget 2023.

Malmö Stadsteater har tidigare fått godkänt att använd 4 mkr från vårt egna kapital 2019-2022. Resultatet
från 2020 är + 2,9 mkr. Vi kommer få ett överskott även år 2021. De positiva resultaten är relaterade till
pandemin. Även om intäkterna har minskat under pandemin så har kostnader minskat i än högre grad i
samband med inställda och flyttade föreställningar.
Under 2022 kommer kostnaderna att öka. Dels ser vi effekter av pandemin t.ex med flyttade
föreställningar som spiller över på 2022, dels kommer ombyggnationen av Hipp att medföra ökade
kostnader. Själva ombyggnaden står för en del av de ökade kostnaderna och att spela utanför Hipp i andra
lokaler kommer också medföra ökade kostnader. Vi har erhållit en tillfällig extra förstärkning av medel
från Kulturrådet via Kulturnämnden i Region Skåne pga pandemin på 2,5 mkr och vi räknar med att
använda ca 2 mkr av dessa under 2022. Därav den höga intäkten för 2022.
Detta sammantaget medför att vi inte kommer att minska det egna kapitalet totalt sett under perioden
2019-2022.
Malmö Stadsteater kommer att ha en osäker period ekonomiskt de närmsta åren. Oförutsägbara kostnader
kan uppstå i samband med ombyggnaden, nytt teatercafé i egen regi samt publiktillströmning är faktorer
som i nuläget är osäkra. Vi har av den anledningen fått godkänt att använda fyra mkr från vårt egna kapital
under åren 2023-2026.

I samband med Hippas ombyggnad kommer en del nyinvesteringar att behöva göras främst vad det gäller
teaterteknik samt även för igångsättande av teatercafét.

Mincs syfte är att skapa optimal Malmönytta genom att erbjuda kvalificerad rådgivning, nätverk och
sammanhang till innovativa entreprenörer och bolag i hela Malmö.
Minc verkar för att hjälpa lovande startups till framgång och arbetar för att bli ett av de ledande
Startuphusen i Europa med de bästa inkubators- och acceleratorsprogrammen. Minc bidrar till ett starkare
näringslivsklimat i Malmö och ser till att talang och kompetens tas tillvara i och kring vår stad. Ett starkt
entreprenörskap bidrar till Malmönytta genom att kommande generationer attraheras att bo och verka här,
investeringar dras till regionen och talanger väljer att flytta hit.
Minc har en aktiv samverkan med andra näringslivsfrämjande aktörer i Malmö och i Skåne samt med det
etablerade näringslivet för att öka innovation och stärka Mincs bolag. Agenda 2030, inkludering och
jämlikhet är grundstenar som verksamheten vilar på.

Sammanfattning av budgetskrivelsen
Verksamheten fungerar väl trots Covid och Minc har stort tryck på både kontorsplatser i huset och till
våra program inför hösten. Vi har stärkt upp på ekonomi- och administrationssidan under våren vilket gett
bättre kostnadskontroll. I november tillträder en ny VD för Minc som kommer sätta sin prägel på
verksamheten.
Minc har tydligt stärkt sin position som södra Sveriges ledande startup hus i nära samverkan med andra
inkubatorer i Skåne med omnejd. Minc har expanderat sin verksamhet och har fler program och bättre
stöd för finansiering av bolagen. Minc hade under våren 2021 fler än 80 aktiva bolag i programmen (vilket
är rekord) samt ytterligare ett antal tidigare Mincbolag i huset som påbörjat sin tillväxtresa. Minc har även
framgångsrikt nått nya milstolpar för kvinnliga entreprenörer och investerare - något som
uppmärksammats i både regionala och nationella medier. Minc har även genomfört entreprenörskapsskola
för nysvenskar med framgångsrika nysvenska entreprenörer som ledare och förebilder. Vi vill fortsätta att
bygga på framgången för att skapa än mer tillväxtföretagande.
Minc arbetar ständigt för ökad extern finansiering genom samverkan med andra aktörer och EU- och
Vinnovafinansierade projekt samt ökad uthyrning i den mån det är möjligt. Beroendet av projektintäkterna
innebär däremot att vi har en mindre stabil finansiering som kommer påverka oss kommande år. Huset är
sannolikt tjänligt 3-5 år framåt och planerna för ett Startup District behöver därför röra sig framåt
omgående, vilket kommer att kräva finansiering. För att Minc ska kunna fortsätta driva en framgångsrik
verksamhet i enlighet med ovanstående så krävs en ökad finansiering för kommande år. Ökad finansiering
av Minc har hittills lett till en stor ökning av antal startups på Minc vilket i sin tur bör leda till tillväxt och
ökad attraktivitet för Malmö.
För att kunna behålla välfungerande nyckelpersoner och hjälpa fler entreprenörer vill vi utveckla de
framgångsrika pilotprojekten Tech Lab och MTA– Minc Tourism Accelerator, som vi genomfört under
2021, behöver Minc utökad finansiering för 2022 och framåt.
Minc vill även ta ett första steg mot Startup District genom att tydligare samla tillväxtföretag kring Minc i
projektet Dive In. Syftet är bla att stötta bolag i tillväxtresan efter Mincs inkubatorprogam för att
ytterligare öka möjligheterna till framgång. I DiveIn räknar Minc med att stötta ca 30 bolag under 2022.
Minc vill även utveckla möjligheten i att ägas av Malmö Stad – tillsammans med Malmö Civic Lab skulle vi
vilja göra en pilot för en GovTech accelerator under 2022 för att på ett effektivt sätt matcha innovationer
med faktiska behov i Malmö Stad.
Minc har i sin strategiska plan för 2024 ett antal viktiga och utmanande målsättningar inom jämlikhet och
hållbarhet. Ovan satsningar är viktiga delaktiviteter för att nå målen.
Minc söker därför en ökad finansiering om 3 Mkr för 2022 och framåt, ca 12,3 Mkr per år.

Här besvarar bolaget följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka bolaget under
2022 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser bolaget behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra
förbättringar i den egna verksamheten?

