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Delårsrapport 2019 Malmö stad

STK-2019-113
Sammanfattning

Delårsrapporten är årets andra uppföljningsrapport i den nya uppföljningsprocessen.
Delårsrapporten innehåller en bedömning av den förväntade ekonomiska utvecklingen och
prognostiserat ekonomiskt utfall för året i förhållande till beslutade ekonomiska ramar
(kommunbidrag och investeringsramar). Den omfattar också viktiga förändringar under året,
en bedömning av förväntad uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål samt ett delårsbokslut
per utgången av augusti månad.
Det prognostiserade resultatet för kommunen 2019 uppgår till totalt +788 mnkr. Då det
budgeterade resultatet uppgår till +197 mnkr innebär prognosen en budgetavvikelse om
+591 mnkr. För helåret förklaras den prognostiserade avvikelsen främst av högre intäkter än
budgeterat från fastighetsförsäljningar och realisationsvinster samt högre skatteintäkter.
För helåret prognostiserar nämnderna en sammantagen investeringsvolym om cirka 2 700
Mkr, vilket är 1 000 Mkr lägre än budgeterat. I förhållande till 2018 innebär dock årets
prognos en ökad investeringsvolym.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner Delårsrapport 2019 för Malmö stad.
2. Kommunfullmäktige fördelar 1 852 tkr till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
samt 3 223 tkr till arbetsmarknads- och socialnämnden i utökat kommunbidrag för
2019 med finansiering genom det tillfälliga statsbidraget till kommuner för
ensamkommande unga asylsökande.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh och Roko Kursar yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Emma-Lina Johansson yrkar bifall till V:s reservation i kommunstyrelsen vilket får anses
innebära ett tilläggsyrkande enligt följande: "Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
omfördela 50 miljoner kronor av det prognostiserade överskottet till arbetsmarknads- och
socialnämnden."
Katrin Stjernfeldt Jammeh yrkar avslag på Emma-Lina Johanssons tilläggsyrkande.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Tony Rahm, Helena Nanne, Magnus Olsson,
Torbjörn Tegnhammar, Kay Wictorin och Stefana Hoti.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
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Ordföranden ställer därefter proposition på att avslå eller tillstyrka Emma-Lina Johanssons
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet.
Särskilda yttranden, reservationer

Mot kommunfullmäktiges beslut anmäler Anders Skans (V) gruppreservation.
Till kommunfullmäktiges beslut har Stefana Hoti (MP) inkommit med ett särskilt yttrande. Det
särskilda yttrandet intas som bilaga 11 till kommunfullmäktiges protokoll.
Till kommunfullmäktiges beslut har Håkan Fäldt (M) och Kay Wictorin (C) inkommit med ett
gemensamt särskilt yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 12 till
kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och bolag i Malmö stad
Beslutsunderlag










Förslag till beslut KS 191009 §233 med Reservation (V) och Särskilt yttrande
(M+C), (SD) och (MP)
Förslag till beslut KSAU 191007 §559
G-Tjänsteskrivelse KSAU 191007 Delårsrapport 2019 Malmö stad
Delårsrapport 2019 Malmö stad
Bilaga till Delårsrapport 2019 - Träffbildsanalys kommunfullmäktigemålen
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2019
Revisionsrapport - Delårsrapport 2019 Malmö stad
Revisorskollegiet beslut 191021 § 101

Bilaga 115
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Sammanfattning
Positiv budgetavvikelse för året
För 2019 prognostiseras ett överskott om 788 mnkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 591 mnkr.
Avvikelsen förklaras till största del av högre intäkter från fastighetsförsäljningar och realisationsvinster än
budgeterat samt högre skatteintäkter. Bedömningen är att kommunen har en fortsatt stark ekonomisk
ställning vilket ger förutsättningar att möta en vikande konjunktur och krympande ekonomiskt utrymme.
Inom nämndernas verksamheter redovisas såväl överskott som underskott.
Likvärdighet och kompetensförsörjning viktigt för måluppfyllelse
För 2019 är det inget av kommunfullmäktiges elva mål som bedöms kunna uppfyllas fullt ut, med undantag
för det finansiella målet. Utvecklingen går dock i fortsatt positiv riktning mot måluppfyllelse. Viktiga
utvecklingsområden är att ytterligare stärka samverkan i den fysiska planeringsprocessen och att ge
Malmöborna likvärdiga förutsättningar för utbildning, arbete och deltagande i kultur- och fritidsliv. Det är
också fortsatt angeläget att arbeta med kompetensförsörjningen som är en utmaning inom flera
verksamheter.
Kraftig ökning av barn i skolåldern men begränsad tillgång på kompetens
Under perioden har det genomförts ett stort antal förändringar i lagstiftning och läroplaner, vilket påverkar
den pedagogiska verksamheten. En fortsatt snabb befolkningsutveckling styr samtidigt både behovet av
lokaler och medarbetare i verksamheten. Jämfört med föregående år förväntas i år 1 500 fler elever gå i
grundskola och 400 fler elever gå i gymnasieskola. Antalet barn som är inskrivna i förskoleverksamheten
förväntas inte öka. Samtidigt som verksamheten har en fortsatt stor efterfrågan på kompetens är tillgången
begränsad eftersom få söker sig till lärarutbildningarna, för många avslutar sina studier i förtid och flera
yrkesverksamma lärare har valt att lämna yrket. Det pågår flera insatser för att öka andelen kompletterande
kompetenser i skolan och för att öka behörigheten hos redan befintliga medarbetare.
Barn och unga i utsatthet ökar
Antalet anmälningar som rör barn och unga har ökat. Det är främst anmälningar om bristande omsorg om
barn, våld och hot i familjen och barn i riskmiljö som ökar. Trenden sedan några år tillbaka är också att
antalet kvinnor som söker hjälp på grund av våld i familjen ökar och att fler barn som bevittnar våld
uppmärksammas och får möjlighet till stöd. Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag och
utvecklingsarbete pågår i flera nämnder för att se till att verksamheten lever upp till kraven det innebär.
Färre arbetslösa men bristen på kvalificerad arbetskraft kvarstår
Arbetslösheten har minskat i Malmö även om skillnaderna mellan olika grupper fortfarande är stora. Många
arbetslösa Malmöbor står långt från arbetsmarknaden och är i behov av ekonomiskt bistånd. Antalet
hushåll med behov av ekonomiskt bistånd låg i början av året lägre än motsvarande period i fjol men är från
och med maj fler än motsvarande period förra året. Därmed bröts en trend med minskat antal ärenden. För
att fler Malmöbor ska kvalificera sig för de arbetstillfällen som växer fram i staden och bli självförsörjande
är vuxenutbildning en möjlighet och under året har vuxenutbildningens utbud av flexibla lösningar blivit
fler. Bristen på kvalificerad arbetskraft kvarstår och såväl privata som offentliga arbetsgivare uppger att det
är brist på arbetskraft och att de har svårt att rekrytera. Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag kommer
att ge sämre förutsättningar för framtida samverkan.
Delaktighet, tillgänglighet och service för Malmöborna
Flera nämnder och bolag arbetar kontinuerligt med att förbättra tillgänglighet och service för Malmöborna,
inte minst genom digitala lösningar. Under året har bland annat en e-tjänst för inkomstanmälan för
beräkning av barnomsorgsavgift lanserats och kommunikation avseende Malmö stads gratisaktiviteter till
barn och unga har utvecklats på sociala medier. Under våren startade Malmö stads kontaktcenter upp. De
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långa köer och teknikproblem som inledningsvis uppstod åtgärdas successivt. För att främja likvärdiga
förutsättningar för delaktighet har bland annat stadens områdesbibliotek gjorts mer jämlika utifrån utbud
och öppettider, en ytterligare mötesplats för äldre har öppnat och formerna har utvecklats vad avser
uppsökande verksamhet för äldre på offentliga mötesplatser.
Befolkningsutvecklingen ställer krav på fler ändamålsenliga lokaler
Arbetet med att säkerställa tillgången på ändamålsenliga lokaler för Malmö stads verksamheter fortsätter.
För att möta den kraftiga elevökningen har ett flertal nya skollokaler tagits i bruk inför höstterminen 2019.
Även LSS-utbyggnaden fortsätter och boenden i privat regi kommer att upphandlas som komplement till
kommunens egen verksamhet. Inom daglig verksamhet har svårigheten att hitta lämpliga lokaler varit
begränsande till möjligheten att tillgodose behoven hos brukare med mer komplexa stödbehov. En
utveckling pågår för att möta behovet inom ramen för befintliga resurser och lokaler.
Större behov av vårdande insatser och assistans från kommunen
Med anledning av förändringar till följd av Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten vård, kommer allt fler
personer hem från sjukhus i sämre hälsotillstånd än tidigare. De har då ett större behov av insatser från
kommunen vilket förväntas leda till ett behov av utökad bemanning. Vad avser assistansersättning har
bedömningarna av vad som anses vara grundläggande behov förändrats sedan några år tillbaka. Även i detta
fall leder det till att brukare i större utsträckning vänder sig till kommunen för att ansöka om personlig
assistans eller andra kompletterande insatser. Utvecklingen med en förskjutning av ärenden från
Försäkringskassan till kommunen har dock mattats av något jämfört med tidigare år.
Osäkerhet på bostadsmarknaden och höga ambitioner påverkar takten i bostadsbyggandet
Målet är att genom antagna detaljplaner möjliggöra byggstart av totalt 2 500–3 000 bostäder per år.
Helårsprognosen visar att detaljplaner som möjliggör strax över 2 000 bostäder kommer att antas under
2019. Prognosen påverkas av att tidplanerna har förlängts, vilket främst beror på den ökade osäkerheten på
bostadsmarknaden. Framtagandet av detaljplaner tar också mer tid i anspråk eftersom byggandet av en
tätare stad och större tryck på ett hållbart byggande medför ökade krav på utredningar avseende
markföroreningar, dagvatten, buller, trafik med mera. Behovet av bostäder ökar med en snabb
befolkningsutveckling och det är särskilt angeläget att underlätta nyproduktion av lägenheter med rimliga
hyresnivåer. Med anledning av den ökade rörligheten på arbetsmarknaden, den stora efterfrågan på
medarbetare inom bygg- och fastighetsbranschen samt stora pensionsavgångar uppstår kompetensbrist och
ökad konkurrens om medarbetare.
Lägre kostnader för hemlösheten
Som ett led i att säkerställa en ändamålsenlig bostadsförsörjning och en bostad för alla anslöt sig Malmö
under våren till det globala FN-initiativet The Shift. Syftet är att få till ett perspektivskifte där bostäder ska
vara ekonomiskt tillgängliga för alla och ses som en mänsklig rättighet och inte som en handelsvara.
Hemlösheten i Malmö är fortsatt hög men under 2018 påbörjades en rad insatser för att motverka
hemlöshet och de prognostiserade kostnaderna är lägre för innevarande år jämfört med 2018.
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Kommunfullmäktiges mål
Varje nämnd och bolag ansvarar för att bidra till att uppnå kommunfullmäktiges mål. Därför formulerar
nämnder och bolag utifrån kommunfullmäktigemålen, egna mål (nämndsmål/bolagsmål) och till dessa
indikatorer. Nämnder och bolag ansvarar för att följa upp och analysera vad som åstadkommits i förhållande
till den målsättning som de beslutat om, med utgångspunkt i kommunfullmäktiges mål.
I samband med delårsrapporten görs en bedömning av måluppfyllelse vid årets slut för samtliga
kommunfullmäktigemål. Det är dock viktigt att poängtera att kommunfullmäktigemålen är långsiktiga i sin
karaktär och uppföljningen består därför av en bedömning huruvida utvecklingen går i riktning mot
måluppfyllelse (vid årets slut). Bedömning görs i två steg. Först görs en analys av hur väl
nämndernas/bolagens mål sammantaget lever upp till den ambition som uttrycks i
kommunfullmäktigemålet. Detta innebär en bedömning av träffbilden för att avgöra hur väl nämnds- och
bolagsmålen täcker alla delar av kommunfullmäktigemålet. Med utgångspunkt i träffbilden görs i nästa steg
en kvalitativ bedömning av måluppfyllelse för varje kommunfullmäktigemål utifrån i vilken utsträckning
nämnds- och bolagsmålen bedöms uppfyllas under året. Måluppfyllelse uppnås endast om träffbilden
bedöms vara god samtidigt som nämnder och bolag bedömer att de kommer att uppfylla målen kopplade
till respektive kommunfullmäktigemål under året.
Nämndernas arbete med uppdragen som gavs i budget 2019 återrapporteras löpande till
kommunfullmäktige och i särskild bilaga i samband med Malmö stads årsredovisning 2019.
Träffbildsanalysen har tidigare rapporterats som ett separat ärende. För 2019 rapporteras den som en del av
Delårsrapport 2019. Nedan återges inledningsvis en sammanfattning av träffbilden och därefter en
sammanfattning av förväntad måluppfyllelse under året (träffbildsanalysen redovisas i sin helhet i bilaga till
ärendet Delårsrapport 2019).
SAMMANFATTNING AV TRÄFFBILDEN
Med undantag för En ung global och modern stad (där träffbilden anses svår att bedöma) är träffbilden relativt
god eller god för samtliga kommunfullmäktigemål. Träffbilden för En jämlik stad har förbättrats något sedan
föregående år men i övrigt har det inte skett några större förändringar. Nämndernas/bolagens
målformuleringar bedöms således sammantaget bidra till att svara mot respektive kommunfullmäktigemål,
vilket ger förutsättningar för måluppfyllelse om samtliga nämnder och bolag klarar de målsättningar de satt
upp för 2019. I arbetet framåt bedöms det inom flera områden som viktigt att vara uthålliga i det arbete
som inletts och, att i de fall det kan anses nödvändigt, ytterligare förstärka pågående insatser. Några av de
utvecklingsområden som bedöms särskilt viktiga för arbetet framåt är att:
•
•
•

fortsatt stärka samverkan mellan stadens nämnder och bolag för att fler perspektiv och behov ska
vägas in i den fysiska planeringsprocessen
fortsätta det arbete som pågår för att ge Malmöborna likvärdiga förutsättningar för att delta i
fritids- och kulturlivet
fortsatt arbeta med kompetensförsörjningen som är en stor utmaning för flera nämnder

SAMMANFATTNING AV FÖRVÄNTAD MÅLUPPFYLLELSE
För år 2019 är det inget av kommunfullmäktiges elva mål som bedöms kunna uppfyllas fullt ut, med
undantag för det finansiella målet. Med undantag för En ung global och modern stad, där måluppfyllelsen anses
svår att bedöma, bedöms övriga uppnås delvis under året.
I Malmö liksom stora delar av övriga världen, är det ett ökat fokus på hållbarhetsfrågor. Malmö stad har
under de senaste åren arbetat för att göra de 17 globala hållbarhetsmålen lokala. Av rapporteringen framgår
för flera av kommunfullmäktigemålen ett stort engagemang för hållbarhetsfrågorna ur såväl den sociala som
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den miljömässiga dimensionen. När det gäller miljöaspekten är det dock tydligt att det finns en, i alla fall
kortsiktig, ekonomisk konflikt mellan att utveckla sitt miljöarbete och andra delar av verksamheten. Flera av
de områden som lyfts inom En ung global och modern stad, så som jämlikhet och jämställdhet, återspeglar
nationella och lokala regleringar och ligger som en del i nämndernas och bolagens ordinarie verksamheter
vilket är en framgångsfaktor. Men mot bakgrund av målets omfattning är det svårt att uttala sig om
måluppfyllelse och en fortsatt hög befolkningstillväxt och konsekvenser av segregation är utmaningar som
behöver analyseras ytterligare.
Under 2019 har det skett stora förändringar inom den statliga arbetsmarknadspolitiken, bland annat genom
Arbetsförmedlingens neddragningar, vilket tillsammans med utvecklingen av arbetslösheten i Malmö är
faktorer som bedöms påverka måluppfyllelsen inom En stad för arbete och näringsliv. Flertalet nämnder och
bolag rapporterar att det framtida arbetet till stor del består av att intensifiera och vidareutveckla påbörjade
insatser och samarbeten.
Flera nämnder och bolag arbetar för ett långsiktigt barnrättsarbete, med barnkonventionen som kommande
lagstöd. Vikten av samverkan och likvärdighet i staden är i fokus inom En stad för barn och unga och nämnder
och bolag arbetar för att säkerställa barnets bästa inom stadsplanering, kultur, fritid och skola.
Skolnämnderna rapporterar dock om fortsatta skillnader i kunskapsresultat mellan skolor och program, och
grundskolenämnden rapporterar att en ökad boende- och skolsegregationen gör att elevernas olika
bakgrunder får allt större inverkan på deras förutsättningar att nå målen. Däremot har antalet ungdomar
som har nåtts och som ingår i målgruppen för det kommunala aktivitetsansvaret 1 ökat och en högre andel
går vidare till åtgärd.
På nationell nivå har Jämställdmyndigheten kunnat fortsätta sitt arbete och det finns ett förslag om att en
nationell institution för mänskliga rättigheter ska inrättas. Målområdet En öppen stad är av horisontell
karaktär och bör, för att staden ska kunna tala om god måluppfyllelse, genomsyra samtliga nämnders och
bolags verksamheter. Arbetet bedöms likt tidigare vara mest framgångsrikt i de nämnder där det knyts till
nämndens ordinarie verksamhet, ansvar och uppföljning.
För att uppnå En jämlik stad krävs att stadens invånare med behov av stöd och hjälp ges möjlighet till en
meningsfull tillvaro. Det handlar bland annat om att öka äldres inflytande över sin vardag och minska
ofrivillig ensamhet samt om att säkerställa en säker och likvärdig vård och omsorg för alla brukare i Malmö.
Bristen på bostäder för hushåll med låga inkomster är också en angelägen fråga för flera nämnders uppdrag,
och formerna för att värna de mest utsatta hemlösa i staden utvecklas i samverkan mellan flera nämnder
och civilsamhället.
Konsekvenserna av den organiserade och våldsdrivande brottsligheten som återkommande rapporterats i
media har sannolikt påverkat utvecklingen inom En trygg stad, i form av en känsla av otrygghet. Händelserna
påverkar också förutsättningarna för några av stadens verksamheter, inte minst när det gäller frågor om
tillit, eftersom samhällets förmåga att hantera dessa händelser ständigt ifrågasätts. Nämndernas och
bolagens rapportering av trygghetsarbetet visar på att det utvecklas i positiv riktning. Samtidigt är Malmö
stad bara en av flera aktörer som har möjlighet att påverka upplevelsen av trygghet i Malmö och det finns
därför en naturlig skillnad mellan nämndernas rapportering och händelser som skett i Malmö under året.
Stadens nämnder och bolag arbetar på en rad sätt för att Malmö ska bli En aktiv och kreativ stad och stort
fokus ligger fortsatt på att skapa likvärdiga möjligheter till deltagande i fritids- och kulturlivet. Under året
har kulturnämnden arbetat med att Malmöbor som nyligen har kommit till Sverige ska få bättre

Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som har
fullgjort sin skolplikt, men som inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella
program i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.
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förutsättningar till en meningsfull fritid i språkfrämjande sammanhang. Samarbetet mellan nämnder och
bolag samt med civilsamhället och andra aktörer bedöms vara en förutsättning för att nå alla Malmöbor.
Senaste årens befolkningstillväxt ställer stora krav på staden att bygga och anpassa sin verksamhet.
Samtidigt ska detta göras inom hållbarhetens ramar för att skapa En ekologiskt hållbar stad. Bostadsbyggandet
är fortsatt på en hög nivå, även om vissa avmattningstendenser börjar synas. Servicenämnden arbetar
tillsammans med berörda nämnder för att bygga ut samhällsservicens lokaler för att möta en större
efterfrågan. Samtidigt har insatser gjorts för att minska energiförbrukningen i både stadens lokaler och i
MKB:s bostadsbestånd.
Kompetensförsörjning är fortsatt en stor utmaning för flera av stadens nämnder. Mest problematiskt är det
för förskolenämnden och grundskolenämnden som har att hantera en nationell brist på behöriga lärare
samtidigt som antalet barn och elever ökar. Vid sidan av kompetensförsörjning och rekryteringsbehov är
det flera nämnder som arbetar med att öka andelen heltid och minska andelen timavlönade medarbetare
som ett led i att skapa En stad med bra arbetsvillkor.
EN UNG, GLOBAL OCH MODERN STAD
Kommunfullmäktigemål: Malmöborna ska kunna känna sig stolta över sin unga, globala och moderna stad
där frågor om jämlikhet, jämställdhet, antidiskriminering, miljö och delaktighet står högt på dagordningen.

I Malmö, liksom stora delar av övriga världen, har hållbarhetsfrågor fått ett ökat fokus, i synnerhet vad
gäller miljö och mänsklighetens klimatpåverkan. Malmö stad har under de senaste åren arbetat för att göra
de globala hållbarhetsmålen lokala och de 17 mål som Agenda 2030 innehåller kommer sannolikt att ha
inverkan på Malmö stads verksamheter de kommande åren. Energiförsörjningen till södra Sverige har
under året uppmärksammats som ett problem, framförallt i Malmö. I ett längre perspektiv är detta en fråga
för Malmös förmåga att attrahera nyetableringar av företag, bostadsutbyggande och elektrifiering av
kollektivtrafiken.
Befolkningen i Malmö förväntas fortsätta växa och prognosen är att Malmö kommer ha en halv miljon
invånare om 30 år vilket kommer att påverka alla delar av kommunens verksamheter. Utbyggnaden av
staden behöver ske på ett hållbart sätt så att segregationen inte förstärks. Att människor bor i olika delar av
Malmö mot bakgrund av exempelvis etnicitet och socioekonomiska förhållanden behöver i sig inte vara ett
problem. Segregationen i Malmö får dock konsekvenser för skillnader i livsvillkor och förutsättningar för
ett hälsosamt och gott liv skiljer sig åt beroende av vart i staden du bor.
Inriktningarna i kommunfullmäktigemålet är omfattande vilket gör det svårt att uttala sig om träffbild och
måluppfyllelse. Målet innehåller flera olika perspektiv som går igen i andra målområden (se En öppen stad,
En jämlik stad samt En ekologiskt hållbar stad) och för att kunna bedöma måluppfyllelse behöver en analys
göras av hur stadens nämnder och bolag som helhet tar sig an frågor om exempelvis jämställdhet och miljö.
Flertalet nämnder och bolag gör bedömningen att de kommer att uppnå målen för 2019 och några av de
framgångsfaktorer som framgår av rapporteringen är att målets beståndsdelar, bland annat jämlikhet och
jämställdhet, sedan lång tid tillbaka finns med i förvaltningarnas/bolagens ordinarie verksamheter.
Kommunfullmäktigemålet ger anledning att sätta ytterligare fokus på dessa områden. Några nämnder, bland
annat arbetsmarknads- och socialnämnden samt hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, lyfter att framgången
beror på att verksamheterna har den kompetens som behövs och ytterligare andra så som
funktionsstödsnämnden och kulturnämnden framhåller samverkan som en faktor för att nå måluppfyllelse.
Av de nämnder och bolag som skriver att de delvis kommer att uppnå målen, däribland
grundskolenämnden och förskolenämnden, framgår i huvudsak att de har mål som kräver långsiktighet och
måste ses i ett längre perspektiv vilket också framgått av de senaste årens rapporteringar.
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EN STAD FÖR NÄRINGSLIV OCH ARBETE
Kommunfullmäktigemål: Malmöborna ska ha tillgång till en växande arbetsmarknad och ges förutsättningar
för självförsörjning

Under 2019 har det skett stora förändringar inom den statliga arbetsmarknadspolitiken.
Arbetsmarknadsåtgärden extratjänster stoppades och Arbetsförmedlingen har fått ett reviderat uppdrag.
Förändringsarbetet har påbörjats under året, bland annat genom personalneddragningar och förändringar
av servicen till arbetssökande, men den fulla effekten av Arbetsförmedlingens omställning är i nuläget svår
att överblicka.
Träffbilden är i stort sätt oförändrad och fortsatt relativt god. Liksom tidigare framkommer ett större fokus
på insatser inom arbetsmarknadsområdet än inom näringslivsområdet, vilket kan anses vara en utmaning
utifrån frågornas nära relation. En majoritet av nämnderna och bolagen bedömer att målen kommer att
uppnås. Men kommunfullmäktigemålet förväntas bli delvis uppfyllt eftersom flera nämndsmål av
avgörande karaktär, till exempel från arbetsmarknads- och socialnämnden, grundskolenämnden, gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden och miljönämnden, endast delvis kommer att uppnås under året.
Flera nämnder beskriver att utvecklingen av befintliga och nya arbetssätt och utvecklingen av samverkan
inom Malmö stad och externt är viktiga framgångsfaktorer för att nå måluppfyllelse. Till exempel betonar
arbetsmarknads- och socialnämnden vikten av samverkan med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
för att tillgängliggöra utbildningsplatser för personer med försörjningsstöd. Samtidigt beskriver flera
nämnder att omvärldsfaktorer som till exempel förändringar av den statliga arbetsmarknadspolitiken och
utvecklingen av arbetslösheten i Malmö men även förändringar i elevsammansättningen är viktiga faktorer
som påverkar måluppfyllelsen. Grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har
högt ställda målvärden, vilket påverkar möjligheten att uppnå nämndsmålen. Så kallade strävansmål, som att
alla elever ska vara behöriga till gymnasiet eller att samtliga elever ska uppnå målen för sin utbildning,
kommer sannolikt aldrig att kunna uppnås fullt ut även om resultaten förbättras.
Flertalet nämnder och bolag rapporterar att det framtida arbetet till stor del består av att intensifiera och
vidareutveckla påbörjade insatser som bedöms leda till högre måluppfyllelse vid årets slut. Som exempel
lyfter arbetsmarknads- och socialnämnden samverkan med arbetsgivare inom bristyrken som bland annat
lett till att nya jobbspår inom bristyrken kommer att erbjudas. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
och arbetsmarknads- och socialnämnden arbetar gemensamt med att revidera stadens SFI-handlingsplan
och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och stadskontoret har samarbetat kring utvecklingen av
yrkespaketen 2 inom vuxenutbildningen.
EN STAD FÖR BARN OCH UNGA
Kommunfullmäktigemål: Malmös barn och unga ska få det stöd och den utbildning de behöver för att växa
upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla potential.

Träffbilden för kommunfullmäktigemålet bedöms vara god liksom vid föregående uppföljning. Flertalet
nämnder och bolag bedömer att målen helt eller delvis kommer uppnås vid årets slut och att utvecklingen
går i positiv riktning. Men eftersom nämndsmål av stor betydelse för måluppfyllelse inte bedöms kunna
uppnås, är bedömningen att kommunfullmäktigemålet endast delvis uppfylls vid årets slut.
Alla kommunens verksamheter som riktar sig till barn har ett tydligt kompensatoriskt uppdrag där barnets
bästa ska sättas i första rummet. Skolnämnderna bidrar genom det nationella uppdraget som omfattar alla
Sammanhållna yrkesutbildningar som motsvarar kompetenskraven på nationell nivå för olika yrkesområden.
Yrkespaketen består av en specifik kombination av kurser på gymnasial nivå som är utformade av Skolverket i samråd
med branschkunniga.
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barn och unga och de arbetar för ökad likvärdighet och förbättrade skolresultat. Inom förskolan har ett
arbete påbörjats för att stärka professionens förutsättningar att utföra läroplansuppdraget där särskilt fokus
riktas mot förskollärarnas arbetstid och arbetsvillkor, samt kompetens och organisering.
Grundskolenämnden rapporterar om fortsatta skillnader i kunskapsresultat mellan skolor och om att en
ökad boende- och skolsegregationen gör att elevernas olika bakgrunder får allt större inverkan på deras
förutsättningar att nå målen. Gymnasieskolornas resultat visar på stora skillnader i måluppfyllelse mellan
programmen och andel elever som når examen. Antalet ungdomar som har nåtts och som ingår i
målgruppen för det kommunala aktivitetsansvaret har ökat samtidigt som en högre andel av målgruppen går
vidare till åtgärd.
Barn och unga rör sig på olika arenor i samhället och utöver förskola och skola är kultur och fritid och den
offentliga miljön viktiga delar av deras vardag. Fritidsnämnden och kulturnämnden fortsätter utveckla
gemensamma former för att följa upp verksamheter riktade till unga malmöbor och den offentliga miljöns
trygghet och säkerhet för barn och unga är i fokus för stadens planering och finns med som gemensamt
mål hos stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och miljönämnden.
Arbetsmarknads- och socialnämnden arbetar för att öka den systematiska uppföljningen av de
familjehemsplacerade barnen vilket säkerställer att nämnden verkar för att alla placerade barn får
förutsättningar för en god hälsa och skolgång. Familjecentraler underlättar för familjer att få kontakt med
viktiga stödfunktioner i samhället då öppen förskola, socialtjänst, barnhälsovård och
barnmorskemottagning finns i samma lokal. Organiseringen bidrar till stärkta förutsättningar för det
förebyggande arbetet inom socialtjänsten och förskolans uppsökande verksamhet. Samverkan med
idéburen sektor utvecklas med målet att nå fler vårdnadshavare.
Arbetet med organisationsutveckling och att hitta former för att öka barn och ungas inflytande och
delaktighet fortsätter. Flera nämnder och bolag arbetar för ett långsiktigt barnrättsarbete, där
barnkonventionen som kommande lagstöd nämns.
EN ÖPPEN STAD
Kommunfullmäktigemål: Malmö ska vara en öppen, jämställd och inkluderande stad, fri från diskriminering,
där alla ges lika rättigheter och möjligheter och där mångfalden är en tillgång.

Den samlade träffbilden är god. Hälften av nämndsmålen bedöms uppnås vid årets slut och hälften bedöms
vara delvis uppnådda. Kommunfullmäktigemålet bedöms vara delvis uppnått vid årets slut. Nämnder och
bolag rapporterar hur deras verksamheter ska nå ut till kvinnor och män. I övrigt saknas det dock i flera fall
resonemang kring hur de ska nå olika grupper av malmöbor. Ett undantag är funktionsstödsnämnden där
målindikatorn är en analys av resultat från brukarundersökningar utifrån kön, könsöverskridande identitet
eller uttryck samt ålder. Ett annat exempel är hälsa-, vård- och omsorgsnämnden som utifrån den av
nämnden antagna Plan för arbetet med mänskliga rättigheter 2019–2022 på olika sätt arbetar för att tillgodose
olika gruppers behov. Det görs bland annat genom ett arbete för att säkerställa sverigefinska Malmöbornas
rättigheter till äldreomsorg på finska samt genom arbetet för en jämställd biståndsbedömning tillsammans
med funktionsstödsnämnden.
Målområdet är tvärsektoriellt och bör, för att staden ska kunna tala om god måluppfyllelse, genomsyra
samtliga nämnders och bolags verksamheter. Målet är komplext utifrån att mänskliga rättigheter,
jämställdhet och jämlikhet både rör mätbara insatser och insatser som hänger samman med normer,
medvetenhet, attitydförändringar och kunskap. I det avseendet kan det vara svårt att se och visa
förflyttningar samt att avgöra om till exempel en ökning av antal personer som upplever sig diskriminerade
kan vara ett tecken på att kunskap om diskriminering och rättigheter har ökat eller ett tecken på att
diskriminering har ökat.

10

För de som anger att målen kommer att nås delvis så beskriver nämnderna/bolagen åtgärder som förväntas
bidra till ökad måluppfyllelse. Fritidsnämnden kommer att arbeta för att öka andelen tjejer som nyttjar
nämndens verksamhet, grundskolenämnden vill förstärka såväl arbetet med värdegrund som utveckla
arbetet med uppföljningen av målområdet och servicenämnden kommer att fokusera på hur bland annat
jämställdhet och antidiskriminering kan integreras i ordinarie styrning.
EN JÄMLIK STAD
Kommunfullmäktigemål: Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska bemötas med respekt och ges
förutsättningar för en meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag och i samhället

Träffbilden bedöms vara god och har förbättrats sedan föregående uppföljning. De ambitioner som är
kopplade till kommunfullmäktigemålet är realistiska och stämmer väl med målets intentioner och stadens
utmaningar. Två tredjedelar av nämndsmålen bedöms vara helt eller delvis uppfyllda vid årets slut och den
samlade bedömningen är att kommunfullmäktigemålet delvis kommer att uppnås.
Det pågår flera insatser bland nämnder och bolag för att bidra till målet om en jämlik stad, och bland annat
är vikten av likvärdighet i staden i fokus för flera nämnder. De åtaganden och mätningar som görs för att
följa upp arbetet utifrån nämnds- och bolagsmålen tyder på att det sker positiva förflyttningar som gynnar
målets inriktning. Resultat för flera av de insatser som lyfts av nämnder och bolag väntas dock komma först
till årsanalysen.
Funktionsstödsnämnden har intensifierat arbetet inom det digitala området och arbetar brett för att
säkerställa individens behov av kommunikativt och kognitivt stöd, vilket är viktiga förutsättningar för
förflyttning inom målområdet. Inflytande över sin vardag och i samhället samt att själv kunna välja vilken
sorts stöd och hjälp som behövs är också viktiga delar i fullmäktigemålet och för den enskilde brukarens
livsvillkor. Färdtjänsten kan ses som en av många förutsättningar för en meningsfull tillvaro och deltagande
i samhällslivet för Malmöbor med funktionsnedsättning. Servicenämnden arbetar för att färdtjänsten i
Malmö stad ska präglas av god tillgänglighet och ett gott bemötande. De bedömer dock att det finns en risk
att nöjdheten minskar då verksamheten har en viss tillgänglighetsproblematik sen den övergick helt i egen
regi i februari.
För att öka äldres inflytande över sin vardag och minska ofrivillig ensamhet har hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden påbörjat arbetet med tvärprofessionella team för att säkerställa en säker och likvärdig
vård och omsorg för alla brukare i Malmö. Arbetet med att uppnå en minskad ensamhet och isolering är
utmanande eftersom det är svårt att identifiera de som är ensamma och i behov av stöd. Hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden har därför initierat ett samarbete med MKB för att hitta enskilda inom riskgruppen
ensamboende äldre.
Bristen på bostäder för hushåll med låga inkomster är en angelägen fråga för flera nämnders uppdrag.
Formerna för att värna de mest utsatta hemlösa i staden utvecklas i samverkan mellan flera nämnder och
civilsamhället. Arbetsmarknads- och socialnämnden har inrättat en bostadsrådgivning och
tekniska nämnden säkrar samverkansavtal och anskaffningen av nya bostäder tillsammans med
fastighetsägare i staden.
EN TRYGG STAD
Kommunfullmäktigemål: I Malmö ska alla känna sig trygga och vara säkra såväl i hemmet som i stadens
offentliga rum.

