Nämndsbudget 2020
Servicenämnden

SÅ LÄ
ÄSER DU NÄMNDSBUD
DGETE
EN!
Kommmunfullmäktige beslutar
vilka kommunfullmäktigemål
som ska tilldelas nämnden i
kommunfullmäktiges budget.

För varje
kommunfullmäktigemål finns
målindikator/er.
Uppföljningarna
används som
indikatorer på
nämndens resultat.

Planeringskommentaren svarar på
stadskontorets frågor:
- Varför har nämnden valt just denna
indikator? Beskriv hur indikatorn kan
användas för att indikera måluppfyllelse vid
mandatperiodens slut och nämnden/bolagets
bidrag till kommunfullmäktigemålet?
- Vilken metod ska användas vid
uppföljningen?
- Hur ska avstämningen av indikatorn göras
vid delårsrapport, årsanalys och vid analys av
mandatperiod?
- Vilka är skälen till valet av önskat utfall för
mandatperioden?
- På vilket sätt integreras jämställdhets-,
jämlikhets- och barnperspektivet i planering
och uppföljning av indikatorn?

Servicenämnden beslutar om
planeringskommentar för
mandatperioden som beskriver det
resultat som förvaltningen ska
uppnå och berättar hur nämnden
vill bidra till
kommunfullmäktigemålet.

Texten svarar på stadskontorets
frågor:
- Vad ska nämnden fokusera på i deras
bidrag till uppfyllande av
kommunfullmäktigemålet under
mandatperioden?
- Hur samverkar nämnden med andra
nämnder/bolag (eller externa aktörer)
för att skapa bättre förutsättningar för
att uppnå kommunfullmäktigemålet
under mandatperioden?
- Finns det målkonflikter med andra
nämnder/bolag eller annan
kommuncentral styrning i
uppfyllandet av
kommunfullmäktigemålet under
mandatperioden? Hur hanteras detta?
-På vilket sätt kommer nämnden/
bolaget integrera jämställdhets-,
jämlikhets- och barnperspektiven i
planering och uppföljning av arbetet
med kommunmäktigemålet?

Målvärdet beskriver nämndens
ambition för mandatperioden.

Bilagor
Bilaga 1: Resultaträkning per avdelning och totalt

Servicenämnden är Malmö stads interna serviceorgan, vars roll är att ha hand om serviceverksamheter
som utförs i kommunal regi samt att förvalta och producera stadens fastigheter. Till sin hjälp har
servicenämnden serviceförvaltningen.
Serviceförvaltningens intäkter regleras via överenskommelser och avtal med övriga förvaltningar och
kommunala bolag. Nämnden är en utförare till beställarnämnderna och det innebär att förvaltningen
generellt sett inte får någon pris- och lönekompensation från kommunfullmäktige. Malmö stad står inför
flera kommunövergripande utmaningar som berör servicenämnden. Som serviceorgan för övriga nämnder
och kommunala bolag är servicenämnden ofta en viktig del av lösningen.
Inför budget 2020 har strukturen för arbetet med styrning, ledning och utveckling med
kommunfullmäktigemål förändrats. Den förändrade strukturen bygger på de senaste årens erfarenheter av
målstyrningen men också på en ambition om en förflyttning mot en mer tillitsbaserad styrning och att
integrera Agenda 2030. Förändringar har gjorts med en ambition om att skapa mer långsiktighet i
styrningen och att få bättre förutsättningar för att prioritera. Kommunfullmäktiges mål i budgeten syftar
till att ge en gemensam riktning för hela kommunens verksamhet. Målen omfattar ett begränsat antal
gemensamma och prioriterade utvecklingsområden för hela staden där fler än en nämnd/bolagsstyrelse
behöver bidra för att uppnå en positiv utveckling. I kommunfullmäktiges budget anges vilka
kommunfullmäktigemål som servicenämnden tilldelas. Servicenämnden tilldelas sex
kommunfullmäktigemål inom de fyra målområdena Utbildning och arbete, Stadsutveckling och klimat,
Trygghet och delaktighet samt En god organisation.
Utöver kommunfullmäktigemålen som omfattar ett begränsat antal gemensamma och prioriterade
utvecklingsområden så har nämnden valt att lyfta andra viktiga värden under rubriken
Verksamhetsspecifika nyckeltal.
Servicenämnden har ett resultatkrav/negativt kommunbidrag på -359,9 mnkr för 2020, en höjning med
11,9 mnkr i förhållande till prognos 2019. I förhållande till 2019 består de största förändringarna av; höjt
resultatkrav till följd av lägre räntekostnader med 36 mnkr och sänkt resultatkrav till följd av
driftskonsekvenser avseende komponentavskrivningar med 10,5 mnkr och för driftskonsekvenser för hög
investeringsvolym med 14 mnkr.
Servicenämndens intäkter 2020 är budgeterad till 3 544 mnkr. Intäkterna ökar med 140 mnkr i förhållande
till prognos 2019 (oktoberprognos). Den största ökningen i förhållande till 2019 beror på nya
hyreskontrakt för färdigställda investeringar samt ny eller utökad verksamhet.
Den av kommunfullmäktige beslutade investeringsramen för servicenämnden uppgår 2020 till 1 500 mnkr.
Beslutet innebär en sänkning med 500 mnkr för år 2020 och 500 mnkr för år 2021 i jämförelse med av
servicenämnden äskad ram i budgetskrivelsen. Ramen är avsedd för att möjliggöra investeringar främst
avseende skolor och förskolor samt i det övriga fastighetsbeståndet. Servicenämndens investeringsram
inkluderar även medel för investeringsunderhåll och reinvesteringar för att genomföra de åtgärder som
avser fastighetsägarens ansvar.
Kommunfullmäktige beslut om sänkt investeringsram innebär även att servicenämnden ges i uppdrag att i
samråd med beställande nämnder ta fram förslag på hur servicenämndens investeringsutrymme för
perioden 2020–2021 ska fördelas per beställande nämnd så att investeringarna ryms inom ram för
respektive år och senast i april 2020 återkomma med förslag till kommunstyrelsen.
För 2019 är servicenämndens prognos avseende investeringar 1 498 mnkr.

Här beskriver nämnden sitt övergripande ansvar enligt lagstiftning, reglemente och andra styrande
dokument.
Servicenämnden utför kommungemensam service och tjänster till Malmö stads förvaltningar och
kommunala bolag. Nämnden har också ansvar för förvaltning och byggnation av kommunala fastigheter,
för förvärv, byggproduktion och förvaltning av anläggningar för produktion av förnybar energi och för
myndighetsutövning och administration av färdtjänst och riksfärdtjänst. Servicenämndens uppdrag är att
underlätta för stadens förvaltningar genom att samordna och effektivisera service och tjänster som
Malmöborna behöver.
Serviceförvaltningen är indelad i fyra verksamhetsavdelningar: stadsfastigheter, skolrestauranger,
kommuntjänster och kommunteknik. Förvaltningen har cirka 1 500 anställda, och har totalt sett en jämn
könsfördelning. Verksamheten är mycket diversifierad och de anställda omfattar ett 100-tal
yrkeskategorier.

Förvaltningen leds av en servicedirektör. Till sin hjälp har direktören en stab som består av fyra
avdelningar: HR, ekonomi, kommunikation samt kansli- och utveckling.
Sedan den föregående mandatperioden har GeMål-gruppen (Gemensamma mål), bestående av
representanter från fastighets- och gatukontoret, miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och
serviceförvaltningen, samarbetat för att bygga en grund för gemensamma prioriteringar i förhållande till
kommunfullmäktigemålen. Gruppen har i uppdrag att samordna och föra dialog om mål- och
budgetprocessen och hitta förbättringsområden mellan de tekniska nämnderna i klustret för teknik,
stadsutveckling och miljö.
I samband med att de nya kommunfullmäktigemålen fastställdes har samarbetet utökats till att även
inkludera arbetsmarknads- och socialförvaltningen, detta för att underlätta synkroniseringen av
målindikatorer. Samarbetet med andra nämnder och förvaltningar kommer att fortsätta utvecklas under
2020 utifrån de behov som identifieras utifrån den reviderade styrmodellen.