Covid och dess utveckling är en förändring i omvärlden som gör framtiden osäker på Minc så väl som för
de flesta andra. Med det sagt så har Minc hanterat Covid väl och fått en god erfarenhet i att framgångsrikt
kombinera fysiskt och digitalt. Vad som däremot har blivit än tydligare är potentialen i distansarbete: det
går att bo i Malmö och arbeta var som helst i världen och vice versa. Malmös attraktivitet och livskvalitet
kan bättre nyttjas för att attrahera fler talanger till Malmö.
När det gäller andra omvärldsfaktorer som finansiering och samverkan med andra aktörer så ser vi att
Minc attraherar ett antal forskningsbolag från Lund Universitet som väljer att ha säte i Malmö. Vi ser
samtidigt ett svagt inflöde av bolag från Malmö Universitet. Malmö Universitets förmåga att bli mer
framgångsrika i sin innovationsverksamhet utgör en potential och kan ha en viktig påverkan på Mincs
inflöde av bolag och därmed på Mincs finansiering från Vinnova.
Minc är delvis finansierat av Vinnova och för 2021-2022 uppgår denna finansiering till 3 Mkr per år. Kan
Minc attrahera fler bolag som uppfyller Vinnovas kriterier avseende tex innovationshöjd och
konkurrenskraft kan denna finansiering öka till 5 Mkr per år för 2023-2024.
Efterfrågan på kontorslokaler är fortsatt hög och Minc kommer att ha fullt hus till hösten. Framgångsrik
uthyrning av Minc huset bidrar positivt till Mincs finansiering och det finns därmed ett behov av fortsatt
god efterfrågan. Detta pekar också på Mincs attraktivitet och på behovet av att utveckla ett Malmö Startup
District.
Uppsättandet av inkubatorn Level tydliggör vikten av att samverka inom innovationsstödsystemet. Minc
och Level måste komplettera varandra och entreprenörers bästa sättas i fokus.
Minc sitter i ett gammalt hus - visionen om Startup District och målet att skapa ett naturligt center för
unga såväl som etablerade tillväxtföretag behöver ta nästa steg. Minc-huset bedöms vara tjänligt ytterligare
3-5 år och det är hög tid att komma vidare. Startup District ökar Malmös attraktivitet och är ett viktigt steg
mot målet att Malmö ska vara en av världens mest attraktiva städer för startups.
Vi vill också ge samma input som 2020 som fortfarande är lika viktigt: Malmö Stad behöver öka sitt fokus
på att attrahera talanger till Malmö och finna modeller för att dra nytta av och förmå till exempel studenter
och forskare på MAU att stanna kvar i Malmö. Malmö har en utmärkt potential att bygga en stark
entreprenörsstad.

Här besvarar bolaget följande frågeställningar:
•
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutvecklingar pågår eller planeras
inom bolaget framöver? Beskriv även förändrade processer, arbetssätt och/eller samarbete med
andra som leder till minskade kostnader eller ökade intäkter.
Hur planerar bolaget att finansiera kommande verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller
kvalitetsutveckling?

Personal, verksamhet och Minc-huset
Under 2021 har Minc fortsatt digitaliseringen och bland annat tagit fram nya digitala avtal för uthyrningen
av lokalerna. Vi har även implementerat en digital reception som komplement till den bemannade
receptionen. För 2022 kommer detta arbete att fortsätta och processerna tydliggöras ytterligare.
I slutet av 2020 anställdes en ekonom som sköter Mincs redovisning och ekonomirapportering.
Kostnadskontrollen har därmed utvecklats avsevärt och ett antal system och rutiner har införts för att
hantera exempelvis kvitton och fakturor. För 2022 kommer även lönehantering att tas över från konsult,
vilket minskar kostnaderna.
Under 2021 anställdes en administrativ projektledare med ansvar för bland annat rapportering till Malmö
Stad samt Mincs inköp- och upphandlingar. Inför 2022 kommer vi att effektivisera både vår
rapporterings- och inköpsprocess.
En ny VD tillträder 1 nov och kommer under 2022 att sätta sin prägel på verksamheten.
Minc planerar att fortsätta ha fokus på hållbarhet under 2022. Minc har en 50 % tjänst som arbetar med
både Mincs och programbolagens hållbarhet. Under 2021 påbörjades genomförandet av Code of Conduct
som alla kunder och leverantörer till Minc måste acceptera. Minc inledde 2021 arbete att
hållbarhetscertifiera Minc och kommer att vara ett av Sveriges första hållbarhetscertifierade startuphus.
Utvecklingen av Startup Labs fortsätter under 2022 med mål att ha en digital plattform där tidiga
entreprenörer får verktyg för att bygga sitt bolag och kombinerat med stöd från Mincs affärsutvecklare.
Startup Labs vill nå alla entreprenörer med ambition att bygga ett större företag och är en utmärkt
inkörsport till Minc.
Tech lab/tech coacher (experter som stöttar bolagen i teknikval och utveckling) har fallit väl ut och varit
till stor nytta för de ca 20 bolag som fått stöd under 2021. En av Mincs målsättningar inför 2024 är att
minst hälften av bolagen på Minc skall drivas av kvinnor. Detta är en utmaning som inte har några enkla
och uppenbara lösningar. Minc har lyckats väl och har 30-40 % kvinnoledda företag och i
investeringsbolaget Fast Track Capital III är 40 % av investerarna kvinnor. Men det räcker inte. Målet med
Tech lab är att minska tröskeln tillämpa tekniska lösningar, speciellt för entreprenörer som inte har
utvecklingskunskap. Vi tror att detta är ett utmärkt sätt att få fler kvinnor att ta steget och driva
teknikbaserade företag - utan egen teknikbakgrund. På sikt ser vi Tech Lab som en resurs för fler mindre
företag i Malmö som (utan att konkurrera med teknikkonsulter) kan få smart stöd med sin
teknikutveckling. Detta skulle vara en viktig pusselbit i Startup District.
Minc har en nationellt ledande position vad gäller jämlikhet i startups och har startup Sveriges mest
ambitiösa målsättningar. Andelen kvinnor investerade i Fast Track Capital är unikt, även internationellt
sett. Den årliga konferensen Nordic female Investor Meetup är nationellt känd och uppskattad och drar
allt fler deltagare. Detta arbete vill vi fortsätta och få möjlighet att pröva nya verktyg för att nå målen.
Minc Tourism Accelerator - MTA har varit mycket uppskattat av deltagande företag (totalt 15 företag).
Besöksnäringen är en viktig bransch för Skåne. Många av bolagen är svagt digitaliserade. MTA har på ett
praktiskt sätt matchat startups med innovationen med traditionella företag för att dessa ska bli mer
effektiva och lönsamma. Minc har en god möjlighet att ta en stark position inom detta område då vi

genom piloten 2021 har skapat både erfarenhet och trovärdighet.
Mincs målsättning under 2021 var att i ännu större utsträckning nå startups entreprenörer från
underrepresenterade grupper. Minc är redan idag en mycket internationell arbetsplats med mer än 40
nationaliteter representerade. På grund av Covid har arbetet försvårats då planerade aktiviteter inte kunnat
genomföras. Med start under hösten 2021 inleds ett samarbete med SEB och Fryshuset för att genomföra
en entreprenörsvecka med målgruppen personer med annan bakgrund. Syftet är främst att inspirera och
visa på möjligheterna i entreprenörskap.
Uthyrningen av fastigheten har gått enligt plan 2021 och målet för 2022 är att öka intäkterna ytterligare.
För att bibehålla en gammal fastighet fräsch har Minc en deltidsanställd vaktmästare som bland annat
målar om kontorsrummen när bolag flyttar ut.