Trygghet är ett mångtydigt begrepp. Dels handlar det om den faktiska säkerheten i ett samhälle, alltså om
risken att bli utsatt för exempelvis brott och olyckor. Dels handlar det om den upplevda tryggheten hos den
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enskilde individen. Upplevelsen av trygghet påverkas av säkerhetsläget i ett samhälle, men beror också på
hur den enskilde individen tolkar och upplever en situation. Trygghet är vidare en viktig kvalitetsaspekt i
den service som kommunen levererar till brukare och medborgare. Då handlar det exempelvis om att
kunna lita på den service som ges, vilket bidrar till ökad trygghet hos brukarna. Kommunen kan således
arbeta på flera sätt för att stärka malmöbornas trygghet, även om det inte är möjligt för kommunen att lösa
problem med otrygghet på egen hand.
Konsekvenserna av den organiserade och våldsdrivande brottsligheten som återkommande rapporterats i
media har sannolikt påverkat utvecklingen inom En trygg stad, i form av en känsla av otrygghet. Händelserna
påverkar också förutsättningarna för några av stadens verksamheter, inte minst när det gäller frågor om
tillit, eftersom samhällets förmåga att hantera dessa händelser ständigt ifrågasätts.
När det gäller nämndernas och bolagens målsättningar bedöms träffbilden vara relativt god, även om det i
vissa fall finns ett behov av en tydligare koppling mellan nämnds- och bolagsmål och
kommunfullmäktigemålet. Nämndernas och bolagens rapportering visar att trygghetsarbete utvecklas i
positiv riktning. Samtidigt är Malmö stad bara en av flera aktörer som har möjlighet att påverka upplevelsen
av trygghet i Malmö och det finns därför en naturlig skillnad mellan nämndernas och bolagens rapportering
och händelser som skett i Malmö under året. Kommunfullmäktigemålet bedöms vara delvis uppfyllt vid
årets slut.
Orsaksanalyser, som ett led i processen att förebygga olika problem, är ett utvecklingsområde. Likaså
resonemang kring insatsers effektivitet att påverka orsakerna till problemen.
Miljönämnden rapporterar om insatser som förefaller bidra till måluppfyllelse både direkt och indirekt
genom exempelvis bostadstillsyn i socioekonomiskt utsatta områden samt genom att motverka så kallad
slumförvaltning. När det gäller trygghet i hemmet arbetar hälsa- vård och omsorgsnämnden med
fallprevention. Arbetsmarknads- och socialnämnden lyfter bland annat arbetet med Sluta skjut (Group
Violence Intervention), där arbetet går ut på att förmå kriminella grupperingar med stort våldskapital att
sluta använda skjutvapen. De framgångsfaktorer som lyfts omfattar främst samverkan, utbildning,
beteendepåverkan och åtgärder i den fysiska miljön.
EN AKTIV OCH KREATIV STAD
Kommunfullmäktigemål: I Malmö ska alla kunna utvecklas och stärkas med hjälp av en meningsfull fritid och
kultur.

Träffbilden är relativt god och har fortsatt förbättrats över mandatperioden. Kommunfullmäktigemålet
bedöms delvis kunna uppnås under året. Flera nämnder och bolag tar upp vikten av att stärka samarbetet
både med andra nämnder och bolag, med civilsamhället och med andra aktörer. Framgångsrika samarbeten
inom området är exempelvis förskolenämndens kulturplan, servicenämndens arbete med anläggningarna
inom kultur- och fritidsverksamheterna samt samarbetet mellan gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
och fritidsnämnden gällande upplåtelse av lokaler till fritids- och föreningsaktiviteter.
Förskolenämnden fortsätter samarbetet med kulturförvaltningen kring Kreativt Lärcentrum vilket utvidgats
till att även omfatta kompetenshöjande insatser från Region Skånes kulturverksamhet. Såväl
servicenämnden som stadsbyggnadsnämnden lyfter vikten av kontinuerliga dialoger med kultur- och
fritidsnämnderna.
Samarbetet nämnder/bolag emellan och ett förstärkt arbete med information och dialog med de olika
målgrupperna och civilsamhället behöver dock utvecklas för att kunna öka delaktigheten i kultur- och
fritidslivet i staden. Många nämnder understryker vikten av ett utvecklat och fördjupat samarbete med
civilsamhället.
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Kulturnämnden arbetar utifrån fyra spår för att uppnå målet om aktiv och kreativ stad. Dessa spår är
likvärdiga möjligheter till kultur, en kreativ och aktiv kulturstad, en god infrastruktur för Malmös
kulturutövare samt kulturarven i det moderna Malmö. Under året har nämnden bland annat arbetat med att
Malmöbor som nyligen har kommit till Sverige ska få bättre förutsättningar till en meningsfull fritid i
språkfrämjande sammanhang genom allaktivitetshusens uppsökande arbete. Den statliga lovaktiviteten har
fortsatt även detta år, med en begränsning till sommarlovet. Aktiviteterna genomförs i samarbete mellan
fritidsnämnden, kulturnämnden samt tekniska nämnden, är gratis och riktar sig till alla barn och unga
oavsett ekonomiska förutsättningar.
Hälsa- vård- och omsorgsnämnden har under året fortsatt utvecklingen av de nio mötesplatser nämnden
bedriver runt om i staden. Bland annat genom en utvecklad uppföljning för att bättre kunna möta
besökarnas önskemål. Nämnden har utvecklat samarbetet med idéburen sektor, andra nämnder och
kommunala bolag för att erbjuda ett ännu bredare utbud av aktiviteter på mötesplatserna.
Grundskolenämnden tar upp frågan om kompetensbrist inom fritidshemsverksamheten som en faktor till
att nämnden inte mer än delvis uppnår sitt mål och att ett utvecklingsarbete behövs inom området. Även
fritidsnämnden bedömer att nämndsmålen endast delvis kommer att uppfyllas eftersom deltagandet i
traditionella föreningslivet minskar, att antalet besökare på Spontan i stan 3 inte är lika högt som väntat samt
att vårens fokus på genomförande av SM-veckan4 har skapat ett avbrott i arbetet med att värva evenemang
på grund av resursbegränsningar. Fritidsgårdsverksamheterna har däremot ökat antalet besökare, vilket
bidrar till ökad måluppfyllelse.
EN EKOLOGISKT HÅLLBAR STAD
Inom detta målområde finns två kommunfullmäktigemål. Det första fokuserar på att skapa en hållbar
stadsstruktur för en växande befolkning, medan det andra uttrycker ambitionen om en hälsofrämjande och
klimatsmart stad där det är enkelt att göra hållbara val. I nämndernas och bolagens rapportering syns ett
stort engagemang för hållbarhetsfrågorna och när det gäller den miljödimensionen framgår att de vill bidra
till en mer miljövänlig och klimatsmart stad utifrån sin verksamhet. Det är dock tydligt att det finns en, i alla
fall kortsiktig, ekonomisk konflikt mellan att utveckla sitt miljöarbete och andra delar av verksamheten.
Flera nämnder och bolag påpekar även att ökad kunskap och medvetenhet om hållbarhetsfrågorna är en
viktig framgångsfaktor. Det är också tydligt att vissa nämnder och bolag har ett tydligt fokus på den
ekologiska dimensionen av hållbarhet, medan andra fokuserar på social hållbarhet.
Kommunfullmäktigemål: Malmö stad ska skapa en hållbar stadsstruktur för en växande befolkning och
fortsätta utvecklas som en attraktiv och tillgänglig stad.

Träffbilden är god och sammantaget rapporterar nämnder och bolag att det skett en positiv utveckling
under året och att majoriteten av målen kommer att uppnås, helt eller delvis. Bedömningen är att
kommunfullmäktigemålet delvis nås vid årets slut. De senaste årens kraftiga befolkningstillväxt i Malmö
ställer stora krav på den kommunala organisationen, både när det gäller att bygga ut staden och att anpassa
samhällsservicen till en växande befolknings behov. Dessutom ska detta göras inom ramarna för en hållbar
utveckling.
Stadsbyggnadsnämnden bedömer att planberedskapen är god, men att det är viktigt att fokusera på
byggandet av bostäder för resurssvaga grupper. Det handlar till exempel om att ständigt ha en beredskap på
Spontan i stan är ett särskilt föreningsstöd i Malmö stad som skapats med syfte att ge Malmös barn och ungdomar en
möjlighet att vara med i spontanaktiviteter och att komma i kontakt med föreningslivet.
4 SM-veckan är ett återkommande svenskt multisportarrangemang anordnat av Riksidrottsförbundet (RF) och Sveriges
Television (SVT) tillsammans med respektive värdstad. Källa: Wikipedia.
3
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cirka 9 000 bostäder i klara detaljplaner för att möjliggöra byggstart av totalt 2 500–3 000 bostäder per år.
Utfallet för 2019 bedöms bli 8 000 bostäder i färdiga detaljplaner.
MKB beräknar att under året färdigställa 765 lägenheter och att de under perioden 2017–2019 kommer ha
färdigställt drygt 2000 lägenheter, vilket inte riktigt når upp till målvärdet om 2 250. Förändringen av
investeringsstödet 5 i december 2018 har inneburit att färdigställandet av drygt 200 lägenheter som baserats på
stödet ej kunnat genomföras enligt plan, men efter beviljat investeringsstöd kommer de att färdigställas
under 2020.
Hittills under året har tekniska nämnden beslutat om köpeavtal och tomträttsavtal som tillsammans
möjliggör 560 lägenheter, vilket gör att de sannolikt inte kommer att nå målet om 1 500 lägenheter även om
måluppfyllelsen kan komma att förbättras under resterande del av året. Av dessa kommer ungefär en
tredjedel upplåtas med hyresrätter och majoriteten av de lägenheterna är stationsnära. Det har under ett
antal år varit en mycket positiv bostadsmarknad i Malmö. Huruvida den historiskt höga byggtakten i Malmö
nu kommer hålla i sig eller inte är svårt att sia om, men det kan efter en period av hög produktion finnas ett
behov av återhämtning bland marknadens aktörer.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har under året utvecklat sitt deltagande i samhällsplaneringen. Detta
gör nämnden bland annat genom sociala konsekvensbedömningar. Särskilt fokus är på barn och ungas
uppväxtvillkor, fler Malmöbor i självförsörjning och en tillgänglig stad för alla.
Miljönämnden bidrar på flera sätt till att Malmö ska utvecklas till en mer hållbar stad. Dels genom sin
tillsynsverksamhet för att bland annat säkerställa säkra livsmedel. Dels genom olika utvecklingsprojekt,
exempelvis tillsammans med Eon kring smarta nät och lågtempererad fjärrvärme. Nämnden arbetar även
med ett antal strategiska miljöfrågor gällande exempelvis kemikalier, hållbar stadsutveckling och Malmö
stads arbete med miljöprogrammet.
Flera av nämnderna har arbetat med att utveckla sina verksamhetsmiljöer under året, både avseende
verksamhetslokaler och utemiljöer. Förskolenämnden och grundskolenämnden lägger tillsammans med
servicenämnden mycket kraft på att tillskapa de utbildningsplatser som krävs av en växande befolkning.
Nämnderna har under året arbetat med att utveckla processerna för lokalanskaffning. Funktionsstödsnämndens långsiktiga fokus är att arbeta utifrån brukarnas behov av stimulianpassning för att skapa bra
boendemiljöer.
Servicenämnden arbetar aktivt som stadens fastighetsägare med att minska miljöpåverkan och genomföra
anpassningar inför ett förändrat klimat. Nämnden arbetar bland annat med beteendepåverkan för att sänka
energianvändningen i kommunens byggnader och projekterar för klimatanpassningsåtgärder i form av
exempelvis åtgärder som minskar översvämningsrisker. P Malmö har installerat en solcellsanläggning på phuset Godsmagasinet och ytterligare en på p-huset Anna kommer att färdigställas innan årets slut.
Kommunfullmäktigemål: Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart stad där det är enkelt att göra
hållbara val

Träffbilden är god och sammantaget rapporterar nämnder och bolag att det skett en positiv utveckling
under året och att majoriteten av målen har uppnåtts, helt eller delvis. Kommunfullmäktigemålet bedöms
således delvis kunna uppnås under året.
MKB arbetar med att minska energianvändningen i sitt bostadsbestånd med fokus på energieffektivisering,
energisnål nyproduktion och stegvis övergång till högre andel förnybara bränslen. Klimatpåverkan från
Investeringsstödet är ett statligt stöd med syfte att ge fler bostäder med relativt lägre hyra som förmedlas med rimliga
krav på hyresgästernas ekonomi.
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byggprocessen är ungefär lika stor som den är under en byggnads hela livslängd, därför är det viktigt att
arbeta med energisnål nyproduktion.
Även servicenämnden arbetar aktivt för att göra sina verksamheter mer miljöanpassade, bland annat genom
att öka andelen ekologiska livsmedel i stadens skolrestauranger, som idag är 85 procent. Fritidsnämnden har
under året utvecklat sitt arbete med källsortering. Sopsorteringsstationer har installerats på stadionområdet
och fritidsgårdarna fortsätter sitt arbete med att erbjuda fullgod källsortering.
En rad projekt inom tekniska nämndens verksamhet gällande trafiksystem med låg miljöpåverkan har
genomförts under året. Exempelvis ombyggnaden av Västra Varvsgatan för Malmöexpressen linje 8 och
hållplatserna på Neptunigatan. Utbyggnad av cykelbana på Nobelvägen färdigställs i år.
Miljönämnden arbetar på flera sätt för att bidra till målet om en hälsofrämjande och klimatsmart stad.
Bland annat genom den lagstadgade tillsynsverksamheten. Nämnden har hittills i år utfärdat 105
sanktionsbeslut vid livsmedelstillsyn, där besluten till stor del handlar om förbud på grund av att produkter
bedömts vara osäkra för konsumenten. Under 2019 är barn och unga en fortsatt viktig målgrupp när det
gäller kunskap och engagemang för en hållbar utveckling, exempelvis har nämnden deltagit i öppet hus på
Kryddgårdsskolan för elever och vuxna på temat energi.
EN STAD MED BRA ARBETSVILLKOR
Kommunfullmäktigemål: Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och ska med hög kompetens
och kunskap möta Malmöborna.

Träffbilden är relativt god och den samlade bilden av nämndernas och bolagens rapportering är att nästan
samtliga mål kommer att uppnås helt eller delvis. För vissa nyckeltal som till exempel sjukfrånvaro och
personalomsättning kan det variera kraftigt mellan enskilda månader och några andra delar följs endast upp
årsvis vilket gör att bedömningarna måste göras med viss försiktighet.
Kompetensförsörjning är ett område där flera nämnder har utmaningar i att nå sina mål. Mest
problematiskt är det för förskolenämnden och grundskolenämnden som har att hantera en nationell brist
på behöriga lärare samtidigt som antalet barn och elever ökar. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
pekar på ett kommande stort rekryteringsbehov. Vid sidan av kompetensförsörjning och rekryteringsbehov
är det flera nämnder som arbetar med att öka andelen heltid och minska andelen timavlönade medarbetare.
Här bedöms inte heller att målen kommer att nås fullt ut men utvecklingen går på flera håll i en positiv
riktning. Sjukfrånvaro och personalomsättning är två områden som kan försvåra kompetensförsörjningen.
Totalt sett är det begränsade förändringar inom målområdet. De primära utmaningarna är desamma som
under hela den gångna mandatperioden. Utvecklingen går på flera håll i rätt riktning. Dock gör de, sett till
antalet medarbetare, största nämnderna bedömningen att de endast delvis når sina mål. Då dessa nämnder
tillsammans omfattar en mycket stor del av det totala antalet medarbetare i Malmö stad är det problematiskt
sett till möjligheten att fullt ut kunna nå kommunfullmäktiges mål och det bedöms därför delvis uppnås vid
årets slut.

15

Verksamheten
Nedan beskrivs viktiga händelser i nämndernas verksamhet som påverkat utvecklingen under året.
BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN UNDER ÅRET
Budgeten för år 2019 upprättades med stöd av den befolkningsprognos som färdigställdes under våren
2018. Befolkningsprognosen beräknar förväntad befolkning vid respektive årsskifte. Vid upprättande av
budgeten beräknas därför en genomsnittlig befolkning under året, baserat på förväntad befolkning vid
budgetårets början samt vid budgetårets slut.
INVÅNARE 2019
Prognos
0 år

Budget Avvikelse

4 976

5 233

-257

1-5 år

23 383

23 348

+35

6-15 år

38 481

38 151

+330

16-19 år

12 643

12 460

+183

20-64 år

210 512

209 254

+1259

65-79 år

37 572

37 639

-67

80-w år

14 230

14 140

+90

Totalt

341 795

340 223

1 573

Tabellen visar en jämförelse mellan den genomsnittliga
befolkning som låg till grund för budgeten 2019 och det
prognostiserade utfallet för året enligt den nya
befolkningsprognos som upprättades våren 2019. Även
prognosen har beräknats som ett genomsnitt av befolkningen vid
årets början och vid årets slut.
Antalet invånare i förskole- och skolålder, 1–19 år,
prognostiseras bli knappt 550 fler än budgeterat. Även de äldre
invånarna, över 65 år, förväntas bli något fler än budgeterat. De
yngre pensionärerna, 65–79 år, prognostiseras bli knappt 70 färre
medan de äldre pensionärerna, som oftare har behov av
kommunala insatser, förväntas bli 90 fler än tidigare förväntat.

Åldersgrupperna 20–64 år och 0 år efterfrågar kommunal service i lägre grad varför avvikelser i dessa
åldersgrupper har mindre betydelse för verksamhet och kostnadsutveckling.
KOMMUNÖVERGRIPANDE VERKSAMHET
Viktiga förändringar i omvärlden
Den 1 januari 2019 trädde lagen om tillgänglighet till digital offentlig service i kraft. Lagen omnämns ofta
som webbtillgänglighetsdirektivet. Lagen ställer krav på tillgänglighet till digital service som tillhandahålls av
en offentlig aktör och påverkar bland annat Malmö stads webb, malmo.se. Under ledning av
kommunstyrelsens förvaltning arbetar alla Malmö stads verksamheter för att tillgänglighetsanpassa
information och digitala tjänster. Det handlar om anpassningar såsom talsyntes, teckentolkning och
textning av videomaterial.
Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag och utvecklingsarbete pågår i flera nämnder för att se
till att verksamheten lever upp till kraven det innebär. Sedan 2017 finns en utvecklingsplan för arbetet med
barnets rättigheter i Malmö stad som håller samman arbetet i kommunen. Fokus hittills har varit på att
analysera verksamheterna utifrån de delar av barnkonventionen som är relevanta för respektive verksamhet
samt att vidareutveckla arbetssätt och processer för att säkerställa barnrättsperspektivet.
Viktiga förändringar i verksamheten
Under våren anslöt sig Malmö som första svenska stad till det globala FN-initiativet The Shift. The Shift är ett
upprop för att bostäder ska ses som en mänsklig rättighet istället för en handelsvara genom ekonomiskt
tillgängliga bostäder där familjer kan leva ett värdigt liv. De tre övergripande syftena med initiativet är att
skapa plattformar och nätverk med olika intressenter, påverka inriktningen i debatten och peka på
kopplingen mellan bostäder och välfärd, samt att få regeringar att engagera sig i frågan.
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Från den 1 april ersattes Malmö stads växelfunktion med ett kontaktcenter där Malmöborna kan få svar på
sina frågor via telefon, mejl, webb, eller via Messenger på Malmö stads Facebooksida. 17 kommunvägledare
påbörjade arbetet på kontaktcentret med att svara på enklare frågor och hjälpa till med ansökningar,
felanmälningar och överklaganden. Frågor som kräver specialistkompetens skickar kontaktcentret vidare till
rätt person inom Malmö stad.
En arbetsgrupp har etablerats med företrädare för Malmö stad, polisens nationella operativa avdelning och
Malmö universitet. Gruppens uppdrag är att utveckla formerna för en samverkansorganisation på området
brottsprevention och lägga fram förslag till etablering. Förhoppningen är att beslut om en
samverkansorganisation kan fattas av kommunstyrelsen under hösten.
PLAN OCH STADSMILJÖ
Teknisk nämnd
Viktiga förändringar i omvärlden
VA Syd har beslutat stänga tillgången till brandposter och ersätta dem med så kallade vattenkiosker, vilket
påverkar flera av tekniska nämndens driftsentreprenörer. VA Syd hänvisar till risker för kontaminering av
färskvatten. Det kommer efter årsskiftet bara att finnas fyra platser i Malmö där driftsentreprenörer kan
hämta vatten jämfört med de hundratals brandposter som idag finns runt om i staden. De nya
vattenkioskerna kommer att vara belägna utanför Inre Ringvägen, vilket i sin tur innebär ett ökat antal
transporter. Även många arrangemang i innerstaden kommer att påverkas.
I december 2018 beslutade riksdagen att införa en ny tobakslag som förbjuder rökning vid hållplatser,
lekplatser, entréer till allmänna platser och på uteserveringar. Förbudet har påverkat nämndens verksamhet
genom omprioritering av resurser och personal till att bland annat utföra försök med fimpzoner,
inventering av utrustning och komplettering med nya förbudsskyltar.
Viktiga förändringar i verksamheten
Tekniska nämnden ansvarar för att bevaka kommunens ekonomiska intressen i stadsutbyggnaden, utöva
kommunens ägande av mark i den mån detta inte ankommer på annan, samordna och genomföra
nyexploatering av bostads- och verksamhetsområden samt utöva rollen som hamnägare för stadens hamn.
Nämnden har ansvar för kommunens lokal- och lägenhetsförsörjning, för stadsmiljöer avseende gator,
mötesplatser, parker och stränder, för trafiksystem och trafikmiljö samt för en del av stadens evenemang.
Tekniska nämndens bedömning är att nämndens mål om att genom beslut kunna möjliggöra totalt 1 500
bostäder på kommunal mark under året inte kommer att kunna nås. Bostadsutvecklingen har varit mycket
positiv de senaste åren. 2018 byggstartades 3 800 bostäder totalt i kommunen varav cirka 1 800 på
kommunal mark. Nämnden bedömer att det kan finnas en risk för att den lokala marknaden i det korta
perspektivet påverkas av det stora antalet bostäder som producerats under relativ kort tidsperiod. Vidare
har inte nya byggrätter kunnat tillskapas i samma omfattning i nya detaljplaner. För att motverka detta krävs
fortsatt arbete med detaljplaner, förberedande exploateringsarbeten och tät dialog med marknaden.
Nämnden har som målsättning 2019 att möjliggöra minst 1 500 nya arbetsplatser genom försäljning eller
upplåtelse av mark. Under första halvåret har kommunen sålt mark som tillträtts och som möjliggör cirka
3 150 nya arbetsplatser.
Arbetet med utveckling av infrastrukturen inom ramen för Storstadspaketet är inte helt i fas med den
ursprungliga tidplanen som hade ett mycket snävt tidsspann mellan beslut och genomförandefas. För att
främja god framdrift i projektet är fokus nu på organisering och bemanning. Förstärkning sker genom
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rekryteringar och konsultbemanning. Inom ramen för Storstadspaketet har hittills 1 341 bostäder byggts
under 2019. Målvärdet för året är 1 500. Bedömningen är att målvärdet kommer att uppnås under året.
Upphandlingen avseende nya parkeringsautomater är genomförd och ny leverantör finns på plats från och
med augusti.
Stadsbyggnadsnämnd
Stadsbyggnadsnämndens främsta ansvar är att bereda, besluta och utöva tillsyn i ärenden enligt plan- och
bygglagen. Nämnden har även ansvar för bostadsanpassning och tillgänglighet.
Malmö har de senaste åren upplevt en högkonjunktur på bostadsmarknaden och stadsbyggnadsnämnden
har under åren 2016–2018 haft en hög takt i planläggningen. Under 2019 har nämnden dock sett en
nedgång i byggandet och i konjunkturen.
För att klara bostadsförsörjningen för den ökande befolkningen har Malmö stad satt upp höga mål för
framtagning av detaljplaner. Cirka 9 000 bostäder ska vara klara i detaljplaner för att möjliggöra byggstart av
totalt 2 500–3 000 bostäder per år. Helårsprognosen visar att detaljplaner med strax över 2 000 bostäder
kommer att antas under 2019. Det finns drygt 11 000 bostäder i pågående detaljplaner med uppdrag i
stadsbyggnadsnämnden. Prognosen påverkas av att tidplanerna har förlängts, vilket främst beror på den
ökade oron på bostadsmarknaden där exploatörerna ser svårigheter att få lönsamhet i projekten.
Framtagandet av detaljplaner tar också mer tid i anspråk i byggande av en tätare stad vilket medför ökade
krav på utredningar avseende markföroreningar, dagvatten, buller, trafik med mera.
Stadsbyggnadsnämnden ser en nedgång i antalet sökta bygglov. Prognosen för 2019 är en minskning av
antalet inkomna bygglovsärenden med tio procent. I nuläget märks främst en minskning av de större
ärendena. Nämnden ser även en nedåtgående trend för beställningar av nybyggnadskartor samt utstakning
och lägeskontroll.
En översyn av processen för bostadsanpassningsbidraget har påbörjats under året som ett led i att
effektivisera verksamheten.
Servicenämnd
Servicenämnden utför tjänster till Malmö stads nämnder och bolag. Nämnden ansvarar för förvaltning och
byggnation av kommunala fastigheter, för produktion av förnybar energi samt för myndighetsutövning och
administration av färdtjänst och riksfärdtjänst.
Under våren 2019 startade Malmö stads kontaktcenter upp. Inledningsvis uppstod långa kötider som till
stor del berodde på för få kommunvägledare i relation till antalet inkomna samtal samt förändrade rutiner
kring sekretess. Det har även inledningsvis funnits teknikproblem som till viss del kvarstår. Personalläget
har förbättrats genom rekryteringar och de tekniska utmaningarna ses över tillsammans med IT-service och
programleverantören.
Sedan den 1 februari utförs alla färdtjänstresor med specialtransporter i Malmö stads egen regi, detta har
stor påverkan på både specialtransporter och beställningscentralen eftersom det är en dygnet runtverksamhet. Därmed har verksamheten utökat antalet fordon, chaufförer och medarbetare på
beställningscentralen.
I början av 2019 lanserade serviceförvaltningen tillsammans med skolförvaltningarna en e-tjänst för
inkomstanmälan vid beräkning av barnomsorgsavgift. Digitaliseringen har effektiviserat administrationen
och samtidigt förenklat anmälan av inkomst för strax över 20 000 hushåll i staden.
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Som ett komplement till traditionell rekrytering erbjuder förvaltningen sedan årets början, en ny
rekryteringstjänst; search. Search är en metod för sökningen efter kandidater på ett systematiskt sätt via till
exempel sociala medier så som Linkedin. Förvaltningen har idag en stor efterfrågan på search och ser att
tjänsten är uppskattad av kunderna.
I december 2018 beslutade riksdagen att införa en ny tobakslag som förbjuder rökning vid hållplatser,
lekplatser, entréer till allmänna platser och på uteserveringar. Det nya rökförbudet ställer utökade krav på
renhållningsinsatserna då fimparna blir fler i den offentliga miljön.
Målet i miljöbilsstrategin om en fossilfri fordonsflotta 2020 är en utmaning. Marknaden erbjuder inte
tillräckligt med alternativa drivmedel när det gäller lätta transportfordon, tunga fordon och maskiner. Fram
till att miljövänligare alternativ blir tillgängliga på marknaden kommer fordonen att drivas på mer
miljövänlig diesel.
Miljönämnd
Miljönämndens uppdrag är främst att se till att en rad lagar och författningar inom miljöområdet efterlevs.
Nämnden har även förebyggande uppgifter inom sitt ämnesområde, leder och samordnar arbetet med
Malmö stads miljöprogram, samt ansvarar för konsumentvägledning och energirådgivning.
Malmös fortsatt kraftiga befolkningsökning ställer stora krav på förvaltningens arbete i
stadsutvecklingsprocessen. Nämnden har därför påbörjat ett utvecklingsarbete med översyn av nämndens
roll och ansvar i planprocessen. Ett av målen är en ändamålsenlig stadsutvecklingsprocess där målkonflikter
hanteras i tidiga skeden. I det syftet arbetar miljöförvaltningen med att ta fram nya storstadsanpassade
ambitionsnivåer och bedömningsgrunder för ett hållbart Malmö. Förvaltningen har utökat samarbetet med
de andra storstäderna för att bland annat skapa samsyn kring de gemensamma utmaningar som uppstår när
städer förtätas.
Livsmedelsverket är på väg att lansera nya riskklassningsmodeller och eventuellt även beslut om krav på
efterdebitering av avgifter vid livsmedelskontroller. Båda dessa nyheter bedöms få stor påverkan på
miljönämndens verksamhet, finansiering och resurssättning på området framöver.
Projektet Malmö Innovationsarena (MIA) har avslutats under året. Malmö Innovationsarena har handlat
om att testa och etablera nya hållbara arbetssätt och metoder i arbetet med att öka antalet bostäder i staden.
Exempelvis har projektet arbetat med kunskapsallianser för medborgardialog i Amiralsstaden, metoder för
förtätning genom samverkan i Järnvägsverkstäderna och utrett delningsekonomins potential för lägre
levnadskostnader och jobbskapande i Lindängen och Rosengård.
PEDAGOGISK VERKSAMHET
Förskolenämnden ansvarar för förskola och pedagogisk omsorg. Grundskolenämnden ansvarar för
förskoleklass, grundskola, grundsärskola samt fritidshem, pedagogisk omsorg och öppen fritidsverksamhet
för skolbarn medan gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för gymnasieskola,
gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och svenska för invandrare
(sfi).
Viktiga förändringar i omvärlden
Kraftig ökning av barn i skolålder
I de pedagogiska verksamheterna finns ett starkt samband mellan befolkningsutveckling och resursåtgång.
Jämfört med föregående år förväntas i år 1 500 fler elever gå i grundskola och 400 fler elever gå i
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gymnasieskola. Befolkningsutvecklingen styr både behovet av lokaler och medarbetare i verksamheten
vilket också påverkar kostnadsutvecklingen.
Brist på arbetskraft
Samtidigt som verksamheten har en fortsatt stor efterfrågan på kompetens är tillgången begränsad vilket
beror på att för få söker sig till lärarutbildningarna, för många avslutar sina studier i förtid och att det finns
yrkesverksamma lärare som valt att lämna yrket. I samband med höstterminstart 2019 startar dock ett nytt
samarbete med Malmö universitet om den nya arbetsintegrerade lärarutbildningen där
grundlärarstudenterna i programmet kombinerar arbetet med studier. Denna utbildning hade ett högt
söktryck.
Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag
De pågående förändringarna av Arbetsförmedlingens uppdrag förväntas öka efterfrågan på utbildningar
inom stadens vuxenutbildning. Samtidigt har Arbetsförmedlingens minskade efterfrågan av
arbetsmarknadsutbildningar även medfört ett minskat utbud av utbildningar från utbildningsföretagen,
vilket kan komma att försvåra stadens upphandling av yrkesutbildning.
Förändrad lagstiftning och annan statlig styrning
Under perioden har det genomförts ett stort antal förändringar i lagstiftning och läroplaner, vilket påverkar
den pedagogiska verksamheten.
•

Ägar- och ledningsprövning av fristående förskolor
Den 1 januari infördes nya krav för enskilda att bedriva fristående förskola. Dessa innebär att
Malmö stad kommer att göra en så kallad ägar- och ledningsprövning, både i samband med
godkännande av huvudmän som vill starta fristående förskola och i samband med tillsyn.