Värden i tabeller som visas inom parentes indikerar det önskade utfallet där flickor alternativt kvinnor
visas först följt av pojkar alternativt män. Till sist visas annat barn alternativt annat vuxen. Värden utan
parentes visar det totala önskade utfallet.

Planeringskommentar mandatperiod
Staden gör fortsatt riktade satsningar på att få fler Malmöbor i arbete. Här kan servicenämnden bidra
genom att ta emot extratjänster, praktikanter och åtgärdsanställda. Eftersom nämnden är en
tjänsteleverantör så påverkar åtaganden som är kostnadsdrivande övriga nämnders ekonomi. Detta är en
viktig faktor att förhålla sig till när uppdrag ges till servicenämnden, samtidigt som servicenämnden kan ha
verksamheter som ibland lämpar sig bra för att ge människor en ingång till arbetsmarknaden.
Inom arbetsmarknadsområdet samarbetar serviceförvaltningen med andra förvaltningar, vanligtvis med
arbetsmarknads- och socialförvaltningen och fastighets- och gatukontoret. Serviceförvaltningen har ett
brett spektrum av arbetsplatser och arbetsuppgifter som ofta kan vara en bra väg in i arbetslivet.
Arbetsuppgifterna kommer från fastighets- och gatukontoret och deltagarna kommer från
arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Exempel är samarbetsprojektet mellan serviceförvaltningen,
fastighets- och gatukontoret samt arbetsmarknads- och socialförvaltningen ”papperskorgar” som
fortsätter även under 2020 med nya deltagare och en ny arbetsgrupp. Fastighets- och gatukontoret har
tagit fram fyra olika modeller av papperskorgar som ska tillverkas och placeras ut i staden av deltagare från
trygghetssatsningen.
Nämnden samarbetar indirekt med arbetsförmedlingen genom arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
Servicenämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet genom att erbjuda praktik- och arbetsträningsplatser
till arbetslösa Malmöbor. Det är arbetsmarknads- och socialförvaltningen som hanterar placering av
personer på platserna, och står för matchningen av individer till platserna. Det finns risk för målkrockar
när förvaltningen samarbetar med andra förvaltningar men undviker detta genom att arbetsmarknads- och
socialförvaltningen har individansvaret för personer i trygghetsvärdarna, fastighets- och gatukontoret
ansvarar för det trygghetsskapande arbetet och serviceförvaltningen ansvarar för det dagliga arbetet.
I servicenämndens uppdrag arbetar nämnden inte direkt med barn, men många av nämndens beslut berör
barnen på ett indirekt sätt. Om vuxna arbetslösa barnfamiljer får en praktik- eller arbetsträningsplats
påverkas barnen positivt eftersom föräldrar kan bli självförsörjande och det påverkar barnens
uppväxtvillkor.

Servicenämnden inväntar att kommunstyrelsen ska kalla till uppstartsmöte med berörda nämnder för att
påbörja arbetet med uppdraget. Under 2020 kommer nämnden tillsammans med övriga nämnder och
under ledning av kommunstyrelsen att ta fram en tidsplan och planera för hur berörda Malmös nämnder
ska kunna samarbeta kring budgetuppdraget.

Planeringskommentar mandatperiod
Nämnden har valt tre målindikatorer för att visa på nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålet.
Målindikatorerna är de prioriterade områden där nämnden har störst påverkan på målet: nybyggnation,
energianvändning och mat inom skolrestauranger.

För att få ner hela stadens utsläpp av växthusgaser krävs en gemensam kraftsamling av samtliga nämnder
och bolag i en återkommande dialog med akademin, näringslivet och civilsamhället. Staden har genom
servicenämnden under en lång tid arbetat med klimat- och miljöanpassning av våra byggnader. Nämnden
väljer att satsa på att implementera och utveckla ett nytt arbetssätt med klimatkalkylering för att visa på
förflyttning inom arbetet med klimatneutralt byggande. Klimatneutralt byggande innebär ett nytt fokus
och nya arbetssätt för hela byggbranschen med inriktning på byggmaterialens klimatpåverkan och
minskade utsläpp av växthusgaser.
Servicenämnden arbetar med att bidra till Malmö stads mål att andelen förnybar energi ska vara 100
procent i Malmö stads verksamheter år 2020. Aktiviteter inom detta område handlar bland annat om att
handla upp förnybar energi. Målet förväntas nås 2020 men det kommer behövas ytterligare aktiviteter och
upphandlingar för att bibehålla resultatet för kommande år. Servicenämnden fortsätter arbetet med
energieffektivisering, produktion och utbyggnad av förnybar energi i form av solceller och har en ambition
om att utöka antalet vindkraftverk som ägs av Malmö stad.
En stor källa till utsläpp av växthusgaser är mat och livsmedel. Cirka 25 procent av alla utsläpp av
växthusgaser kan härledas till odling, förädling och konsumtion av livsmedel. Servicenämnden genom
avdelning skolrestauranger ansvarar för tillagning och servering av måltider till kommunala grund- och
gymnasieskolor samt några förskolor. I dagsläget serveras cirka 40 000 barn och elever måltider varje dag
och de val skolrestauranger gör i verksamheten kan ha stor påverkan. Malmö stads policy för hållbar
utveckling och mat till 2020 innehåller ett mål om att utsläppen av växthusgaser relaterade till mat ska
minska med 40 procent jämfört med 2002. För att minska utsläpp av växthusgaser behövs dels
förändringar på matsedeln till mer växtbaserade maträtter, och dels ett aktivt arbete för att minska
matsvinnet. Samverkan i dessa frågor sker med grundskolenämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden samt förskolenämnden.
En redan identifierad målkonflikt är när en relativt snabb förändring av matsedeln ger lägre acceptans hos
eleverna vilket kan resultera i en lägre ätandefrekvens och högre matsvinn. För att hantera detta sker en
kontinuerlig dialog med beställarnämnderna om budget och överenskommelser.
Servicenämnden kommer fortsätta sitt arbete med minskade utsläpp av växthusgaser. Detta främjar en
bättre framtid för alla, ingen utesluts. Speciellt beaktat att det gäller framtiden så beaktas barnen i detta mål
eftersom det är barnen som är en stor del av vår framtid.

Servicenämnden kommer med berörda nämnder att påbörja arbetet med uppdraget. Under 2020 kommer
nämnden tillsammans med berörda nämnder att ta fram en tidsplan och planera för samarbetet kring
budgetuppdraget.

Planeringskommentar mandatperiod
Under mandatperioden kommer servicenämnden fortsätta arbetet med att anpassa utemiljön på

skolorna för att styra flödet av människor och skapa insyn från allmänheten. På så sätt minskas
tillhåll, nedskräpning och skadegörelse.
Bra lokaler i form av god planering i utformning och utförande samt god förvaltning bidrar till att skapa
trygga och bra förutsättningar där barn och unga kan utvecklas. Tillsammans med övriga berörda nämnder
ger servicenämnden stöd i skapandet av förutsättningar för att Malmös barn och unga ska ha trygga och
jämlika förhållanden för att utveckla sin fulla potential.
Servicenämnden utreder och genomför tillsammans med tekniska nämnden brottsförebyggande åtgärder
ur ett fastighetsperspektiv på högt brottsbelastade platser ur ett egendomsperspektiv. Genom en dialog
med polismyndigheten, räddningstjänsten syd och andra berörda aktörer kan man få en god lägesbild över
Malmös brottsbelastade platser för att sedan utvärdera vilka åtgärder som behöver genomföras.