Finansiering och framtida utveckling av Minc
För att Minc ska kunna genomföra önskade projekt under 2022 och framåt behövs en ytterligare
finansiering på ca 3 Mkr från Malmö stad.
Basverksamheten 2022 finansieras av följande intäkter: 9,3 Mkr Malmö Stad, ca 3 Mkr Vinnova, 1,5 Mkr
partnerstöd, 6,4 Mkr hyresintäkter samt vissa intäkter från projekt. Minc har under 2021 haft viktiga
tillskott dels av två större externa projekt (ca 2,4 Mkr) och extra stöd från Malmö Stad 2020/2021 på
2 Mkr. Sistnämnda användes till två framgångsrika pilotprojekt: Turism acceleratorn MTA för innovation
inom besöksnäring och tech lab/tech coacher för att minska tröskeln för (kvinnliga) entreprenörer att
använda teknik för att lösa problem. Ett av de EU-finansierade projekten inom Startup labs avslutas i
början av 2022 och ger en begränsad intäkt medan det andra projektet PreInk fortsätter hela 2022 och
bidrar med ca 1,1 Mkr i finansiering. Finansiering för 2022 minskar därmed med ca 3 Mkr för 2022.
Minc önskar för 2022 bygga vidare med de två framgångsrika piloterna MTA och TechLab. Beräknad
kostnad för Tech lab per år är ca 1 Mkr och för MTA är den beräknade kostnaden 1 Mkr.
Minc och Malmö har en stark position för att kunna skapa ett centrum för innovationer och
entreprenörskap inom den viktiga besöksnäringen.
Minc har en unik position i och med att vi är ägda av Malmö Stad. GovTech eller innovationer inom
offentlig sektor är ett område där vi skulle vilja göra mer. Vi inleder under hösten 2021 diskussioner med
Malmö Stad om möjligheten att tillsammans med Malmö Civic Lab under 2022 genomföra en GovTech
accelerator med 8-10 bolag/projekt. Bolagen matchas med faktiska behov och utmaningar inom Malmö
Stad och deltagande bolag får möjlighet att arbeta med relevanta personer inom staden med mål att göra
en test eller pilot. Ett förslag är att även erbjuda två intraprenörer från Malmö stad möjlighet att deltaga i
acceleratorn för att på ett nytt sätt ta fram lösningar på problem de finner viktiga. Beräknad kostnad 11,5 Mkr.
För att komma vidare och faktiskt kunna genomföra Startup District krävs mer resurser antingen från
Malmö Stad eller Minc. Minc vill med start hösten 2021 genomföra en pilot DiveIn - som är en mer
öppen accelerator för bolag som har kommit lite längre och inte behöver ett fullt program som tex Minc
inkubator. Genom att nyttja potentialen i Minchuset kan vi erbjuda fler företag en flexibel plats på Minc
och framför allt tillgång till den kompetens som finns hos Mincs affärsrådgivare, nätverk och partners.
Tanken är att erbjuda ett medlemskap med en månadsavgift för att få tillgång till tjänsterna. Vi ser detta
som ett första steg mot Startup District att faktiskt kunna visa att vi kan samla en stark community av
lovande bolag som kan stötta varandra och utvecklas snabbare med stöd från Minc. Beräknad kostnad
ca 1 Mkr per år.
Minc har bevisligen stöttat bolag till framgång och har skapat en god metodik och kunskap som nu kan
växlas upp och möjliggöra att vi kan stötta fler startups inom olika branscher såsom turism och offentlig
sektor. Vi har en mycket god position för att hjälpa fler företag och ytterligare stärka Malmö som attraktiv
entreprenörsstad.

Minc undersöker möjligheter till kompletterande extern finansiering och kommer att söka ett par projekt
under hösten 2022. Med anledning av ovanstående är det önskvärt att Malmö Stad ökar sin årliga
finansiering av Minc med 3 Mkr inför 2022 - från 9,3 Mkr till 12,3 Mkr för 2022.

MKB ser en fortsatt attraktiv bostadsmarknad i regionen och goda förutsättningar att leva upp till det
uppdrag som åligger bolaget. Pandemin har haft förhållandevis ringa påverkan på bolagets verksamhet och
resultat, men desto större inverkan på kundernas vardag. Medarbetares arbetssituation har påverkats med
distansarbete, anpassningar i arbetssätt och stora inslag av digitala verktyg som följd.
Generellt för bostadsmarknaden ser MKB ett behov att påtala vikten av ett bibehållet uppdrag för
allmännyttan och att tendenser mot att införa social housing och andra typer av särlösningar på
bostadsmarknaden måste motverkas.
MKB har målsättningar om en fortsatt hög nyproduktionstakt även de kommande åren, vilket förutsätter
att tillflöden av byggrätter och byggklar mark i rätt tid kan säkras. Särskilt fokus kommer läggas på att
lyckas tillföra nya bostäder som en majoritet av Malmös invånare kan efterfråga. MKB utvecklar också
samverkansformer med andra aktörer för att skapa en blandning av upplåtelseformer i nya och befintliga
områden.
Fortsatt syns utmaningar kopplat till social hållbarhet där bolaget fortfarande ser med oro på en hög
koncentration av hushåll med låga inkomster och höga nivåer av arbetslöshet i vissa bostadsområden. Det
finns ett tydligt behov av en ökning av socioekonomisk blandning i flera delar av staden, vilket föranleder
att fokus läggs på sådana frågor.
Miljömässig hållbarhet och att minska klimatpåverkan till en rimlig kostnad är ytterligare utmaningar som
måste förenas med målet om att tillföra fler bostäder med rimlig hyra.
Bolaget fortsätter att jobba enligt de strategier och målsättningar till 2030 som antogs under 2020,
nämligen:
- Social hållbarhet – MKB ska arbeta för att bryta segregationen, öka förvärvsfrekvensen och stärka
tryggheten i stadens utsatta områden. Genom att ge barn och ungdomar samt individer långt från
arbetsmarknaden rätt förutsättningar att utvecklas ska MKB nå social hållbarhet.
- Miljömässig hållbarhet – MKB ska fortsätta arbetet med en klimatomställning i bolagets byggnation såväl
som förvaltning. Genom omställningen ska MKB skapa förutsättningar för att möta kommande klimatoch väderförändringar och uppnå miljömässig hållbarhet.
- Attraktiv hyresvärd – Förvaltning, underhåll och renoveringar ska ske på ett sätt som gör att MKB
upplevs som en attraktiv hyresvärd. Digitalisering samt AI ska vara centrala redskap för att uppnå detta.
- Nyproduktion med rimliga hyror – MKB ska tillföra nya bostäder med rimliga hyror genom aktivt arbete
med att kapa kostnader i plan- och byggprocessens olika steg. Strävan är också att genomföra strategiska
förvärv vid rätt tillfälle och aktivt samarbeta med staden för ytterligare markanvisningar.
- Flexibilitet i arbetstid och arbetsställe – I samarbete med personal och fackliga organisationer ska MKB
aktivt arbeta med effektivisering, förändrade arbetssätt och hög grad av flexibilitet i arbetstid och
arbetsställe.
- Karriärutveckling och mångfald bland medarbetarna – MKB ska utarbeta en tydlig plan för karriär- och
kompetensutveckling inom bolaget. På alla nivåer ska mångfalden bland medarbetarna främjas för att
kunna möta kundernas behov.

Här besvarar bolaget följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka bolaget under
2022 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser bolaget behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra
förbättringar i den egna verksamheten?