•

Skolchef och rektorer i förskoleverksamheten
Enligt skollagen ska varje huvudman från och med den 1 januari biträdas av en skolchef med
uppdrag att se till att föreskrifter som gäller utbildningen följs. Förskoledirektören har utsetts till
skolchef för Malmö stads kommunala förskoleverksamhet. Från den 1 juli ska förskolechefer
benämnas rektorer och omfattas av befattningsutbildningen för rektorer.

•

Reviderad läroplan för förskolan
Regeringen har beslutat om en reviderad läroplan för förskolan, Lpfö 18. Läroplanen trädde i kraft
den 1 juli.

•

Mer undervisningstid i matematik och idrott och hälsa
Elever i grundskolan som höstterminen 2019 började i årskurs 7 får ytterligare 105 timmar
garanterad undervisningstid i matematik. Utöver det fördelas ytterligare 100 timmars undervisning i
idrott och hälsa mellan mellanstadiet och högstadiet. Undervisningstiden tas från ämnet elevens
val. Även elever i grundsärskolan får motsvarande ökning i ämnet matematik.

•

Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser
Den 1 juli infördes i skollagen en garanti för tidiga stödinsatser. Syftet med garantin är att elever
som behöver stöd, ska få det tidigt och utifrån sina behov. Huvudmannen ansvarar för att det finns
tillräckliga organisatoriska och ekonomiska förutsättningar att uppfylla garantin.

•

Uppföljning från förskoleklassen och lågstadiet
Den 1 juli infördes en skyldighet för skolan att i slutet av förskoleklassen och i slutet av lågstadiet
göra en uppföljning av det stöd en elev fått som extra anpassning i svenska, svenska som
andraspråk och matematik. Den lärare som ska ansvara för eleven i nästa årskurs ska sedan få ta del
av resultatet av uppföljningen.
20

•

Ändringar i läroplaner för att främja trygghet och studiero
I läroplanerna för förskoleklass, grundskola, fritidshem och gymnasieskola har rektorns ansvar för
trygghet och studiero tydliggjorts. Läroplanerna har också kompletterats så att de markerar att
elever ska visa respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever. Även vikten av att
eleven genom egen ansträngning och delaktighet tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en
god arbetsmiljö betonas. Ändringarna trädde i kraft den 1 juli.

•

Krav på legitimation i fritidshemmet
Från och med den 1 juli krävs lärarlegitimation och behörighet för att få undervisa och ansvara för
undervisning i fritidshemmet. I och med detta försvinner det undantag som finns i dag.

•

Alla elever i gymnasieskolan ska ha en mentor
Från den 1 juli ska alla elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha en mentor som ska följa
elevens kunskapsutveckling och studiesituation i elevens hela utbildning. Mentorn ska upptäcka om
eleven behöver stöd och meddela det till berörd skolpersonal.

•

Nytt riktat statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan
Regeringen beslutade i juli 2019 att införa ett nytt statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan.
Statsbidraget ska kunna användas till insatser som syftar till att öka deltagandet i förskolan, samt
för språkutvecklande insatser i förskolan och till kompetensutveckling av förskolepersonal i
språkutvecklande arbetssätt.

•

Statlig utredning om planering och dimensionering av gymnasial utbildning
En pågående statlig utredning ska utifrån en analys av dagens situation, vid behov föreslå hur
utbildning inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen kan planeras och dimensioneras inom
ramen för en regional planeringsmodell. Utredningen har också i uppdrag att se över och vid
behov föreslå en ansvarsfördelning mellan stat, kommun och andra aktörer för en regional
planering och dimensionering av gymnasial utbildning.

•

Skolinspektionen granskar Malmö stads grundskolor
Under hösten genomför Skolinspektionen en regelbunden tillsyn i Malmö. Tillsynen berör totalt
drygt 20 kommunala skolor. Den senaste tillsynen i Malmö genomfördes under läsåret 2015/2016.
Utöver den regelbundna tillsynen tillämpas även en ny tillsynsmodell med regelbunden
kvalitetsgranskning.

Internationellt utbyte genom EU-projekt
Grundskolenämnden driver ett stort mobilitetsprojekt inom Erasmus, EU:s program för internationellt
samarbete och utbyte. Projektet planerar för att 95 lärare från Malmö under varierade perioder ges
möjlighet att skugga en kollega i ett annat EU-land.
Viktiga förändringar i verksamheten
Förskoleverksamhet
Antalet barn som är inskrivna i förskoleverksamheten förväntas inte öka i år, vilket är första gången på 20
år. I genomsnitt beräknas cirka 20 700 barn ha plats i förskola eller pedagogisk omsorg.
För att kunna möta de krav och de uppdrag som förskolan ålagts nationellt och behålla och attrahera
medarbetare behövs fortsatt arbete med de organisatoriska och sociala förutsättningarna. Sedan tidigare
pågår insatser inom bland annat organisationsutveckling, tid för verksamhetsutveckling, lönebildning,
ledarförsörjning och ledarutveckling. Under 2019 har ett utvecklingsarbete - Organisering för förskollärares
kompetens och arbetsvillkor - påbörjats för att undersöka hur förskollärares arbetsvillkor kan förbättras och hur
deras kompetens kan stärkas och användas på det sätt som bäst gagnar en hög och likvärdig kvalitet för
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barnen i förskolan. Det ska även undersökas vilken organisation som bäst stödjer förskollärares
arbetsvillkor och kompetens.
Kontinuitet i personalgrupperna är en avgörande förutsättning för att goda och stabila relationer i
barngrupperna ska kunna upprätthållas och utvecklas. En viktig del av arbetet är att fortsätta minska
sjukfrånvaron för att kunna tillvarata befintlig kompetens. Sjukfrånvaron har för perioden januari till juni
2019 minskat jämfört med samma period 2018.
Rektorsforum, där samtliga rektorer och skolchefen möts, har etablerats som en arena för dialog kring
strategiska frågor. Ett av vårens rektorsforum ägnades åt gemensam analys kring förskolors förutsättningar
att nå måluppfyllelse i olika delar av staden.
Tillsammans med andra myndigheter och organisationer görs gemensamma insatser för att sprida
information om förskolans verksamhet och öka andelen barn i åldern 3-5 som går i förskola. Det pågår
också ett aktivt arbete i samverkan med Region Skåne och arbetsmarknads- och socialnämnden för att
starta fler familjecentraler i Malmö och i januari öppnade Lindängens familjecentral med öppen förskola,
socialrådgivning, barnmorskemottagning och barnhälsovård.
Arbetet med att ersätta bristfälliga lokaler med kvalitativa och ändamålsenliga lokaler fortsätter. Arbetet
grundar sig i målet om en likvärdig förskola men även hastigt uppkomna situationer har hanterats. Till
exempel har Svågertorps och Fosiedals förskola avvecklats på grund av brand och mögel. Fem nya
förskolor med cirka 500 platser planeras öppna under året, samtidigt planeras avveckling av cirka 830
platser. Sammantaget beräknas antalet platser minska med 330 för 2019.
Grundskoleverksamhet
Antalet barn i befolkningen som är i grundskoleålder fortsätter att öka kraftigt. Under året beräknas
Malmös elever i förskoleklass, grundskola och särskola uppgå till 38 100. Det är en ökning med cirka 1 500
elever sedan föregående år.
Kompetensförsörjning är fortsatt en av verksamhetens viktigaste utmaningar. Den kraftiga elevökningen
medför ett stort rekryteringsbehov samtidigt som det både regionalt och nationellt råder stor brist på lärare
och fritidspedagoger. Ett flertal projekt pågår för att bland annat utveckla det egna arbetsgivarvarumärket
och öka andelen kompletterande kompetenser i skolan. Kompetensutvecklingsinsatser genomförs också för
att öka behörigheten hos redan anställda medarbetare. Frågor om bemanning, arbetstid och arbetsmiljö är
också fortsatt viktiga. Inför läsårsstarten hösten 2019 rekryterades 900 medarbetare i
grundskoleverksamheten.
För att möta den kraftiga elevökningen fortgår också arbetet med att skapa skolplatser genom förändrade
eller nya skollokaler. Inför höstterminen 2019 har ett flertal nya skollokaler tagits i bruk, bland annat
Limhamnsskolan, Elinelundsskolan och Mellersta Förstadsskolan. Under perioden har grundskolenämnden
tagit fram förslag till en ny lokalförsörjningsplan för år 2020–2030, där det framgår att den totala
platstillgången förväntas vara god i Malmö, även om det stundtals kan råda hög belastningsgrad eller
begränsad platstillgång på enskilda skolor eller inom vissa geografiska områden.
Arbetet med skolutveckling fortsätter. Projektet Varje elevs bästa skola går in på sitt tredje och sista år.
Projektet syftar till att utveckla ett gemensamt synsätt och bidra till att hela organisationen drar åt samma
håll. Grundskolenämnden ser projektet som avgörande för ökad måluppfyllelse och fortsatt utveckling av
verksamheten. Under höstterminen 2019 påbörjas bland annat flera delprojekt i syfte att utveckla
huvudmannens uppföljningsprocess och samordna strukturen för skolornas och huvudmannens
systematiska kvalitetsarbete.
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För sitt arbete med digitalisering har grundskolenämnden under våren 2019 tilldelats utmärkelsen
Guldtrappan. Guldtrappan är en kvalitetsutmärkelse för kommuner och skolhuvudmän som ligger i
framkant när det gäller skolutveckling i en digital samtid. Syftet är att uppmärksamma aktörer som arbetar
långsiktigt och strategiskt för kunskapsutveckling, samarbete och personlig utveckling med hjälp av
digitalisering.
Gymnasie- och vuxenutbildning
Antalet Malmöelever i gymnasieskola och gymnasiesärskola beräknas öka med cirka 400 sedan föregående
år, vilket innebär att det genomsnittliga antalet elever under året beräknas uppgå till 10 200.
För att nå framgång i arbetet med att skapa förutsättningar för att alla elever ska kunna nå sina mål
fortsätter arbetet med att stärka det systematiska kvalitetsarbetet på både huvudmanna- och skolnivå. En ny
modell för kvalitetsdialogerna implementeras under året för både gymnasieskola, gymnasiesärskola,
kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna.
Kommunen har enligt det kommunala aktivitetsansvaret, KAA 6, en skyldighet att löpande hålla sig
informerad om hur ungdomar som inte fyllt 20 år och som inte genomför eller har fullföljt utbildning i
gymnasieskola eller motsvarande är sysselsatta och erbjuda dessa ungdomar lämpliga individuella åtgärder.
Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning.
Under året har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden inom KAA tagit fram en modell för
målgruppsanalys, planering och uppföljning. Denna modell är en förutsättning för att kunna sätta tydliga
mål och följa upp verksamheten.
Under året har arbetet fortsatt med att systematisera samverkan med stadens kommunala grundskolor kring
övergångar mellan grundskola och gymnasieskola och mellan gymnasieutbildningar. Nu omfattas alla
kommunala grund- och gymnasieskolor i Malmö av de rutiner som tagits fram. Rutiner för övergångar
mellan utbildning och det kommunala aktivitetsansvaret håller också på att utarbetas och förväntas bli klara
under hösten.
Alla elever ska ha tillgång till likvärdig studie- och yrkesvägledning av hög kvalitet. Arbetet fortsätter därför
med att stärka studie- och yrkesvägledningens roll inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och
vuxenutbildningen. En samordnande studie- och yrkesvägledare har anställts för att bland annat skapa
förutsättningar för en likvärdig information till grundskolans studie- och yrkesvägledare. Inom
vuxenutbildningen har vägledarnas uppdrag förändrats under perioden och fokus har flyttats från allmän
information till vägledning, både individuellt och i grupp.
En översyn av resursfördelningen till gymnasie- och gymnasiesärskolor har inletts under perioden. Såväl
ersättningen per program samt de resurser som fördelas efter elevgruppers och enskilda elevers behov ses
över. Syftet är att öka elevernas måluppfyllelse genom att resurser i högre grad riktas mot elever och
elevgrupper i behov av mer stöd och undervisning.
För att fler Malmöbor ska kvalificera sig för de arbetstillfällen som växer fram i staden är vuxenutbildning
en möjlighet för många. För vuxna som kombinerar arbete med studier är en hög grad av flexibilitet
gällande studieform och studietakt en framgångsfaktor och en förutsättning för likvärdighet. Under året har
de flexibla lösningarna inom vuxenutbildningen blivit fler.

6

Skollagen 9§

23

KULTUR OCH FRITID
Kultur
Kulturnämnden har ansvar för stadens museer, konsthall, kulturskola, stadsbibliotek, stadsarkiv med mera.
I nämndens ansvarsområde ingår också samtliga elva lokala bibliotek och mötesplatserna Ungdomens Hus,
Arena 305, Kajplats 305, ReTuren (Lindgården), Kirsebergs fritids- och kulturhus samt allaktivitetshusen på
Hermodsdal och Lindängen. Malmö stadsteater och konsertverksamheten på Malmö Live drivs i bolagsform.
Viktiga förändringar i omvärlden
I den statliga budgeten för 2019 gjordes nedskärningar till kulturskolorna vilket innebar ett ekonomiskt
bortfall på 2,5 mnkr för Malmö Kulturskola. I vårbudgeten återfördes en del av den statliga satsningen.
Malmö har ansökt om medel men beslut kommer först längre fram i höst vilket är ett problem eftersom
höstterminen redan startat. Även på regional nivå drogs kulturbudgeten ner. Det nuvarande
skatteväxlingsavtalet mellan Region Skåne och Malmö stad löper ut 31 december 2020 och omförhandling
pågår.
Viktiga förändringar i verksamheten
Verksamheten fortsätter sitt arbete med att nå ut till fler Malmöbor bland annat genom spridning av
allaktivitetshusmodellen och genom konceptet El Sistema som engagerar barn i områden med
socioekonomiska utmaningar att spela ett instrument på sin skola. Under året etableras en ny El
Sistemaverksamhet på Rörsjöskolan. För att samordna, stärka och tillgängliggöra ett kvalitativt kulturutbud
även för äldre har ett samarbete inletts mellan kulturförvaltningen och hälsa-, vård och
omsorgsförvaltningen.
Arbetet fortsätter med att göra områdesbiblioteken mer jämlika utifrån utbud och öppettider. Syftet är att
samtliga områdesbibliotek ska ha ett gemensamt grundutbud med en därutöver lokal profil för respektive
bibliotek. Efter ett beslut av kulturnämnden kommer också samtliga områdesbibliotek att bli kontantfria
med syfte att erbjuda en tryggare arbetsmiljö för de biblioteksanställda men också för att minska kostnaden
för hantering av kontanter.
Som en del i utvecklingen av museiområdet byggs Teknikens och Sjöfartens hus om under året med
anledning av den förväntade ökade belastningen när Wisdome-satsningen öppnar för publik under 2020.
Fritid
Fritidsnämnden har ansvar för drift av större idrotts-, bad- och fritidsanläggningar, allmän föreningsservice
och föreningsbidrag samt fritidsgårdar och mötesplatser för barn och unga med undantag för det ansvar
som åvilar andra nämnder.
I februari invigdes en ny sporthall, Hästhagens sporthall, en modern idrottsanläggning med två fullstora
sporthallar ovanpå varandra. Hallarna nyttjas av Malmö Borgarskola och den nya Fågelbackskolan på
dagtid, och av föreningslivet på kvällstid. Cheerleadingföreningen Malmö All Star använder den övre hallen
och basketföreningen Malbas använder den nedre.
SM-veckan 7 firade 10-tioårsjubileum i Malmö. Under veckan genomfördes 300 tävlingar inom 43 idrotter.
Under SM-veckan fanns ett stort fokus på barn och unga i åldrarna 6–25 år. De erbjöds gratis prova-påaktiviteter i samarbete med Kul i Malmö på Ribersborg.

SM-veckan är ett återkommande svenskt multisportarrangemang anordnat av Riksidrottsförbundet (RF) och Sveriges
Television (SVT) tillsammans med respektive värdstad. Källa: Wikipedia.
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Fritidsnämnden arbetar med att öka simkunnigheten bland barn och unga. I samarbete med Marint
kunskapscenter och Svenska Livräddningssällskapet erbjöds under sommaren havssimskola vid
Handikappbadet på Ribersborgsstranden. Genom Svenska Livräddningssällskapet utbildades all berörd
personal i en ny pedagogik som inkluderar utomhuspedagogik. Havssimskola genomfördes med goda
resultat i två perioder om vardera två veckor och tio tillfällen per period. Totalt deltog 107 barn. (49 %
flickor och 51 % pojkar).
Ett nytt grafiskt uttryck och strategi har tagits fram för sociala medier för att kommunicera Malmö stads
gratisaktiviteter som riktar sig till barn och unga. Aktiviteterna kommunicerades genom den etablerade
plattformen Kul i Malmö. Andelen besökare på kulimalmo.se har ökat med 24 % jämfört med samma period
2018.
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
Individ- och familjeomsorgen omfattar socialt arbete enligt socialtjänstlagen (SoL) avseende insatser för
barn, unga, familjer och vuxna samt ekonomiskt bistånd. Andra lagar som reglerar verksamheten är lagen
om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och
föräldrabalken.
Omvärldsfaktorer som hög arbetslöshet och bostadsbrist samt befolkningsökningen i Malmö leder till ett
fortsatt högt inflöde till nämndens verksamheter.
Antalet anmälningar 8 som rör barn och unga ökade under perioden januari till augusti med 14 % jämfört
med motsvarande period föregående år. Det är främst anmälningar om bristande omsorg om barn, våld och
hot i familjen och barn i riskmiljö som ökar. Antalet pågående institutionsplaceringar för barn och unga
ökade med 11 %, eller 49 placeringar, och antalet biståndsbedömda öppenvårdsinsatser ökade med 9 %
jämfört med de två första tertialen 2018.
Trenden sedan några år tillbaka är att antalet kvinnor som söker hjälp på grund av våld i familjen ökar och
att fler barn som bevittnar våld uppmärksammas och får möjlighet till stöd. Antalet placeringar av
våldsutsatta vuxna i skyddat boende ökar likaså.
Arbetsmarknads- och socialnämndens organisering där socialtjänst och arbetsmarknadsfrågor är samlade
för hela Malmö gynnar arbetet med social hållbarhet. Nämndens arbete sker i stor utsträckning tillsammans
med andra förvaltningar, myndigheter och civilsamhället. Att samverkan fungerar grundar sig till stor del i
gemensamma prioriteringar och långsiktigt arbete. Ett sådant exempel är Sluta skjut som är ett samarbete
mellan Malmö stad, polis, kriminalvården och civilsamhället och syftar till att minska det dödliga våldet
genom en metod för gruppvåldsintervention.
ANTAL HUSHÅLL MED EKONOMISKT BISTÅND

Ekonomiskt bistånd

2019

2018

Skillnad

Antalet hushåll med behov av ekonomiskt bistånd minskade
under årets första fyra månader jämfört med 2018, men från
och med maj är ärendena fler än motsvarande månader förra
året. Därmed bröts en trend sedan början av 2016 med
minskande antal ärenden.

Januari

9 380

9 683

-303

Februari

9 302

9 475

-173

Mars

9 478

9 679

-201

April

9 474

9 585

-111

Maj

9 608

9 592

+16

Juni

9 418

9 344

+74

En del av försörjningsstödstagarna är berättigade till bistånd på
grund av att de inte får ersättning från statliga myndigheter eller

Juli

9 812

9 428

+384

Augusti

9 635

9 362

+273

Genomsnitt

9 513

9 519

-5

Ett ärende hos socialnämnden kan aktualiseras på tre olika sätt: genom ansökan om bistånd, genom anmälan om oro
för att ett barn far illa eller genom begäran från andra myndigheter eller på annat sätt.
8
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annan ersättning. Exempelvis är orsaken till 7 % av hushållens behov av ekonomiskt bistånd sjukskriven med
läkarintyg men utan ersättning från Försäkringskassan.
Genomsnittlig biståndstid för samtliga hushåll med långvarigt behov, 10 månader eller mer, är oförändrad
jämfört med 2018. Under perioden blev 17 % av barnfamiljerna med ekonomiskt bistånd självförsörjande
vilket är oförändrat jämfört med samma period 2018. Andelen är lägre än den för samtliga hushåll med
ekonomiskt bistånd.
Hemlöshet
Malmö har sedan 2013 haft en ökande hemlöshet främst på grund av bostadsbrist i kombination med
inflyttning av hushåll som inte är etablerade på arbets- eller bostadsmarknaden. Under 2018 påbörjade
arbetsmarknads- och socialnämnden insatser för att motverka hemlöshet, bland annat genom
vräkningsförebyggande arbete och inrättandet av en bostadsrådgivning. Arbetsmarknads- och
socialnämnden menar att detta nu ger resultat och tillsammans med ändrad rättspraxis har bidragit till lägre
kostnaderna jämfört med samma period 2018. Andelen boendedygn i de lägenheter som kommunen hyr ut
i andra hand till hemlösa har ökat och andelen i tillfälliga boendeformer har minskat.
VÅRD OCH OMSORG OM ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Inom vård- och omsorgsverksamheten erbjuds stöd och hjälp till äldre och personer med
funktionsnedsättningar. Äldreomsorgen omfattar bland annat hemtjänst, korttidsvård, särskilt boende,
hälso- och sjukvårdsinsatser samt mötesplatser för äldre. Omsorgen om personer med
funktionsnedsättning omfattar exempelvis bostad enligt LSS 9 för personer med funktionsnedsättning,
daglig verksamhet, personlig assistans, hälso- och sjukvårdsinsatser samt socialpsykiatri.
Vård och omsorg om äldre
Vård och omsorg om äldre omfattar såväl insatser som hemtjänst, korttidsvård och särskilt boende som
hälso- och sjukvårdsinsatser och andra stödjande och vårdande insatser enligt SoL 10. Flest brukare återfinns
inom hemtjänsten, men sett till nettokostnaderna är särskilt boende den största verksamheten.
Viktiga förändringar i omvärlden
Vid årsskiftet 2017–2018 infördes Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten vård. För kommunens del
innebär lagen att allt fler personer kommer hem från sjukhus i sämre hälsotillstånd än tidigare och har ett
större behov av insatser. Detta kräver en flexibel organisering och medarbetare med bred kompetens. Det
kräver också att biståndshandläggare gör snabba individuppföljningar efter sjukhusvistelse för att säkerställa
att den enskildes behov blir tillgodosett utifrån rättigheter i socialtjänstlagen. Slutenvården har, som en
konsekvens av lagen, ökat bemanningen under helgen för att genomföra kartläggningar av patienter inför
utskrivning. Det kan komma att innebära att även hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen behöver
bemanna under helgen för att klara planeringar, vilket innebär ett ökat behov av personal.
Den 1 januari 2019 genomfördes ändringar i socialförsäkringsbalken och lagen om sjuklön. Ett
karensavdrag som ersätter karensdagen införs i sjukförsäkringen. Nya regler om karensavdrag påverkar i
första hand verksamheter som äldreomsorgen med ojämna arbetstider och koncentrerad tjänstgöring. Som
en följd förväntas kostnaderna öka.

9

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Socialtjänstlagen (2001:453)
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Viktiga förändringar i verksamheten
Under året har processen påbörjats med att kraftsamla kring fem definierade fokusområden: kvalitet i
verksamhet, förebyggande insatser, kompetensförsörjning, digitalisering och välfärdsteknik samt ledarskap
och medarbetarskap.
Exempel på förändringar under året som primärt syftar till att öka kvaliteten i verksamheten är
framtagandet av en övergripande strategi för demensvård med tillhörande handlingsplan som hälsa-, vårdoch omsorgsnämnden fattar beslut om i höst. Syftet är att göra demensvården likvärdig över hela Malmö
och arbetet har utgått ifrån de nationella riktlinjerna för demensvård. Ett annat exempel är planeringen för
ett nytt särskilt boende, Havsbrisen, som ska ersätta Annetorpsgården och Hylliehemmet. Detaljplanen är
nu antagen. I syfte att säkra kvaliteten i den fysiska miljön på stadens framtida särskilda boenden kommer
ett funktionsprogram för lokaler arbetas fram under hösten.
När det kommer till förebyggande insatser har satsningar under året bland annat innefattat öppnandet av
ytterligare en mötesplats för äldre: Lyckan. För att nå fler äldre och öka kunskapen om de aktiviteter som
mötesplatserna erbjuder har medarbetare från mötesplatser gett sig ut på offentliga platser och informerat
om mötesplatserna. Formerna för den uppsökande verksamheten utvecklas för att nå fler äldre som bland
annat kan vara ofrivilligt ensamma. Hälsofrämjande samtal erbjuds sedan tidigare alla Malmöbor som fyllt
80 år under året och ännu inte har någon insats från kommunen. Under 2019 har målgruppen för
hälsofrämjande samtal utökats så att de erbjuds även till brukare som fyller 80 år och som idag endast har
insatsen trygghetslarm.
Inom kompetensförsörjning pågår ett utvecklingsarbete avseende jämställd biståndshandläggning med
information på yrkesträffar och introduktion för nya handläggare. Även utbildningar inom juridik med
fokus på socialtjänstlagen, förvaltningslagen och offentlighets- och sekretesslagstiftning, har genomförts för
såväl medarbetare som chefer. Målsättningen att öka andelen heltidsanställda inom äldreomsorgen har stort
fokus. Under första halvan av året har andelen ökat med 1,2 procentenheter vilket motsvarar 100
medarbetare.
I arbetet med att effektivisera verksamheten har flera utvecklingsinsatser inom digitalisering och
välfärdsteknik företagits. Bland annat har fler biståndshandläggare och medarbetare inom hemtjänsten fått
möjlighet att arbeta med dokumentation och planering mobilt, genom införande av mobilt Procapita och
Lifecare mobil. Andelen särskilda boenden med tillgång till modern wifi har ökat under året. 20 % av
boendena hade fullgott wifi vid halvårsskiftet och 90 % förväntas ha uppnått rätt nivå vid årets slut.
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning
Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättning omfattar såväl insatser enligt SoL 11 - hemtjänst,
korttidsvård, särskilt boende och boendestöd – som insatser enligt LSS 12 - bostad med särskild service,
daglig verksamhet, personlig assistans med flera – och hälso- och sjukvårdsinsatser. Insatser inom ramen
för LSS utgör den största delen av verksamheten.
Viktiga förändringar i omvärlden
Ansvaret för personlig assistans delas mellan kommunen och Försäkringskassan, som kan bevilja
assistansersättning till brukare vars grundläggande behov av assistans överstiger 20 timmar per vecka.
Kommunen har dock alltid kostnadsansvar för de första 20 timmarna per vecka. De senaste åren har
vägledande domar i högsta förvaltningsdomstolen lett till förändrade bedömningar av vad som anses vara
grundläggande behov. Detta har medfört att brukare i större utsträckning vänder sig till kommunen för att
11
12

Socialtjänstlagen (2001:453)
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
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ansöka om personlig assistans eller andra kompletterande insatser. Regeringen har lagt fram förslag om en
förändrad lagstiftning i syfte att tydliggöra att sondmatning och hjälp med andning ska utgöra sådana
grundläggande behov som kan ge rätt till assistansersättning. Beslut är inte fattat ännu och det är oklart
vilka konsekvenser en sådan lagändring kan komma att
få för kommunen.
Diagrammet visar förskjutningen av ärenden från
Försäkringskassan till kommunen. Antalet timmar med
personlig assistans enligt LSS väntas öka med 9
procentenheter 2019 i förhållande till 2018. Samtidigt
bedöms antalet ärenden enligt SFB 13 minska med 3
procentenheter. Utvecklingen har mattats av något
jämfört med tidigare år.
Under våren har Socialstyrelsen beslutat om tilldelning av riktat statsbidrag för höjd habiliteringsersättning.
Malmö stad beslutade den 1 maj om en höjning av ersättningen till 12 kronor per timme från tidigare nivå
om 8 kronor per timme. Det är ännu oklart om fortsatt statlig finansiering av höjningen kommer att
tilldelas även 2020.
Uppdrag psykisk hälsa är en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och
Socialdepartementet med en gemensam målsättning om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna och skapa en
god psykisk hälsa för hela befolkningen. Genom överenskommelsen fördelas också ekonomiska medel till
kommuner och regioner för utveckling på området psykisk hälsa lokalt och regionalt.
Viktiga förändringar i verksamheten
Sedan omorganisationen 2017 har ett utvecklingsarbete pågått för att förkorta handläggningstider och
minska väntetiden från ansökan om insats till påbörjad handläggning av ärendet. Målsättningen är att
ärenden ska handläggas och beslut fattas inom fyra månader, vilket har uppnåtts för merparten av
ansökningarna. För ansökan om insatsen personlig assistans var den genomsnittliga handläggningstiden
4,5 månader under perioden januari-augusti, och den förväntas minska till 4 månader innan året är slut.
Inom LSS-bostäderna har en strategi utarbetats för att bättre kunna möta brukare med exempelvis
självskadebeteende eller som utövar hot och våld. Syftet är att arbeta förebyggande med lågaffektivt
bemötande genom att höja kompetensen hos medarbetarna att se tidiga signaler om förändrat stödbehov
innan en situation eskalerar. En del i denna strategi är införande av en gemensam pedagogisk struktur och
ett teambaserat arbetssätt i alla delar av verksamheten, där omsorgspedagoger har en viktig roll för det
pedagogiska ledarskapet. Under våren har det också startat ett konsultativt stödteam som kan agera
rådgivande till verksamheterna för att bättre möta brukare med utmanande beteende utan tvångs- och
begränsningsåtgärder.
Utbyggnad av LSS-bostäder fortsätter och beslut har
fattats om att upphandla två boenden i privat regi som
komplement till den verksamhet som kommunen själv
bedriver. Vid utgången av augusti månad var det 24
personer med gynnande beslut som väntade på en
bostad med särskild service enligt LSS. Av dessa har sju
personer väntat mer än ett år. Samtliga personer på
kölistan har antingen anvisats lägenhet men valt att
13

Ärenden med beslut från Försäkringskassan om assistansersättning, med stöd i Socialförsäkringsbalken (SFB)
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tacka nej eller så pågår planering för anvisning. Prognosen för året visar på en svag ökning av det
genomsnittliga antalet brukare med bostad med särskild service enligt LSS.
Under våren fattade funktionsstödsnämnden beslut om att högsta hyresnivå för brukare i LSS-bostad ska
vara 5 000 kr per månad. Beslutet innebär en återgång till den lägre nivå som gällde fram till 2017. Högsta
hyresnivån kommer fortsättningsvis att höjas gradvis i takt med utvecklingen av prisbasbeloppet.
Inom daglig verksamhet bedrivs utveckling för att möta behovet av nya platser inom ramen för befintliga
resurser och lokaler. Just svårigheten att hitta lämpliga lokaler har verkat begränsande på möjligheten att
tillgodose behoven hos brukare med mer komplexa stödbehov. Försäkringskassans mer begränsade
bedömningar av rätten till assistansersättning har också inneburit att brukare i mindre utsträckning har med
assistent till sin dagliga verksamhet, vilket ökar kraven på personalen i verksamheten. För att möta behoven
pågår en ständig utveckling inom verksamheten, med bland annat omdisponering av lokaler och personal.
Arbetet med psykisk hälsa genomsyras av ett återhämtningsinriktat arbetssätt. Ett återhämtningsinriktat
arbetssätt innebär att arbeta i samverkan med brukaren för att hen ska ha möjlighet att bemästra sin
sjukdom och kunna gå vidare med sitt liv. I ett återhämtningsinriktat arbetssätt styr målgruppens behov och
önskemål utbudet av stöd och service. Under 2019 har utbildning i arbetssättet genomförts för de
yrkesgrupper som i sitt arbete möter personer med psykisk ohälsa. Under hösten kommer en konferens på
temat återhämtning att anordnas. Målgruppen för konferensen är medarbetare inom kommunens
verksamheter samt Region Skåne, aktiva i idéburen verksamhet samt privatpersoner med egen erfarenhet av
psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning (egen eller som anhörig).
INTEGRATION OCH ARBETSMARKNAD
Arbetsmarknad
Arbetslösheten har minskat i Malmö under januari-augusti 2019 jämfört med samma period förra året.
Arbetslösheten, mätt i antal inskrivna på Arbetsförmedlingen, har minskat både i antal arbetslösa och som
andel av arbetskraft 14 och ligger i genomsnitt på 13,6 % (22 060 personer), 12,6 % för kvinnor och 14,5 %
för män. I riket var andelen arbetslösa av arbetskraften 6,8 % (6,8 % för kvinnor och 6,9 % för män 15).
Också ungdomsarbetslösheten har minskat i antal och andel och ligger på 14,9 % (2 400 personer), 11,9 %
för kvinnor och 17,9 % för män. Motsvarande i riket var 8,3 % (6,7 % för kvinnor och 9,8 % för män).