Servicenämnden kommer med grundskolenämnden påbörja arbetet med uppdraget. Under 2020 kommer
nämnden tillsammans med grundskolenämnden att ta fram en tidsplan och planera för samarbetet kring
budgetuppdraget.

Planeringskommentar mandatperiod
Servicenämnden har valt att fokusera på förvaltningens arbete med hållbart medarbetarengagemang
(HME) samt förvaltningens jämställdhets- och antidiskrimineringsarbete.

Planeringskommentar mandatperiod
Servicenämnden har valt två målindikatorer inom detta kommunfullmäktigemål. En målindikator som
fokuserar på att mer effektivt få in nyanställda och förvaltningens introduktionsprogram. Genom en god
introduktion görs medarbetarna redo att på ett professionellt sätt möta de många komplexa behov som
finns i verksamheterna. För att vara en attraktiv arbetsgivare och kunna rekrytera och behålla kompetenta
medarbetare görs satsningar på kompetensutveckling och på arbetsmiljön.
Vidare en målindikator gällande att skapa platser i utbildningssyfte för studerande och studenter.
Tillskottet av studenter innebär en kompetensförstärkning för nämnden och ett viktigt arbete för att locka
till sig nya medarbetare, som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare och kunna rekrytera kompetenta
medarbetare.

Planeringskommentar mandatperiod
Servicenämnden har prioriterat de målindikatorer efter de områden där nämnden kan göra störst
förflyttning och bidrar mest till stadens arbete med kommunfullmäktigemålet.
Med införandet av ett kommungemensamt kontaktcenter har Malmö stad påbörjat en stor förflyttning
avseende en professionalisering av medborgarkontakter. Malmö kontaktcenter är vägen in till staden och
uppdraget skiljer sig väsentligt gentemot en traditionell växel. Kontaktcenters uppdrag är att göra det
enkelt för Malmöbor att komma i kontakt med Malmö stad, lösa sina kommunala ärenden och få svar på
sina frågor. Verksamheten ska leverera god och likvärdig service genom hög tillgänglighet, professionellt
bemötande och hög kompetens i samverkande kanaler.
Den information om medborgarnas behov som fångas i ett kontaktcenter ger ett stort underlag för
ändamålsenlig verksamhets- och metodutveckling för hela Malmö stad. Kontaktcenter är därmed en källa
till ökad kvalitet och nöjdhet genom sin kunskap om behoven hos de som kontaktar staden, oavsett kanal
eller ärende. Under mandatperioden fokuserar kontaktcenter på kontinuerliga processförbättringar,
utveckling av e-tjänster samt att i relation med de andra förvaltningarna förbättra servicen till Malmöbor,
besökare och samhällsaktörer.
Malmö kontaktcenter hanterar kontakter för alla förvaltningar inom Malmö stad, med ett gott samarbete
och transparens motverkas målkrockar.
Med en gemensam ingång till staden skapas förutsättningar för ett jämlikt och jämställt bemötande av
Malmöborna.

Servicenämnden inväntar att kommunstyrelsen ska kalla till uppstartsmöte med samtliga nämnder för att
påbörja arbetet med uppdraget. Under 2020 kommer nämnden tillsammans med övriga nämnder och
under ledning av kommunstyrelsen att ta fram en tidsplan och planera för hur alla Malmös nämnder ska
kunna samarbeta kring budgetuppdraget.

Servicenämnden inväntar att kommunstyrelsen ska kalla till uppstartsmöte med samtliga nämnder för att
påbörja arbetet med uppdraget. Under 2020 kommer nämnden tillsammans med övriga nämnder och
under ledning av kommunstyrelsen att ta fram en tidsplan och planera för hur alla Malmös nämnder ska
kunna samarbeta kring budgetuppdraget.

Servicenämnden inväntar att kommunstyrelsen ska kalla till uppstartsmöte med samtliga nämnder för att
påbörja arbetet med uppdraget. Under 2020 kommer nämnden tillsammans med övriga nämnder och
under ledning av kommunstyrelsen att ta fram en tidsplan och planera för hur alla Malmös nämnder ska
kunna samarbeta kring budgetuppdraget.

Servicenämnden inväntar att kommunstyrelsen ska kalla till uppstartsmöte med samtliga nämnder för att
påbörja arbetet med uppdraget. Under 2020 kommer nämnden tillsammans med övriga nämnder och
under ledning av kommunstyrelsen att ta fram en tidsplan och planera för hur alla Malmös nämnder ska
kunna samarbeta kring budgetuppdraget.

Malmö stad står inför flera kommunövergripande utmaningar som berör servicenämnden. Som
serviceorgan för övriga nämnder och kommunala bolag är servicenämnden ofta en viktig del av lösningen.
Under perioden kommer viktiga ledord för staden att vara tillsammans, helhet, prioritering och trygghet
för att lyckas med kommande effektiviseringar. När staden går in i ekonomiskt stramare tider behövs det
en samsyn i staden kring ambitionsnivån.
Servicenämndens uppdrag styrs av reglemente och överenskommelser med beställande förvaltningar och
är en utförarnämnd till stadens facknämnder. Nämndens uppdrag är att stödja facknämnderna med
tjänster och service så nämnderna kan fokusera på sina kärnuppdrag. Serviceförvaltningen har genom sin
bredd ofta en helhetsbild som enskilda förvaltningar kan ha nytta av. Förvaltningen kan använda denna
kompetens för att föreslå effektiviseringar och måste samtidigt vara lyhörd för vad beställaren efterfrågar.
Som exempel på detta kan nämnas översiktsplanens målsättning om att förtäta staden, som ställer olika
typer av ambitioner mot varandra. Malmö stad står inför en stor utmaning att förena tid, kostnader och
kommunala krav i utbyggnaden av skolor och förskolor. Vidare gör servicenämnden bedömningen att
kostnaderna för renhållning kommer att behöva öka under perioden om kvalitetsnivån ska bibehållas för
Malmöborna. Renhållning har en bevisad positiv effekt på upplevd trygghet och en utökning av
renhållningen skulle leda till ytterligare kostnadsökningar.
Exempel på målkonflikt finns även inom skolmåltider. Det handlar om andelen ekologiska livsmedel, där
skolrestauranger har som målsättning att följa Malmö stads policy och nå 90 procent ekologiska livsmedel
under året samtidigt som staden har mål om minskade utsläpp av växthusgaser. I slutänden kan detta
betyda att verksamheten behöver ha dialog med beställarna om hur valet mellan att nå mål inom
ekologiska livsmedel och minskade klimatgaser eller att hålla budget och överenskommelser ska hanteras.

En process pågår med att se över hur förvaltningen ska arbeta med utvecklingsfrågor i stort och hur
arbetet med utveckling inom de strategiska riktningarna ska utformas. Det kommer troligtvis leda till nya
perspektiv och arbetsformer. Inledningsvis fokuseras därför på att avsluta det pågående arbetet och
processa fram förslag på hur det framtida arbetet inom riktningarna ska läggas upp. Ett viktigt fokus
framöver kommer vara arbetet med att tillvarata medarbetarnas idéer och kunskap.