Generellt
Attraktiviteten på Malmös bostadsmarknad är fortsatt hög, även i förhållande till Stockholm och
Göteborg. Enligt siffror från Svensk Mäklarstatistik har priser på bostadsrätter i Malmö ökat med nära 20
procent det senaste året (sedan 10 augusti 2020). Detta indikerar att Malmö med omnejd är attraktivt att
bosätta sig i, vilket MKB erfar även speglas på hyresmarknaden. Öresundsinstitutets och Sparbanken
Skånes rapport Skånsk konjunktur från maj 2021 visar också uppåtgående trender. Bland annat att det
under 2020 skett en ökning av påbörjade bostäder i sydvästra Skåne jämfört med 2019, framförallt i
Malmö och Lomma. I Malmö har antalet påbörjade bostäder ökat med 34 procent jämfört med 2019.
Pågående covid-19-pandemi har inte inneburit någon signifikant inverkan på efterfrågan av hyresrätter.
MKB ser en fortsatt stark marknad i närområdet.
Enligt Malmö stads befolkningsprognos 2021-2031 fortsätter stadens befolkning växa, även om en
minskad invandring under 2020 innebar att befolkningstillväxten var den lägsta sedan 2005. Däremot har
antalet inflyttade från andra kommuner i landet ökat till den högsta nivån på åtminstone 50 år. Liknande
utveckling har synts i Stockholm och Göteborg. Men medan den inhemska utflyttningen från landets två
andra storstäder ökade kraftigt, var situationen i Malmö den omvända; utflyttningen från kommunen har
minskat jämfört med föregående år. Därmed var Malmö den kommun i Sverige som 2020 fick flest nya
invånare och är fortsatt Sveriges snabbast växande storstad.
De senaste åren har ett stort antal bostadspolitiska utredningar genomförts och för närvarande pågår
ytterligare ett flertal. För MKB är det önskvärt att förändringar som genomförs har ett brett stöd så att de
håller över tid. Bostadsmarknaden är beroende av lång framförhållning på grund av de långa ledtider som
krävs för bostadsbyggande och kan drabbas hårt av de osäkerhetsfaktorer som snabba förändringar
innebär.
Pandemin har på många sätt präglat arbetssituationen för bolagets medarbetare. Många medarbetare har
arbetat hemifrån stora delar av perioden och anpassningar på arbetsplatsen har genomförts. Medarbetare
som inte har kunnat utföra sitt arbete på distans har fått göra anpassningar så att arbetet kan ske på ett
säkert sätt. Arbetet på distans har påskyndat digitaliseringen i bolaget och användandet av digitala verktyg
som Teams och Office 365 har ökat kraftigt.
Bostadsmarknaden och byggande
MKB har sedan en tid påtalat behovet av ett samlat grepp för en hållbar bostadsmarknad och befarar att
nuvarande utveckling inte går i en sådan riktning. Allmännyttan har en god potential att vara ett verktyg
för en sammanhållen bostadsmarknad med en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar prägel. Därför
ser vi med oro på förslag i den bostadspolitiska debatten som pekar mot social housing som en lösning
och ett mer begränsat uppdrag för allmännyttan som konsekvens. Att allmännyttiga bostadsbolag ska
agera enligt affärsmässiga principer är en förutsättning för att kunna ta ett samhällsansvar och vara en
långsiktigt hållbar aktör på bostadsmarknaden, varför vi motsätter oss tendenser till ett reducerat uppdrag
för allmännyttan. Det är MKBs övertygelse att en generell bostadspolitik som verkar för bostad till alla är
rätt väg att gå och ligger väl i enlighet med bolagets vision Hem för var och en.
Fortsatt syns en stark efterfrågan på bostadsmarknaden som har en stabil utveckling i Malmö med
omnejd. Priserna på ägt boende fortsätter öka och efterfrågan på MKBs bostäder visar att attraktiviteten
för hyresrätter i kommunen är fortsatt högt. Däremot finns fortsatt ett glapp mellan det demografiska

behovet av bostäder och den ekonomiska möjligheten att efterfråga det som byggs. I Malmö där
inkomstnivåerna är lägre än i landets andra storstadsregioner är detta en särskild utmaning. MKB har
därför identifierat behovet av att tillföra nybyggda bostäder som fler kan efterfråga och sätter offensiva
målsättningar på området till 2030.
MKB efterlyser fortsatt nationella åtgärder som kan öka möjligheterna att bygga prisvärda bostäder och
har presenterat modeller för att minska kostnaden för mark- och exploateringskostnader. Om
nyproduktionen inte belastas med de nivåer på exploateringskostnader och markpriser som många gånger
gäller idag kommer det kunna leda till billigare byggande och därmed lägre hyror. Malmö stad kan också
underlätta nyproduktion till lägre kostnad genom att skapa förutsättningar i detaljplaneprocesser och i
kravställning vid markanvisningar för att exempelvis öka möjligheten till standardiserat bostadsbyggande.
En ökad flexibilitet i detaljplan gällande exempelvis krav på bil- och cykelparkering samt avseende
materialval och gestaltning är ytterligare möjliga åtgärder.
MKB planerar även fortsättningsvis för en hög grad av nyproduktion den närmaste 10-årsperioden. För
att bolaget ska nå målen krävs fortsatt omfattande och gott samarbete med stadens förvaltningar för att
uppnå en effektivare process i syfte att byggrätter och bygglov kommer fram i den tid som krävs. Bolaget
ska enligt särskilda ägardirektiv tillföra 2 250 nya bostäder inom treårsperioden 2020-2022 såvida inte
allvarliga svårigheter föreligger. Under perioden har stora ansträngningar gjorts för att nå målen. Flera
detaljplanearbeten har genomförts och bolaget har ansökt om ett stort antal bygglov för så kallade lokal till
hem-projekt. Eftersom flera bygglov har försenats eller inte alls givits samtidigt som detaljplaner har
avslagits eller överprövats ser MKB stora svårigheter att kunna färdigställa bostäderna enligt målet. För att
MKB ska kunna bibehålla en hög nyproduktionstakt de kommande åren är det nödvändigt att tillflödet av
byggrätter ökar. Möjligheten har påverkats av pågående planprocesser. Ett exempel är de 1 000 bostäder
som planerades på MKBs fastighet Kampen, där nuvarande förslag till planprogram för området inte
medger bostadsbyggande. Eftersom ledtider vid nyproduktion är långa krävs en prioritering av frågan
redan nu. Att bolaget i ett tidigt skede involveras i Malmö stads framtagning av planprogram är också en
faktor som skulle underlätta såväl stadens som MKBs arbete.
Den senaste tiden har MKB sett ett ökat intresse från byggbolag i upphandling av entreprenad vilket
påverkar konkurrensbilden. Detta innebär ett mer gynnsamt marknadsläge som bör kunna nyttjas till
fördel för en bibehållen nyproduktionsvolym. Samtidigt kan en utveckling mot högre materialkostnader
noteras, vilket i sin tur riskerar leda till ökade byggkostnader och därmed ge effekt på bolagets möjlighet
att producera bostäder till rimliga hyror.
Tillgång till mark för byggande i framtiden är en utmaning i Malmös fortsatta utveckling. MKB vill fortsatt
påtala att det finns omfattande detaljplanelagd mark som ägs av privata aktörer men som inte bebyggs.
Det vore därför önskvärt med insatser för att få till byggnation, alternativt att marken kommer ut till
försäljning. Vidare vill MKB lyfta behovet av en tydlighet tidigt i nyproduktionsprocessen när det gäller
olika målkonflikter. I alla nyproduktionsprojekt, särskilt när det gäller förtätning, blir flera olika
avvägningar aktuella. Dessa kan handla om grönytor och gestaltning, bullerregler och infrastruktur men
också frågor som förutsättningar för service och handel. MKB vill här understryka vikten av att sådana
frågor avhandlas så tidigt som möjligt i processen så att en god planeringshorisont är möjlig. Sena
förändringar eller avbrott i processerna försenar, försvårar och fördyrar MKBs nyproduktionsarbete
väsentligt och riskerar därmed leda till en mindre god måluppfyllelse, i synnerhet avseende nyproduktion
till rimliga hyror.
Fortsatt präglas möjligheten att långsiktigt prognosticera behov av respektive efterfrågan på bostäder av en
osäkerhet kopplat till den pågående covid-19-pandemin och dess globala samt nationella ekonomiska
följder. MKB ser fortsatt att en flexibel organisation med beredskap på snabba omställningar är en
förutsättning i ett sådant läge.
Pandemins ekonomiska effekter har visat sig ha förhållandevis liten verkan på MKBs verksamheter,
möjligen med undantag för efterfrågan på ytor för butiker och kontor, vilken är något lägre än tidigare.
MKB identifierade tidigt under pandemin ökade behov av åtgärder som tillfälliga anstånd med
hyresinbetalningar hos ett antal kunder vilket föranledde vissa justeringar i riktlinjerna vid uteblivna
betalningar. Vid behov har bolaget beviljat anstånd till kunder som har haft svårigheter att betala sin hyra i