Källa: Arbetsförmedlingen
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Avser öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd.
Avrundade värden.
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Även om skillnaderna mellan olika grupper fortfarande är stora, har arbetslösheten minskat bland de flesta
av grupperna. En signifikant minskning har skett bland utrikes födda unga män, där arbetslösheten har
minskat från 37,8 % av arbetskraften till 32,1 %. Trots minskningen, står många arbetslösa Malmöbor långt
från arbetsmarknaden och bristen på kvalificerad arbetskraft kvarstår. Fyra av tio privata arbetsgivare samt
sex av tio offentliga arbetsgivare uppger att de har rekryteringssvårigheter och brist på arbetskraft enligt
Arbetsförmedlingen.

Källa: Arbetsförmedlingen

Malmö samverkar med andra aktörer i syfte att stärka möjligheterna för malmöborna att få samordnade
insatser från flera aktörer. Inom ramen för den strategiska överenskommelsen mellan Malmö stad och
Arbetsförmedlingen i Malmö medverkar kommunen i det strategiska och operativa arbetet kring de fem
målsättningarna att; minska antalet bristyrken, öka övergångarna från arbetslöshet till arbete eller studier,
öka förvärvsintensiteten, att fler med försörjningsstöd ska blir självförsörjande och att flera ska fullfölja
gymnasieutbildning. Inom projektet Malmökraften arbetar kommunen tillsammans med Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och Region Skåne med att fler långtidsarbetslösa malmöbor ska få ett arbete eller börja
studera genom organisationernas samlade resurser.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har under perioden arbetat mer riktat mot arbetsgivare och
bristyrken. Ett pilotprojekt med en rekryteringsservice riktad mot arbetsgivare i behov av arbetskraft har
genomförts. Inom ramen för den strategiska överenskommelsen (SÖK) mellan Malmö stad och
Arbetsförmedlingen har jobbspår 16 bedrivits i samarbete mellan arbetsmarknads- och socialnämnden,
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Arbetsförmedlingen och arbetsgivare. För att säkerställa att
försörjningsstödstagare har tillgång till aktiva arbetsmarknadsåtgärder och erbjuds kontinuitet i sin
individuella planering, har arbetsmarknads- och socialnämnden beslutat att utöka sin målgrupp och arbeta
parallellt med Arbetsförmedlingen med deltagare i Jobb- och utvecklingsgarantin (JOB). Arbetsmarknadsoch socialnämnden påtalar att förutsättningarna för samverkan med arbetsförmedlingen kan komma att
påverkas negativt av att Arbetsförmedlingen befinner sig i en omställning.

16 Jobbspår innebär att Arbetsförmedlingen, kommunen och företag tillsammans sätter ihop ett paket med utbildning
och andra insatser för att nyanlända ska kunna uppfylla de lokala arbetsgivarnas behov av kompetens. Arbetsgivaren
betalar ingen ersättning till deltagarna i jobbspåren, men förväntas delta i jobbspåret för att de behöver rekrytera.
Källa: Utvärdering av Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Statskontoret 2018:21, sidan 29)
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Sammantaget ökade antalet deltagare i kommunens arbetsmarknadsinsatser jämfört med motsvarande
period förra året, men de vara något färre (11 %) i gruppen 18–29 år, och något fler (13 %) 30 år och äldre.
Av de som skrivits ut har fler gått vidare till arbete eller studier.
Flyktingmottagande
Från januari till och med juli hade Malmö tagit emot
651 personer med uppehållstillstånd 17. Av dessa
hade 248 bott i eget boende (EBO) under
asylprocessen och 212 hade kommit som anhöriga.
Med undantag för 2018 har gruppen EBO varit
större än gruppen anhöriga. Av de 651 personer som
togs emot var 303 flickor/kvinnor och
348 pojkar/män. De flesta var mellan 20–64 år
gamla (310 personer), men gruppen under 18 år är
även den stor (277 barn). För hela året är prognosen
1 030 mottagna. Under 2018 togs 1 488 personer
emot.
Malmös kommuntal, det vill säga det antal personer som kommunen skall ta emot enligt den så kallade
bosättningslagen 18 är 43 personer. Viktning har getts till mottagandet av egenbosatta personer och deras
anhöriga som anlänt som anknytningar, samt asylsökande personer i eget boende. Fram till augusti 2019
hade Malmö tagit emot 23 personer varav fem ensamhushåll och sex familjer. Malmö är i fas med
mottagandet av nyanlända invandrare enligt bosättningslagen. Länsstyrelsen i Skåne har föreslagit att
Malmös kommuntal för 2020 ska vara 0.
Riksdagen beslutade i juni att förlänga Lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få
uppehållstillstånd i Sverige och den ska fortsätta gälla till och med 19 juli 2021. Den tidsbegränsade lagen
omfattar asylsökande, med undantag för barn och barnfamiljer som ansökt om asyl senast den
24 november 2015.
Den 19 september lämnade regeringen förslag om att införa begränsningar av EBO genom förändring i
lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., att träda i kraft från och med 1 januari 2020. Detta
kan potentiellt påverka prognoserna på lång sikt. Det är dock i dagsläget oklart vilka effekterna blir.
ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHET
Överförmyndarverksamheten omfattar rekrytering och utbildning av ställföreträdare, alltså gode män,
förvaltare och förmyndare, och tillsyn av dessa. Tillsynen skyddar personer som inte själva kan ta vara på
sina rättigheter eller sköta sin ekonomi och som av den anledningen har en ställföreträdare.
Överförmyndarnämnden ansvarar för verksamheten, och bistås av enheten för överförmyndarärenden som
organisatoriskt finns på arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
Verksamheten regleras i lagstiftning om ställföreträdarskap som i huvudsak härrör från 1924. Sedan dess
har det skett stora förändringar i samhället som påverkar förutsättningarna för verksamheten, exempelvis
uppbyggnaden av den sociala omsorgen och digitaliseringen. Många människor som tidigare fick hjälp på
olika institutioner förväntas få hjälp av ställföreträdare både när det gäller personliga och ekonomiska
angelägenheter.

17
18

Källa: Migrationsdata Malmö – Lokal prognos 2019–2022 med nulägesbild och överblick.
Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.
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Regeringen beslutade 18 juli att en särskild utredare ska se över reglerna om gode män och förvaltare.
Översynen syftar bland annat till att förbättra tillsynen, skapa bättre förutsättningar för rekrytering av
kompetenta ställföreträdare och stärka enskildas ställning och skydd. Utredningen ska redovisas senast i
februari 2021.
Lagstiftningen bygger på att stödet till hjälpbehövande ska ske genom frivilliga krafter på delvis ideell basis.
Samtidigt har samhällsutvecklingen gjort att hjälpbehoven blivit mer omfattande och komplexa. Många
ställföreträdare har begärt att få bli utbytta då uppdragen upplevts som alltför krävande. Detta har bidragit
till att det blivit allt svårare att rekrytera, vilket i kombination med hög arbetsbelastning gjort att det
uppstått en brist på ställföreträdare.
Mot bakgrund av detta har en förvaltarenhet med anställda tjänstepersoner som ska åta sig uppdrag som
ställföreträdare inrättats. Förvaltarenheten lyder under funktionsstödsnämnden, men finansieras av
överförmyndarnämnden. Verksamheten kommer igång under hösten, och ställföreträdaruppdragen förs
över successivt. De tyngre uppdragen prioriteras. Vid årsskiftet räknar överförmyndarnämnden med att
100 uppdrag ska finnas hos förvaltarenheten.
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Finansiell analys för Malmö stad
Här analyseras kommunens förväntade ekonomiska utveckling under året och finansiella ställning vid årets
slut. Analysen omfattar nämnderna och övriga poster inom den skattefinansierade verksamheten. En
redogörelse lämnas över resultat, investeringar, vissa finansiella nyckeltal samt prognostiserade
budgetavvikelser.
EKONOMISK UTVECKLING FÖR KOMMUNEN UNDER ÅRET
Kommunens resultat
För perioden januari–augusti uppgick kommunens resultat till +995 mnkr. Det budgeterade resultatet för
samma period var +737 mnkr, varför budgetavvikelsen uppgår till +258 mnkr. Budgetavvikelsen för
perioden förklaras till största delen av att intäkter från fastighetsförsäljningar/exploatering uppkommit
tidigare under året än förväntat.
Nettokostnadsutveckling i förhållande till tidigare år
Verksamhetens nettokostnader (exklusive finansiella poster) för januari-augusti uppgick till drygt 12
miljarder kronor, vilket är en ökning med 5,8 % i förhållande till samma period 2018. Verksamhetens
nettokostnader framgår av resultaträkningen på sidan 55 och nettokostnadsutvecklingen per nämnd och
ekonomisk ram framgår av driftsredovisningen på sidan 63. Omkring 70 % av kommunens kostnader är
personalkostnader och utvecklingen av dessa får därför stor betydelse för kommunens kostnadsutveckling.
Under januari-augusti har antalet anställda ökat med knappt 860 årsarbetare eller 3,5 % samtidigt som
lönerna ökat, vilket leder till en sammantagen ökning av personalkostnaderna med cirka 6 %.
För hela 2019 prognostiseras verksamhetens nettokostnader (exklusive finansiella poster) till drygt 19
miljarder kronor, vilket innebär en ökning med 5,8 % i förhållande till föregående år. Personalkostnadsökningen som uppkommit under januari-augusti avtar något under hösten så att ökningen totalt för 2019
beräknas uppgå till 5,4 %.
Vinster från exploateringsverksamhet samt realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar
prognostiseras till 610 mnkr. Det är en ökning med 80 mnkr i förhållande till 2018.
Prognostiserat resultat helåret och budgetavvikelse
Det prognostiserade resultatet för kommunen
BUDGETAVVIKELSE, mnkr
2019 uppgår till totalt +788 mnkr. Då det
Prognos
Budget Avvikelse
budgeterade resultatet uppgår till +197 mnkr
Verksamheten
-19 840
-19 876
36
innebär prognosen en budgetavvikelse om
Exploateringsvinster
500
240
260
+591 mnkr. Tabellen till höger visar
Realisationsvinster
110
0
110
budgetavvikelsen för olika poster i budgeten.
Skatteintäkter & generella
19 904
19 725
179
Den huvudsakliga förklaringen till överskottet är statsbidrag
högre intäkter från fastighetsförsäljningar och
Finansnetto
114
108
6
realisationsvinster än budgeterat samt högre
Resultat
788
197
591
skatteintäkter. I prognosen för realisationsvinster
ingår en försäljning om 81,5 mnkr som kommer att behandlas av kommunfullmäktige i oktober. På sidan
55 finns en fullständig resultaträkning för perioden och helåret inklusive jämförelse med föregående år.
I Malmö stads budget 2019 har intäkter från skatter och generella statsbidrag baserats på Sveriges
Kommuner och Landstings (SKL) prognos från november 2018. Den prognosen bygger i sin tur på
övergångsregeringens budgetproposition. Vid beslut om statens budget för 2019 antog Riksdagen istället
Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma budgetmotion, vilket påverkar de prognostiserade
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intäkterna till kommunen. Dels innebär det ökade intäkter från generella statsbidrag, dels innebär det en
förändrad prognos i nämnderna avseende minskning av vissa riktade statsbidrag. Enligt den senaste
prognosen från SKL 19 bedöms intäkterna från skatter och generella statsbidrag bli 179 mnkr högre än
budgeterat medan riktade statsbidrag för framförallt grundskolenämnden och hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden har blivit lägre än budgeterat.
Verksamheten prognostiserar ett överskott på 34 mnkr. Överskottet beror bland annat på att
pensionskostnader och personalomkostnader bedöms bli lägre än budgeterat. Därtill prognostiseras ett
överskott för kommunstyrelsens anslag till förfogande framför allt avseende medel för driftskonsekvenser
vid utbyggnadsinvesteringar inklusive storstadspaketet. För nämnderna prognostiseras både överskott och
underskott. Överskott prognostiseras främst av överförmyndarnämnd, servicenämnd och teknisk nämnd
medan underskott prognostiseras för grundskolenämnd, hälsa-, vård- och omsorgsnämnd samt
arbetsmarknads- och socialnämnd.
Avvikelse per nämnd samt en översiktlig redogörelse över större budgetavvikelser följer under rubrik
Prognostiserade budgetavvikelser i nämnderna på sidan 39 nedan.
Balanskrav
Resultaträkningen utgör underlag för avstämning mot
kommunallagens krav på ekonomisk balans. Enligt
gällande regelverk ska realisationsvinster frånräknas
årets resultat i balanskravsutredningen. Det
prognostiserade resultatet för 2019, justerat för
realisationsvinster, visar att kommunen kommer att
uppfylla kravet på ekonomisk balans, vilket också
framgår av tabellen till höger. Avsättning av medel till
resultatutjämningsreserv beslutas i samband med
årsredovisningen.

BALANSKRAVSUTREDNING, mnkr
Årets resultat
samtliga realisationsvinster
Resultat efter balanskravsjustering
medel till resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat
Balanskravsunderskott från tidigare år
SUMMA
Balanskravsresultat att återställa

2019
788
-110
678
678
0
678
0

Investeringar och finansiering av investeringarna
För helåret prognostiserar nämnderna en
sammantagen investeringsvolym om cirka 2 700 mnkr,
vilket är 1 000 mnkr lägre än budgeterat. I förhållande
till 2018 innebär dock årets prognos en ökad
investeringsvolym med 100 mnkr. Servicenämnden
och tekniska nämnden är de nämnder med störst
investeringsvolym.
Servicenämndens prognos för investeringar uppgår till
1 648 mnkr vilket är 650 mnkr lägre än budget.
Prognosen förklaras av att vissa projekt avseende
skolor, förskolor och LSS-boende antingen inte
genomförts enligt som planerat under året eller blivit
billigare än budgeterat.
Tekniska nämnden inklusive hamnanläggningar lämnar en prognos för investeringar som uppgår till
711 mnkr vilket är 226 mnkr lägre än budget. Prognosen förklaras av förskjutning av projekt i tid avseende
bland annat exploatering och planerad ridanläggning.
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Från och med den första januari i år har beloppsgränsen för när ett inköp klassificeras som investering
sänkts från ett helt basbelopp till ett halvt basbelopp. Förändringen medför att vissa inköp som tidigare har
klassificerats som en kostnad i resultaträkningen nu istället klassificeras som investering och finansieras
genom nämndernas investeringsramar.
Investeringar kan finansieras på tre sätt:
skattefinansiering genom avskrivningar och
överskott i verksamheten, genom försäljning av
tillgångar eller genom minskade finansiella
tillgångar/ökade skulder. Av årets investeringar
beräknas 49 % finansieras av skattemedel och 25
% av försäljning. Resterande 26 % finansieras
genom ökade lån och minskad kapitalbindning.
Trenden de senaste åren framgår av diagrammet i
form av rullande femårsgenomsnitt.
Objektsgodkännande
Före påbörjande av ett investeringsobjekt ska nämnd inhämta objektsgodkännande från kommunstyrelsen
om den totala bruttoutgiften för objektet överstiger 15 mnkr. Om den totala bruttoutgiften för objektet
överstiger 50 mnkr ska kommunfullmäktige lämna objektsgodkännande. Under året har beslut tagits
gällande objektsgodkännande om totalt 997 mnkr.
Kommunstyrelsen beviljade 2015 servicenämnden objektsgodkännande för nybyggnation av Rörsjöns nya
förskola till en beräknad totalutgift om 49 mnkr ±10 %. I samband med delårsrapport 2019 rapporterar
servicenämnden att prognosen för projektet uppgår till 56 mnkr, dvs en avvikelse utöver beslutad
osäkerhetsfaktor om -2,1 mnkr, när projektet nu avslutas. Servicenämnden rapporterar att avvikelsen till
största delen beror på att upphandlad entreprenad blev dyrare än budgeterat. Den avvikelsen var dock
fortfarande inom ramen för objektsgodkännandets osäkerhetsfaktor om ±10%. Vad som fått avvikelsen att
sedan överstiga osäkerhetsfaktorn är ändringsarbeten i sista etappen med färdigställande av förskolans
utemiljö.
Kommunstyrelsen beviljade 2017 tekniska nämnden objektsgodkännande för färdigställande av lokalgator och
park inom Limhamns läge till en beräknad totalutgift om 38,3 mnkr. I samband med delårsrapport 2019
rapporterar tekniska nämnden att prognosen för projektet uppgår till 44,2 mnkr, dvs en avvikelse om -5,9
mnkr. Stadskontoret har inhämtat information om att avvikelsen till största delen beror på en etappvis
utdragen exploateringstid med utebliven indexuppräkning. Tekniska nämnden kommer inte att ansöka om
reviderat objektsgodkännande i ärendet utan planerar att rapportera avvikelsen genom slutrapport i
projektet. Projektet är till fullo finansierat av exploatör.
Nettolån och räntebärande nettoskuld, inklusive pensionsskuld
Nettolånen består av placerade och utlånade medel minus upptagna lån. Storleken på nettolånen visar hur
mycket kommunen behöver låna för att finansiera sina investeringar. Det beror i sin tur på hur stora
investeringarna är, hur stort resultatet förväntas bli och
hur stora försäljningsinkomster kommunen beräknas ha. I
de fall summan av upptagna lån är lägre än summan av
placerade och utlånade medel uppstår istället en
nettotillgång.
Nämndernas investeringsprognoser tillsammans med
prognostiserade försäljningar, resultat och avskrivningar
innebär att nettotillgången kan förväntas uppgå till
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345 mnkr vid årets slut. Kommunens räntebärande nettoskuld, vari även pensionsavsättningen ingår,
prognostiseras öka med drygt 300 mnkr under året och uppgå till 1 827 mnkr vid årets slut.
Soliditet och skuldsättningsgrad
Soliditeten visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats med eget kapital. Soliditeten vid
årets slut förväntas minska i förhållande till 2018 med 3,3 procentenheter till 43 %. Soliditeten inklusive den
del av pensionsförpliktelsen som redovisas som ansvarsförbindelse förväntas oförändrat uppgå till 31 %.
Att soliditeten inte minskar om ansvarsförbindelsen inkluderas beror på att ansvarsförbindelsen för
pensioner intjänade före 1998 successivt minskar. Diagrammet nedan till vänster visar soliditetens
utveckling de senaste fem åren.

Skuldsättningsgraden beskriver den del av tillgångarna som inte finansierats med eget kapital. Vid årets slut
prognostiseras skuldsättningsgraden ha ökat med 3 procentenheter till 57 %. Diagrammet nedan till höger
visar skuldsättningsgradens utveckling och fördelning de senaste fem åren.
Pensionskostnad och pensionsförpliktelser
Av årets prognostiserade kostnader utgörs 1 151
mnkr av pensionskostnader. Då kommunen
redovisar pensionsförpliktelser enligt den så kallade
blandmodellen redovisas utbetalningar av
pensionsförpliktelser intjänade före 1998 som en
kostnad. Denna kostnad prognostiseras till 302
mnkr.

PENSIONSKOSTNADER, mnkr

Premie KAP-KL
Avgiftsbestämd ÅP
Avsatt till pensioner exkl ÖK-SAP*)
Avsatt till pensioner ÖK-SAP
Utbetalda pensioner intjänade före
1998
Finansiell kostnad **)
Övriga pensionskostnader
Totalt

Kommunens pensionsförpliktelser till anställda och
före detta anställda beräknas vid årsskiftet uppgå till
sammanlagt 7 196 mnkr. Detta är en minskning med
59 mnkr sedan föregående årsskifte. De pensioner
som intjänats före 1998 beräknas till 5 024 mnkr och
redovisas som en ansvarsförbindelse. Detta betyder
att 70 % av pensionsförpliktelsen ligger utanför
balansräkningen.

2019

2018

2
603
171
9

1
546
154
-5

Förändring
1
57
17
14

302

304

-2

64

43
39
1 083

21
-39
68

1 151

*) ÖK-SAP står för överenskommelse om särskild avtalspension
(enl KAP-KL)
**) Pensionskostnader redovisas i not 2, finansiell kostnad i not 7

PENSIONSFÖRPLIKTELSER, mnkr (inkl särskild löneskatt)
2019
Avsättningar
Ansvarsförbindelse
Totalt återlånade medel
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2 172
5 024
7 196

Förändring
1 981
191
5 274
-250
7 255
-59
2018

Finansiellt mål
Kommunfullmäktige har fastställt ett finansiellt mål att Malmö stad skall ha en hållbar ekonomisk
utveckling. Målet är långsiktigt och avser att trygga en hållbar ekonomisk utveckling över tid. Hållbarheten i
ekonomin mäts genom att följa tre indikatorer: årets resultat, räntebärande nettolån samt utvecklingen av finansnetto
och avskrivningar. De tre indikatorerna mäts i relation till skatter och generella statsbidrag. Utifrån den
prognostiserade utvecklingen av indikatorerna kan den ekonomiska utvecklingen beskrivas som hållbar
baserat på att samtliga indikatorer ligger inom den budgeterade nivån.
FINANSIELLT MÅL - andel av skatter, generella statsbidrag och utjämning
2019
prognos
4,0%

2019
budget

Lånekvot

1,7%

Avskrivning o ränta

5,2%

Resultat

1,0%

2018
utfall
4,8%

2017
utfall
6,0%

2016
utfall
5,5%

2015
utfall
3,5%

-11,0%

2,5%

-1,2%

-3,3%

-3,4%

5,3%

5,5%

5,3%

5,0%

5,1%

Årets resultat ska senast år 2019 uppgå till 1 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.
Det budgeterade resultatets andel av skatter och generella statsbidrag 2019 uppgår till 1,0 %. Det
prognostiserade resultatet uppgår till 4,0 %.
Räntebärande nettolån ska år 2019 uppgå till högst 30 % av
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.
Lånekvoten visar nettolånen i förhållande till intäkterna
från skatter, utjämning och generella bidrag. För 2019 har
räntebärande nettolån budgeterats till 2 175 mnkr, vilket
ger en lånekvot på -11 %. Ett högre resultat och lägre
investeringsnivåer under 2018 och 2019 innebär att
skulden inte ökar som budgeterat. Nu prognostiseras
istället en nettotillgång om 345 mnkr, vilket innebär en
lånekvot om +1,7 %.
Relationen mellan finansnetto samt avskrivningar och skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning skall följas.
Den prognostiserade kapitalkostnadsnivån för år 2019 uppgår till 5,2 % vilket är något lägre jämfört med
budget.
PROGNOSTISERAD NETTOKOSTNADSUTVECKLING I NÄMNDERNAS VERKSAMHETER
Nettokostnaderna är de kostnader som finansieras med skatter, utjämning och generella statsbidrag och
som därför är viktiga för kommunen att följa. Nämndernas prognoser visar på en total
nettokostnadsökning, exklusive vinster från fastighetsförsäljningar, kostnader för marksanering och
realisationsvinster med 912 mnkr eller 5 % i förhållande till föregående år. Merparten av kommunens
kostnader uppkommer inom pedagogisk verksamhet, vård och omsorg samt individ- och familjeomsorg,
varför fokus i analysen nedan ligger på dessa verksamheter.
Pedagogisk verksamhet
Nettokostnaderna fortsätter att öka kraftigt i den pedagogiska verksamheten. Nettokostnaden förväntas öka
med cirka 7 % för året vilket motsvarar utvecklingstakten för perioden januari-augusti. Det är i grundskoleoch gymnasieverksamheten som förändringen är störst, med en ökning på totalt cirka 9 % jämfört med
föregående år. Kostnadsutvecklingen i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har för perioden varit
drygt 11 %, den förväntas dock mattas av något under slutet av året.
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NETTOKOSTNADSUTVECKLING , PEDAGOGISK VERKSAMHET
Utfall, tkr
Förändring,
jan-aug 2019 jan-aug 18/19
-1 862 879
2,2%
Förskolenämnd
Grundskolenämnd
-2 818 828
9,1%
Gymnasie- och vuxenutb nämnd
-1 081 232
11,2%
Pedagogisk verksamhet totalt

-5 762 939

7,1%

Prognos, tkr, Förändring
helår 2019
helår *)
-2 895 290
2,7%
-4 601 284
9,5%
-1 733 175
8,7%
-9 229 749

7,1%

*) prognos 2019 jämfört med utfall 2018

Av nettokostnadsökningen i grund- och gymnasieskola utgörs cirka fyra procent av att antalet elever ökar i
skolorna. I övrigt ökar nettokostnaden per elev till följd av löneutveckling, ökat PO-pålägg, engångsintäkter
2018 och övriga kostnadsökningar samt till följd av uteblivna statsbidrag.
VOLYMFÖRÄNDRINGAR, PEDAGOGISK VERKSAMHET
Utfall
2018
Antal barn i förskoleverksamhet
20 785
Antal barn i grundskola (inkl f-klass, särskola)
36 576
Antal barn i gy skola (inkl gy sär)
9 771
Antal årsplatser, komvux (inkl sfi)
8 565

Prognos Förändring, Förändring,
antal
%
2019
20 707
-78
-0,4%
38 090
1 514
4,0%
10 195
424
4,2%
8 280
-285
-3,4%

Vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning
För vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning beräknas nettokostnaderna öka
med totalt 264 mnkr eller drygt 5 % och prognostiseras till 5 017 mnkr för hela 2019. Det är framför allt
kostnaderna för hemtjänst, särskilt boende, LSS-bostäder och daglig verksamhet som beräknas öka.
Tabellen visar den förväntade utvecklingen under året för antal brukare och kostnaderna per brukare i de
olika delarna av verksamheten.
VÅRD OCH OMSORG

För hemtjänsten ökar de totala
nettokostnaderna med drygt 5 %
eller 73 mnkr, trots att antalet
brukare förväntas minska.
Kostnadsökningen hänger ihop med
de ökade kraven som ställs på
hemtjänsten i och med att allt tyngre
vårdbehov hanteras i hemmet.
För särskilt boende ökar de totala
nettokostnaderna med drygt 4 %
eller 64 mnkr. Orsaken till
kostnadsökningen är bland annat
kostnader för övertid och fyllnadstid
till följd av svårigheter att rekrytera
vikarier vid korttidsfrånvaro. Ökade
lokalkostnader är ytterligare en
faktor som driver
kostnadsutvecklingen.

Hemtjänst
Antal brukare
Kostnad per brukare (kr)

2019
7 890
172 910

2018
8 016
161 120

Korttidsvård
Antal årsplatser
Kostnad per brukare (kr)

232
1 033 270

236
1 003 790

-4
29 480

-1,7%
2,9%

Särskilt boende
Antal årsplatser
Kostnad per brukare (kr)

2 098
745 650

2 090
717 720

8
27 930

0,4%
3,9%

908
1 092 590

900
1 021 830

8
70 760

0,9%
6,9%

Daglig verksamhet
Antal brukare
Kostnad per brukare (kr)

810
264 100

796
244 620

14
19 480

1,8%
8,0%

Personlig assistans enligt LSS/SFB
Antal timmar, enl LSS
Antal ärenden, enl SFB
Total kostnad (tkr)

437 482
411
309 482

414 756
423
301 927

22 726
-12
7 555

5,5%
-2,8%
2,5%

Bostad med särskilt service enl LSS
Antal brukare
Kostnad per brukare (kr)

Förändring
-126
-1,6%
11 790
7,3%

Den totala nettokostnadsökningen för bostad med särskild service enligt LSS beräknas uppgå till 72 mnkr
eller knappt 8 %. Ökningen beror delvis på ett ökat antal externa placeringar samt ett ökat antal brukare
totalt, men hänger också ihop med en ökad vårdtyngd och dyrare lokaler som leder till en ökning i
kostnaden per brukare. Kostnaden per brukare ökar dock inte fullt lika mycket som de totala kostnaderna.
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För daglig verksamhet prognostiseras nettokostnaderna öka med 19 mnkr eller 10 %. En del av
kostnadsökningen förklaras av att antalet brukare förväntas öka med knappt 2 %. Kostnadsökningar för
personal och lokaler bidrar också till utvecklingen.
Individ- och familjeomsorg
Nettokostnaderna för individ- och familjeomsorgen, exklusive ekonomiskt bistånd och hemlöshet,
beräknas bli 3 % högre än 2018. Ökningen beror i första hand på stora kostnadsökningar för placeringar av
barn och ungdomar på institution och i familjehem. Till viss del vägs ökningen upp av en engångsintäkt på
108 mnkr. Denna intäkt beror på att utbetalningar från Migrationsverket i slutet av förra året bokfördes
som skuld i bokslutet för 2018 då de inte motsvarades av fordringar hos arbetsmarknads- och
socialnämnden och det bedömdes finnas risk att kommunen skulle bli återbetalningsskyldig. Efter
genomgång av samtliga individärenden konstaterades att samtliga utbetalningar var korrekta. Då det därmed
inte längre föreligger någon risk för återbetalningsskyldighet har de 108 mnkr bokförts som intäkt. Förutom
denna engångspost om 108 mnkr är nettokostnadsökningen knappt 10 %.
Nettokostnaderna för ekonomiskt bistånd var 6 % högre januari-augusti 2019 jämfört med januari-augusti
2018 och uppgick till 719 mnkr. Antal hushåll med ekonomiskt bistånd är i nivå med årets första åtta
månader 2018. Det var färre hushåll per månad januari-april, men fler maj-augusti. Regeringens beslut att
avsluta den arbetsmarknadspolitiska insatsen extratjänster har inneburit att antalet hushåll med ekonomiskt
bistånd inte har minskat i den omfattning som tidigare prognostiserats. Den genomsnittliga kostnaden per
hushåll var 6 % högre, främst på grund av höjd riksnorm och högre hyresnivåer. Förändrad tillämpning av
rättspraxis avseende bistånd till boende har också medverkat till viss ökning av kostnaderna. Enligt
arbetsmarknads- och socialnämndens prognos kommer nettokostnaden för hela året bli 1 038 mnkr, vilket
motsvarar en ökning på 25 mnkr eller drygt 2 %.
Nettokostnaderna för boende för hemlösa uppgick till 337 mnkr för årets första åtta månader, vilket är
54 mnkr, eller 14 %, lägre än motsvarande period 2018. För hela 2019 beräknas nettokostnaden till
492 mnkr, vilket är 15 % lägre än 2018 då kostnaden var 582 mnkr. Färre hushåll i tillfälliga och akuta
boenden förklarar kostnadsminskningen. Anpassning till rättspraxis lyfts också fram som en förklaring till
minskningen.
Övrig verksamhet
Utöver nettokostnadsökningarna inom pedagogisk verksamhet, vård och omsorg och individ- och
familjeomsorgen påverkas de prognostiserade nettokostnaderna för verksamheten av ett antal andra
förändringar. Till viss del handlar det om kostnader för verksamhet som tidigare finansierats via riktade
statsbidrag, men där statliga budgetbeslut under våren lett till reducerade bidrag eller att bidragen uteblivit
helt. Några exempel på detta är riktade statsbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen, utebliven
extra lågstadiesatsning, och gratis lovaktiviteter för barn. Det handlar också om andra satsningar som ger
ökade kostnader i förhållande till tidigare år. Malmöpendeln, som öppnade för trafik i december 2018, är ett
sådant exempel som har medfört driftskostnader under 2019. Satsningen på Seniorkortet för gratis
kollektivtrafik för äldre i Malmö är ett annat exempel.
PROGNOSTISERADE BUDGETAVVIKELSER I NÄMNDERNA
Statens styrning av kommunerna påverkar nämnderna under året. När Riksdagen antog Moderaternas och
Kristdemokraternas gemensamma budgetmotion påverkades de riktade statsbidragen. Förändringar i de
riktade bidragen har också skett genom Regeringens vårproposition. Flera nämnder hade inför 2019
planerat verksamhet finansierad av förväntade riktade statsbidrag som därefter återtagits eller reducerats.
Beslut om minskade riktade statsbidrag påverkar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
grundskolenämnden, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt funktionsstödsnämnden. Det är dock endast
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grundskolenämnden och hälsa-, vård- och omsorgsnämnden som prognostiserar underskott till följd av
detta. Statens beslut påverkar också verksamheten genom exempelvis förändrade statliga ersättningar för
flyktingmottagande, förändrad riksnorm för ekonomiskt bistånd, förändrad arbetsmarknadspolitik och
förändrade signaler till Försäkringskassan avseende assistansersättning.
Kommunens ekonomi påverkas också av lagar, riktlinjer och normering inom redovisning. Rådet för
kommunal redovisning har förtydligat sin rekommendation om materiella anläggningstillgångar vilket bland
annat påverkar hanteringen av rivningskostnader i samband med nybyggnation. Det innebär att rivning av
egna tillgångar som tidigare använts i den egna verksamheten inte ska ingå i anskaffningsvärdet för nya
anläggningstillgångar. Förändringen innebär att kostnaderna belastar resultatet det år det blir känt att
rivning ska genomföras. Det förtydligade regelverket påverkar främst servicenämnden och tekniska
nämnden. I servicenämndens prognos ingår 16 mnkr för kommande rivningskostnader. Tekniska nämnden
bedömer att vissa rivningskostnader kommer att uppstå under året och dessa kostnader ingår i lämnad
prognos för marksanering.
Kompetensförsörjning är en fortsatt utmaning i flera av stadens nämnder och leder till såväl överskott som
underskott i förhållande till budgeterade kostnader. I vissa verksamheter innebär svårigheten att få tag i rätt
kompetens att planerad utveckling eller satsning blir fördröjd, vilket dock kan medföra ett ekonomiskt
överskott när budgeterade resurser inte används. I andra verksamheter, med krav på viss nivå på
bemanning, innebär kompetensbristen ökade kostnader i form av exempelvis övertid, fyllnadstid eller
inhyrning från bemanningsföretag vilket istället leder till budgetunderskott.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i juni månad, i ärende om ekonomisk prognos 2019,
att tillfälligt under 2019 befria hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, grundskolenämnden samt
arbetsmarknads- och socialnämnden för del av resultatet. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden befrias från
ansvar för ekonomiskt resultat för den del av resultatet som uppkommit till följd av att det riktade
statsbidraget för ökad bemanning i äldreomsorgen om 53 mnkr, som ingick i antagandena för Malmö stads
budget 2019, inte kommer att utbetalas under 2019. Grundskolenämnden befrias från ansvar för
ekonomiskt resultat för den del av resultatet som uppkommit till följd av att riktade statsbidrag för utökad
fritidshemssatsning samt för utökad lågstadiesatsning om totalt 36 mnkr, som ingick i antagandena för
Malmö stads budget 2019, inte kommer att utbetalas under 2019. Arbetsmarknads- och socialnämnden
befrias från ansvar för det underskott om 40 mnkr som nämnden rapporterar i ekonomisk prognos
avseende nämndens ram och som delvis beror på ökade kostnader för barn- och ungdomsvård samt
reducerade statliga ersättningar för mottagande av ensamkommande barn.
Nedanstående tabeller visar hur den prognostiserade budgetavvikelsen för kommunen fördelar sig mellan
nämnder och finansiering och kommungemensamma poster. Beloppen är angivna i miljontals kronor.
Avvikelsen inom finansiering och kommungemensamma poster förklaras i ovanstående redogörelse för
kommunens prognostiserade resultat. Efter tabellen följer en mer detaljerad redogörelse per nämnd med
större prognostiserade budgetavvikelser eller osäkerheter i lämnad prognos.
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RESULTAT, mnkr
Budgeterat resultat
Budgetavvikelse
Resultat
BUDGETAVVIKELSER, mnkr
Kommunfullmäktige
Revisorskollegiet
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Kommunstyrelse
Servicenämnd
Teknisk nämnd
Teknisk nämnd - exploateringsverksamhet
Teknisk nämnd - realisationsvinster
Teknisk nämnd - marksanering
Teknisk nämnd - hamnanläggningar
Miljönämnd
Stadsbyggnadsnämnd
Stadsbyggnadsnämnd - bostadsanpassningsbidrag
Gymnasie- & vuxenutbildningsnämnd
Grundskolenämnd
Förskolenämnd
Kulturnämnd
Fritidsnämnd
Hälsa-, vård- & omsorgsnämnd
Funktionsstödsnämnd
Arbetsmarknads- & socialnämnd
Arbetsmarknads- & socialnämnd - hemlöshet
Arbetsmarknads- & socialnämnd - ekonomiskt bistånd
Arbetsmarknads- & socialnämnd - statsbidrag flyktingar
Finansiering
Summa