Förstudie IT-system nytt gemensamt verksamhetssystem för fastighet och allmän platsmark för
serviceförvaltningen
Under 2019 har en förstudie kring ett nytt gemensamt verksamhetssystem påbörjats. Förstudiens mål är
att på en övergripande förvaltningsnivå ta fram en nuläges- och behovsbild för processer och arbetssätt
avseende hantering av fastighetsrelaterad information. Syftet är att utifrån verksamhetens behov
rekommendera vilket systemstöd som behövs. Rekommendation för systemstöd kan omfatta både
befintliga och nya system. Projektet omfattar samtliga avdelningar inom serviceförvaltningen.
Utredning gällande Lokal i Malmös (LiMa) organisatoriska tillhörighet
I april 2018 gav kommunstyrelsen stadskontoret i uppdrag att utreda hur stadens arbete med
lokalförsörjningsfrågor ska utformas. Stadskontoret föreslår i remiss om Förslag till organisation och
styrning av Malmö stads lokalförsörjning, STK-2019-1146 en förflyttning av ansvaret för den
kommuncentrala strategiska lokalförsörjningen i staden från tekniska nämnden till kommunstyrelsen,

samtidigt som de delar av lokalförsörjningsarbetet som rör förhyrning gentemot den externa
hyresmarknaden flyttas från tekniska nämnden till servicenämnden.

Internt hyresstopp
Kommunfullmäktiges budget 2020 innebär en stram ekonomisk politik de närmaste åren, där nämnderna
behöver arbeta med tydliga prioriteringar och sträva efter att effektivisera verksamheten. För att mildra
nämndernas anpassningsbehov får servicenämnden inte höja hyrorna till nämnderna under de kommande
två åren. Detta interna hyresstopp kan på sikt komma att få konsekvenser på stadsfastigheters ekonomi, då
det finns en risk för att självkostnadsprincipen urholkas och inte medel frigörs för att bibehålla en adekvat
underhållsnivå och därmed säkra fastigheternas funktion och värde.
Hållbar byggproduktion och fastighetsförvaltning
Stadsfastigheter strävar för att uppnå en byggproduktion och fastighetsförvaltning som är både hållbar ur
en fastighets livscykelkostnad och som går i linje med stadens ambition om Agenda 2030 och de globala
målen. Avdelningen arbetar samtidigt för att möta våra kunder i den strama ekonomiska politik som
kommunfullmäktige anger i sin budget. Utmaningen ligger i att samordna och balansera det som är möjligt
att genomföra i relation till det överordnade målet. I byggprojekt och fastighetsförvaltning är det många
olika kommunala krav som ska förenas, till exempel miljökrav och sociala krav. Ur ett Malmö stadperspektiv är det inte självklart vilka behov som ska väga tyngst och vilka som ska få företräde.
Våra arbetssätt och våra medarbetare
Stadsfastigheter ska arbeta kostnadseffektivt och hållbart. Under 2020 kommer avdelningen göra en
genomsyn av befintliga processer och arbetssätt.
Inom ramen för tillsammans, som kommer vara tema under 2020, kommer avdelningen belysa
medarbetarskapet. Avdelningen ska arbeta med tydliga mål och styrning för att förbättra sitt hållbart
medarbetarengagemang (HME).

Effektiviseringar
Personal
För att kunna hålla kostnadsökningen för personal på budgeterad nivå krävs att skolrestauranger
effektiviserar bemanningsplaneringen. En av förutsättningarna för effektiv bemanningsplanering är trygga
arbetsgrupper vilket alla chefer i skolrestauranger kommer att arbeta med tillsammans med sina
medarbetare under året. De organisationsförändringar som har genomförts inom ramen för avdelningens
utvecklings- och förändringsresa tillsammans med utgångspunkten heltid som norm gör att det finns en
del arbete kvar att göra för att finslipa processer och arbetsrutiner på arbetsplatserna. Det handlar om att
skapa trygghet i hur verksamheten ska fungera när det saknas ”händer” vid arbetstoppen kring
lunchserveringen (heltid som norm får som följd att det finns fler arbetstimmar i arbetsgruppen, men färre
personer). Det handlar också om trygghet i arbetssätten kring att lösa dagens arbetsuppgifter utan fler
resor/förflyttningar än nödvändigt.
Överenskommelser
Samarbetet med förskoleförvaltningen intensifieras genom ett koncept där skolrestauranger levererar
stödtjänster av olika slag inom måltidsområdet till förskolorna.

Utvecklings- och förändringsresa
Skolrestaurangers utvecklings- och förändringsresa har hittills innehållit delar som organisering,
kompetensinventering och bemanning. Genom planering av nybyggnationer har antalet portioner per kök
kunnat jämnas ut vilket påverkar arbetssätten positivt framöver. Nästa steg i utvecklings- och
förändringsresan består i ett utvidgat kvalitetsarbete som har fokus på att utveckla måltiderna samt
fördjupa relationen med skolpersonal och elever med syfte att förbättra matgästernas måltidsupplevelse.
En del av kvalitetsarbetet består även av olika utbildningsinsatser för att höja kompetensen hos
medarbetarna. Fokus för skolrestaurangers arbetsmiljöarbete under 2020 är vidareutbildning för
medarbetare och att förbättra arbetsmiljön genom att skapa trygga arbetsgrupper.
Hållbarhetsarbete
Malmö stads policy för hållbar utveckling och mat till 2020 är vägledande för skolrestauranger och
genomsyrar verksamheten. Policyns mål om 90 procent ekologiska livsmedel kan nås under året under
förutsättning att marknadens priser håller den budgeterade nivån. Skolrestauranger arbetar kontinuerligt
med att hushålla på ett effektivt sätt, vilket frigör resurser att satsa på ekologiska livsmedel.
Nytt kostdatasystem
En upphandling av nytt kostdatasystem kommer att genomföras i samarbete med upphandlingsenheten.
Systemet är ett viktigt redskap i skolrestaurangers dagliga planering av måltider, närings- och
prisberäkningar, beställning av råvaror och fakturering.

Avdelningen står inför organisationsförändringar under 2020- 2021. Detta på grund av tillväxt inom
befintliga verksamhetsområden samt tillkommande verksamheter, både nystartade inom Malmö stad och
överförda från andra förvaltningar. Att hålla hög kvalitet och effektivitet under pågående förändringar är
en utmaning i sig och med stadens ekonomiska inbromsning som ytterligare parameter kommer det krävas
en höjd effektivitet och återhållsamhet kommande år.
Digitalisering
Med bakgrund av den generella samhällsutvecklingen i allmänhet och kommunfullmäktigemålet som berör
”service, tillgänglighet och att ligga i framkant i den digitala utvecklingen” antar avdelningen att frågor
kring digitalisering kommer ligga högt på agendan inom Malmö stad 2020. För IT-service del kan det
komma att innebära en förändrad och ökad efterfrågan på tjänster och kompetens.
Organisation
Städservice kommer att fortsätta att utöka sin verksamhet under 2020, främst med hälsa-, vård och
omsorgsförvaltningens verksamheter. Det innebär att enheten växer med både medarbetare och
arbetsledning och förmodligen uppstår det behov som är både kända och okända. Det i sin tur leder till en
minskad efterfrågan av stöd från städsupport. Städservice har arbetat med åtstramningar och
effektiviseringar sedan starten 2015, kostnader kan inte minskas ytterligare utan att det går ut över
kvaliteten i utförandet av tjänsten.
2020 för IT-service räkning kommer med hög sannolikhet att handla om förändringsarbeten, som en följd
av två större utredningar som pågår just nu – ”Kommunövergripande IT och Systemförvaltning” samt
”En mer ändamålsenlig och framtidsinriktad organisation för den digitala infrastrukturen”.
Uppdrag
Post & buds nya tjänst av tvättlogistik för verksamheter hos hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen och
funktionsstödsförvaltningen kommer ge nya möjligheter men är i nuläget ett osäkerhetsmoment då
förutsättningarna är oklara. Uppdraget för funktionsstödsförvaltningen startar i maj då post och bud tar
över tvättlogistiken för deras arbetskläder. Flera faktorer är fortfarande okända avseende hälsa-, vård och