tid, men har samtidigt varit måna om att kunder inte ska hamna i större skuldsättning på grund av
upprepade anstånd med betalningar.
MKB ser ett stort behov av fortsatt områdes- och stadsutveckling som bygger ihop staden. Detta gäller till
exempel att knyta samman olika områden med attraktiva och sammanbindande stråk samt att låta nya
områden präglas av blandade upplåtelseformer, vilket lägger grunden för en socioekonomisk blandning på
längre sikt. Tillsammans med andra aktörer på bostadsmarknaden arbetar bolaget därför vidare i
gemensamägda bolag för flera viktiga projekt. Bland annat Culture Casbah i Rosengård, Ellstorp och
Jägersros nya stadsdel. MKB undersöker också möjligheter att i egen regi kunna tillföra bostäder med
andra upplåtelseformer som ytterligare ett sätt för att verka för en socialt blandad stad.
MKB följer utvecklingen av EU:s taxonomi och i vilken grad den kan komma att påverka bolagets
verksamhet.
Social hållbarhet
Utvecklingen med en koncentration av hushåll med låg köpkraft i MKBs bostadsområden fortsätter,
delvis som en konsekvens av att bolaget är en av få hyresvärdar i staden som accepterar ekonomiskt
bistånd som inkomst. För att motverka segregation i Malmös bostadsområden och främja en utveckling
för social hållbarhet i alla delar av Malmö behövs ett samlat grepp och ett större ansvarstagande från fler
parter. I vissa bostadsområden är förvärvsfrekvensen mindre än 50 procent. Att områden halkar efter vad
gäller frågor som förvärvsfrekvens och inkomstnivåer har stor inverkan på framförallt barns och ungas
möjlighet att klara av skolan och i förlängningen kunna komma in på arbetsmarknaden. En sådan
utveckling måste stoppas. MKB ser behov av åtgärder som ökar den socioekonomiska blandningen i
framförallt Malmös utsatta områden.
Kriminella handlingar som skjutningar och sprängningar leder till fortsatt otrygghet i samhället och är ett
omfattande problem. Bolaget fortsätter arbeta långsiktigt med en nära förvaltning och ett målmedvetet
stadsbygge för trygga, trivsamma och attraktiva områden med särskilt fokus på att ge bra förutsättningar
till barn och unga. MKB ser ett behov av att i ett tidigt skede arbeta långsiktigt och metodiskt med barn
och unga för att förhindra att fler ser brott som en möjlig karriärväg. Kraftsamling för att erbjuda barn
och unga frukost innan skolan, läxhjälp och en meningsfull fritid är en viktig del. Även att erbjuda
sommarjobb och praktikplatser och därmed öka möjligheterna för fler att komma i arbete är en del av
strategin. I den utvecklingen är det avgörande att inga bostadsområden tillåts halka efter. Samverkan med
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i sådana frågor ger utökade möjligheter att ta ett helhetsgrepp
och därmed nå framgång.
Malmö har fortsatt en högre andel trångboddhet än jämförbara kommuner, vilket har betydelse för
framförallt barns och ungas uppväxtvillkor. Förutom att den fysiska boendemiljön försämras påverkar
trångboddheten barns och ungas möjligheter till en fritid i hemmet och att exempelvis kunna göra läxor i
lugn och ro. När barn hänvisas ut till trapphus och innergårdar ökar risken för negativ påverkan och i
värsta fall exponering för kriminell rekrytering. MKB ser därför frågan som en av de avgörande för att
verka för social hållbarhet i staden och vill betona vikten av att antalet personer som ska bo i en lägenhet
ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek, planlösning och övriga förutsättningar. MKB ser
problematiken med trångboddhet som allvarligast i större hushåll där många barn delar på samma rum
och där de gemensamma ytorna inte räcker till. Detta är särskilt allvarligt i områden med hög arbetslöshet
och låga inkomstnivåer.
MKB arbetar också för att i ännu större utsträckning beakta barnperspektivet i utvecklingen av såväl
befintliga som nya bostadsområden. I början av 2022 kommer MKB genomföra en bomässa med elever i
Malmös förskolor och grundskolor för att ta vara på Malmöbarnens tankar och idéer om framtidens hem.
Bland de områden i Malmö som enligt polisens senaste nationella lägesbild från sommaren 2019 betecknas
som särskilt utsatta och riskområden finns nio av MKBs bostadsområden. Södra Sofielund, Örtagård,
Herrgården, Nydala, Hermodsdal och Lindängen betraktas som särskilt utsatta medan Holma, Kroksbäck
och Bellevuegården är så kallade riskområden. MKBs mål till 2030 är att samtliga områden ska plockas
bort från polisens lista, vilket vi redogör för utförligare längre ner.