-1
1
3
6
0
38
29
260
110
0
5
0
0
1
0
-32
0
3
8
-53
0
-50
-40
-140
55
389
591

197
591
788

FINANSIERING, mnkr
Skatter & generella bidrag
Räntor & utdelning
Personalomkostnader/pensioner
Anslag till förfogande
Lokaler & anläggningar
Bolag & kommunalförbund
Summa finansiering

180
7
48
76
8
70
389

Kommunfullmäktige
För kommunfullmäktige prognostiseras ett underskott om 0,6 mnkr. Kostnaderna för kommunfullmäktiges
sammanträden beräknas bli högre än budgeterat till följd av höjda sammanträdesarvoden. Högre
arvodeskostnader vägs upp av att kostnaderna för den representativa verksamheten förväntas bli lägre än
budgeterat.
Revisorskollegiet
Revisorskollegiet prognostiserar ett överskott på 0,5 mnkr, vilket framför allt beror på att
personalkostnaderna väntas bli något lägre än budgeterat.
Valnämnd
Valnämnden prognostiserar ett överskott för 2019 om totalt 2,6 mnkr. Överskottet förklaras av högre
statliga bidrag än förväntat samt lägre personalkostnader.
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Överförmyndarnämnd
Överförmyndarnämnden prognostiserar ett överskott för 2019 om totalt 6 mnkr, vilket beror på lägre
arvoden än budgeterat avseende godmanskap för ensamkommande barn och försenad uppstart av den nya
förvaltarenheten. (Läs mer om förvaltarenheten på sidan 31).
Kommunstyrelse
Kommunstyrelsen prognostiserar ingen budgetavvikelse för 2019, vilket är en förbättring i förhållande till
tidigare lämnad prognos om ett underskott. Den förbättrade prognosen beror till stor del på att medel som
avsatts för utvecklingsprojekt och omställning inte bedöms nyttjas fullt ut under året.
Servicenämnd
Servicenämndens prognos för helåret visar ett överskott på 38 mnkr jämfört med budget. Högre
finansnetto till följd av fortsatt lågt ränteläge samt lägre kostnader för snö- och halkbekämpning under den
gångna vintern är det största anledningarna till det prognostiserade överskottet. Intäkterna visar ett
överskott i helårsprognosen och kan främst förklaras med utdelning i samband med en entreprenörs
konkurs. Prognosen innefattar även förväntade kostnader för rivning.
Teknisk nämnd
Nämnden
Tekniska nämnden beräknar ett överskott på 29 mnkr för året. Anledningar till det prognostiserade
överskottet är till största delen lägre personalkostnader samt lägre lokal- och övriga kostnader.
Exploateringsvinster
Fram till och med augusti månad har försäljningar genomförts och resultatförts till en sammanlagd inkomst
om 341 mnkr. Den totala exploateringsvinsten hittills under året uppgår till 282 mnkr. Prognosen för årets
köpeskillingar uppgår till 750 mnkr (+150 mnkr mot budget). Exploateringsvinsten utifrån den prognosen
beräknas till cirka 500 mnkr (+260 mnkr mot budget). Den positiva prognostiserade budgetavvikelsen för
exploateringsvinster beror främst på ökade vinster i förhållande till köpeskilling samt att en köpeskilling
beräknas komma under december 2019 istället för januari 2020.
Realisationsvinster
Till och med augusti månad uppgår försäljning av anläggningstillgångar till cirka 30 mnkr, vilket har
genererat en realisationsvinst på totalt 29 mnkr. Reavinster budgeteras inte och nämnden brukar inte lämna
prognos utöver det som redan är beslutat att säljas. I denna delårsrapport har nämnden lagt en prognos
som förutom de redan genomförda försäljningarna inkluderar friköp av fastigheten Roskilde 1 till ett
belopp om 81,5 mnkr. Ärendet är planerat att behandlas i kommunfullmäktige den 31 oktober. Den totala
prognosen för reavinster uppgår därmed till 110 mnkr.
Marksanering
Prognosen för marksanering uppgår till 40 mnkr och är därmed i nivå med budget. I prognosen ingår även
årets kostnader för rivning. Nämnden skriver att det finns en stor osäkerhet i prognosen gällande
marksanering då prognosen påverkas av när i tid beslut tas om objektsgodkännande samt av hur
bedömningen av hur stor del av marksaneringen som kommer att belasta denna ram.
Hamnanläggningar
Prognosen för hamnanläggningar visar på ett överskott om 5 mnkr till följd av lägre takt än planerat i
genomförande av budgeterade aktiviteter.
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Stadsbyggnadsnämnd
Nämnden
Nämndens helårsprognos visar ett resultat enligt budget. Stadsbyggnadsnämnden har ett resultat för
januari-augusti som visar på ett överskott på 1,6 mnkr jämfört med budget. Stadsbyggnadsnämnden erhöll i
juni ett tillfälligt utökat kommunbidrag på 1 500 tkr, vilka omfördelades från bostadsanpassningsbidrag. I
augusti erhölls ett utökat kommunbidrag för 2019 på 2 500 tkr avseende Sverigeförhandlingen/
storstadspaketet. Under januari-augusti 2019 har stora kostnadsbesparingar skett, vilket har lett till ett
överskott i perioden. Intäkterna prognostiseras att minska jämfört budget inom bygglovs- och
planprocessen beroende på att färre större ärenden inkommit under året samt ökad komplexitet i
planprocessen vilket har lett till längre handläggningstider. Det minskade intäkterna har kompenserats
genom förändring av plantaxan samt vakanshållning av personal och minskning av övriga kostnader.
Stadsbyggnadsnämnden prognostiserar budget i balans för året.
Bostadsanpassningsbidrag
I juni omfördelades från bostadsanpassningsbidrag 1 500 tkr till Stadsbyggnadskontoret. Det är ett tillfällig
flytt av kommunbidrag, som gäller endast under 2019. Bostadsanpassningsbidrag lämnar en prognos på
500 tkr.
Miljönämnd
Miljönämnden redovisar ett underskott för perioden med 1,4 miljoner kronor och en helårsprognos i nivå
med budget. Underskottet är ett resultat av att projektet, Malmö innovationsarena, slutförs med högre
kostnader än budget under de första två tertialen. Resultatet för nämnden påverkas också av att
livsmedelskontrollen haft lägre intäkter för prövningsavgifter än budget för perioden. Detsamma gäller
handläggningen av förorenad mark. Vakanser på förvaltningen minskar avvikelsen. Bedömningen är att
intäkter och kostnader ska vara i balans för nämndens verksamheter 2019.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens resultat för perioden januari-augusti uppgår till +9,3 mnkr. Med
hänsyn taget till omställningsbehov, lägre intäkter för riktade statsbidrag och ett ökat antal elever i extern
regi prognostiseras ett nollresultat för året. Med anledning av att det i dagsläget finns ett antal
osäkerhetsfaktorer i prognosen, råder inom nämnden en viss försiktighet med nyttjandet av ofördelade
medel.
Omställningsbehovet i förvaltningens verksamhet är fortfarande en osäkerhetsfaktor. Detta beror på
elevernas val av utbildning och utbildningsanordnare samt enheternas förmåga att anpassa sig efter sina
ekonomiska ramar. Antalet gymnasieelever från Malmö i extern regi ökar medan Malmös kommunala
gymnasieskolors elevtal ligger under budgeterad volym. Inom vuxenutbildningens sfi har elevtalet i
kommunens egen verksamhet minskat jämfört med budget, samtidigt som antalet elever i folkhögskola
ökar.
I prognosen beräknas intäkterna för de riktade statsbidragen för vuxen- och lärlingsutbildning bli 14 mnkr
lägre än vad nämnden budgeterat. Anledningen är att vuxenutbildningen troligtvis inte kommer att utnyttja
beviljade statsbidrag fullt ut och att anslaget för statsbidraget avseende lärlingsutbildning inom
gymnasieskolan har sänkts.
Grundskolenämnd
Grundskolenämnden redovisar ett överskott under perioden januari-augusti med 68,6 mnkr men
prognostiserar ett underskott för året med 31,5 mnkr.
43

Nämnden har i sin budget räknat med att få statsbidrag för en extra lågstadiesatsning vilken senare uteblev i
statsbudgeten. Då verksamhet planerats för satsningen inför höstterminen 2019 och nämnden i dagsläget
bedömer det vara svårt att anpassa verksamheten utifrån intäktsbortfallet, prognostiserar nämnden ett
underskott för året med 31,5 mnkr. Grundskolenämnden är befriad från ansvar för underskottet i enlighet
med kommunfullmäktigebeslut i juni om Ekonomisk prognos.
Periodens överskott finns inom befolkningsansvar, förvaltningsövergripande verksamhet samt i de
kommunala skolorna. Överskottet avser främst vakanser samt projekt som ännu inte kommit igång i den
omfattning som budgeterats inom kompetensförsörjning och likvärdig skola. Underskott för statsbidrag
uppkommer först under andra halvåret.
På grund av att ett budgetår består av två olika läsår beskriver grundskolenämnden att det råder en
försiktighet i verksamheten och en fördröjning med rekryteringen under vårterminen samt att större del av
inköpen också görs i slutet av året då behoven har klarlagts.
Antalet malmöelever i grundskola inklusive förskoleklass prognostiseras i år bli 120 färre än vad nämnden
budgeterat. De lägre kostnaderna för elever förväntas generera ett överskott, men även täcka kostnader för
skolskjuts och särskilt stöd vilka beräknas bli högre än vad nämnden budgeterat. Överskott prognostiseras
också i den förvaltningsövergripande verksamheten medan underskott prognostiseras för de kommunala
skolorna.
Förskolenämnd
Förskolenämnden visar ett överskott för perioden januari-augusti med 29,2 mnkr. Planeringen av
verksamheten under sommarmånaderna har påverkat det positiva utfallet. Färre tillfälliga vikarier och lägre
bemanning av stödfunktioner än budgeterat har också bidragit till överskottet för perioden.
Förskolenämnden prognostiserar ett nollresultat för året. Underskott i den kommunala verksamheten vad
gäller personalkostnader och statsbidrag bedöms under året balanseras av överskott för bland annat lokaler.
En del av det prognostiserade underskottet i de kommunala förskolorna beror på att nämnden bedömer att
intäkterna för det riktade statsbidraget för mindre barngrupper blir 6,5 mnkr lägre än budgeterat. Bidraget
söks från Skolverket för ett läsår i taget och prövas på nytt varje år. Underskottet beror både på att en
återbetalning för föregående period bedöms bli större än vad som tidigare beräknats och på att en mindre
del av bidraget för läsåret 2019/2020 kommer att avse hösten än vad som bedömdes i budgeten. Detta
beror på vissa nya förskolor färdigställs senare än planerat.
Överskott för lokalkostnader har bland annat uppkommit till följd av ett antal oförutsedda händelser. Flera
åtgärder har också genomförts i syfte att optimera resursanvändningen. En slutlig förlikning har genomförts
i en rättsprocess mot en städleverantör som pågått sedan år 2016. Förlikningen innebär lägre kostnader för
nämnden än tidigare befarat. Under perioden har också flera lokaler avvecklats, vilket leder till lägre
hyreskostnader under året än vad som budgeterats. I nuläget bedöms nämndens lokalkostnader generera ett
överskott på 8 mnkr för hela året.
Fritidsnämnd
Fritidsnämnden prognostiserar ett överskott om 8 mnkr. Främsta förklaringar är problem att hitta personal
och lokaler till fritidsgårdsverksamheten, lägre utbetalningar av föreningsbidrag än budgeterat samt positiv
besöks- och intäktsutveckling i badverksamheten.
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Kulturnämnd
Kulturnämnden redovisar ett överskott för perioden januari – april med nästan 3 mnkr. Överskottet
förklaras huvudsakligen av en vakant chefstjänst på Malmö Konstmuseum samt av att samtliga fakturor inte
inkommit till Sommarscen. För 2019 prognostiserar nämnden ett överskott på totalt 2,5 mnkr. Överskottet
förklaras huvudsakligen av fondintäkter som inkommit under året. Dessa fondintäkter ska finansiera inköp
av konst till Malmö stads konstsamling som förvaltas av Malmö Konstmuseum. Fondmedlen får inte
användas i den löpande driften utan ska redovisas som överskott.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden prognostiserar för 2019 ett underskott på totalt 53 mnkr. Underskottet
förklaras i sin helhet av uteblivet statsbidrag för ökad bemanning i äldreomsorgen som fanns med i
övergångsregeringens budget och i antagandena om Malmö stads budget för 2019.
Funktionsstödsnämnd
Funktionsstödsnämnden prognostiserar ingen budgetavvikelse för 2019. Svårigheterna med rekrytering av
sjuksköterskor leder fortsatt till höga kostnader för bemanningstjänster, vilket bidrar till en negativ
budgetavvikelse som finansieras bland annat genom ofördelade medel i nämndens budget.
Arbetsmarknads- och socialnämnd
Nämnden
Arbetsmarknads- och socialnämnden prognostiserar ett underskott om 50 mnkr. I bokslut 2018
konstaterades att mottagna intäkter från Migrationsverket var 108 mnkr högre än kommunens fordringar.
Då det fanns risk för att kommunen skulle bli återbetalningsskyldig bokades beloppet som skuld mot
Migrationsverket i bokslutet. Efter genomgång av samtliga individärenden konstaterades att någon risk för
återbetalningsskyldighet inte föreligger, och under våren bokades därför de 108 mnkr som intäkt. Detta
innebär att det underliggande underskottet är 158 mnkr.
Den ersättning som kommunen får från Migrationsverket för ensamkommande barn och unga vuxna
täcker inte kostnaderna. Ersättningen prognostiseras till 147 mnkr, vilket är 55 mnkr mindre än
ersättningen som uppgår till 92 mnkr. Anpassning till de nya ersättningsnivåer som gäller sedan sommaren
2017 pågår.
Ökat antal placeringar av barn och ungdomar, men även vuxna, på institution och i familjehem förklarar
största delen av återstående underskott. Till detta kommer ökande kostnader för externt köpt öppenvård
för barn och ungdomar. Tidiga öppenvårdsinsatser bedöms på sikt leda till minskat behov av och därmed
lägre kostnader för institutionsplaceringar.
Hemlöshet
Kostnaderna för hemlöshet beräknas bli 40 mnkr högre än budgeterat, men 90 mnkr lägre än utfall 2018. I
kostnaderna ingår 25 mnkr som avser arbete med att minska kostnaderna för boende för hemlösa. En
gemensam bokningscentral har inrättats liksom en bostadsrådgivning, och det vräkningsförebyggande
arbetet har stärkts.
Ekonomiskt bistånd
För ekonomiskt bistånd prognostiseras ett underskott om 140 mnkr. Antalet hushåll som mottog
ekonomiskt bistånd minskade något under årets första åtta månader jämfört med föregående år, men under
senare delen av perioden är trenden en ökning. Genomsnittlig kostnad per hushåll och månad har ökat med
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6 %, vilket främst beror på ökad riksnorm och högre hyresnivåer. Prognosen innebär en kostnadsökning
med 25 mnkr jämfört med 2018.
Statsbidrag flyktingar
Ett överskott om 55 mnkr prognostiseras för statsbidrag flyktingar, vilket är väsentligt mer än i tidigare
prognos. Anledningen till ökningen är att arbetsmarknads- och socialförvaltningen gjort en ny bedömning
av periodisering av intäkterna än tidigare. I samband med revisionsgranskning av bokslut 2018 påpekades
att tillämpad periodiseringsmodell inte gav en rättvisande bild av kommunens fordran på Migrationsverket,
vilket föranlett förvaltningens ändrade bedömning. Överskottet uppstår eftersom budgeten bygger på
tidigare tillämpad bedömning.
BEDÖMNING AV GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING
I samband med delårsrapport och årsredovisning ska kommunen göra en bedömning av kommunens
ekonomiska ställning och om den ekonomiska hushållningen varit god. Bedömningen utgår från det
prognostiserade resultatet och investeringsnivåerna samt uppfyllelsen av det finansiella målet och
kommunfullmäktiges mål.
Som framgår av tabellen på sidan 37 (det finansiella målet) har kommunens ekonomiska resultat sedan 2015
årligen uppgått till mer än 3 % av skatter och generella bidrag och prognosen för 2019 ligger på 4 %.
Resultatnivåerna har medfört bland annat att avsättningar har kunnat göras till resultatutjämningsreserven
som efter bokslutet 2018 uppgår till 3,2 mdkr. Resultatutjämningsreserven är avsedd att täcka negativa
resultat som uppstår till följd av en svag intäktsutveckling i en lågkonjunktur. Resultatet tillsammans med
investeringsnivåerna har medfört att kommunens lånekvot hållit sig väl inom budgeterade ramar. Samtidigt
visar uppföljningen av kommunfullmäktigemålen på en fortsatt förflyttning i riktning mot måluppfyllelse.
Den sammantagna bedömningen är därmed att kommunen har en fortsatt stark ekonomisk ställning och att
den ekonomiska hushållningen är god, vilket ger förutsättningar att möta en framtida utveckling med
vikande konjunktur och krympande ekonomiskt utrymme. Det ekonomiska utrymmet i kronor kommer
även fortsättningsvis att öka i takt med att befolkningen växer, dock inte i samma takt som befolkningens
behov. Samtidigt finns en utmaning i kompetensförsörjningen. För att möta den växande befolkningens
behov kommer Malmö, liksom andra kommuner, behöva förändra arbetssätt och arbetsmetoder genom att
bland annat bättre utnyttja ny teknik och digitalisering. Det framgår av nämndernas delårsrapporter att
arbete i den riktningen redan pågår i många av stadens verksamheter. Samtidigt är det viktigt att arbetet
samordnas i staden och att förvaltningarna får stöd i utvecklingsarbetet.
VERKSAMHETERNAS EFFEKTIVISERINGSARBETE
I den av kommunfullmäktige fastställda budgetramen för 2019 har nämnder i Malmö stad ålagts ett krav på
effektiviseringar under budgetåret. Nämndernas budgetramar 2019 har justerats med det procentuella
effektiviseringskrav som kommunfullmäktige beslutat för respektive nämnd. När det gäller hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden, arbetsmarknads- och socialnämnden, funktionsstödsnämnden samt
överförmyndarnämnden ska de resurser som frigörs genom effektiviseringar användas för satsningar i
verksamheten.
Verksamheterna lyfter ett flertal exempel på effektiviseringar. Merparten rör sig inom följande områden:
•

Digitalisering
Nämnderna ser en stor vinst i digitaliseringens effekter både vad avser administration, likvärdighet
och tillgång till information. I de verksamheter där personalen rör sig mellan brukare ger
digitaliseringen också förutsättningar för ett hållbart mobilt arbetssätt.
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•

Översyn av processer
Genomarbetade interna processer samt en samsyn kring dessa bedöms bidra till en effektivare
organisation.

•

Översyn och omfördelning av personalresurser
Flera nämnder lyfter att de ser över och anpassar lednings- och stabsfunktioner i syfte att
effektivisera och/eller för att kunna omfördela resurser. Därutöver är samnyttjande av personella
resurser en återkommande del i nämndernas effektiviseringsåtgärder. Det handlar exempelvis om
att samnyttja rekryterare, assistenter och chefsstöd. Några av de personaltäta verksamheterna lyfter
också behovet av att kompetensutveckla och säkerställa goda arbetsvillkor för befintlig personal.

•

Effektivt lokalnyttjande
Samnyttjande av lokaler, att se över lokalhyror och att säkerställa att lokalförsörjningen är anpassad
efter verksamhetens behov är viktiga effektiviseringsåtgärder för flera nämnder.

Effektiviseringarna ska genomföras så att Malmöbon ska drabbas i så liten utsträckning som möjligt. Flera
nämnder framhåller att effektiviseringar som görs eller har gjorts inte alltid får utslag direkt och att
helårseffekten kommer först under 2020 eller längre fram. Av de nämnder som i budget 2019 fick reducerat
kommunbidrag till följd av effektiviseringskravet är det endast kommunfullmäktige och
grundskolenämnden som prognostiserar underskott. Grundskolenämndens underskott är dock hänförligt
till uteblivet statsbidrag för extra lågstadiesatsning. Kommunfullmäktiges underskott uppstår till följd av
höjda sammanträdesarvoden.
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Kommunens bolag och kommunalförbund
Malmö stad äger helt eller delvis ett antal aktiebolag samt är medlem i två kommunalförbund.
Huvudprincipen för kommunala bolag är att de drivs enligt självkostnadsprincipen. En del bolag agerar på
en konkurrensutsatt marknad och kan därför generera vinst.
Kommunens helägda bolag är MKB Fastighets AB, Malmö kommuns parkeringsaktiebolag,
Parkeringsövervakning i Malmö AB, Malmö Live Konserthus AB, Malmö Stadsteater AB, Malmö Leasing
AB (tidigare Vagnparken i Skåne AB), Minc i Sverige AB och Boplats Syd AB. De åtta helägda bolagen
ingår i kommunens bolagskoncern där det av Malmö stad helägda bolaget Malmö Stadshus AB är
moderbolag. Syftet med Malmö Stadshus AB är främst att genom bolagsstyrning, samordning och
uppföljning åstadkomma en effektivare ekonomisk förvaltning och därmed öka samhällsnyttan.
Koncernens operativa verksamhet bedrivs i dotterbolagen.
Kommunen är delägare i Copenhagen Malmö Port AB (CMP), Sydskånes avfallsaktiebolag (SYSAV),
Sydvatten AB, Medeon AB, Malmö Opera och Musikteater AB, Skånes Dansteater AB, Kommunassurans
Syd Försäkrings AB och Inera AB. Vidare är kommunen medlem i kommunalförbunden VA Syd och
Räddningstjänsten Syd.
Samtliga av Malmö stads helägda bolag har i enlighet med kommunfullmäktiges beslut rapporterat
Delårsrapport 2019. Motsvarande krav på rapportering finns inte på Malmö stads delägda bolag och
kommunalförbund.
VERKSAMHETENS UTVECKLING UNDER ÅRET
MKB Fastighets AB
MKB Fastighets AB (MKB) är moderbolag i MKB-koncernen. MKB är en allmännyttig kommunal
bostadskoncern vars verksamhet är att huvudsakligen utveckla, äga och förvalta hyresfastigheter med
bostäder och lokaler för alla som vill bo och verka i Malmö. Koncernen omfattar även dotterbolaget MKB
Net AB, som bedriver verksamheter knutna till MKB-koncernens bredbandsnät. MKB är Malmös största
bostadsbolag med en marknadsandel om cirka en tredjedel av hyresmarknaden.
Viktiga förändringar i omvärlden
MKB har identifierat ett antal förändringar eller trender i omvärlden som påverkar bolagets verksamhet och
ansvarsområde. Utöver nedan beskrivna förändringar och trender i omvärlden bedömer bolaget att den
osäkra globala konjunkturen och en ökad risk eller möjlighet för mer politiska förändringar kopplat till
bostadsmarknaden kan påverka bolaget.
Malmös fortsatt kraftiga befolkningsökning innebär att behovet av bostäder ökar. Bolaget uppger att för att
täcka Malmös bostadsbehov behövs det totalt 21 200 nya bostäder i Malmö under perioden 2017 – 2027. I
december 2018 snabbstoppade Riksdagen det statliga investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för
studerande och i juni 2019 fattades ett nytt beslut om stöd. Nya regler för stödet håller på och arbetas fram,
där MKB har varit en remissinstans. Stödet är viktigt för att underlätta nyproduktion av lägenheter med
rimliga hyresnivåer.
Bolaget uppger att utanförskapet ökar i många av de områden där MKB har hyresfastigheter samt att det
finns en stor upplevd otrygghet i staden trots att Polisens trygghetsmätning visar att den faktiska
utsattheten minskar i Malmö.
Klimatfrågan blir allt viktigare och ökade krav på hållbarhet kopplat till klimatförändringar kommer att
fortsätta påverka MKB över tid. Kraftfulla klimatåtgärder inom hållbart byggande och hållbar mobilitet
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kommer krävas i framtiden tillsammans med hållbar energianvändning. Bolaget upplever ökade krav från
kunderna bland annat när det gäller närhet till grönområden, fungerande infrastruktur och digitalisering.
MKB har sedan några år tillbaka noterat en väsentlig skillnad i antalet överprövningar och tvister gällande
upphandlingar. Bolaget ser en utmaning i att skapa tydligare administrativa rutiner för att kunna tillmötesgå
de krav som förändringarna ställer och för att enklare och tydligare svara på kunder och intressenters
frågor.
Med anledning av den ökade rörligheten på arbetsmarknaden, den stora efterfrågan på medarbetare inom
bygg- och fastighetsbranschen samt att branschen står inför många pensionsavgångar ser MKB att det
uppstår kompetensbrist och ökad konkurrens om duktiga medarbetare.
Viktiga förändringar i verksamheten
Nyproduktion är och har under flera år varit ett prioriterat område för MKB. Bolaget arbetar med
strategiska markförvärv, koncepthus, och utvecklade förfrågningsunderlag för att hålla
produktionskostnaderna på en rimlig nivå. MKB har även nyttjat det statliga investeringsstödet för
nyproduktion av hyresrätter för att hålla nere hyran. Bolaget uppger att förändringar i stödet har påverkat
och kan komma att påverka framtida nyproduktionsprojekt.
MKB har byggt många bostäder i de nya delarna av Limhamn och Hyllie samt utvecklat och förtätat i
befintliga bostadsområden runt om i staden. Parallellt med detta har MKB gjort flera strategiska förvärv.
De strategiska förvärv som gjorts innebär att MKB under kommande år ska vara med och utveckla helt nya
bostadsområden. För att lyckas med detta krävs samverkan med andra aktörer. Under året har MKB bildat
ett nytt bolag, SMT Malmö Exploatering AB, tillsammans med Skanska AB och Tornet Bostadsproduktion
AB. Det nya bolaget ska bygga cirka 4 - 5 000 bostäder där Jägersro travbana finns idag.
MKB uppger att för att bolaget långsiktigt ska kunna möta kraven på en hög bostadsproduktion behöver
bolaget fortsatt ett stabilt tillflöde av byggklara byggrätter (med lagakraftvunnen detaljplan). MKB och
tekniska nämnder har träffat överenskommelse om en plan för markanvisningar som ska tillföras MKB för
att bolaget därigenom ska ha möjlighet att nå uppsatta mål. En förutsättning för att MKB ska kunna
nyproducera enligt ägardirektiven är att byggrätter med gällande detaljplan levereras enligt plan. MKB
uppger att i dagsläget saknas cirka 1 000 byggrätter i plan för att bolaget ska kunna nå den
nyproduktionsnivå som anges i ägardirektivet under kommande treårsperiod samtidigt som
detaljplaneprocesserna är mycket långa.
MKB arbetar med socialt utvecklingsarbete för att möta utmaningarna gällande den sociala hållbarheten i
dess områden. MKB är även i slutfasen av att starta en stiftelse för sociala insatser tillsammans med
Fastighets AB Trianon och vissa av dess huvudägare. MKB har stora förhoppningar att fler samarbetsparter
kommer att gå in i stiftelsen.
För att driva utveckling av att bygga och förvalta energisnålt vidare kommer MKB att öka andelen förnybar
energi samt undersöka hur byggnadernas koldioxidutsläpp och miljöpåverkan kan minskas under hela
livscykeln. Bolaget kommer att arbeta vidare med att utöka solelsproduktionen samt fortsätta att inspirera
till och underlätta för kunderna att göra klimatsmarta val för att minska klimatpåverkan från deras
transporter.
Bolaget fokuserar under åren 2018-2020 på konsolidering och verksamhetsutveckling. Under hösten 2019
och år 2020 fokuserar bolaget särskilt på ”Framtidens förvaltning – kundresan och det bosociala arbetet”,
vilket innebär att skapa en bättre kundupplevelse för bolagets kunder samt öka systematiseringen i det
bosociala arbetet. Bolaget fokuserar även på ”Hem för var och en”, som syftar till en bibehållen
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nyproduktionstakt samt att fortsätta att utveckla arbetet med att producera nya bostäder med en rimlig
hyresnivå.
Boplats Syd AB
Boplats Syd AB förmedlar hyresrätter från hyresvärdar till bostadssökande i hela Skåne. Hyresvärdar är
både de privata och de allmännyttiga bostadsbolagen. Bolaget prognostiserar att när år 2019 är slut har över
7 000 lägenheter förmedlats, vilket kan jämföras med år 2018 då 6 695 lägenheter förmedlades. Bolaget
uppger att över 95 000 personer är anmälda som sökande i kön, varav cirka 15 000 är aktivt sökande och
letar bostad just nu.
Bolaget uppger att de kan komma att påverkas av att det nu finns flera privata aktörer som konkurrerar
med förmedlingslösningar där hyresvärdarna kan välja nya hyresgäster fritt utan att ta hänsyn till kötid.
Då leverantören av bolagets förmedlingssystem har aviserat att underhållet av nuvarande system kommer
att upphöra inom några år har bolaget inlett ett arbete för att byta ut systemet. Detta medför extra
kostnader för bolaget.
Malmö Leasing AB
Bolagets verksamhet är uppdelad i långtidsuthyrning respektive korttidsuthyrning av fordon samt leasing av
lös egendom. Långtidsuthyrningen står för merparten av verksamhetens totala omsättning. Fordonen är
indelade i fem produktgrupper; tunga lastbilar, personbilar, minibussar, lätta lastbilar/skåpbilar samt en
grupp med övriga enheter såsom maskiner och släpvagnar.
Kommunfullmäktige beslutade i februari 2018 att utöka bolagets befintliga uppdrag, operationell leasing
och korttidsuthyrning av fordon och maskiner, till att även inbegripa intern leasing av all lös egendom. Den
nya verksamheten kommer inledningsvis att erbjuda leasinglösningar för ett begränsat antal produkter.
Utbjudet kommer att öka succesivt under 2019 och 2020.
Bolaget uppger att det nya uppdraget kommer att ha en positiv ekonomisk effekt för bolagets verksamhet
ur ett långsiktigt perspektiv genom att skapa en ny intäktskälla för Malmö Leasing AB. Kortsiktigt kommer
bolagets ekonomi att påverkas negativt på grund av kapitalinvesteringar i lös egendom samt högre
operationella kostnader relaterade till det nya uppdraget. Avsikten är att lös egendom kommer att kunna
erbjudas till lägre kostnader för kommunens förvaltningar och bolag.
Digitaliseringen som sker i samhället ställer krav på den offentliga sektorn att erbjuda sina tjänster digitalt
och att IT-system är anpassade därefter. Malmö Leasing AB kommer att behöva anpassa sina tjänster och
system samt se till att medarbetarnas kompetens på området följer utvecklingen.
Malmö Leasing AB ska kunna erbjuda nya digitala lösningar som möjliggör bättre kundservice. Bolaget har
identifierat möjligheten att utnyttja mobilapplikationer för bland annat bokning av korttidsfordon, för att
flagga för kunden att ett fordon behöver service samt för att visa Malmö stads laddinfrastruktur för
bolagets kunder. Bolaget bedömer att de digitala lösningarna kommer att förbättra Malmö Leasing AB:s
verksamhet.
Kommunstyrelsen antog den 3 maj 2017 Miljöbilsstrategi för Malmö stad 2017–2020. Strategins inriktning
är att minska klimatpåverkan av Malmö stads fordonsflotta genom investeringar i fordon drivna av biogas,
vätgas, el eller laddhybrid-teknik. Uppföljningen av andelen miljöbilar visar på starkt resultat beträffande
personbilar och lätta transportfordon. Bolaget ser en utmaning i att anpassa den tunga fordonsflottan till
fossilfritt bränsle.
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Malmö Leasing AB arbetar aktivt för att säkerställa att Malmö stads fordon framförs på ett tryggt och
säkert sätt. Genom att montera Intelligent hastighetssystem (ISA) i nya och befintliga fordon utnyttjar
bolaget tillgängliga digitala lösningar för säker körning. Trafiksäkerhetsutbildning med syfte att minska
antalet skador på Malmö stads fordonsflotta har genomförts under året.
Malmö Live Konserthus AB
Malmö Live Konserthus AB ska erbjuda konsert- och arrangemangsverksamhet som bidrar till att stärka
Malmö som en attraktiv stad för konserter och andra kulturarrangemang och ge kommunens invånare och
besökare ett brett utbud av kulturarrangemang.
Under perioden har bolaget inlett ett nytt samarbete med Clarion Hotel Malmö Live med konserter för
stående publik i deras kongressal.
Mobiltelefonorkestern 20, ett utvecklingsprojekt med stöd från Region Skåne, har genomförts under
säsongen. Projektet var tänkt att bli treårigt men då Region Skåne har dragit in alla utvecklingsbidrag måste
projektet avslutas efter första året.
I juni beviljades bidrag från de skånska Sparbanksstiftelserna (Skåne, Finn, Färs & Frosta samt Gripen) om
600 000 kr för att starta en skånsk ungdomssymfoniorkester i samarbete med kulturskolorna i Skånes
kommuner.
I maj 2019 hölls en avskedskonsert med Marc Soustrot som avslutade sitt chefsdirigentskap efter åtta år
och i augusti efterträddes han av en ny chefsdirigent, Robert Trevino.
Malmö Stadsteater AB
Malmö Stadsteater AB:s verksamhet syftar till att tillgodose behovet av teaterverksamhet med huvudsaklig
inriktning på dramatisk teater främst genom egen ensemble samt driva därmed förenlig verksamhet.
Ansökan om utökat bidrag för finansiering av ombyggnad av Hipp har behandlats av moderbolaget Malmö
Stadshus AB. Ärendet kommer att behandlas i kommunfullmäktige under hösten 2019.
Bolaget arbetar med att stärka sitt varumärke.
Minc i Sverige AB
Minc i Sverige AB ska främja utvecklingen av en kreativ innovationsmiljö i Malmö kommun, inte minst för
kunskapsintensiva företag, genom olika allmänt näringslivsfrämjande insatser. Syftet med verksamheten
inom den så kallade inkubatorn, med kontaktskapande aktiviteter, är ytterst att bidra till att på ett generellt
sätt förbättra förutsättningarna för näringslivet i Malmö för att därigenom skapa ekonomisk tillväxt och fler
arbetstillfällen. Det ska ske genom stöd till kunskapsbaserade småföretag genom erbjudande om förmånliga
lokaler, allmänt nätverksbyggande och förmedling av kontakter till riskvilligt kapital.
Mincs verksamhet omfattar områdena Minc Inkubator, Minc Accelerator Fast Track Malmö (FTMO),
StartupLabs, Minc Lounge, Workspace.