omsorgsförvaltningen.
Det kommer vara avgörande under 2020 att kontaktcenter tillsammans med stadskontoret som beställare
lyckas hitta former för att tillsammans med övriga förvaltningar arbeta med kontinuerliga förbättringar
och enhetliga arbetssätt. Finansieringsformen av verksamheten är inte helt fastställd och beställaren
stadskontoret, arbetar med att ta fram en ny modell som är tänkt att gälla från och med halvårsskiftet.
Under 2020 kommer arbetet hos verksamheten serviceresor fortsätta med att ta fram nya
överenskommelser med våra beställare och uppstart av nya avtal med våra leverantörer av skolskjuts och
färdtjänst i personbil. Färdtjänsten har från årsskiftet 2020 ny beställare i tekniska nämnden efter beslut i
kommunfullmäktige vilket kommer behöva regleras i en överenskommelse med fastighets- och
gatukontoret. En annan del som kommer påverka kring skifte av beställare är också att nya riktlinjer och
tillämpningar ska antas av tekniska nämnden, förhoppningsvis under första kvartalet. Utifrån ett
effektivitetshänseende behöver frågan kring beställningscentralen och specialfordonens dygnet runtverksamhet utredas avseende verksamheten som sker under lågtrafiktid nattetid.
HR-service kommer fortsätta arbeta för att ytterligare öka kundnöjdheten och värdeskapande. För att
uppnå detta kommer tre områden prioriteras framöver; ökad kommunikativ förmåga, bli mer pedagogiska
i dialogen med våra kunder samt digitalisera och automatisera administrativa arbetsuppgifter där det är
lämpligt.

Medarbetare
Medarbetarutbildning kommer att genomföras under första kvartalet för att vara klar i april. Kopplat till
medarbetarutbildningen och resultat i medarbetarenkäten kommer samtliga chefer att arbeta vidare med
medarbetarutvecklingen inom respektive sektion.
För att skapa förutsättningar för ökat självstyrande i markskötsels grupper kommer en fortsatt satsning på
kompetensutveckling i form av utbildning inom grönskötsel, ett slags ”grönt kort”, med inriktning på
växtkännedom, beskärning samt maskinutbildning.
IT-system
Upphandling av IT-system till bilverkstaden, tjänstecyklar, gods och maskin samt butik är planerad under
våren 2020. Verksamheten kommer att påverkas då implementeringen av ett nytt IT-system kräver
resurser och arbetstid.
Uppdrag
Aktuell utredning om förmånscyklar kan komma att påverka verksamheten tjänstecyklar om utredningen
leder till beslut om minskat antal tjänstecyklar.
Inköp av fordon genom Malmö Leasing AB kopplat till avtal med garanterat återköpsvärde resulterar i
minskning av antal fordon som verkstaden kan utföra service på. Även utbyte av maskiner och tunga
fordon kommer att påverka verkstaden under 2020–2023. Detta kommer att resultera i färre fordon som
inkommer till verkstaden. Åtgärder som minskar bilverkstads fasta kostnader kommer att utredas och
genomföras under 2020.
Enheten fastighet är i gång med tillsyn och skötsel av 160 förskolor. Efterfrågan på fastighetenhetens
tjänster inom säkerhet, bygg samt elinstallation förväntas öka ytterligare med nya uppdrag inom till
exempel solenergi och brandlarmsteknik.
Under 2020 inleds ett testprojekt med fastighets- och gatukontoret. Projektet kommer att testa att ha ett
gemensamt och delat ansvar för driften mellan verksamheterna. Syftet är att testa och utvärdera nya
närmare arbetsformer inför kommande överenskommelse 2021-04-01. Projektet genomförs inom ett
geografiskt avgränsat område, Södra Innerstaden, under tiden 2020-01-01 - 2020-09-30. Både

projektledare och ansvariga för den operativa driften kommer att dela lokaler.
Som ett led i effektivisering av verksamheten kommer tyngre maskinella resurser att samordnas. Det
innebär bland annat att alla större och tyngre fordon och maskiner som exempelvis sopmaskiner och stora
gräsklippare kommer att styras övergripande för hela enheten. Syftet är att få ett bättre resursutnyttjande
genom samordning av planering och logistik.
Transporter
Vidare kommer kommunteknik att byta ut ett par tunga fordon under 2020 till gaslastbilar samt fordon
som drivs med HVO 100 för att uppnå målet om att vara fossilfria.

Generell information om serviceförvaltningens kundundersökningar
Stadsfastigheter gör kundundersökningar, växelvis vartannat år, av fastighetsförvaltning och
byggproduktion. De år undersökningen inte görs arbetar stadsfastigheter med de förbättringsåtgärder som
identifierats via undersökningen. Genom att göra kundundersökningar får stadsfastigheter en systematik i
det kundorienterade förbättringsarbetet och ett kunskapsbaserat underlag för prioriteringar i arbetet.
Skolrestauranger och grundskoleförvaltningen har tillsammans tagit fram ett långsiktigt arbetssätt för
dialog mellan elever, skolrestauranger och skolledning om skolmaten och måltidsmiljön. Formen
beslutades i grundskolenämnden 2019-05-21 och kommer att ske enligt följande:
1. Ett kontinuerligt arbete ute på skolorna med de lokala företrädarna för skolrestauranger,
skolledning och elever möts i matråd eller elevråd – beroende på vilken modell rektor väljer.
Detta ska regelbundet ske på alla skolor.
2. Udda år kommer skolrestauranger och grundskoleförvaltningen gemensamt att genomföra
enkäter med spridning både över årskurser och geografiskt. Avdelningen räknar med att nå cirka
10 procent av elevpopulationen.
3. Jämna år kommer skolrestauranger dels att genomföra fokusgrupper med elever på cirka 10
skolor med cirka 10 elever från varje medverkande skola (totalt ca 100 elever), dels kommer
avdelningen att samla de berörda skolledarna vid skolorna i en gemensam fokusgruppsprocess.
Även flera verksamheter inom kommuntjänster genomför kundundersökningar.

I detta avsnitt kommenteras de ekonomiska förutsättningarna för 2020 avseende resultaträkning och
investeringsram.

Nämnd kan vara befriad från resultatansvar för delar av sin verksamhet. Detta innebär att nämnden för
dessa verksamheter inte är ansvarig för det ekonomiska resultat som uppkommer under året. Nämnden
har dock ett ansvar att även inom dessa områden bedriva en väl fungerande och effektiv verksamhet och
vidta nödvändiga åtgärder.
Rivnings- och marksaneringskostnader har tillkommit som en separat driftbudget efter Malmö stad gjort
en översyn av redovisningens regelverk. I denna driftbudget kommer kostnader som tidigare bokförts som
investering bokföras som driftkostnad.