Samverkan och långsiktigt samarbete med olika parter fortsätter vara en framgångsfaktor. Det är positivt
att CTC, Communities that Care, nu går från pilotprojekt till att utvidgas i stadens samtliga delar. Att BIDsamarbete nu förutom i Sofielund också finns på Möllevången skapar möjligheter till en god utveckling.
Samverkan med den med flera parter bildade stiftelsen Momentum levererar också goda insatser för ökad
trygghet och bättre uppväxtvillkor för stadens barn och unga.
Behovet av arbetet för att komma till rätta med icke tillåtna andrahandsuthyrningar och andra former av
oriktiga hyresförhållanden är fortsatt stort. MKBs arbete har sedan starten 2018 resulterat i att över 600
lägenheter har återförts till den ordinarie bostadsmarknaden. För att kunna arbeta mer proaktivt med
frågan och få en uppdaterad bild av läget bör någon form av ”folkräkning” genomföras.
Miljömässig hållbarhet
Malmö stad och MKB ligger fortsatt i framkant vad gäller arbetet på miljö- och klimatområdet, vilket
bland annat samarbetet Lokal Färdplan Malmö 2030 (LFM30) visar. MKB har över tid kraftigt sänkt
energiförbrukningen och därmed minskat den direkta klimatpåverkan. Sedan 2020 är driften av bolagets
fastigheter 100 procent förnybar i enlighet med Malmö stads miljömål för det året. Sedan ett antal år har
bolaget identifierat klimatpåverkan i nybyggnation som en stor utmaning och satt upp målet att halvera
klimatpåverkan i byggprocessen till år 2025. För att det ska vara möjligt behövs en större förflyttning där
leverantörer måste kunna förse oss byggaktörer med bästa lösning utifrån en viss klimatprestanda. Det
finns fortfarande för lite kunskap kring vilken reducering av klimatpåverkan som kan nås, varför skarpa
krav i dagsläget är förenat med en viss affärsrisk. Kunskapen i branschen ökar dock snabbt och därmed
möjligheter att nå bättre resultat.
MKB fortsätter utveckla etableringen av solceller och ligger i fas med målet att vid utgången av år 2022 ha
minst 1 300 kw installerad effekt. Bolaget ser stor utvecklingspotential inom området framöver och vill
påtala att bygglov även inom befintligt bestånd är en förutsättning för en vidare expansion. MKB ser
möjligheter i de regeländringar som sedan den 1 augusti 2021 innebär att elen som produceras ska kunna
användas i olika byggnader inom samma fastighet. Tidigare reglering som krävt att elen endast förbrukas i
den byggnad där den produceras har gjort det olönsamt att bygga större solcellsanläggningar på hus där
elanvändningen inte är särskilt stor, även om takläget har varit gynnsamt och trots att det finns
skalfördelar med att bygga större anläggningar.
MKB har antagit en energistrategi där bolaget tar sikte på att utvecklas inom frågor för elektrifiering.
Bland annat kommer metoder för att kapa effekttoppar vara en viktig åtgärd för att nyttja energin på ett så
hållbart sätt som möjligt. Teknikutvecklingen går snabbt och MKB bevakar frågan, bland annat genom ett
pilotprojekt tillsammans med Eon som syftar till att just kapa effekttoppar.
MKB ser också behovet att utöka laddplatser för kunder eftersom användningen av elbilar ökar snabbt. I
dagsläget utökar bolaget laddplatser vid behov och efterfrågan.
Åtgärder för gröna och motståndskraftiga utemiljöer står fortfarande i fokus. I syfte att förbättra
dagvattenhantering och ge en grund för biologisk mångfald arbetar MKB bland annat med en
trädförtätning i staden. Insatsen kommer också innebära att lagra kol i det långsiktiga perspektivet.
Som ytterligare en åtgärd för att minska klimatpåverkan i byggandet och boendet kommer MKB utreda
möjligheten att införa bilfritt boende i ett utpekat nyproduktionsprojekt.

Här besvarar bolaget följande frågeställningar:
•
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutvecklingar pågår eller planeras
inom bolaget framöver? Beskriv även förändrade processer, arbetssätt och/eller samarbete med
andra som leder till minskade kostnader eller ökade intäkter.
Hur planerar bolaget att finansiera kommande verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller
kvalitetsutveckling?

MKB arbetade under slutet av 2020 fram nya långsiktiga mål för bolaget som tar sikte på 2030. Målen med
tillhörande strategier delas in i sex olika områden. Implementeringen har påbörjats under 2021 och
etappmål sätts årsvis för att måluppfyllelse ska vara möjlig 2030.
Strategi: Social hållbarhet
MKB ska arbeta för att bryta segregationen, öka förvärvsfrekvensen och stärka tryggheten i stadens utsatta
områden. Genom att ge barn och ungdomar samt individer långt från arbetsmarknaden rätt
förutsättningar att utvecklas ska MKB nå social hållbarhet.
Målet är att till 2030 ska inga MKB-områden i Malmö definieras som utsatta eller riskområden utan
samtliga stadsdelar ska spegla ett snitt för hela Malmö.
MKB arbetar målmedvetet för social hållbarhet i våra bostadsområden utifrån principerna nära förvaltning
och målmedvetet stadsbygge. En nära förvaltning ska arbeta för bostadsområden som är socioekonomiskt
blandade, präglas av trygghet och där en ny generation barn och unga kan byggas. Avgörande för att
minska segregationen är att öka förvärvsfrekvensen och inkomstnivåerna i socioekonomiskt svaga
bostadsområden. Det kan ske genom åtgärder för att hjälpa fler i arbete men också att i vissa
bostadsområden ställa differentierade inkomstkrav och på olika sätt arbeta med en ökad inflyttning av
hushåll med förvärvsinkomst. MKB arbetar också med att utöka satsningen Biljett till framtiden där MKB
erbjuder arbete med inre och yttre skötsel i bolagets fastigheter till kvinnor som står långt från
arbetsmarknaden. Under hösten 2021 kommer bolaget i en liknande satsning anställa så kallade
servicevärdar i MKBs olika områden. Syftet är att underlätta för fler att komma i in på arbetsmarknaden
samtidigt som åtgärden också beräknas bidra till ökad trivsel och trygghet i bolagets områden.
Genom att öka bemanning och närvaro i våra utsatta bostadsområden stärks tryggheten, vilket skapar
möjlighet för mer attraktiva områden där fler vill bo. Därtill pågår ett arbete med att utöka erbjudandet av
läxhjälp, frukost och sommarjobb samt praktikplatser. Att nå barn och unga är en nyckel i det långsiktiga
arbetet för ökad social hållbarhet.
Målmedvetet stadsbygge är en viktig del av det sociala hållbarhetsarbetet och handlar om hur vi som bolag
arbetar med stads- och områdesutveckling. Fysiska förändringar i befintliga områden och rätt planering
vid nyproduktion när det gäller gestaltning, upprustning, gröna livskraftiga miljöer och utemiljöer ökar
möjligheten för en positiv utveckling och långsiktigt välmående områden.
För att nå målen arbetar bolaget fram lokala områdesstrategier för samtliga bostadsområden där arbetet
med nära förvaltning och målmedvetet stadsbygge tydligt formuleras. Syftet är att strategiskt och
systematiskt arbeta i samtliga områden med de arbetssätt och åtgärder vi vet ger resultat samtidigt som
strategierna blir anpassade efter de lokala förutsättningar och behov som finns.
Organisatoriskt har bolaget genomfört förändringar som möjliggör att spetskompetens i bolaget kan
utgöra ett stöd till MKBs förvaltning och övriga funktioner i bolaget.
Strategi: Miljömässig hållbarhet
MKB ska fortsätta arbetet med en klimatomställning i bolagets byggnation såväl som förvaltning. Genom
omställningen ska MKB skapa förutsättningar för att möta kommande klimat- och väderförändringar och