20

Mobiltelefonorkestern är ett utvecklingsprojekt där barn och unga får möjlighet att utan förkunskaper vara med och skapa
konstmusik tillsammans med Malmö Symfoniorkester. Mobiltelefonorkestern bygger på en webbapplikation som innebär att
mobiltelefonen kan användas som musikinstrument. Mobiltelefonorkestern vänder sig till barn i årskurs 6 och 7.
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Viktiga förändringar i omvärlden
Bolaget uppger att Agenda 2030 och de globala målen blir allt tydligare vid utlysning av medel. Detta
påverkar Minc då det är områden som de inte tidigare har haft fokus på.
Bolaget upplever att konkurrensen har ökat gällande uthyrningen av kontorslokaler, Work Space. Bolaget
för en dialog med servicenämnden kring upprustning av fastigheten samt innehållet i ett nytt hyresavtal.
Viktiga förändringar i verksamheten
Bolagets styrelse har initierat ett strategiarbete som genomförs tillsammans med de anställda på Minc.
Målsättningen är att ta fram en strategi för de kommande fem åren. Styrelsen har också bett bolagets ägare,
Malmö stad, att revidera ägardirektivet till Minc.
Utöver strategiarbetet pågår flera utvecklingsprocesser inom bolaget. Inkubatorverksamheten som till
största delen finansieras med medel från Vinnova håller på att utvecklas för att kunna möta de utlysningar
som förväntas komma ifrån Vinnova under 2020.
Minc arbetar med digitalisering av verksamheten för att kunna möta fler entreprenörer med befintliga
resurser. Innehållet i Mincs inkubatorsprogram är under utveckling och konceptet Startup Labs utvecklas
tillsammans med Ideon Innovation.
Malmö kommuns parkeringsaktiebolag
Malmö Kommuns Parkeringsaktiebolag (Parkering Malmö) erbjuder parkering i Malmö, dels i egna
anläggningar (P-hus) och dels på öppen mark. Bolagets uppdrag är att erbjuda kunden parkering i trygga,
välskötta och välkomnande anläggningar oavsett om de är egenägda eller arrenderas av annan. Parkering
Malmö ska tillgodose stadens parkeringsbehov och ta aktivt ansvar för hållbar utveckling och miljöhänsyn.
Malmö stad har antagit två nya styrdokument som har stor påverkan på Parkering Malmös verksamhet. I
augusti antogs en ny policy för publik laddinfrastruktur av kommunfullmäktige. Policyn säger bland annat
laddinfrastruktur inte ska finnas på allmän platsmark utan främst i parkeringshus och på privat mark. Nästa
steg blir en kommungemensam handlingsplan för hur laddinfrastrukturen ska byggas ut. Det blir viktigt att
denna handlingsplan går hand i hand med den interna strategi för utbyggnad av laddinfrastruktur som
Parkering Malmö har tagit fram.
I augusti beslutade också kommunstyrelsen att en ny mobilitetspolicy ska tas fram för staden, och där den
nuvarande miljöbilsstrategin ska införlivas. Parkering Malmös fordonsflotta följer till stor del
miljöbilsstrategin, men ett antal dieselfordon kommer behöva bytas ut under det kommande året. Den nya
mobilitetspolicyn förväntas också påverka Parkering Malmös tjänsteresor och transporter i viss
utsträckning.
Under året har bolaget införskaffat nya elmopeder och elcyklar som används vid parkeringsövervakning
och service.
Parkeringsövervakning i Malmö AB
Parkeringsövervakning i Malmö AB bildades 2016. Bolaget bedriver offentligrättslig parkeringsövervakning
och annan därmed sammanhängande verksamhet. Uppdraget innebär övervakning av gator och torg,
fordonsflytt samt drift och underhåll av Malmö stads parkeringsutrustning. Uppdragets syfte är att
upprätthålla en framkomlig och tillgänglig stad för dess medborgare och besökare.
Då tekniska nämnden genomför upphandling av nya digitala biljettautomater anpassar bolaget ny scanningutrustning till dessa. Bolaget bedömer att de i slutet på år 2019 alternativt i början på år 2020 kommer att bli
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effektivare och digitalt kunna övervaka fler delar av staden med ungefär samma resurser som idag.
Övervakningstiden kommer också att innefatta övervakning en bit in på natten samt att mer digital
övervakning ska ske med bil.
Efter beslut i tekniska nämnden fick bolaget i början av sommaren 2019 i uppdrag att skapa en bra
trafiksituation och försöka motverka konfrontationer mellan bilburna besökare och boende inom BO01
området i Västra hamnen. Bolaget ökade sin närvaro i området under dag- och kvällstid under cirka två
månader under sommaren, vilket enligt bolaget har lett till minskade problem och en upplevd ökad trygghet
i området.
Under våren 2019 upphörde polisen med flytt av ”målvaktsbilar”. Bolaget har dock fortsatt med sitt arbete
som vanligt, men har noterat en viss nedgång i antalet flyttningar. Då bolaget har något fler anställda
parkeringsvakter i år har det medfört något ökade möjligheter till sökning i register genom
handterminalerna för att hitta ”målvaktsbilar”.
Bolagets anställda har under våren 2019 genomgått en utbildning avseende konflikthantering för att lättare
kunna hantera konflikter i samband med övervakning. Bolaget har även utbildat samtlig personal i
arbetsrätt och uppmanar personalen att anmäla incidenter i större utsträckning än idag, så att det finns
möjlighet att undvika eller förebygga dessa i framtiden.
EKONOMISK UTVECKLING
Periodens utfall
Tabellen nedan visar rörelsens intäkter och resultat efter finansiella poster för perioden januari – augusti
2019 samt utfallet för motsvarande period 2018 för de heägda och delägda bolag samt kommunalförbund
som ingår i de sammanställda räkenskaperna. Det kan konstateras att intäkts- och resultatutvecklingen för
kommunens bolag överlag är god.
UTFALL JANUARI-AUGUSTI
Rörelsens intäkter
Belopp i miljoner kronor

Utfall
jan-aug
2019

Utfall
jan-aug
2018

Resultat efter
Ägarandel
finansiella poster
Utfall
Utfall
jan-aug
jan-aug
2019
2018

Helägda bolag inom koncernen Malmö Stadshus AB
MKB-koncernen
1 536
1 455
296
295
100%
Malmö Kommuns Parkering AB
229
218
26
22
100%
Malmö Live Konserthus AB
122
122
6
5
100%
Malmö Leasing AB
65
63
4
3
100%
Malmö Stadsteater AB
59
61
3
7
100%
Parkeringsövervakning i Malmö AB
30
26
4
0
100%
Delägda bolag
CMP, Copenhagen Malmo Port
719
696
108
79
27,5%
SYSAV-koncernen
655
607
63
30
46%
Sydvatten AB
215
218
19
28
33,5%
Kommunalförbund
VA Syd
773
708
-10
4
66,9%
Räddningstjänsten Syd
218
211
9
1
62,1%
Siffrorna ovan avser 100 % av bolagens och kommunalförbundens resultat och ställning och är inte justerade utifrån Malmö stads ägarandel.

53

Malmö Stadshus AB har under 2019 erhållit 133,7 mnkr i aktieutdelning från MKB Fastighets AB. Malmö
Stadshus AB har i sin tur delat ut 130 mnkr till Malmö stad. Utdelningen motiveras av stadens kostnader
för strukturell hemlöshet och är därmed undantagen från värdeöverföringsbegränsningarna i lagen om
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Därutöver har Malmö Stad under 2019 erhållit 0,38 mnkr i
aktieutdelning från Kommunassurans Syd Försäkrings AB samt 1,45 mnkr från SYSAV.
Helårsprognos
Tabellen nedan visar prognos för rörelsens intäkter och resultat efter finansnetto för helåret 2019 i
förhållande till budget för år 2019 avseende kommunens samtliga helägda bolag samt de delägda bolag och
kommunalförbund som ingår i de sammanställda räkenskaperna.
HELÅRSPROGNOS
Belopp i miljoner kronor

Rörelsens intäkter
Prognos

Resultat efter
finansiella poster

Budget Prognos

Ägarandel

Budget

Helägda bolag inom koncernen Malmö Stadshus AB
MKB-koncernen
Malmö Kommuns Parkering AB
Malmö Live Konserthus AB
Malmö Leasing AB
Malmö Stadsteater AB

2 334

2 313

295

285

100%

353

353

43

39

100%

64

63

-125

-128

100%

101

99

5

2

100%

27

27

-65

-64

100%

Parkeringsövervakning i Malmö AB

42

47

0

0

100%

Boplats Syd AB

23

23

0

0

100%

8

8

-7

-6

100%

914

914

71

71

27,5%

Minc i Sverige AB
Delägda bolag
CMP, Copenhagen Malmo Port
SYSAV-koncernen

978

946

15

16

46%

Sydvatten AB

305

305

11

11

33,5%

1 210

1 203

-14

-6

66,9%

Kommunalförbund
VA Syd

Räddningstjänsten Syd
328
325
4
0
62,1%
Siffrorna ovan avser 100 % av bolagens och kommunalförbundens resultat och ställning och är inte justerade utifrån Malmö stads ägarandel.

Det kan konstateras att inga väsentliga avvikelser mot budget prognostiseras. I tabellen kan noteras att
prognos för rörelsens intäkter för helåret 2019 är lägre än rörelsens intäkter i tabellen ”Periodens utfall” för
Malmö Live Konserthus AB och Malmö Stadsteater AB. Detta beror på att genom koncernbidragsreglerna
i inkomstskattelagen medges möjlighet till skattemässig resultatutjämning mellan dotterbolagen i Malmö
Stadshus-koncernen. De helägda dotterbolagen med förväntade underskott som erhåller bidrag från Malmö
stad under året (Malmö Live Konserthus AB, Malmö Stadsteater AB och Minc i Sverige AB) återlämnar
dessa bidrag till Malmö stad efter att koncernbidrag erhålls från helägda dotterbolag som redovisar
överskott i samband med bokslutet. Beslut om koncernbidrag till och från de helägda dotterbolagen fattas i
Malmö Stadshus AB:s styrelse.
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Finansiella rapporter
RESULTATRÄKNING
MALMÖ STAD
Belopp i miljoner kronor

Not

Budget
helår 2019
4 599
-23 085
-1 150
-19 636

Prognos
Resultat
Resultat
helår 2019 jan-aug 2019 jan-aug 2018
4 931
3 394
3 349
-23 008
-15 015
-14 332
-1 153
-747
-704
-19 230
-12 368
-11 687

Resultat
helår 2018
5 236
-22 328
-1 076
-18 168

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

1
2
3

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat

4
5

13 925
5 800
89

13 988
5 916
674

9 325
3 935
892

8 956
3 700
969

13 429
5 629
890

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

6
7

297
-189
197

279
-165
788

221
-118
995

89
-71
987

130
-99
921

0
0
197

0
0
788

0
0
995

0
0
987

0
0
921

Prognos
Resultat
Resultat
helår 2019 jan-aug 2019 jan-aug 2018
8 733
6 077
5 862
-25 704
-16 772
-15 954
-1 819
-1 185
-1 111
-18 790
-11 880
-11 203

Resultat
helår 2018
9 019
-25 123
-1 689
-17 793

Extraordinära poster
Skatt/latent skatt
ÅRETS RESULTAT
SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER
Belopp i miljoner kronor

Not

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

1
2
3

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat

4
5

13 988
5 916
1 114

9 325
3 935
1 380

8 956
3 700
1 453

13 429
5 629
1 265

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

6
7

134
-198
1 050

14
-128
1 266

23
-141
1 335

24
-172
1 117

0
0
1 050

0
5
1 271

0
-20
1 315

0
-71
1 046

Extraordinära poster
Skatt/latent skatt
ÅRETS RESULTAT
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BALANSRÄKNING
SAMMANSTÄLLDA
RÄKENSKAPER

MALMÖ STAD
Belopp i miljoner kronor

Not

2019-08-31

2018-12-31

2019-08-31

2018-12-31

4
22 897
21 741
1 156
12 006
34 907

4
22 335
21 181
1 154
10 856
33 195

52
42 717
39 674
3 043
1 156
43 925

37
41 225
38 200
3 025
893
42 155

Bidrag till infrastruktur
Bidrag till infrastruktur
Summa bidrag till infrastruktur

81
81

84
84

81
81

84
84

Omsättningstillgångar
Förråd mm
Fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

71
2 323
0
856
3 250

67
1 997
0
758
2 822

82
1 635
71
1 151
2 939

78
1 600
57
990
2 725

38 238

36 101

46 945

44 964

995
3 227
13 269
17 491

921
3 227
12 347
16 495

1 271
3 227
17 986
22 484

1 046
3 227
16 931
21 204

2 142

1 981

2 287

2 123

9

226
0
2 368

265
0
2 246

389
468
3 144

439
481
3 043

10

14 511
3 868
18 379

12 946
4 414
17 360

16 419
4 898
21 317

14 818
5 899
20 717

38 238

36 101

46 945

44 964

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
- Mark, byggnader o tekniska anläggningar
- Maskiner o inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat
Resultatutjämningsreserv
Övrigt eget kapital
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande
förpliktelser
Andra avsättningar
Latent skatteskuld
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

8

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
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SAMMANSTÄLLDA
RÄKENSKAPER

MALMÖ STAD
Belopp i miljoner kronor

Not

2019-08-31

2018-12-31

2019-08-31

2018-12-31

1 396

1 396

656

656

5 145

5 274

5 145

5 274

259

246

262

249

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Panter och därmed jämförliga säkerheter
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits
bland skulder eller avsättningar
Övriga ansvarsförbindelser

KASSAFLÖDESANALYS
MALMÖ STAD
Belopp i miljoner kronor
LÖPANDE VERKSAMHET
Årets resultat
Jusering för av- och nedskrivningar
Justering för upplösning av investeringsbidrag
Justering för upplösning av bidrag till
infrastruktur
Justering för realisationsvinster
Justering för exploateringsvinster
Justering för pensionsavsättning
Justering för andra avsättningar
Justering för bokslutsdisp. och latent skatt
Justering för övriga ej likviditetspåverkande
poster
Netto från löpande verksamhet

SAMMANSTÄLLDA
RÄKENSKAPER
jan-aug
jan-aug
2019
2018

jan-aug
2019

jan-aug
2018

995
747
-32

987
704
-28

1 271
1 185
-33

1 315
1 111
-29

3

3

3

3

-26
-282
161
-38
0

-56
-337
139
11
0

-35
-282
164
-50
-13

-61
-337
144
3
-13

0

0

19

-27

1 528

1 423

2 229

2 109

-1

-3

-32

-3

INVESTERINGSVERKSAMHET
Investering i immateriella anläggningstillgångar
Försäljning av immateriella
anläggningstillgångar
Influtna investeringsbidrag under året
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investering i finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

216

79
-1 332
31
0

158
-1 447
62
0

97
-2 704
59
-4

0
-2 409
68
-5

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

0

0

1

0

-1 223

-1 230

-2 583

-2 133

Netto från investeringsverksamhet
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MALMÖ STAD
Belopp i miljoner kronor
FINANSIERINGSVERKSAMHET
Ökning av långfristiga skulder
Minskning av långfristiga skulder
Ökning av långfristiga fordringar
Minskning av långfristiga fordringar
Nyemissioner
Netto från finansieringsverksamhet
KAPITALBINDNING
Ökning/minskning av förråd och lager
Exploatering
Försäljning av exploateringsmark
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar
Ökning/minskning av kortfristiga skulder
Netto från kapitalbindning
PERIODENS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid periodens slut
Räntebärande nettotillgång/-skuld vid årets början
Ökning/minskning av räntebärande fordringar
Ökning/minskning av likvida medel
Ökning/minskning av räntebärande skulder
Räntebärande nettotillgång/-skuld vid
periodens slut

SAMMANSTÄLLDA
RÄKENSKAPER
jan-aug
jan-aug
2019
2018

jan-aug
2019

jan-aug
2018

1 526
0
-1 269
119
0
376

0
-165
-868
98
0
-935

5 254
-3 658
-314
0
0
1 282

98
-212
-215
9
0
-320

-4
0
293
-326
-546
-583

-2
0
375
1 070
-673
770

-4
0
293
-54
-1 002
-767

-2
0
375
1 207
-1 255
325

98

28

161

-19

758
856

758
786

990
1 151

1 053
1 034

-1 512
1 657
98
-2 054

-2 080
478
28
-255

-13 302
1 671
161
-3 080

-10 503
-545
-19
143

-1 811

-1 829

-14 550

-10 924

REDOVISNINGSPRINCIPER
Lagstiftning och normgivning
Från och med januari 2019 ska lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) tillämpas
av samtliga kommuner, landsting/regioner och kommunalförbund.
Kommunens redovisning följer den nya lagen och uppdaterade rekommendationer från Rådet för
kommunal redovisning (RKR) om inget annat anges.
När det gäller redovisning av gatukostnadsersättning har Malmö stad valt att följa den tidigare normeringen
enligt RKR 18.1 vilket innebär att erhållna investeringsbidrag och gatukostnadsersättning skuldförs för att
sedan lösas upp och möta avskrivningskostnaderna för aktuell anläggningstillgång.
Övergången till den nya redovisningslagen har inte föranlett något behov av omräkning av ingående
balanser för 2019.
Malmö stad har från och med 2019 sänkt beloppsgränsen för klassificering av anläggningstillgångar från ett
basbelopp till ett halvt basbelopp exklusive mervärdesskatt.
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Kommunen har i övrigt inte ändrat några redovisningsprinciper eller beräkningsmetoder jämfört med
årsredovisningen 2018.
Sammanställda räkenskaper
Sammanställda räkenskaper har upprättats enligt samma metod och följt samma redovisningsprinciper
jämfört med årsredovisningen 2018. Jämförelsetalen för år 2018 baseras på fastställda bokslut och har i
förekommande fall justerats.
Det har skett en ägarandelsjustering för VA Syd då ytterligare en kommun anslutit sig till
kommunalförbundet.
NOTER
Not 1 – Verksamhetens intäkter
MALMÖ STAD
Belopp i miljoner kronor
Försäljningsintäkter
Taxor och avgifter
Hyror och arrenden
Bidrag från staten
Övriga bidrag
Verksamhet och entreprenader
Exploateringsintäkter
Realisationsvinster
Övriga intäkter
Summa verksamhetens intäkter

jan-aug
2019
36
629
714
1 249
158
214
293
29
72
3 394

jan-aug
2018
35
623
672
1 165
155
199
375
58
67
3 349

SAMMANSTÄLLDA
RÄKENSKAPER
jan-aug
jan-aug
2019
2018
761
698
1 060
1 022
2 080
1 962
1 249
1 165
243
238
254
210
293
375
40
63
97
129
6 077
5 862

Not 2 – Verksamhetens kostnader
MALMÖ STAD
Belopp i miljoner kronor
Personalkostnader exkl pensionskostnader
Pensionskostnader
Lämnade bidrag
Köp av huvudverksamhet
Lokal- och markhyror
Material, tjänster och övr. verksamhetskostnader
Bokförda värden sålda exploateringsområden
Realisationsförluster och utrangeringar
Summa verksamhetens kostnader

SAMMANSTÄLLDA
RÄKENSKAPER
jan-aug
jan-aug
2019
2018
8 692
8 240
816
758
1 123
1 076
2 515
2 419
596
564

jan-aug
2019
8 093
774
1 319
2 410
522

jan-aug
2018
7 665
723
1 272
2 325
481

1 883

1 824

3 013

2 856

11
3
15 015

39
3
14 332

12
5
16 772

39
2
15 954
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Not 3 – Avskrivningar och nedskrivningar
SAMMANSTÄLLDA
RÄKENSKAPER
jan-aug
jan-aug
2019
2018
9
5
926
865
250
241
1 185
1 111

MALMÖ STAD
Belopp i miljoner kronor
Immateriella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Summa av- och nedskrivningar

jan-aug
2019
1
608
138
747

jan-aug
2018
1
572
131
704

Under perioden har inga nedskrivningar gjorts.

Not 4 – Skatteintäkter
SAMMANSTÄLLDA
RÄKENSKAPER
jan-aug
jan-aug
2019
2018
9 315
8 998

MALMÖ STAD
Belopp i miljoner kronor
Preliminära skatteintäkter
Korr av prognostiserad slutavräkning för
föregående år
Prognostiserad slutavräkning för innevarande år
Summa skatteintäkter

jan-aug
2019
9 315

jan-aug
2018
8 998

10

-42

10

-42

0
9 325

0
8 956

0
9 325

0
8 956

Not 5 – Generella statsbidrag och utjämning
MALMÖ STAD
Belopp i miljoner kronor
Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
Strukturbidrag
Regleringsbidrag/ -avgift
LSS-utjämning
Statsbidrag bostadsbyggande
Välfärdssatsning - fördelat efter flyktingmottagande
Fastighetsavgift
Preliminär
Prognostiserad slutavräkning för innevarande år
Korrigering av prognostiserad slutavräkning föregående
år
Summa generella statsbidrag och utjämning
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SAMMANSTÄLLDA
RÄKENSKAPER
jan-aug
jan-aug
2019
2018
3 051
2 907
469
466
7
7
159
35
-159
-140
0
0
98
124

jan-aug
2019
3 051
469
7
159
-159
0
98

jan-aug
2018
2 907
466
7
35
-140
0
124

259
51

259
0

259
51

259
0

0

42

0

42

3 935

3 700

3 935

3 700

Not 6 – Finansiella intäkter
MALMÖ STAD
jan-aug
2019
2
84
132
3
221

Belopp i miljoner kronor
Räntor likvida medel
Räntor på utlåning
Utdelning aktier koncernföretag
Övriga räntor och finansiella intäkter
Summa finansiella intäkter

jan-aug
2018
2
52
33
2
89

SAMMANSTÄLLDA
RÄKENSKAPER
jan-aug
jan-aug
2019
2018
3
0
5
4
1
0
5
19
14
23

Ränteintäkt på utlåning, 84 Mkr (51 Mkr), avser koncernbolag enligt följande:
MALMÖ STAD
jan-aug
2019
66
2
5
11

Belopp i miljoner kronor
MKB Fastighets AB
Malmö Leasing AB
Malmö Kommuns Parkerings AB
VA Syd

jan-aug
2018
33
2
5
11

Not 7 – Finansiella kostnader
MALMÖ STAD
Belopp i miljoner kronor
Räntor långfristig upplåning
Ränta pensionsskuld
Övriga finansiella kostnader
Summa finansiella kostnader

jan-aug
2019
59
62
-3

jan-aug
2018
30
39
2

118

71

SAMMANSTÄLLDA
RÄKENSKAPER
jan-aug
jan-aug
2019
2018
53
29
63
41
12
71
128

141

Not 8 – Eget kapital
MALMÖ STAD
Belopp i miljoner kronor
Övrigt eget kapital
Resultatutjämningsreserv
Årets resultat
Övriga förändringar
Summa eget kapital
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jan-aug
2019
13 269
3 227
995
0

jan-aug
2018
12 347
3 227
921
0

17 491

16 495

SAMMANSTÄLLDA
RÄKENSKAPER
jan-aug
jan-aug
2019
2018
17 986
16 931
3 227
3 227
1 271
1 046
0
0
22 484

21 204

Not 9 – Andra avsättningar
MALMÖ STAD

SAMMANSTÄLLDA
RÄKENSKAPER
jan-aug
jan-aug
2019
2018
5
8
52
53
42
78
290
300

jan-aug
2019
5
52
42
127

jan-aug
2018
8
53
78
126

Summa avsättningar

226

265

389

439

Redovisat värde vid årets början
Nya avsättningar
Ianspråktagna/återförda avsättningar
Utgående värde avsättningar

265
4
-43
226

304
101
-140
265

439
5
-55
389

486
102
-149
439

Belopp i miljoner kronor
Befarad särskild avgift, SoL/LSS
Utgifter för sanering
Bidrag till infrastruktur
Övriga avsättningar

Utgifter för sanering avser beräknade kostnader för avhjälpandet av identifierade markföroreningar i byggoch exploateringsområden på Söderkulla, SegePark, Västra Hamnen, Norra Sorgenfri och Lindängen C mfl.
Bidrag till infrastruktur avser åtgärder för att möjliggöra persontrafik på kontinentalbanan enligt
trafikupplägg Malmöringen.
I övriga avsättningar, Malmö stad, ingår bl.a. reservering med 118 Mkr till Malmö Stadshus AB i det fall det
av kommunen lämnat lån skulle bedömas som skattepliktig ersättning till bolaget. Resterande poster som
ingår i övriga avsättningar i Malmö stad innehåller reserveringar för riskkostnader i samband pågående
rättsprocesser.
Övriga avsättningar i de sammanställda räkenskaperna innehåller avsättning för lakvatten och upplag
(Sysav), avfallsavsättning samt uppskjutna skattefordringar och skatteskulder.
Not 10 – Långfristiga skulder
MALMÖ STAD
Belopp i miljoner kronor
Upptagna lån
Avgår nästa års amortering
Förutbetalda intäkter
Skuld till VA kollektivet
Summa långfristiga skulder

jan-aug
2019
12 499
0
2 012
0

jan-aug
2018
10 973
0
1 973
0

14 511

12 946

SAMMANSTÄLLDA
RÄKENSKAPER
jan-aug
jan-aug
2019
2018
14 229
12 627
-76
-53
2 030
1 992
236
252
16 419

14 818

Förutbetalda intäkter utgörs av investeringsbidrag och gatukostnadsersättning som ska periodiseras över
anläggningarnas respektive nyttjandeperiod.
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DRIFTREDOVISNING
MALMÖ STAD
Belopp i tusentals kronor

Prognostiserad
budgetavvikelse
2019

Budgeterad
nettokostnad
2019

Nettokostnad
jan-aug 2019

Nettokostnad
jan-aug 2018

-621

-25 227

-15 815

-15 762

513

-12 571

-7 046

-5 129

2 600

-12 781

-8 251

-2 952

0

0

0

-742

5 900

-30 984

-15 030

-16 551

NÄMND/VERKSAMHET
Kommunfullmäktige
Revision
Valnämnd
Förtroendenämnd*
Överförmyndarnämnd
Kommunstyrelse
Servicenämnd
Teknisk nämnd

0

-605 045

-348 495

-333 489

38 000

348 314

305 165

272 428

29 340

-839 983

-472 574

-434 646

Realisationsvinster fastigheter

110 000

0

29 217

57 770

Vinst exploateringsverksamhet

260 000

240 000

281 886

330 776

0

-40 000

-506

-2 855

Marksanering

5 000

13 286

26 164

25 367

Miljönämnd

Hamnanläggningar

0

-67 343

-44 084

-40 431

Stadsbyggnadsnämnd

0

-91 925

-58 945

-63 360

Bostadsanpassningsbidrag

500

-23 895

-15 555

-12 754

0

-1 733 175

-1 081 232

-972 757

-31 500

-4 569 784

-2 818 828

-2 584 794

0

-2 895 290

-1 862 879

-1 822 754

Kulturnämnd

2 500

-502 265

-326 747

-321 618

Fritidsnämnd

8 000

-567 881

-371 811

-347 385

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnd

-53 000

-3 082 303

-2 072 443

-1 959 860

Arbetsmarknads- och socialnämnd

-50 000

-1 667 461

-1 126 262

-1 108 869

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd
Grundskolenämnd
Förskolenämnd

Hemlöshet
Ekonomiskt bistånd
Statsbidrag flyktingar

-40 000

-451 542

-337 407

-391 470

-140 000

-897 853

-719 237

-677 890

55 000

249 000

217 165

201 056

Funktionsstödsnämnd

0

-1 935 299

-1 262 096

-1 206 778

SUMMA NÄMNDERNA

202 233

-19 202 007

-12 105 646

-11 435 452

Finansiering
Finansiering

389 000

19 399 007

13 101 024

12 422 024

SUMMA KOMMUNEN

591 233

197 000

995 378

986 572

-varav Verksamhetens nettokostnader

406 567

-19 637 028

-12 367 690

-11 686 706

63 885

13 924 537

9 325 614

8 955 830

115 900

5 800 491

3 934 670

3 700 335

4 881

109 000

102 784

17 113

0

0

0

0

591 233

197 000

995 378

986 572

-varav Skatteintäkter
-varav Generella statsbidrag o utjämning
-varav Finansiella poster
-varav Extraordinära poster
PERIODENS RESULTAT

* Förtroendenämnden upphörde som nämnd den 31 december 2018. Ansvar och medel överfördes till
Funktionsstödsnämnden och Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden. Beslut i KF 2018-09-27, §220, STK-2017-792.