I budgetskrivelsen för 2020 äskade servicenämnden befrielse från resultatansvar för resultatpåverkande
marksaneringskostnader och rivningskostnader på 50 mnkr. Kommunfullmäktige har beslutat att
servicenämndens ram för kostnader för marksanering och rivning har minskats som en följd av att
investeringsramen har sänkts och beviljad ram för 2020 är 40 mnkr.
Marksanering
Av kommunfullmäktige beviljad budget 2019 avsattes 40 mnkr i en särskild ram till tekniska nämnden för
den del av marksaneringen som kommer att belasta resultatet. De marksaneringskostnader som under
2019 identifierats inom serviceförvaltningen har överförts till fastighets- och gatukontoret då tekniska
nämnden har haft den ekonomiska ramen 2019. Detta i enlighet med överenskommelse med
stadskontoret och fastighets- och gatukontoret.
Från och med 2020 ska respektive nämnd ansvara för den ram som avser marksaneringskostnader som är
resultatpåverkande. För servicenämnden avses befintliga fastighetsobjekt där kommunen sedan tidigare
bedriver verksamhet och som förvaltas av serviceförvaltningen.
Rivningskostnader
Kostnader för rivning av byggnader ska från och med 2019 belasta resultatet. Detta till följd av att Rådet
för kommunal redovisning har förtydligat sina rekommendationer om materiella anläggningstillgångar och
klargör bland annat att rivning av egna tillgångar som tidigare använts i den egna verksamheten inte ska
ingå i anskaffningsvärdet för anläggningstillgångar. Dessa kostnader har tidigare varit med i
investeringsutgiften och har därmed blivit hyresgrundande för kunden.
Berörda objekt under 2020 är rivning av Universitetsholmens gymnasium och Norra Läktaren på
Malmöstadion för att påbörja utvecklingen av stadionområdet.
Under 2019 har serviceförvaltningen även identifierat att det kan komma att finnas behov av sanering i
äldre befintliga byggnader. Dessa kostnader omfattats inte av beslutad ram för marksanering och
rivningskostnader. Servicenämnden har för avsikt att lyfta dessa kostnader i samband med budgetskrivelse
2021.

Servicenämnden har ett resultatkrav/negativt kommunbidrag på -359,9 mnkr för 2020. Detta är en
förändring på 11,9 mnkr i förhållande till 2019. Förändringen är beslutad av kommunfullmäktige.
Förändringen består av:
•
•
•
•
•
•
•

Effekt av lägre räntekostnader -36 mnkr (sedan tidigare -245 och -40 mnkr, totalt -321 mnkr)
Driftskonsekvenser hög investeringsvolym 14 mnkr
Driftskonsekvenser komponentavskrivningar 10,5 mnkr
Kommunbidragsväxling Öppen Geodata -0,5 mnkr
Driftskonsekvenser, skyddsrum delår 0,3 mnkr
Utfasning microplaster -0,3 mnkr (endast år 2019)
Indexkompensation (1%) för vissa tjänster på kommuntjänster 0,1 mnkr

PO-pålägget beräknas öka med en procentenhet till 40,15% av lönesumman. Övriga nämnder har
kompenserats för detta i kommunfullmäktiges budget 2020. Förslaget till kommunbidragsjustering har
beräknats med utgångspunkt från respektive nämnds budgeterade kostnader för PO under 2019 och
justerats utifrån beslutade kommunbidragsförändringar. Eftersom servicenämndens verksamhet
finansieras genom intäkter från försäljning av tjänster till övriga nämnder, har de ökade kostnaderna för
servicenämnden kommunbidragsjusterats i de nämnder som köper tjänsterna. Förändringen innebär
därför även att servicenämndens prissättning påverkas.

Det positiva resultatet i prognosen för 2019 på 38 mnkr går främst att hänföra till stadsfastigheter och
beror bland annat på det vädermässigt milda året och ett positivt finansnetto. Inför 2016 togs en modell
fram mellan stadskontoret och serviceförvaltningen hur den verkliga räntan i förhållande till kommunens
internränta ska regleras.
Resultaträkning per avdelning, se bilaga 1.

Serviceförvaltningens intäkter för 2020 är budgeterade till 3 544 mnkr. Intäkterna ökar med 140 mnkr i
förhållande till prognos 2019 (Oktober prognos).
Stadsfastigheter
Stadsfastigheters budgeterade intäkter för 2020 är 2 001 mnkr. Det är en ökning med 56 mnkr i
förhållande till prognos 2019. Ökningen beror till största delen på nya hyreskontrakt för färdigställda
investeringar. Här kan bland annat nämnas helårseffekt avseende Tröskans förskola, Gyllins förskola,
Gyllinsträdgård/Toftanäs skolan, Elinelundsskolan och Mellersta förstadsskolan.
Under 2020 tillkommer succesivt nya hyreskontrakt såsom ny förskola och skola Västra Varvsstaden
(Ubåtens förskola och Neptuniskolan), Annebergsskolan och Ellstorps förskola.
I kommunfullmäktiges budget framgår det att ”för att mildra nämndernas anpassningsbehov åläggs
servicenämnden att inte höja hyrorna till nämnderna under de kommande två åren”. För 2020 blir den
ekonomiska konsekvensen av detta beslut cirka 15 mnkr i lägre hyresintäkter.
Konsumentprisindex, KPI, ökade med 1,6 % mellan oktober 2018 och 2019. Med hänsyn till olika
uppräkningsandelar på hyresavtalen ger indexeringen uppskattningsvis en ökning med cirka 17 mnkr,
vilket blir en genomsnittlig höjning på cirka 1%. Med beaktande av ovanstående beslut avseende de
interna hyresgästerna så blir indexhöjningen i budgeten endast cirka 2 mnkr.
Kommunteknik
Kommuntekniks budgeterade intäkter för 2020 är 685 mnkr vilket är en ökning med 15 mnkr i
förhållande till prognos 2019. Denna ökning grundar sig i huvudsak i indexuppräkningar av priser och
överenskommelser, med bibehållna volymer så som de värderades i prognosen för 2019.
Under 2019 har främst fastighetenheten haft en ökad volym tilläggsbeställningar och ett fortsatt stort
intresse för utveckling av brandskydd i Malmö stad har inneburit fler uppdrag till kommunteknik, och
därmed höjd omsättning- och resultatprognos under 2019. De prognostiserade nivåerna, för denna
verksamhet specifikt och för kommunteknik generellt, ingår i 2020 års budget.
I kommuntekniks budgeterade omsättning finns en viss osäkerhet i hur kommuntekniks beställare, Malmö
stads övriga förvaltningar, hanterar generella besparingskrav och en snävare ekonomi. Detta kan påverka
såväl beställningsvolymer som beställningsmönster. Underhålls- och extrabeställningar till kommunteknik
har normalt en förskjutning mot den senare halvan av budgetåret.
Kommuntjänster
Kommuntjänsters budgeterade intäkter för 2020 är 454 mnkr, en ökning med 38 mnkr i förhållande till
prognos 2019. Förändringen består främst av ny verksamhet och helårseffekt av utökad verksamhet
jämfört med 2019 samt uppräkning och prisjusteringar av överenskommelser för 2020. Uppräkning har
gjorts med 1% för de tjänster där inte annan reglering är överenskommet med beställarna.
Att ersättningen inte räknas upp i förhållande till ökade kostnader påverkar verksamhetens förutsättningar.
För avdelningen som också påbörjar flera omorganisationer kommer det vara en utmaning att uppnå
ekonomisk balans och tjänster med hög kvalitet. Verksamheterna kommer få arbeta med att effektivisera
tjänsterna, samordna verksamheternas arbete och hålla nere kostnaderna.