uppnå miljömässig hållbarhet.
Målet är att till 2030 ska MKB nå ett klimatneutralt byggande och boende, skapa gröna och
motståndskraftiga utemiljöer samt cirkulära materialflöden.
MKB har länge arbetat med att minska klimatavtryck i drift och förvaltning och har de senaste åren
identifierat klimatneutralitet i byggandet som en stor utmaning. En handlingsplan för att nå målet om att
halvera klimatpåverkan i nybyggnation till 2025 och år 2030 uppnå ett klimatneutralt byggande har tagits
fram och har börjat implementeras. Målen är offensiva, men möjliga att uppnå. En utmaning är att förena
målet med målsättningen om att tillföra nyproduktion som fler kan efterfråga. Det är nödvändigt att
genomföra klimatåtgärder till rimlig kostnad, vilket MKB också ser som möjligt. Ett villkor för målet är att
det är förenligt med MKBs produktionsmål gällande antal lägenheter.
MKB vässar också strategierna för att bidra till en utveckling av elektrifiering. Under 2021 har MKB
påbörjat ett pilotprojekt med Eon för att undersöka hur vi kan arbeta för att kapa effekttoppar och
därmed få en mer ekonomiskt och miljömässigt hållbar energianvändning.
Gröna och motståndskraftiga utemiljöer är fortsatt i fokus. För att minska risker för svåra effekter vid
kraftiga skyfall samt skydda mot värmeböljor genomför bolaget en trädförtätning över hela beståndet.
Förutom att lagra kol i det långsiktiga perspektivet innebär detta också en bättre dagvattenhantering och
ger grund för biologisk mångfald.
Strategi: Attraktiv hyresvärd
Förvaltning, underhåll och renoveringar ska ske på ett sätt som gör att MKB upplevs som en attraktiv
hyresvärd. Digitalisering samt AI ska vara centrala redskap för att uppnå detta.
Målet är att till 2030 med kunden i fokus se till att befästa marknadspositionen som det ledande
fastighetsbolaget för hyresrätter i södra Sverige och driva den bästa fastighetsförvaltningen.
MKB arbetar för att öka nöjdheten hos bolagets kunder, bland annat genom att vara följsamma efter de
förväntningar som ställs i fråga om tillgänglighet och digitala anpassningar. Under 2021 lanseras Husvärd
online som ska erbjuda kunder en snabbare och smidigare väg till service från vår områdespersonal. Detta
innebär att de kunder som efterfrågar digitala lösningar på ett smidigare sätt kan genomföra
felanmälningar och andra praktiska åtgärder, vilket frigör mer tid och underlättar för alla kunder.
MKB undersöker möjligheterna att pröva utökad service och tillgänglighet för våra kunder även under
kvällar och helger samt att genomföra ett pilotprojekt inom området.
Bolaget intensifierar arbetet med att utveckla strukturer och kontroll för att ytterligare kunna följa upp och
åtgärda oriktiga leverantörsförhållanden för att motverka fusk och oegentligheter i branschen.
Strategi: Nyproduktion med rimliga hyror
MKB ska tillföra nya bostäder med rimliga hyror genom aktivt arbete med att kapa kostnader i plan- och
byggprocessens olika steg. Strävan är också att genomföra strategiska förvärv vid rätt tillfälle och aktivt
samarbeta med staden för ytterligare markanvisningar.
Målet är att tillföra 2 250 nya lägenheter per treårsperiod, det vill säga att till utgången av 2030 ha byggt
minst 7 500 nya bostäder. Merparten av dessa, mer än hälften, ska ha en hyresnivå som 80 procent av
Malmös invånare kan efterfråga.
För att verkligen avhjälpa bostadsbristen krävs en minskning av glappet mellan det demografiska behovet
av en bostad och en ekonomisk möjlighet att efterfråga det som byggs. MKB arbetar därför med att
kartlägga och definiera lämpliga affärsmodeller för att kunna genomföra en nyproduktion som medger en
hyresnivå i linje med målet till 2030. Ett första projekt där målet kommer nås har identifierats. Projektet
gäller förtätning i Bellevuegården, vilket innebär att det inte finns några markkostnader. Ska liknande
projekt som möjliggör samma hyresnivå genomföras kommer frågan kring markkostnad vara en utmaning.

Likaså är det nödvändigt med rimliga krav och ambitioner i planer för att målet ska kunna nås.
MKB bidrar också till kunskap genom opinionsbildning kring förutsättningar för att bygga bostäder till
rimliga hyres- och prisnivåer.
Malmö stad har stora möjligheter att skapa förutsättningar för ett byggande till lägre kostnadsnivåer, bland
annat genom prissättning på mark men inte minst vad gäller krav och ambitioner i detaljplaneprocesser
och bygglov. Utökade möjligheter till standardiserat byggande och större flexibilitet gällande krav på
lokaler i bottenplan, gestaltning och parkeringsnormer är några exempel.
Strategi: Flexibilitet i arbetstid och arbetsställe
I samarbete med personal och fackliga organisationer ska MKB aktivt arbeta med effektivisering,
förändrade arbetssätt och hög grad av flexibilitet i arbetstid och arbetsställe.
Målet är att medarbetarna totalt sett fram till 2030 ska redovisa bästa möjliga hälsotal och kunna gå ned till
4-dagarsvecka med i huvudsak bibehållen lön och produktivitet.
Pandemin har redan inneburit betydligt större digitala inslag i våra medarbetares arbetsdag. Digitala möten
och träffar med samtlig personal är numera standard, vilket möjliggör en högre grad av flexibilitet. Frågor
kring arbetsmiljöansvar och andra förutsättningar för en utökad möjlighet till hemarbete även efter
pandemin behöver utredas noggrant.
Bolaget arbetar också med digitalisering av flera administrativa processer som underlättar det dagliga
arbetet och därmed ökar både effektivitet och arbetsglädje.
Strategi: Karriärutveckling och mångfald bland medarbetarna
MKB ska utarbeta en tydlig plan för karriär- och kompetensutveckling inom bolaget. På alla nivåer ska
mångfalden bland medarbetarna främjas för att kunna möta kundernas behov.
Målet är att till 2030 ska MKBs personalsammansättning på alla nivåer spegla Malmös befolkning ur
jämställdhets- och mångfaldsperspektiv samt ha bibehållit och utvecklat sitt HBTQ-arbete.
Fokus på karriärvägar i bolaget är ett sätt att såväl ta vara på den kompetens och utvecklingsmöjlighet som
finns hos våra medarbetare idag som att öka vår attraktivitet som arbetsgivare. För att möjliggöra för
medarbetare att utöka sin kompetens och kunskaper inom förvaltning arbetar MKB med att införa en så
kallad MKB-akademi. Bolaget kommer ta ett större ansvar för medarbetares utveckling genom att erbjuda
en kompetensutvecklingsplan för varje medarbetare.
Bolaget har också infört pulsbaserade medarbetarundersökningar för att med högre frekvens kunna följa
medarbetares nöjdhet samt utvecklingsmöjligheter.
Finansiering
Samtliga strategier ska ses som en inriktning för vår verksamhet och finansieras därför inom ordinarie
budget, men väntas också bidra till effektiviseringar.