63

INVESTERINGSREDOVISNING
MALMÖ STAD
Belopp i tusentals kronor
NÄMND/VERKSAMHET
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Servicenämnd
Teknisk nämnd*
Miljönämnd
Stadsbyggnadsnämnd
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd
Grundskolenämnd
Förskolenämnd
Kulturnämnd
Fritidsnämnd
Hälsa-, vård och omsorgsnämnd
Arbetsmarkands- och socialnämnd
Funktionsstödsnämnd
SUMMA NÄMNDERNA

Investeringsutgift
jan-aug 2019

Investeringsbidrag
jan-aug 2019

Nettoinvestering
jan-aug 2019

55
7 244
909 351
317 739
490
814
7 893
46 011
11 456
17 297
3 388
4 422
1 267
5 282
1 332 709

0
0
0
78 016
0
0
0
0
0
686
0
0
276
0
78 978

55
7 244
909 351
239 723
490
814
7 893
46 011
11 456
16 611
3 388
4 422
991
5 282
1 253 731

*inkl Hamnanläggningar
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UPPFÖLJNING AV BESLUT OM OBJEKTSGODKÄNNANDE
Objektsgodkännande tekniska nämnden
OBJEKTSGODKÄNNANDE - TEKNISKA NÄMNDEN
Totalkalkyl

Objekt

Beslutsdatum

Driftskonsekvenser

Utfall t.o.m.
augusti
Avvikelse
2019

Beslut

Prognos

184,0
45,0

184,0
45,0

0,0

Station Rosengård

75,0

75,0

0,0

Station Persborg

16,5

16,5

0,0

Allmän plats

47,5

47,5

0,0

Kontinentalbanan (KF 2017-03-23, KF 2017-11-22, KF 2018-05-31, KF 2011-02-17)
Station Östervärn

Beslut

Prognos

8,5

8,5

Avvikelse

37,9

Scaniabadet

KS 2012-02-01

47,9

47,9

0,0

8,4

5,3

5,7

-0,5

Allmän platsmark Malmö Live

KS 2012-05-30

43,0

40,5

2,5

38,6

5,5

6,4

-0,9

Nobeltorget

KS 2013-01-16

28,9

28,9

0,0

28,6

2,5

2,5

0,0

Lokalgator och park inom Limhamns läge

KS 2013-02-06

38,3

44,2

-5,9

38,0

0,7

1,0

-0,3

Detaljplan 5189 (Badhus i Hyllie)

KF 2013-06-18

78,4

78,4

0,0

53,6

9,3

9,3

0,0

Utbyggnad Norra Hamnen

KF 2013-08-29

260,0

258,8

1,2

128,5

16,0

16,1

-0,1

Byggande av förlängt kollektivkörfält på Stockholmsvägen etapp 3

KS 2013-09-04

30,0

30,0

0,0

1,7

1,3

1,3

0,0

Vintrie Park

KS 2013-11-06

28,8

25,9

2,9

25,9

3,4

3,0

0,4

Gyllins Trädgård samt Husie 172-123*

KS 2013-11-27

21,3

35,8

16,6

30,8

1,5

1,5

0,0
1,4

KF 2017-06-21

31,1

Gyllins Trädgård naturpark, temalekplats, entréområde

KS 2013-11-27

41,0

39,0

2,0

24,1

5,8

4,2

1,6

Kvarteret spårvägen

KF 2014-02-27

117,5

142,5

-3,5

101,6

8,6

9,0

-0,4

Kvarteret spårvägen, reviderat

KF 2017-02-23

21,5

Industrigatan

KS 2014-02-05

25,7

25,4

0,3

24,9

Cykelbana Nobelvägen

KS 2014-02-05

25,9

34,0

-3,4

37,4

KS 2018-05-30

4,7

KS 2014-04-02

35,5

Södra Vattenparken
* Projekt med en lägre entreprenadkostnad än kalkyl
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1,4

0,5

0,5

2,3

2,3

0,0

2,1

1,4

0,7

0,8

0,0

-0,2
34,6

0,9

22,8

0,8

OBJEKTSGODKÄNNANDE - TEKNISKA NÄMNDEN
Totalkalkyl

Objekt
Posthusplatsen

Beslutsdatum
KS AU 2014-06-23

Kvarteret Gäddan

Driftskonsekvenser

Utfall t.o.m.
augusti
Avvikelse
2019
-0,8
27,3

Beslut
26,5

Prognos
27,3

Beslut
2,9

Prognos
2,9

Avvikelse
0,0

KF 2014-09-25

210,0

206,3

3,7

145,2

19,2

18,7

0,5

Naturområde o lekplats Ängsövägen*

KS 2015-02-04

21,0

14,0

Park o gator skola Hyllie

KS 2015-02-04

34,3

34,0

7,0

13,6

2,1

1,6

0,5

0,3

32,3

2,7

2,6

Park, grönstråk, överfarter mm Gottorp*

KS 2015-05-27

15,2

13,0

0,1

2,2

12,8

1,2

1,1

0,1

Bärighetsombyggnad av gator

KF 2016-04-28

106,1

Vintrie 6:3 kv mark o allmän platsmark

KS 2016-04-06

39,0

106,0

0,0

106,0

7,4

7,0

0,4

39,3

-0,3

27,0

3,1

3,1

0,0

Allétorget och Sagas gränd dp 5051

KS 2016-05-04

Eftersatt underhåll och omisolering av äldre broar

KS 2016-06-01

20,6

19,0

1,6

16,4

1,8

1,7

0,1

30,3

30,3

0,0

20,7

2,1

2,1

Elinegård gång- och cykeltunnel*

0,0

KS 2016-06-01

29,6

15,6

14,0

15,5

1,8

1,1

0,7

Elinegård dp 4959*

KS 2016-08-17

35,5

27,0

8,5

26,5

3,0

2,5

0,5

Dungen dp 5361

KS 2016-08-17

29,6

29,4

0,2

15,9

2,1

1,9

0,2

Bassängen 3 Dp 5424

KF 2016-09-01

105,0

103,4

1,6

3,1

7,7

7,7

0,0

Kvarteret Cementen Dp 2302

KF 2016-09-01

106,8

119,8

0,0

68,8

7,4

8,1

-0,7

KF 2018-06-19

13,0

Lindängen centrum Dp 5404

KF 2016-09-29

112,6

Sportsbyn

KS 2016-10-05

35,5

Kvarteret Brännaren

KF 2016-10-27

133,0

Elinegård - parker och grönområden*

KS 2016-10-30

36,0

Priorn Dp 5423

KS 2017-02-01

19,3

Helelektrisk buss linje 3 & 7

KS 2017-03-29

Söder om klipporna Dp 5467
Västra Dockan

0,7
2,6

23,1

7,6

7,4

0,2

28,0

7,5

25,5

2,7

2,4

0,3

113,4

19,6

46,9

8,9

7,9

1,0

26,4

9,6

21,3

4,1

3,6

0,5

21,8

-2,5

6,2

1,3

1,5

-0,2

20,0

20,0

0,0

18,6

1,4

1,4

0,0

KF 2017-08-31

88,0

84,8

3,2

26,5

6,7

6,5

0,2

KS 2017-08-16

34,2

34,2

0,0

12,0

2,6

2,6

0,0

Sege Park

KF 2017-08-31

258,0

264,9

-6,9

54,3

17,8

18,0

-0,2

Va-anläggning till Kölnans koloniområde

KS 2017-12-06

20,0

20,0

0,0

19,9

0,1

0,1

0,0

Rosengård 130:250, Dp 5448, Södra Botildenborg

KS 2017-12-06

22,7

19,6

3,1

6,8

0,8

0,7

0,1

* Projekt med en lägre entreprenadkostnad än kalkyl
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110,0

OBJEKTSGODKÄNNANDE - TEKNISKA NÄMNDEN
Totalkalkyl

Driftskonsekvenser

Utfall t.o.m.
augusti
2019
Avvikelse
0,5
45,1

Objekt
Infrastrukturåtgårder Malmöexp linje 8 etapp 1A *

Beslutsdatum
KF 2017-12-20

Beslut
59,5

Prognos
59,0

Beslut
8,7

Prognos
8,7

Avvikelse
0,0

Skola öster om Sivåkersvägen i Hyllie, Dp 5363, projektnummer 7341

KS 2018-01-10

19,0

19,0

0,0

4,7

1,3

1,1

0,2

Kvarteret Trollhättan, Dp 5274, projektnummer 5336

KS 2018-01-10

25,6

25,7

Söderkulla - etapp 1

KS 2018-02-07

22,1

23,0

-0,1

2,1

2,3

2,3

0,0

-0,9

19,3

1,5

1,5

-0,1

Område söder om södra vattenparken, ddp 5468, projekt 7362 Solkvarteren

KS 2018-04-04

23,0

21,4

1,6

6,2

1,1

1,0

0,1

Malmö idrottsgrundskola, projnr 5826

KS 2018-06-13

Söder om spåren i Hyllie projnr 7343

KS 2018-06-13

16,0

15,7

0,3

2,2

0,4

0,4

0,0

29,5

28,7

0,8

6,6

1,7

1,7

-0,1

Va-anläggning Almåsa koloniområde
Ny ridanläggning i Husie

KS 2018-06-13

40,0

40,0

0,0

1,1

0,2

0,2

0,0

KF 2018-06-19

59,0

59,0

0,0

9,1

5,4

5,4

0,0

Abborren, Hamnen 21:147 mfl

KS 2018-06-13

26,9

26,8

0,1

2,7

1,8

1,6

0,2

Varvshallarna Dp 5175

KF 2018-09-27

142,0

142,0

0,0

5,1

11,7

11,7

0,0

Södra delen av esplanaden m.m. i Västra Hamnen

KF 2018-10-25

66,2

66,2

0,0

11,0

5,3

5,3

0,0

Färdigställande av gator vid Hyllie allé

KF 2018-11-22

65,8

65,8

0,0

7,7

5,5

5,5

0,0

Område sydväst om Lockarps trafikplats, Dp 5466

KS 2018-11-07

25,0

22,9

2,1

10,4

0,4

0,3

0,1

Investering i parkeringsautomater

KS 2019-01-16

25,3

25,3

0,0

0,0

1,3

1,3

0,0

Elinegård, färdigställande av gator och park projektnummer 8704

KF 2019-02-28

67,0

67,0

0,0

7,6

6,0

6,0

0,0

Beläggningsinvestering 2019

KF 2019-02-28

55,6

55,6

0,0

18,8

3,5

3,5

0,0

Övägen och Strandgatan

KS 2019-06-11

37,9

37,9

0,0

3,7

2,2

2,2

0,0

Mölledalsskola 1, projnr 5324

KS 2019-06-11

18,6

18,6

0,0

4,3

1,1

1,1

0,0

Färdigställande av gator, Limhamns läge, kv Cementen, nordvästra delen

KS 2019-06-11

23,4

23,4

0,0

0,3

1,8

1,8

0,0

Allmän platsmark dp 5475, Triton 7

KS 2019-08-14

19,4

19,4

0,0

0,1

1,1

1,1

0,0

EKONOMISKT AVSLUTADE OBJEKT UNDER 2019
Hyllie vattenpark
Slussplan

KS 2013-11-27
KS 2013-11-06

27,9
16,6

28,8
17,3

-0,9
-0,7

28,8
17,3

3,2
2,0

2,6
1,5

0,6
0,5

* Projekt med en lägre entreprenadkostnad än kalkyl
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Kommentarer till tekniska nämndens objektsgodkännande
Kontinentalbanan

Beslutad ram för kontinentalbanan uppgår totalt till 184 Mkr, enligt fyra olika beslut i Kommunfullmäktige. Objektsgodkännande för bidrag till statlig
infrastruktur avseende de tre stationerna uppgår till 136,5 Mkr och investeringsutgifter avseende allmän platsmark kring stationerna uppgår till 47,5 Mkr.
Bidrag till statlig infrastruktur avseende Östervärn etapp 2 redovisades i sin helhet som en kostnad i resultaträkningen år 2017, 30 Mkr. Gällande övriga
bidrag till statlig infrastruktur har avsättningar gjorts i takt med att besluten fattats. Det innebär att resterande 106,5 Mkr löses upp under 25 år, vilket
därmed genererar årliga kostnader i resultaträkningen. Utfallet lämnas tomt för stationerna i tabellen ovan, då dessa utgifter skiljer sig från övriga
objektsgodkännanden i form av redan gjorda avsättningar/resultatföringar.
Lokalgator och park inom Limhamns läge

Ökade utgifter för färdigställande av lokalgator och park inom Limhamnsläge beroende på marknadsläget samt att exploateringstiden har varit utsträckt
och att färdigställandet gjorts etappvis på grund av utvecklingen av området.
Kvarteret Gäddan

Kostnad för förvärv av allmän plats blev lägre än kalkyl.
Kvarteret Brännaren

Projektområdet har reglerats under projekttiden därav en lägre prognos än kalkyl i objektsgodkännandet.
Södra Botildenborg

Grovterassering görs av byggaktör, var upptaget till 5,4 mnkr i kalkyl. Beräknas ge lägre projektkostnad.
Cykelbana Nobelvägen

På grund av tillägg och ändringar har entreprenadkostnaden blivit dyrare än kalkylerat
Priorn DP 5423

På grund av eventuella oförutsedda kostnader överstiger prognosen kalkylen
Sportsbyn

Viss del av utgifterna kommer att belasta nytt projekt inom kategorin storstadspaketet.
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Objektsgodkännande servicenämnden
OBJEKTSGODKÄNNANDE - SERVICENÄMNDEN
Totalkalkyl
Utfall t.o.m.
augusti
2019
Avvikelse
53,7
-7,0

Objekt
Rörsjöns nya förskola**

Beslutsdatum
KS 2015-02-04

Beslut
49,0

Prognos
56,0

Skola kv Cementen*

KF 2016-04-28

167,0

142,0

25,0

132,0

Ny Grundskola Excellensen 2**

KF 2016-09-01

216,0

237,0

-21,0

236,7

Bojen, Tankloket *

KF 2016-09-01

60,0

55,0

5,0

49,2

Jägersro brandstation**

KS 2016-11-02

20,0

22,5

-2,5

20,3

Förskola Traktorn

KF 2016-12-20

57,0

57,0

0,0

2,7

Sporthall Excellensen 4**

KF 2016-12-20

102,0

115,0

-13,0

113,2

Grundskola inom kvarteret Elinelund 1

KF 2016-12-20

234,0

234,0

0,0

215,1

Förskola Tröskan**

KF 2016-12-20

56,0

61,6

-5,6

44,7

Rörsjöskolan Ny- och tillbyggnad**

KF 2017-03-23

59,0

64,9

-5,9

60,5

Förskola Husie 172:123

KF 2017-05-24

92,0

92,0

0,0

77,5

Grundskola Husie 172:123

KF 2017-05-25

219,0

219,0

0,0

198,2

Förskola Husie 172:256

KF 2017-06-21

69,0

69,0

0,0

7,9

63,0

0,0

19,3

Hyllie brandstation

KS 2017-05-31

45,0

KF 2018-12-20

18,0

Om-, till- och nybyggnation inom Djupadalsskolan

KF 2017-08-31

139,0

139,0

0,0

14,6

Ombyggnation byggn X, Heleneholm 4**

KS 2017-10-25

28,4

0,0

28,4

0,0

89,0

-5,0

88,8

Bostadsmoduler Kirseberg 14:93**

KS 2017-12-06

44,0

KF 2018-09-27

40,0

Grundskola och förskola i Västra Varvsstaden

KF 2017-12-20

281,0

281,0

0,0

134,6

Konsthögskolan till grundskola, Folkskolan 1**

KF 2018-03-01

103,5

108,0

-4,5

94,3

Nya Högaholmsskolan, Folkvisan 3

KF 2018-03-01

220,5

220,5

0,0

9,9

Ombyggnation av byggnad F och L inom Heleneholm 4

KF 2018-03-07

33,2

33,2

0,0

22,8

Betongplatta (ispist) på Malmö isstadion

KF 2018-03-07

25,0

25,0

0,0

24,1

*Projekt med en lägre entreprenadkostnad än kalkyl till följd av gynnsam upphandling
**Pågående projekt med kommentar nedan
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OBJEKTSGODKÄNNANDE - SERVICENÄMNDEN
Totalkalkyl
Utfall t.o.m.
augusti
2019
Avvikelse
0,0
89,4

Objekt
Rivning Annebergsskolan och uppförande av ny skola

Beslutsdatum
KF 2018-04-26

Beslut
205,0

Prognos
205,0

Ombyggnation byggnad E Dekanen 1

KS 2018-04-04

17,0

17,0

0,0

Nybyggnation av Bolmörtens LSS-boende, Bolmörten 9

KS 2018-05-02

38,5

38,5

0,0

32,8

Nybyggnation av Rönneholms förskola, Rönneholm 3 STK

KF 2018-06-19

127,0

127,0

0,0

27,5

Byte av belysning på Kirsebergsskolan

KS 2018-05-30

22,0

22,0

0,0

3,1

Renovering av Borgarskolan Excellensen 2 och 4**

KF 2018-06-19

92,0

101,0

-9,0

94,2

Byte av scenteknik Malmö Opera

KS 2018-08-15

21,0

21,0

0,0

15,4

Wowra LSS Sallerup

KS 2018-08-15

28,0

28,0

0,0

3,4

Ellstorps förskola, Balders Hage 1

KF 2018-08-30

74,0

74,0

0,0

10,9

Renovering av Lokstallet, kvarteret Cementen

KS 2018-09-05

27,0

27,0

0,0

2,2

Österportskolan, Fliten 5, Ventilation och annan teknisk utrustning

KF 2018-10-25

75,5

75,5

0,0

6,5

Ombyggnation av Teknikens och sjöfartens hus, Turbinen 4**

KS 2018-11-07

16,0

17,5

-1,5

15,6

Om-, till- och nybyggnation av Slottsstadens skola

KF 2019-01-31

265,0

265,0

0,0

10,8

Renovering av Monbijouskolan, Monbijou 15

KF 2019-03-21

76,0

76,0

0,0

4,7

Malmö Idrottsgrundskola, Innerstaden 9:173

KF 2019-03-21

330,0

330,0

0,0

30,3

Ombyggnation av Augustenborgsskolan, Sofiedal 3

KS 2019-03-06

17,3

17,3

0,0

5,4

Nybyggnation av Toarp LSS-boende, Toarp6:2

KS 2019-05-08

43,0

43,0

0,0

3,6

Ombyggnation av Wisdome, Tekniska museet

KS 2019-08-14

19,5

19,5

0,0

0

Tingdammsskolan
Bergaskolan ventilationsåtgärder

KF 2016-04-28
KF 2017-03-23

185,0
89,0

162,0
66,0

23,0
23,0

162,0
66,0

Gymnastikhall Hermodsdalsskolan

KS 2017-12-06

49,3

63,0

-13,7

63,0

Ventilationsåtgärder Fridhemsskolan

KF 2017-08-31

60,0

36,0

24,0

36,0

Kv Garaget 1 Celsiusgatan

KF 2017-02-23

77,0

86,0

-9,0

86,0

16,3

EKONOMISKT AVSLUTADE OBJEKT UNDER 2019

*Projekt med en lägre entreprenadkostnad än kalkyl till följd av gynnsam upphandling
**Pågående projekt med kommentar nedan
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Kommentarer till servicenämndens objektsgodkännande för pågående projekt
Rörsjöns nya förskola

Projektet färdigställdes i augusti 2017. Under våren 2019 gjordes sista etappen avseende utemiljön. Upphandlad entreprenad var högre än budget men
inrymdes inom objektsgodkännandets osäkerhetsfaktor ± 10%. Total projektkostnad bedöms dock till 56 mnkr pga. tillkomna ändringsarbeten i sista
etappen. Det innebär att projektets slutkostnad överskrider vad som beslutats om i objektsgodkännandet med 2,1 mnkr.
Ny Grundskola Excellensen 2 och Sporthall Excellensen 4

Skolan färdigställdes i juni 2018 och sporthallen färdigställdes i slutet av januari 2019. Båda projekten handlades upp som en totalentreprenad i
samverkan; det innebär att beställaren och entreprenören under projekterings- och kalkylfasen gemensamt tar fram en riktkostnad, vilken sedan ligger
till grund för utförandefasen. Riktkostnaden är att betrakta som en budgetkostnad med ett ”tak”, vilket dock kan höjas inom ramen för i kontraktet
vedertaget incitament.
Riktkostnad för sporthall har höjts och inryms inom objektsgodkännande som är 117 mnkr inklusive osäkerhetsfaktorn ± 15%.
Vad gäller riktkostnaden för Fågelbackskolan (namnet på den nya grundskolan) har den höjts över objektsgodkännande med 6 mnkr. Avvikelse avser
bland annat fönsterbyte på befintlig byggnad D på Malmö Borgarskola. Anledning var att Fågelbackskolan är en grundskola och deras behov/krav på
skolgård tog hela ytan i anspråk på det som tidigare var Malmö Borgarskolas skolgård. Detta medförde en ljudproblematik som drabbar Malmö
Borgarskolas lektionssalar i hus D.
Jägersro brandstation

Projektet färdigställdes i augusti 2019. Den prognosticerade avvikelsen om 0,5 mnkr utöver objektsgodkännande beror på ändrade förutsättningar under
projektets genomförande.
Förskola Tröskan

Avvikelsen inryms inom objektsgodkännandets osäkerhetsfaktor ± 10%. Projektet kan bli dyrare än budget, max 3,4 mnkr, p.g.a. att nybyggnation av
Traktorns förskola, som skulle byggas samtidigt, inte har beviljats bygglov. Det blev därför en separat upphandling för båda förskolorna istället för en
gemensam. Även en generell ökning av entreprenadspriset utifrån när ursprunglig kalkyl gjordes har bidragit till den eventuella kostnadsökningen och
servicenämnden är informerad.
Rörsjöskolan ny- och tillbyggnad

Projektet färdigställdes maj 2019. Prognosen är högre än budget, inryms inom objektsgodkännandets osäkerhetsfaktor ± 10%.
Ombyggnation byggn X, Heleneholm 4

Objektsgodkännande kommer att återtas under hösten 2019.
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Bostadsmoduler Kirseberg 14:93

Nybyggnation av bostadsmoduler i två etapper. Första etapp färdigställdes maj 2018 och etapp två färdigställdes i mars 2019. Fördyrning av projekt
avser utökad markhantering och tekniskt anpassningsarbete mellan etapperna. Moduler har byggts i två våningar. Avvikelsen inryms inom
objektsgodkännandets osäkerhetsfaktor ± 10%.
Konsthögskolan till grundskola, Folkskolan 1

Projektet färdigställdes juli 2019. Avvikelsen avser saneringsbehov i byggnaden, inryms inom objektsgodkännandets osäkerhetsfaktor ± 10%.
Renovering av Borgarskolan Excellensen 2 och 4

Projektet färdigställdes i augusti 2019. Prognosen är högre än budget men inryms inom objektsgodkännandets osäkerhetsfaktor ± 10%.
Ombyggnation av Teknikens och sjöfartens hus, Turbinen 4

Projektet färdigställdes juli 2019. Avvikelsen inryms inom objektsgodkännandets osäkerhetsfaktor ± 10%.
Kommentarer till servicenämndens objektsgodkännande för ekonomiskt avslutade projekt
Tingdammsskolan

Lägre kostnad än budget till följd av gynnsam upphandling.
Bergaskolan ventilationsåtgärder

Lägre kostnad än budget till följd av gynnsam upphandling.
Ventilationsåtgärder Fridhemsskola

Lägre kostnad än budget till följd av gynnsam upphandling.
Gymnastikhall Hermodalsskolan

Projektet färdigställdes kring årsskiftet 2018/19. Kostnaderna blev dyrare än det beviljade objektsgodkännandet. Vid upphandlingen var anbuden
relativt höga och trolig orsak till detta var för projektets storlek, kort byggtid samt rådande högkonjunktur vilket innebar svårigheter för entreprenörerna
att erhålla erforderliga stomsystem inom föreskriven tidplan. Projektets ÄTA-kostnader (ändring och tilläggsarbeten) har löpande blivit anmälda under
entreprenadtiden. Den totala slutkostnaden har varit svår att prognosticera då samtliga ÄTA-underlag inte ej var kompletta förrän i slutet av
entreprenaden.
Kv Garaget 1 Celsiusgatan

Kostnaderna för ombyggnation till konsthögskola har behövt höjas till följd av att grundmurar och valvbågar var i betydligt sämre skick än förväntat.
Höjningen inryms inom objektsgodkännandets osäkerhetsfaktor ± 15%. Entreprenaden färdigställdes i augusti 2018.
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Sammanfattning av träffbilden
Med utgångspunkt i de mål som nämnder och bolag har formulerat för 2019 redovisas nedan en
analys av den samlade träffbilden i förhållande till kommunfullmäktigemålen. Fokus för analysen
är hur väl nämndernas och bolagens mål överensstämmer med kommunfullmäktigemålen. Med undantag
för En ung global stad (där träffbilden anses svår att bedöma) är träffbilden relativt god eller god för samtliga
kommunfullmäktigemål. Nämndernas/bolagens målformuleringar bedöms således sammantaget bidra till
att svara mot respektive kommunfullmäktigemål, vilket ger förutsättningar för måluppfyllelse om samtliga
nämnder och bolag klarar de målsättningar de satt upp för 2019.
Några av de utvecklingsområden som bedöms vara särskilt viktiga för arbetet framåt är:
•

Liksom förra året framkommer ett större fokus på insatser inom arbetsmarknadsområdet än inom
näringslivsområdet och med tanke på behovet av ökad sysselsättning/minskad arbetslöshet för
Malmöborna krävs en bättre balans mellan kommunfullmäktiges kärnområden inom målområdet
som berör arbete och näringsliv. En obalans kan dock ha att göra med att fler nämnders
ansvarsområden berör arbetsmarknaden än näringslivsområdet.

•

Inom En stad för barn och unga, har skolnämnderna en viktig roll för att alla barn och unga i Malmö
ska ha tillgång till en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Personalens kompetens i mötet med
barnen anges av flera nämnder som en förutsättning och tillgången till personal med rätt
kompetens är den största utmaningen i det fortsatta arbetet.

•

En av utmaningarna avseende kommunfullmäktigemålet En öppen stad är att målområdet är av
horisontell karaktär och bör genomsyra samtliga nämnders och bolags verksamheter. Ett fortsatt
arbete för att integrera tvärsektoriella frågor i ordinarie processer och strukturer är därför av
betydelse. Detta framgår också i beslutet om den förändrade modellen för styrning, ledning och
utveckling med mål (STK-2019-94).

•

Myndighetsutövning innebär ofta att avvägande måste göras mellan olika intressen. Inom En jämlik
stad lyfts vikten av utbildning, information och dialog förvaltningar emellan för att minska risken
för mål- och intressekonflikter.

•

När det gäller kommunfullmäktigemålet inom En trygg stad tolkar nämnderna/bolagen begreppen
på olika sätt utifrån sina respektive uppdrag. Begreppen “trygghet” och “säkerhet” är nära
förknippade med varandra och det kan vara svårt att särskilja dem. Dessutom är trygghet en känsla
hos varje individ kopplat till tid och plats. Framgångsfaktorer för en positiv utveckling inom ramen
för målet omfattar främst samverkan, utbildning, beteendepåverkan och åtgärder i den fysiska
miljön.

•

För att alla Malmöbor ska ges förutsättningar för att delta i fritids- och kulturlivet behöver
likvärdighet i utbud och geografisk spridning säkerställas. Ett sådant fokus syns tydligt inom en En
aktiv och kreativ stad och arbetet behöver fortsätta även framåt.

•

Den fysiska planeringen är en central process för att skapa en hållbar, attraktiv och tillgänglig stad.
Inom En ekologiskt hållbar stad framgår tydligt att flertalet av stadens nämnder bidrar till
planeringsprocessen genom att föra fram sina verksamheters perspektiv och sina målgruppers
behov. Det visar på behovet av ett fortsatt arbete för att stärka samverkan mellan stadens nämnder
och bolag för att fler perspektiv och behov ska vägas in i den fysiska planeringsprocessen.

•

Inom En stad med bra arbetsvillkor är kompetensförsörjningen fortsatt den största utmaningen,
särskilt inom skolnämnderna. Där finns också en risk för målkonflikt mellan grundskolenämnden
och förskolenämnden utifrån båda nämnders behov av att rekrytera förskollärare.
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En ung, global och modern stad
Kommunfullmäktigemål: Malmöborna ska kunna känna sig stolta över sin unga, globala och moderna stad
där frågor om jämlikhet, jämställdhet, antidiskriminering, miljö och delaktighet står högt på dagordningen.

Nämnds/bolagsmålens träffbild i förhållande till kommunfullmäktigemålet
Alla nämnders/bolags mål har koppling till kommunfullmäktigemålet ”en ung, global och modern stad”
och tillsammans fångar nämnderna och bolagen i princip in alla delar av kommunfullmäktigemålet. Men
målet innehåller flera olika perspektiv, däribland delaktighet, jämställdhet, jämlikhet, antidiskriminering och miljö
och på grund av målets bredd är det svårt att uttala sig om träffbilden. Det finns en risk att bredden av
perspektiv bidrar till att den utveckling som skulle kunna följa av det unika med målet riskerar att utebli.
Vissa nämnder och bolag förklarar i större utsträckning än andra hur deras mål bidrar till
kommunfullmäktigemålet. Exempelvis lyfter överförmyndarnämnden att de genom sitt mål bidrar till ökad
delaktighet och att de bidrar till kommunfullmäktigemålet genom digitalisering. De delar av
kommunfullmäktigemålet som handlar om antidiskriminering och jämställdhet omnämns inte i
målformuleringarna vilket sannolikt kan bero på att målet En öppen stad omfattar dessa perspektiv.
Eftersom målet innehåller många delar finns det ett behov av att nämnderna/bolagen förklarar hur de
tolkar målet och hur de utifrån den tolkningen kan bidra till måluppfyllelse. Generellt sett är det svårt att
uttala sig om nämndernas och bolagens ambitionsnivå eftersom det förutsätter större insikt i var och en av
deras förutsättningar, kapacitet och utgångsläge.
Samverkan, synergier och målkonflikter
Ett flertal nämnder har delaktighet och inflytande högt på sina agendor, vilket kan få en förstärkande effekt
på den samlade förflyttningen för målområdet. Ett redskap för ökad delaktighet, som flera av
nämnderna/bolagen lyfter, är fortsatt digitalisering av tjänster. Digitaliseringen väntas bidra till bättre
service till nämndernas och bolagens målgrupper, men medan många Malmöbor upplever en känsla av
ökad delaktighet finns det grupper i samhället som inte har tillgång till internet och riskerar att hamna i
utanförskap. Denna målkonflikt behöver hanteras för att kommunen ska fortsätta vara tillgänglig för alla
Malmöbor.
Flera nämnder betonar vikten av samverkan för att nå måluppfyllelse. Exempelvis har hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden beskrivit ett strukturerat arbete med kunskapsallianser. Förskolenämnden skriver att
samverkan och samarbete med övriga nämnder är grundläggande för måluppfyllelsen och genom nära
samverkan med grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden skapas förutsättningar
för barnens väg genom utbildningssystemet. Ytterligare ett gott exempel på samverkan är det som
kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen gör inom ramen för undersökningen Ung livsstil.
Undersökningen syftar till att ta reda på mer om barn och ungas fritids- och kulturvanor, som i nästa steg
blir ett underlag för hur nämnderna utformar sina verksamheter. Utifrån nämndernas och bolagens
rapportering verkar det dock finnas anledning att (där det är ändamålsenligt) förstärka samverkan vid
framtagande av mål. Samverkan sker idag främst efter att målen är satta.
Förändringar och åtgärder sedan föregående år
Generellt sett ses en positiv utveckling hos flera nämnder och bolag i hur de beskriver att deras mål
kommer att bidra till kommunfullmäktigemålet. Fortsatt har flertalet nämnder satt mål om ökad delaktighet
men utifrån rapporteringen tycks också delaktighetsarbetet i sig ha utvecklats. Ett exempel på det är
stadsbyggnadsnämnden som utsett en delaktighetsledare med uppgift att utveckla förvaltningens
delaktighetsarbete. Den samlade bilden är att nämnderna har ambitiösa mål och stadens nämnder/styrelser
lyckas utifrån detta väl i att sätta frågor om jämlikhet, jämställdhet, antidiskriminering, miljö och delaktighet
högt på dagordningen. I ett fortsatt arbete behövs analyser av hur väl kommunen lyckas öka jämlikheten,
jämställdheten etc genom dessa målsättningar.
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En stad för näringsliv och arbete
Kommunfullmäktigemål: Malmöborna ska ha tillgång till en växande arbetsmarknad och ges förutsättningar
för självförsörjning

Nämnds/bolagsmålens träffbild i förhållande till kommunfullmäktigemålet
Träffbilden är i stort sätt oförändrad från föregående period utan högre ambitionsnivå men fortsatt relativt
god. Liksom förra året framkommer ett större fokus på insatser inom arbetsmarknadsområdet än inom
näringslivsområdet, vilket kan anses vara en utmaning med tanke på frågornas nära relation.
Samverkan, synergier och målkonflikter
Samverkan mellan förvaltningar, bolag, regionala aktörer, näringslivet och civilsamhället anses av stadens
nämnder och bolag vara en viktig förutsättning för uppfyllelse av kommunfullmäktigemålet. Större
synergieffekter skulle kunna uppnås om flera förvaltningar och bolag tog fram gemensamma mål angående
exempelvis sociala villkor vid upphandlingar. Malmö stads nämnder och bolag har fått i uppdrag att
implementera de globala målen i sin verksamhet. Det är få nämnder och bolag som har kopplat sina
åtaganden inom kommunfullmäktigemålet till de globala målen. Implementeringen av Agenda 2030 kan
dock ske på fler sätt.
Förändringar och åtgärder sedan föregående år
När det gäller nämndernas och bolagens mål, indikatorer och målvärden är bedömningen att
ambitionsnivån i flesta fall är densamma som föregående år.