Det är framförallt tre större förändringar 2019 som får helårseffekt 2020. Malmö stads kontaktcenter
startade i april 2019 sin verksamhet i tillfälliga lokaler innan de kan flytta in i stadshuset våren 2021.
Finansieringsformen av verksamheten är inte helt fastställd och beställaren stadskontoret, arbetar med att
ta fram en ny modell som är tänkt att gälla från och med halvårsskiftet. Specialtransporter och
beställningscentralen utökades från första februari 2019 när specialtransporter tog över alla resor med
specialfordon i egen regi, samt övergick till dygnetrunt verksamhet. Även städservice har fortsatt utöka sin
verksamhet 2019 under våren med övertag av städobjekt från förskoleförvaltningen, i november övertogs
objekt från hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen samt i december städ av citytunneln från fastighetsoch gatukontoret.
En kommande förändring i kommuntjänsters verksamhet är uppstart av Malmö stads tredje
redovisningsenhet den 1 februari. Denna enhet kommer serva flera förvaltningar och har uppdrag att
utveckla och effektivisera arbetsprocesserna inom redovisning och debitering mot Malmöborna.
Skolrestauranger
Skolrestaurangers budgeterade intäkter för 2020 är 330 mnkr, en ökning med 19 mnkr i förhållande till
prognos 2019. Ökningen beror främst på ökat antal elever på gymnasieskolor och grundskolor inklusive
fritidsverksamheten. Ökningen beror också på antagen prisökning för pris- och lönekompensation på 1 %
och kompensation för ökat PO-pålägg under 2020 samt försäljning av stödtjänster till
förskoleförvaltningen.
Tillsammans med skolförvaltningarna pågår ett effektiviseringsarbete för att minska administrationen
kring faktureringen.
Budgeterat pris per portion för skollunch 2020:
•
•
•

för årskurs F-5: 26,60 kr
för årskurs 6-9: 32,95 kr
för gymnasiet: 38,70 kr

Personalkostnaderna är budgeterade till 812 mnkr, en ökning med 76 mnkr i förhållande till prognos 2019.
Förändringen av personalkostnaderna har oftast ett samband med nya eller förändrade överenskommelser,
volymförändringar och tillsättning av nya eller vakanta tjänster. Även förväntade löneökningar i samband
med 2020 års löneöversyn finns med i den ökade kostnaden. Utökningen av kommuntjänsters verksamhet
har en betydande del av förändringen av personalkostnaderna.

Övriga kostnader inklusive lokal- och markhyror är budgeterade till 1 594 mnkr, en ökning med 27 mnkr i
förhållande till prognos 2019.
Stadsfastigheter
Stadsfastigheters övriga kostnader är budgeterade till 807 mnkr, en ökning med endast 7 mnkr i
förhållande till prognos 2019 trots tillkommande fastighetsyta på cirka 25 000 kvm och prisjusteringar. De
största posterna som ingår i stadsfastigheters övriga kostnader är värme- och övriga förbrukningsavgifter,
fastighetsunderhåll samt fastighetsservice.
Målsättningen är att fortsätta med satsningen på energibesparingsåtgärder under 2020. Serviceförvaltningen har under ett antal år satsat på olika energibesparingsåtgärder såsom optimeringar av
energianläggningar, investeringar i ny bättre teknik, egen effektiv energiproduktion samt att vid om- och
nybyggnad skapa energieffektiva lokaler.
Värmekostnaden för 2020 är budgeterad till 114 mnkr. De prisjusteringar som förväntas ske beräknas

täckas av de åtgärder som beskrivs ovan. För 2020 har stadsfastigheter budgeterat förbrukningen för ett
normalår. Fjärrvärmeavtalet gäller från och med 2016 och till och med 2020-12-31 med möjlighet till tre
års förlängning. Avtalet regleras med konsumentprisindex (KPI). Från och med 2017 är ett tilläggsavtal
tecknat avseende förnybar energi som kostar 3 öre/kWh.
Förbrukningsavgifterna är budgeterade till 108 mnkr. Energi Försäljning Sverige AB är Malmö stads
elleverantör och avtalet gäller till 2020-12-31 med möjlighet till tre års förlängning, vilket i nuläget inte är
aktuellt. Avtalet är tecknat med ursprungsgarantier GoO (Guarantees of Origin), dessa ursprungsgarantier
är ett bevis som redovisar från vilka energikällor el har producerats. För 2020 är 85 % av elbehovet pris
säkrat.
Totalt budgeteras 157 mnkr för fastighetsunderhåll, här ingår akut underhåll, underhåll efter skador samt
driftsunderhåll. Till följd av komponentavskrivningar uppdelas det långtidsplanerade underhållet från och
med 2016 i driftsunderhåll och investeringsunderhåll.
Totalt budgeteras 193 mnkr för fastighetsservice. Den största posten inom fastighetsservice är
funktionsavtalen avseende fastighetsdrift byggnader. Nuvarande avtal gäller till och med 2020-04-30 och
är förlängt med 36 månader till 2023-04-30. Avtalen med de externa entreprenörerna är upphandlade och
uppdelade i tre områden: skola 1, skola 2 och boende. Kommunteknik sköter fastighetsdrift avseende de
övriga kategorierna dvs: förskola, kultur, fritid, kontor och gymnasieskolor.
De flesta av de övriga driftavtalen gäller även under 2020. Upphandling pågår för bland annat kyla, hiss
och ammoniakanläggningar. Kommunteknik har bland annat uppdrag för stadsfastigheter avseende ett
område utemiljö, snöberedskap, bad, säkerhetsanläggningar och storkök.
Kommunteknik
Kommuntekniks övriga kostnader är budgeterade till 431 mnkr, en ökning på 6 mnkr i förhållande till
prognos 2019. Ökningen följer främst indexuppräkning av inköpspriser, men innehåller även en del ökade
organisationskostnader så som kostnader för upphandling av nya IT-stöd.
De största posterna som ingår i kommuntekniks övriga kostnader är entreprenad- och tjänstekostnader,
materialkostnader samt fordons- och maskinkostnader.
Kommuntjänster
Kommuntjänsters övriga kostnader är budgeterade till 172 mnkr, vilket är en minskning med 2 mnkr i
förhållande till prognos 2019. Den ökade omsättningen för utökad verksamhet för bland annat städservice
och kontaktcenter visar sig främst i ökade personalkostnader och endast en mindre del i övriga kostnader.
I förhållande till prognos 2019 beräknas kommuntjänster ha lägre kostnader för bland annat
systemkostnad och för utrustning till fordon för specialtransporter. IT-service gör också bedömningen att
de kan minska konsultkostnaderna och istället anställa egen personal.
Skolrestauranger
Skolrestaurangers övriga kostnader är budgeterade till 161 mnkr, vilket är en ökning med 10 mnkr i
förhållande till prognos 2019. Den största posten i övriga kostnader är livsmedelskostnader på 98 mnkr,
en ökning med 6 mnkr i förhållande till prognos 2019.
Den största ökningen av livsmedelskostnader sker främst till följd av ökat antal elever både på gymnasieoch grundskolan samt ökad försäljning till fritidsverksamheten. Den låga intäktsuppräkningen kopplad till
pris- och lönekompensation ger inte utrymme till att höja livsmedelskostnaden nämnvärt. Skolrestauranger
fortsätter ha fokus på att mer effektivt hushålla med resurser för att dämpa kostnadsökningarna och hålla
nere menykostnaden utan att matkvalitén påverkas. Samtidigt finns det risk att den avtalsmässiga
prisökningen från livsmedelsleverantören kan vara högre än vad som antagits i budget.
Hyreskostnaderna ökar något till följd av nya och ombyggda kök under 2019 och 2020.

Avskrivningarna är budgeterade till 682 mnkr, en ökning med 61 mnkr i förhållande till prognos 2019.
Ökningen beror främst på färdigställda ny- och ombyggnationer, vilka större objekt detta avser omnämns
under rubriken intäkter.

Finansnettot är budgeterat till 96 mnkr, vilket är en ökning med 2 mnkr i förhållande till prognos 2019.
Bedömningen är att de lån som kommer att nytecknas eller regleras under året sker på en låg räntenivå.
Serviceförvaltningen gör i samband med nämndsbudgeten en bedömning att fyra nya lån kommer att
behöva tecknas under 2020. Dels ett lån i början av året på 150 mnkr som avser
investeringsunderhållsåtgärder 2019, tanken med att teckna separata lån för investeringsunderhåll är för att
möjliggöra framtida sammanställningar över kapitalkostnader kopplade till detta. Dels tre nya lån för
färdigställda investeringar, ett lån på 400 mnkr kring årsskiftet, ett lån på 400 mnkr under sommaren samt
ytterligare ett lån på 400 mnkr under hösten.
Under 2020 kommer även fem befintliga lån att räntejusteras varav ett 2020-12-31 som därmed har effekt
först 2021.