Under treårsperioden prognostiserar bolaget med hyresökningar på 1-2% i befintligt bestånd utöver
hyresintäkter för nyproducerade lägenheter enligt aktuell leveransplan.
Övriga kostnader består till största del av drifts- och underhållskostnader. Utöver kostnadsökningar till
följd av nyproduktion så beräknas övriga kostnader öka med 1%. För år 2021 och 2022 beräknar bolaget
med högre kostnader på grund av ombyggnationer.
Personalkostnaderna har en årlig kostnadsökning med 2% samt tillkommande personal till följd av större
bestånd.

Investeringarna avser den aktuella leveransplanen. Beloppen redovisas utan investeringsbidrag.

Finansieringsbehovet följer investeringsplanerna.

Parkeringsövervakning i Malmö AB arbetar på uppdrag av Fastighets- och gatukontoret med
parkeringsövervakning, fordonsflytt samt service och underhåll av stadens parkeringsautomater. Vårt
uppdrag finns dokumenterat i ett samarbetsavtal mellan bolaget och Tekniska nämnden.
Övervakningen utförs idag helt digitalt, där då så klart även stadens parkeringsautomater också är digitala.
All parkeringsövervakning, till fots såsom med scanning bilar, har därför effektiviserats och större
områden kan därför övervakas mer regelbundet idag än tidigare. Då staden växer allt mer och
avgiftsområdena också blir allt fler kommer en digital övervakning att få en allt större betydelse. Då även
tiderna för avgift förändras och nattaxorna blir allt fler kommer detta att påverka bolaget. Det vi kan se är
att vår utrustning ständigt måste uppdateras och bytas ut såväl som att personalstyrkan måste utökas
något, om stadens parkeringsövervakning ska kunna utvecklas i takt med utbyggnaden.
Politiskt har det också pratats om att bolaget skulle få ta en mer aktiv del av stadens trygghetsarbete. På
vilket sätt är fortfarande oklart men detta kommer att skapa merkostnader avseende personalkostnader,
utbildningskostnader mm. Genom ett förtydligande av uppdraget skulle man kunna se en viss
brottsreducering men förhoppningsvis också en viss ordningsstörning. Här igenom skapar bolaget,
framkomlighet, tillgänglighet, trafiksäkerhet i staden men också en ökad trygghet.
Avseende investeringar så planeras och genomförs dessa med viss kontrollerad regelbundenhet för att
slippa alltför stora enstaka investeringsår.
Vi kommer under 2021 att titta över vårt nuvarande samarbetsavtal då detta haft samma omfattning sedan
hösten 2016.

Här besvarar bolaget följande frågeställningar:
•
•

Vilka viktiga beslut, händelser och förändringar i omvärlden förväntas påverka bolaget under
2022 och framåt och på vilket sätt?
Vilka förändringar ser bolaget behov av i Malmö stad som helhet som skulle möjliggöra
förbättringar i den egna verksamheten?

Förändringar som bolaget kan se i omvärlden är kanske inte så många som förväntas påverka bolaget.
Dock kan man säga att i händelse av en större ekonomisk kris så är det troligt att folk betalar allt mindre
för sina parkeringar, chansar alltmer eller skapar skulder på sina fordon i händelse av att
parkeringsanmärkningarna inte betalas. Då samhället nu har börjat reagera och flyttar dessa fordon samt
driver in skulderna kommer vi att se en ökning av skuldbilar i Malmö. Då lagstiftningen dessutom
förändras under sommar 2021 så kommer arbetet att underlättas främst för polisen men även för oss.
De förändringar som bolaget har behov av att få veta är vilken roll bolaget eventuellt ska ha i
trygghetsarbetet för Malmö Stad. Vi önskar också få vara med i processerna i samband med
nybyggnad/utbyggnad av staden där regleringen av trafiken/parkeringen är en viktig del för trivsel/behov
och trygghet. Vi får idag många klagomål från boende där det råder stor otydlighet i dessa
utbyggnadsområden och med många missbelåtna parkörer.
Även om det blivit bättre så glöms vi bolag fortfarande bort i processer där vi har behov av hjälp. Det kan
handla om upphandlingar, ekonomisystem, redovisningssystem samt IT delar. Känslan finns att många
medarbetare som arbetar inom olika förvaltningar egentligen inte vet vem vi är och vad vårt uppdrag är.
En samlokalisering och en central resurs optimering mellan bolagen hade stärkt styrkan i bolagen och gjort
dessa mindre personalkänsliga och med en allmän ekonomisk besparing som följd.

Här besvarar bolaget följande frågeställningar:
•
•

Vilka verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller kvalitetsutvecklingar pågår eller planeras
inom bolaget framöver? Beskriv även förändrade processer, arbetssätt och/eller samarbete med
andra som leder till minskade kostnader eller ökade intäkter.
Hur planerar bolaget att finansiera kommande verksamhetsförändringar, effektiviseringar eller
kvalitetsutveckling?

Under de senaste åren har bolaget arbetat med att effektivisera den digitala övervakningen. Denna typ av
övervakning är teknikkänslig och i viss mån fortfarande ny. Vi är det enda bolag i Sverige som bedriver
scanning övervakning med bil. tillsammans med vår upphandlade mjukvaruleverantör bedriver vi
verksamhetsutveckling för att kunna optimera övervakningen. Denna typ av övervakning strävar vi efter
att förbättra och utveckla efter hand som Malmö byggs ut som stad och därtill allt fler
övervakningsområden dagtid såväl som dygnet runt. Genom att ständigt kunna vara i samtliga
övervakningsområden kommer också betalningsmoralen att öka vilket medför alltmer likartade villkor för
samtliga Malmöbor. Vi ser oss också kunna ta en roll i stadens trygghetsarbete under förutsättning att
ägaren så vill och ger oss direktiv därefter.
De kommande verksamhetsförändringarna finansieras idag via Fasighets- och gatukontoret. Den
kvalitetsutveckling vi behöver består till största delen av två den. Det första benet handlar om att kunna ha
och utveckla den tekniska utrustning vi är beroende av för att kunna effektivisera verksamheten. Det
andra benet består av utbildningensdelen. Med fler uppdrag följer mer utbildning, åtminstone i uppstarts
fasen. Här kommer då även en viss personalförstärkning att behövas vilken är svår att beräkna då
uppdragen idag inte är klargjorda.