En stad för barn och unga
Kommunfullmäktigemål: Malmös barn och unga ska få det stöd och den utbildning de behöver för att växa
upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla potential.

Nämnds/bolagsmålens träffbild i förhållande till kommunfullmäktigemålet
Träffbilden för kommunfullmäktigemålet är god. Målet omfattar nämndernas kompensatoriska uppdrag
vilket i sig innebär olika utmaningar utifrån varje nämnds eller bolags verksamhetsområde.
Arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar för att tillhandahålla förebyggande och uppsökande insatser
för barn och unga för att förhindra att barn och ungdomar far illa. Arbetet sker i samverkan med andra
förvaltningar. För måluppfyllelsen av kommunfullmäktigemålet har skolnämnderna en viktig roll för att alla
barn och unga i Malmö ska ha tillgång till en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Personalens kompetens i
mötet med barnen anges av flera nämnder som en förutsättning för måluppfyllelse vilket är en utmaning då
flera yrkesgrupper är nationella bristyrken, exempelvis förskollärare och lärare. Tillgången till personal med
rätt kompetens är den största utmaningen i det fortsatta arbetet.
Samverkan, synergier och målkonflikter
De flesta nämnder och bolag anger att det inte finns målkonflikter utan istället nämns ett flertal
synergieffekter som uppstår främst genom dialog och samverkan. Kulturnämnden och fritidsnämnden
arbetar med nya arbetssätt och dialogformer för att därigenom bättre förstå barn och ungas behov i Malmö.
Det finns dock utmaningar utifrån varje nämnds verksamhetsområde och miljönämnden menar även att en
målkonflikt kan uppstå i de fall miljönämnden fattar myndighetsbeslut i samband med
anmälningsprocessen av skola/förskola, i de fall lokalisering bedöms vara olämplig. Detta kan försena
byggstarten.
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Förändringar och åtgärder sedan föregående år
Övergripande är målen desamma som föregående år och ska betraktas som långsiktiga. Inga påtagliga
förändringar har skett förutom att några nämnders tidigare åtaganden har omarbetats till målindikatorer för
att underlätta måluppföljningen. Flertalet nämnder rapporterar att de stärker styr- och ledningssystemet,
bland annat utifrån barnkonventionen, för att förbättra förutsättningarna för personalens möjligheter att
arbeta efter de krav lagstiftning och nationella styrdokument kräver.

En öppen stad
Kommunfullmäktigemål: Malmö ska vara en öppen, jämställd och inkluderande stad, fri från diskriminering,
där alla ges lika rättigheter och möjligheter och där mångfalden är en tillgång.

Nämnds/bolagsmålens träffbild i förhållande till kommunfullmäktigemålet
Nämnderna har antagit något färre mål 2019 jämfört med tidigare år. Bedömningen är att detta inte skett på
bekostnad av en lägre ambitionsnivå. Snarare har målen förtydligats något och i högre grad anpassats till
nämndernas/bolagens ordinarie verksamheter. Några undantag finns dock och vissa av de nämnder/bolag
som valt att inte anta några nämndsmål för 2019 har inte beskrivit anledningen till detta. Träffbilden för
målet bedöms vara god.
Något som nämnts i samband med tidigare års redovisningar är att en av utmaningarna avseende
kommunfullmäktigemålet En öppen stad är att målområdet är av horisontell karaktär och bör, för att staden
ska kunna tala om god måluppfyllelse, genomsyra samtliga nämnders och bolags verksamheter.
Perspektiven kan även bidra till att andra kommunfullmäktigemål uppnås. Det finns till exempel anledning
till att perspektiven jämställdhet och antidiskriminering synliggörs i analysen av och i arbetet med
kommunfullmäktigemålet En trygg stad.
Det framgår inte tydligt hur/om nämnderna samverkar för att förstärka måluppfyllelsen och nämnderna
rapporterar inte om några synergier eller målkonflikter.

En jämlik stad
Kommunfullmäktigemål: Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska bemötas med respekt och ges
förutsättningar för en meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag och i samhället

Nämnds/bolagsmålens träffbild i förhållande till kommunfullmäktigemålet
Träffbilden för kommunfullmäktigemålet är god och har förbättrats något i jämförelse med föregående år.
Ett ökat antal nämnder och bolag väljer att minska antalet nämndsmål till förmån för fullmäktigemålet.
Nämnderna och bolagen har realistiska ambitioner med direkt koppling till målområdet och benämner
stadens utmaningar på ett relevant sätt. Hälsa-, vård och omsorgsnämnden har knutit nämndsmålen till
Agenda 2030-arbetet, genom att ange aktuella globala mål och delmål.
Samverkan, synergier och målkonflikter
Nämnderna och bolagen anger att det inte finns målkonflikter utan istället nämns ett flertal synergieffekter
som uppstår främst genom dialog och samverkan. Det finns dock utmaningar utifrån varje nämnds
verksamhetsområde, myndighetsutövningen innebär ofta att avvägande måste göras mellan olika intressen,
exempelvis i stadsbyggnadsprocessen eller i biståndshandläggningen, som kan stå i konflikt med delaktighet
och inflytande. Utbildning, information och dialog med berörda förvaltningar är ett sätt att minska risken
för mål- och intressekonflikter.
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Förändringar och åtgärder sedan föregående år
Målområdets omfattning medger inga större förändringar sedan föregående år utan ska ses långsiktigt. Vissa
förändringar har gjorts i syfte att få en starkare träffbild mot fullmäktigemålet och för att kunna mäta
effekterna av de åtaganden som beslutats.

En trygg stad
Kommunfullmäktigemål: I Malmö ska alla känna sig trygga och vara säkra såväl i hemmet som i stadens
offentliga rum.

Detta kommunfullmäktigemål är visionärt och omfattar alla målgrupper för stadens nämnder och bolag
eftersom det gäller oavsett var man befinner sig i staden (hemmet, utomhus, lokaler etc). För att vägleda
nämnder och bolag beskriver kommunfullmäktige att upplevd trygghet och faktisk säkerhet ytterst handlar om den
enskildes tillit, sociala förankring och delaktighet. Utifrån detta lyfter kommunfullmäktige dessutom ett antal
särskilda utmaningar och prioriterade områden, nämligen: ungdomar i riskzonen, organiserad brottslighet,
kvinnofrid och våld i nära relationer, hatbrott, drogförebyggande insatser och säkerhet i trafiken och i den offentliga miljön.
Utöver konstaterandet om tillit, förankring och delaktighet, och de uttalade prioriteringarna ovan, kopplas
även till kommunfullmäktigemålet ett antal ”inriktningar” för 2019. Där nämns bland annat investeringar i
den fysiska miljön, stärkt tillsyn mot verksamheter med kopplingar till kriminalitet,” metoden” Business
Improvment Districts (BID) samt styrmodellen Communities That Care (CTC).
Bedömningen är att träffbilden är relativt god och generellt sett tar nämnder och bolag utgångspunkt i sina
respektive verksamheter. Samtidigt håller nämndsmålen i flera fall en hög abstraktionsnivå och i vissa fall
saknas en tydlig koppling till kommunfullmäktigemålet. Nämndsmålen handlar främst om
brukares/elevers/barns upplevda trygghet inom verksamheterna (tex eleverna ska känna sig trygga i skolan).
Vissa nämnder har en tydlig koppling till nyckelbegreppen i kommunfullmäktigemålet. Detta gäller
exempelvis arbetsmarknads- och socialnämnden, som genom sitt mål ”aktivt ska medverka till att skapa trygghet
i hemmet och i det offentliga rummet”. Utöver detta förekommer nyckelbegreppen som återfinns i
kommunfullmäktiges formuleringar inte i nämndernas mål i särskilt stor omfattning– till exempel ungdomar
i riskzonen, organiserad brottslighet, kvinnofrid, hatbrott, drogförebyggande insatser och säkerhet i trafiken
och i den offentliga miljön.
Kommunfullmäktigemålet är brett och omfattar alla målgrupper för stadens nämnder och bolag. Trots
detta finns det nämnder och bolag som inte har formulerat mål och inte heller beskrivit varför de valt att
inte sätta mål. Slutligen är det viktigt att poängtera att begreppen “trygghet” och “säkerhet” är nära
förknippade med varandra och det kan vara svårt att särskilja dem. Dessutom är trygghet en känsla hos
varje individ kopplat till tid och plats, vilket kan bidra till att nämnder och bolag tolkar målet på olika sätt
utifrån sina respektive uppdrag. Framgångsfaktorer för en positiv utveckling inom En trygg stad omfattar
främst samverkan, utbildning, beteendepåverkan och åtgärder i den fysiska miljön.

En aktiv och kreativ stad
Kommunfullmäktigemål: I Malmö ska alla kunna utvecklas och stärkas med hjälp av en meningsfull fritid och
kultur.

Nämnds/bolagsmålens träffbild i förhållande till kommunfullmäktigemålet
Målet handlar främst om att skapa ett meningsfullt fritids- och kulturliv för alla Malmöbor, vilket innebär
att nämnder och bolag sammantaget behöver säkerställa ett utbud som når alla målgrupper och med bra
geografisk spridning. Träffbilden för målet bedöms vara relativt god.
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Arbetsmarknads- och socialnämnden, Grundskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
omfattar verksamheter som redan gör mycket för att bidra till malmöbornas fritids- och kulturliv.
Bedömningen är därför att de med fördel skulle kunna göra en tydligare beskrivning av hur de bidrar till att
nämndernas målgrupper utvecklas och stärks med hjälp av meningsfullt fritids- och kulturliv.
Bedömningen är att samtliga nämnder som når ut till stora målgrupper i syfte att utveckla och stärka dem
(särskilt socialnämnderna och skolnämnderna) med fördel kan samverka i större utsträckning med de
nämnder och bolag som arbetar med utbud inom kultur och fritid (främst kulturnämnden, fritidsnämnden
och tekniska nämnden, Malmö Stadsteater och Malmö Live) i både framtagande av mål och
genomföranden av åtaganden.
En meningsfull fritid och deltagande i kulturlivet kan också bidra till måluppfyllelse på andra områden,
särskilt En stad för barn och unga, En öppen stad, En jämlik stad och En trygg stad. Måluppfyllelse inom dessa
målområden ger omvänt förutsättningar för en positiv utveckling inom En aktiv och kreativ stad. Tryggheten i
det offentliga rummet (En trygg stad) är till exempel centralt för att malmöborna ska kunna ta del av eller
delta i ett meningsfullt fritid- och kulturliv. Likväl som ett ökat kultur- och fritidsliv bidrar till ökad trygghet
i staden.
Samverkan, synergier och målkonflikter
Nämnderna har inte i så stor utsträckning identifierat eller rapporterat målkonflikter. Några nämnder
redogör dock för tänkbara konflikter, exempelvis stadsbyggnadsnämnden, servicenämnden och tekniska
nämnden när det gäller exempelvis efterfrågan på ytor för fritid och kulturaktiviteter samtidigt som det
finns ett behov av ytor för bostadsbyggande. Inom målområdet vore det även önskvärt med tydligare (och
fler) kopplingar till kulturstrategin och tillhörande handlingsplan.
Förändringar och åtgärder sedan föregående år
Några nämnder och bolag har gjort justeringar i nämndsbudget 2019. Det handlar bland annat om
förändringar vad avser antalet mål och justering av indikatorer och åtaganden. Kulturnämnden har till
exempel utökat antalet nämndsmål i 2019 års budget och de nya nämndsmålen är inriktade på
infrastrukturen för Malmös kulturutövare, respektive kulturarven i staden. Avsaknaden av indikatorer och
tillräcklig beskrivning av nämndsmålen resulterar dock i en något bristfällig logik. För några nämnder och
bolag som valt att inte sätta mål saknas en beskrivning av anledningen till detta.

En ekologiskt hållbar stad
Inom detta målområde finns två kommunfullmäktigemål. Det första fokuserar på att skapa en hållbar
stadsstruktur för en växande befolkning, medan det andra uttrycker ambitionen om en hälsofrämjande och
klimatsmart stad där det är enkelt att göra hållbara val.
Kommunfullmäktigemål: Malmö stad ska skapa en hållbar stadsstruktur för en växande befolkning och
fortsätta utvecklas som en attraktiv och tillgänglig stad.

På ett övergripande plan bedöms träffbilden vara god eftersom nämnderna och bolagen antagit mål inom
områden som är viktiga för att uppnå kommunfullmäktigemålet; såsom bostadsförsörjning, minskad
negativ miljöpåverkan och att utveckla bra verksamhetsmiljöer. Det är generellt sett svårt att bedöma
ambitionsnivån i målsättningarna hos flera nämnder och bolag eftersom målvärdena inte tydliggör vilken
utveckling man vill åstadkomma i relation till nuläget.
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Fem nämnder och helägda bolag har inte antagit några egna mål i relation till kommunfullmäktigemålet.
Dessa bedöms inte vara de mest centrala för att uppnå målet, men flera av dem hade kunnat beskriva hur
de bidrar till en utveckling i linje med fullmäktigemålet. Exempelvis har gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden ett viktigt uppdrag gällande att bygga ut sin verksamhet i takt med att staden
växer och kulturnämnden och Malmö Live Konserthus AB gällande att skapa en attraktiv stad.
Senaste årens kraftiga befolkningstillväxt i Malmö ställer stora krav på den kommunala organisationen; både
gällande att bygga ut staden i den takt som krävs och att anpassa samhällsservicen till en ökande
befolknings behov. Stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och Malmö Fastighetsbolag AB har alla
antagit mål med fokus på bostadsförsörjning. För stadsbyggnadsnämndens del handlar det exempelvis om
att ha en god planberedskap och ett gott samarbete med marknadens aktörer. Tekniska nämnden har
antagit ett mål om att tillhandahålla mark för både samhällsservice och bostadsbyggande med särskilt fokus
på hög exploateringsgrad och stationsnära lägen.
Flera av stadens nämnder har antagit mål om att utveckla sina verksamhetsmiljöer, både avseende
verksamhetslokaler och utemiljöer. Både förskole- och grundskolenämndens verksamhet har under senare
år präglats av en stor utbyggnad av antalet platser. Även funktionsstöds- och hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden har antagit mål med syfte att utveckla sina verksamhetsmiljöer och tillgodose sina
målgruppers behov, exempelvis genom att förbättra utemiljöerna vid särskilda boenden.
För att skapa en hållbar stad räcker det dock inte med att bygga ut den och anpassa den till en växande
befolkning, den negativa påverkan på miljön måste också minska, vilket ett antal nämnder har fokus på i
sina mål. Servicenämnden har antagit ett mål om att minska mängden köpt energi och öka andelen
egenproducerad energi. Detta ska man göra genom bland annat energioptimering av byggnader och arbeta
med beteendepåverkan för att minska energianvändningen. Miljönämnden bidrar genom granskning,
samarbete och tillsyn ska bidra till att minska utsläppen av föroreningar till mark, vatten och luft med
särskilt fokus på otillåten verksamhet enligt miljöbalken.
Den fysiska planeringen är en central process för att skapa en hållbar, attraktiv och tillgänglig stad.
Stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden är genom sina uppdrag inom fysisk planering och
exploatering huvudaktörer i denna process, men flertalet av stadens nämnder bidrar till planeringsprocessen
genom att föra fram sina verksamheters perspektiv och sina målgruppers behov, bland annat som
remissinstanser i olika planärenden. Detta syns exempelvis i arbetsmarknads- och socialnämndens mål för
2019. Detta visar på det stora behovet av samordning mellan stadens nämnder och bolag för att uppnå en
god och allsidig utveckling av stadens fysiska miljö. Det krävs ett fortsatt arbete för att stärka denna
samverkan för att fler perspektiv och behov ska vägas in i den fysiska planeringsprocessen.
Kommunfullmäktigemål: Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart stad där det är enkelt att göra
hållbara val

Det har inte skett några större förändringar sedan föregående år och på ett övergripande plan är träffbilden
god på så sätt att nämnds- och bolagsmålen sammantaget täcker in det som kommunfullmäktige ger uttryck
för i målet.
Fyra av stadens nämnder och helägda bolag har inte antagit några mål i relation till detta fullmäktigemål.
Ingen av dessa nämnder eller bolag bedöms som centrala för att uppnå målet, men de skulle kunna beskriva
hur de bidrar till måluppfyllelse genom att driva på sitt interna arbete exempelvis gällande att minska
negativ miljöpåverkan och att höja medvetenheten om miljö- och hållbarhetsfrågor.
En majoritet av nämndernas och bolagens mål handlar om att på olika sätt minska den negativa
miljöpåverkan den egna verksamheten ger upphov till. Ett exempel är hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
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som arbetar med att öka andelen ekologiska livsmedel och minska matsvinnet inom särskilt boende samt
återvinna avfall genom källsortering. Andra exempel är servicenämnden som ska arbeta för en giftfri miljö,
MKB Fastighets AB som har mål om att minska energianvändningen och Parkeringsövervakning i
Malmö AB som har som mål att använda kollektivtrafik som huvudsakligt transportmedel i sitt arbete.
Ett antal av stadens nämnder har antagit mål som på olika sätt understödjer malmöbornas möjligheter till
rekreation och rörelse. Exempelvis ska förskolenämnden arbeta för att erbjuda en verksamhet som stödjer
fysisk aktivitet och hälsosamma livsval genom att utveckla utomhuspedagogiken och ge barnen möjlighet
att besöka Torup. Stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden har antagit mål som syftar till att utveckla
stadens gröna strukturer för att göra dem mer tillgängliga för malmöborna.
Flera nämnder och bolag har antagit mål som syftar till att öka medvetenheten om hållbarhetsfrågor.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har exempelvis antagit mål som syftar till att öka miljömedvetenheten
inom den egna verksamheten för att i sin tur kunna minska sin negativa miljöpåverkan. Även
miljönämnden har en målsättning om att öka kunskapen och engagemanget för hållbarhetsfrågor.
En aspekt som inte är så framträdande i nämndernas och bolagens mål i relation till detta
kommunfullmäktigemål är hållbara resval. Enligt Malmö stads Trafik- och mobilitetsplan ska gång, cykel
och kollektivtrafik vara det självklara valet för resor inom, till och från Malmö. På detta område finns
fortfarande mycket arbete att göra. Alla nämnder genererar åtminstone resor i form av att utgöra
arbetsplatser som medarbetarna tar sig till och från, och att underlätta för de anställda att resa miljövänligt
är därför ett viktigt område som alla nämnder och bolag kan arbeta med. Ett undantag är
Parkeringsövervakning i Malmö AB som har som mål att kollektivtrafiken ska vara deras huvudsakliga
transportmedel.
Samarbete, synergier och målkonflikter
Det är svårt att identifiera några tydliga målkonflikter mellan nämndernas och bolagens specifika
målsättningar inom detta område. Dock finns det två övergripande målkonflikter som präglar arbetet inom
målområdet. Den ena berör de återkommande målkonflikter och avvägningar som är en del av den fysiska
planeringsprocessen. Kommunens mark och vatten kan alltid användas på flera olika sätt, vilket ger upphov
till intressekonflikter. Dessa kommer dessutom sannolikt att öka i takt med att staden byggs tätare eftersom
fler intressen då ska samsas på samma yta. Den andra övergripande målkonflikten berör avvägningen
mellan de tre hållbarhetsaspekterna; ekologisk, social och ekonomisk. Dessa förstärker i många fall
varandra, men de kan också stå i motsättning till varandra, inte minst på kort sikt.
För att hantera dessa målkonflikter på ett konstruktivt sätt krävs en god samverkan inom Malmö stads
organisation. Detta är något som flera nämnder och bolag tar upp i samband med sina mål för året och det
ges flera exempel på konkret samverkan som kommer att ske för att förverkliga målen.

En stad med bra arbetsvillkor
Kommunfullmäktigemål: Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och ska med hög kompetens
och kunskap möta Malmöborna.

Nämnds/bolagsmålens träffbild i förhållande till kommunfullmäktigemålet
Träffbilden hos nämndsmålen i relation till kommunfullmäktiges mål är i likhet med tidigare år relativt god.
Kommunfullmäktiges mål har två huvudsakliga delar – goda arbetsvillkor och kompetens. Dessa delar kan
innebära olika utmaningar för nämnderna vilket också avspeglas i de nämndsmål som tagits fram. En
gradvis utveckling har varit att en ökande andel nämnder väljer att ha ett övergripande mål som till stor del
motsvarar kommunfullmäktiges mål.
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Nämndsmålen har genomgående en koppling till kommunfullmäktiges mål. Servicenämnden har dock två
mål varav det ena har ett verksamhetsfokus. Kommunstyrelsen har i huvudsak mål utifrån nämndens roll
och samordnande uppdrag inom det personalpolitiska området men saknar däremot mål med direkt
koppling till medarbetarna i den egna förvaltningen.
Samverkan, synergier och målkonflikter
Det föreligger inte någon uppenbar risk för målkonflikter inom målområdet. Nämnderna har samma ansvar
gentemot sina medarbetare vilket snarare skulle kunna främja samarbete och lärande då nämnderna ofta
står inför samma utmaningar. Det framgår även att nämnderna inom sina olika kluster, teknik, skola och
socialtjänst, samverkar kring frågor som kompetensförsörjning. Servicenämnden pekar dessutom på att
insatser inom målområdena En öppen stad samt En stad med bra arbetsvillkor kan stärka varandra. Den främsta
risken för målkonflikt finns mellan grundskolenämnden och förskolenämnden avseende båda nämnders
behov av att rekrytera förskollärare i en situation där det råder en nationell brist på denna kompetens.
Förändringar och åtgärder sedan föregående år
Målen är till stora delar motsvarande de som fanns föregående år. Miljönämnden nådde sitt nämndsmål för
2018 och har tagit fram ett nytt mål för 2019. I några fall har nämnder med flera mål formulerat om dessa
till ett mer övergripande mål. De ambitioner och utvecklingsområden som nämndsmålen generellt
identifierar har en långsiktig karaktär och det är därför rimligt att förändringarna är begränsade inför ett nytt
verksamhetsår.
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Sammanfattning

Delårsrapporten är årets andra uppföljningsrapport i den nya uppföljningsprocessen. Delårsrapporten innehåller en bedömning av den förväntade ekonomiska utvecklingen och prognostiserat
ekonomiskt utfall för året i förhållande till beslutade ekonomiska ramar (kommunbidrag och
investeringsramar). Den omfattar också viktiga förändringar under året, en bedömning av förväntad uppfyllelse av kommunfullmäktiges mål samt ett delårsbokslut per utgången av augusti
månad.
Det prognostiserade resultatet för kommunen 2019 uppgår till totalt +788 mnkr. Då det budgeterade resultatet uppgår till +197 mnkr innebär prognosen en budgetavvikelse om +591 mnkr.
För helåret förklaras den prognostiserade avvikelsen främst av högre intäkter än budgeterat från
fastighetsförsäljningar och realisationsvinster samt högre skatteintäkter.
För helåret prognostiserar nämnderna en sammantagen investeringsvolym om cirka 2 700 Mkr,
vilket är 1 000 Mkr lägre än budgeterat. I förhållande till 2018 innebär dock årets prognos en
ökad investeringsvolym.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner Delårsrapport 2019 för Malmö stad.
2. Kommunfullmäktige fördelar 1 852 tkr till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt
3 223 tkr till arbetsmarknads- och socialnämnden i utökat kommunbidrag för 2019 med
finansiering genom det tillfälliga statsbidraget till kommuner för ensamkommande unga
asylsökande.
Beslutsunderlag

•
•
•
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Kommunfullmäktige 2019-10-31
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och bolag i Malmö stad
Ärendet

I mars 2018 beslutade kommunfullmäktige om inriktning för ny budget- och uppföljningsprocess. Från och med 2019 har uppföljningen anpassats till denna inriktning, som bland annat innebär förändrade uppföljningsrapporter under året. Uppföljningen sker vid två rapporteringstillfällen från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige: en ekonomisk prognos som behandlas i
juni och en delårsrapport som behandlas i oktober. Ekonomisk prognos fokuserar på den förväntade ekonomiska utvecklingen och prognostiserat ekonomiskt utfall för året i förhållande till
tilldelade ekonomiska ramar (kommunbidrag och investeringsramar). Delårsrapporten är
lagstadgad och ska omfatta en uppföljning av den ekonomiska förvaltningen. Delårsrapporten
skiljer sig från ekonomisk prognos genom att den utöver en bedömning av ekonomisk utveckling också omfattar viktiga förändringar under året, en bedömning av förväntad uppfyllelse av
kommunfullmäktiges mål samt ett delårsbokslut per utgången av augusti månad. Rapportering
från nämnder och bolag ligger till grund för den kommunövergripande rapporten.
Prognostiserat resultat och budgetavvikelse

Det prognostiserade resultatet för kommunen 2019 uppgår till totalt +788 mnkr. Då det budgeterade resultatet uppgår till +197 mnkr innebär prognosen en budgetavvikelse om +591 mnkr.
För helåret förklaras den prognostiserade avvikelsen främst av högre intäkter än budgeterat från
fastighetsförsäljningar och realisationsvinster samt högre skatteintäkter.
Nämnderna prognostiserar sammantaget ett underskott om 168 mnkr exklusive vinster från fastighetsförsäljningar, kostnader för marksanering och realisationsvinster vars budgetavvikelse
totalt uppgår till +370 mnkr.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, grundskolenämnden, arbetsmarknads- och socialnämnd
samt kommunfullmäktige prognostiserar underskott om totalt 135 mnkr.
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i juni månad, i ärende om ekonomisk prognos 2019, att tillfälligt under 2019 befria hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, grundskolenämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden för del av resultatet. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden befrias från ansvar för ekonomiskt resultat för den del av resultatet som uppkommit
till följd av att det riktade statsbidraget för ökad bemanning i äldreomsorgen om 53 mnkr, som
ingick i antagandena för Malmö stads budget 2019, inte kommer att utbetalas under 2019.
Grundskolenämnden befrias från ansvar för ekonomiskt resultat för den del av resultatet som
uppkommit till följd av att riktade statsbidrag för utökad fritidshemssatsning samt för utökad
lågstadiesatsning om totalt 36 mnkr, som ingick i antagandena för Malmö stads budget 2019, inte
kommer att utbetalas under 2019. Arbetsmarknads- och socialnämnden befrias från ansvar för
det underskott om 40 mnkr som nämnden rapporterar i ekonomisk prognos avseende nämndens ram och som delvis beror på ökade kostnader för barn- och ungdomsvård samt reducerade
statliga ersättningar för mottagande av ensamkommande barn.
Kommunfullmäktige prognostiserar ett underskott om knappt 1 mnkr till följd av höjda sammanträdesarvoden. Servicenämnden, tekniska nämnden, överförmyndarnämnden samt fritidsnämnden prognostiserar ett överskott om totalt 86 mnkr medan övriga nämnden lämnar en pro-
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gnos i nivå med budget eller med mindre överskott.
Kostnader för boende för hemlösa beräknas ge ett underskott för helåret på 40 mnkr och för
ekonomiskt bistånd prognostiseras ett underskott om 140 mnkr. Statsbidrag flyktingar beräknas
ge ett överskott för helåret om 55 mnkr.
För helåret prognostiserar nämnderna en sammantagen investeringsvolym om cirka 2 700 Mkr,
vilket är 1 000 Mkr lägre än budgeterat. I förhållande till 2018 innebär dock årets prognos en
ökad investeringsvolym.
Träffbild och sammanfattad förväntad måluppfyllelse

I Delårsrapport 2019 görs en bedömning av måluppfyllelse vid årets slut för samtliga kommunfullmäktigemål. Det är dock viktigt att poängtera att kommunfullmäktigemålen är långsiktiga i
sin karaktär och uppföljningen består därför av en bedömning av huruvida utvecklingen går i
riktning mot måluppfyllelse (vid årets slut).
Bedömningen av måluppfyllelse görs mot bakgrund av en analys av nämndernas och bolagens
mål i syfte att beskriva den samlade träffbilden i förhållande tillkommunfullmäktigemålen. Genom analysen uppmärksammas hur väl arbetet och utvecklingen i nämnder och bolag överensstämmer med ambitionerna i kommunfullmäktigemålen. Analysen visar att nämndernas målformuleringar sammantaget bidrar till att svara mot kommunfullmäktigemålet inom de flesta av
kommunfullmäktiges nio målområden. (träffbildsanalysen redovisas i sin helhet i bilaga till ärendet Delårsrapport 2019).
Nio processgrupper som leds av stadskontoret med representanter från förvaltningarna har
sammanställt nämndernas och bolagens analys av hur förväntad måluppfyllelse vid årets slut
bedöms bidra till måluppfyllelse på kommunfullmäktigenivån. För år 2019 är det inget av kommunfullmäktiges elva mål som bedöms kunna uppfyllas fullt ut, med undantag för det finansiella
målet. I delårsrapporten beskrivs bedömningen av måluppfyllelse för samtliga kommunfullmäktigemål. Nämndernas arbete med uppdragen som gavs i budget 2019 återrapporteras i särskild
bilaga i samband med Malmö stads årsredovisning 2019.
Styrning ledning och utveckling med mål

Under 2019 beslutade kommunfullmäktige om en förändrad modell för styrning, ledning och
utveckling med kommunfullmäktigemål (STK-2019-94). De förändringar som gjorts bygger på
de senaste årens erfarenheter med tidigare struktur, ambition om en förflyttning mot mer tillitsbaserad styrning, Malmö stads nya organisation från 2017, arbetet med förändrad budget- och
uppföljningsprocess (STK-2017-322) samt uppdraget att integrera Agenda 2030 i målstrukturen.
Några av de utmaningar avseende målstyrningen i sig som framgår av analysen av nämndernas
och bolagens rapportering i delårsrapport 2019 kan sannolikt hanteras annorlunda i den förändrade modellen för styrning, ledning och utveckling med mål. Exempelvis har tidigare analyser
tydligt visat att arbetet med bland annat jämställdhet bedöms vara mest framgångsrikt i de
nämnder där det knyts till nämndens ordinarie verksamhet, ansvar och uppföljning. Detta ligger i
linje med den förändrade målstyrningsmodellen där tvärsektoriella frågor inte utgör egna mål.
Likt tidigare är det en relativt liten del av uppföljningen som fokuserar på resultat och effekter.
En anledning är sannolikt att tidshorisonten för att bedöma måluppfyllelse är relativt kort. I den
förändrade modellen för målstyrningen ska måluppfyllelsen bedömas för mandatperioden, men
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med avstämningar mot önskat utfall två gånger per år.
Ytterligare delar som framgår av analysen är att det finns anledning för flera nämnder och bolag
att inför årsbokslutet se över så att individbaserade indikatorer presenteras könsuppdelade och
att eventuella skillnader har analyserats. Det är också av betydelse att det finns målvärden eftersom det annars blir svårt att avgöra huruvida det skett en förflyttning i riktning mot måluppfyllelse.
I den förändrade modellen är syftet att tidigt i planeringen göra en analys av huruvida nämnder
och bolags gemensamma bidrag till ett kommunfullmäktigemål bidrar till måluppfyllelse. Idag
analyseras inte detta förrän relativt sent på året vilket ger sämre förutsättningar för att justera.
Tillfälligt statsbidrag 2019

Malmö stad har erhållit 5 075 tkr i statsbidrag som kompensation för kostnader för ensamkommande i asylprocessen som fyller 18 år. Kostnaderna kan förväntas uppstå i två nämnder, arbetsmarknads- och socialnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Stadskontoret har inhämtat information från berörda förvaltningar att samma fördelning, 36 % för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet och 64 % för arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhet, som nämnderna skrev om i sina delårsrapporter hösten 2018, fortfarande
gäller. Förslaget är därför att statsbidraget fördelas med 1 852 tkr till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt 3 223 tkr till arbetsmarknads- och socialnämnden.
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