Malmö stad växer snabbt och det är en utmaning att vara kostnadseffektiv samtidigt som krav på
funktioner och färdigställandetider ökar. Ett exempel på detta är utbyggnaden av förskolor och
grundskolor. Mängden inkomna beställningar ställer högre krav på samverkan både mellan de tekniska
förvaltningarna och mellan serviceförvaltningen och de beställande förvaltningarna. En gemensam målbild
i ett tidigt skede är önskvärt för att i högre grad kunna säkerställa önskade lokalbehov och
färdigställandetider.
Serviceförvaltningen tillsammans med de beställande förvaltningarna, Lokal i Malmö (LiMa) och
representant från stadskontoret har under 2019 fortsatt med avstämningsmöten gällande servicenämndens
investeringsutrymme. Avstämningarna med respektive förvaltning genomfördes under våren 2019 inför
budgetskrivelse 2020 med fokus på att säkerställa en samsyn på förvaltningarnas investeringsbehov för
budgetperioden 2020 – 2025 och förvaltningarnas lokalförsörjningsplan. Utifrån detta identifierades i ett
behov motsvarande 2 000 mnkr för år 2020 och 2 200 mnkr för år 2021 i servicenämndens
budgetskrivelse 2020.
Kommunfullmäktiges beslut om investeringsram för 2020 uppgår till 1 500 mnkr och för 2021 till 1 700
mnkr. Beslutet innebär en sänkning med 500 mnkr för år 2020 och 500 mnkr för år 2021 i jämförelse med
äskad ram i budgetskrivelsen.
Kommunfullmäktiges beslut innebär även att servicenämnden ges i uppdrag att i samråd med beställande
nämnder ta fram förslag på hur servicenämndens investeringsutrymme för perioden 2020–2021 ska
fördelas per beställande nämnd så att investeringarna ryms inom ram för respektive år och senast i april
2020 återkomma med förslag till kommunstyrelsen.
Under hösten 2019 har nya avstämningsmötena med respektive förvaltning genomförts och resulterat i att
investeringsbehovet 2020 har minskat och nu bedöms till 1 700 mnkr för 2020. Vid höstens genomgång
har prognosen för 2019 sänkts med ytterligare 150 mnkr avseende projekt som är försenade i

beslutprocessen. I bedömningen för 2020 har hänsyn tagits till dessa projekt.
I samband med bokslut 2019 och kommande avstämningsmöten med förvaltningarna kommer
serviceförvaltningen inför återrapporteringen till kommunstyrelsen att göra en bedömning om nivån på
investeringsutrymmet 2020-2021. Erfarenhetsmässigt är projekten svårbedömda i tid vilket påverkar hur
kostnaderna fördelas över perioden.
Några av de större investeringarna som beräknas vara färdigställda under 2020
Förskolor och Grundskolor
Inför höstterminen 2020 färdigställs ny förskola/Ubåtens förskola med 80 platser och skola Västra
Varvsstaden/Neptuniskolan med 550 platser, Nya Annebergsskolan med 630 platser och Ellstorps nya
förskola med 120 platser. I slutet av året planeras Rönneholms förskola med 300 platser var färdigställd.
Övriga
Funktionsstödsförvaltningen har inkommit med beställningar på ett flertal nya LSS-boenden och under
sommaren 2020 beräknas Toarps LSS-boende med sex lägenheter att färdigställas.
Ombyggnationen av Tekniska museet, etapp 3, planeras att färdigställas till hösten 2020 och innefattar
invändig ombyggnation av nuvarande hörsal där Wisdome kommer att placeras. Om- och tillbyggnad av
Hyllie brandstation beräknas bli klar under hösten 2020.
Pågående större objektsgodkända projekt
Några av de större pågående projekten som beräknas bli klara 2021 och framåt är:
•
•
•
•
•
•
•
•

Djupadalsskolan, om- och nybyggnad
Högaholmsskolan, nybyggnad
Malmö idrottsgrundskola, nybyggnad
Slottstaden skola, rivning och nybyggnad
Wowra och Stenåkerns LSS, nybyggnad
Heleneholms sporthall, renovering
Monbijouskolan, renovering
Österportskolan, ventilationsåtgärder

Servicenämndens egen- och reinvesteringar
För 2020 har serviceförvaltningen budgeterat åtgärder som avser egeninvesteringar och reinvesteringar.
En egeninvestering är en hyresvärdsinitierad investering gällande komponenter som inte finns idag. Hit
räknas bland annat åtgärder som på sikt kan innebära lägre drifts- och underhållskostnader. Exempel är
tilläggsisolering i samband med takomläggning och andra åtgärder för att energieffektivisera fastigheterna i
syfte att få lägre energikostnader. Till egeninvesteringar kan även åtgärder för klimatanpassning av
fastigheterna ingå, såsom byte av hårdgjorda ytor till mer genomsläppligt material, exempelvis grus eller
ängsgräs.
Allt eftersom implementeringen till komponentavskrivning fortskrider har serviceförvaltningen
uppmärksammat att vissa åtgärder är att betrakta som reinvestering, exempelvis renovering av hela
fasader, ledningssystem gällande vatten och avlopp (”stambyte”) och större takåtgärder med underliggande
konstruktion. Reinvestering avser utbyte av byggnadsdelar, system och systemkomponenter i sin helhet
med syfte att bibehålla fastighetens värde utan att tillföra någon ny standardförhöjande funktion. Enligt
tidigare regelverk var detta att betrakta som driftkostnad och genom åren har staden avsatt medel för
eftersatt underhåll. För att staden inte ska hamna i ett läge där denna typ av åtgärder åsidosätts och ett nytt
eftersatt underhåll skapas behöver investeringsmedel avsättas för detta. På sikt kan detta innebära att
behovet av investeringsunderhåll kommer att minska och att behovet av reinvesteringar kommer att öka.

Bilaga 1

Nämndsbudget 2020.
Resultaträkning per avdelning och totalt
SEF ledning
Bidrag (kontogrupp (35)
Intäkter (exkl kontogrupp 35)
Totala intäkter
Lönekostnader
PO- pålägg
Övriga personalkostnader
Totala personalkostnader
Lokal- och markhyror (kontogrupp 60)
Övriga kostnader (exkl kontogrupp 60)
Avskrivningar
Totala övriga kostnader
Nettokostnad exkl finansnetto
Kommunbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat
Nettokostnad

0
74 000
74 000
-34 800
-13 900
0
-48 700
-1 900
-20 936
0
-22 836
2 464
-359 892
0
0
-357 428
2 464

StadsKommunKommunSkolTotalt Servicefastigheter tjänster
teknik
restauranger förvaltningen
2 000
400
1 000
2 000
5 400
1 999 000
453 700
684 000
328 000
3 538 700
2 001 000
454 100
685 000
330 000
3 544 100
-60 600
-209 300
-169 800
-104 600
-579 100
-24 400
-84 000
-67 600
-42 000
-231 900
0
0
-300
-400
-700
-85 000
-293 300
-237 700
-147 000
-811 700
-110 000
-21 800
-10 400
-23 000
-167 100
-696 715
-150 557
-420 900
-137 800
-1 426 908
-660 000
-1 100
-6 200
-15 000
-682 300
-1 466 715
-173 457
-437 500
-175 800
-2 276 308
449 285
-12 657
9 800
7 200
456 092
0
0
0
0
-359 892
0
0
0
0
0
-93 000
-100
-300
-2 800
-96 200
356 285
-12 757
9 500
4 400
0
356 285
-12 757
9 500
4 400
359 892

