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Årsredovisning 2019 Malmö stad

STK-2020-90
Sammanfattning

Årsredovisning 2019 för Malmö stad överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisning för Malmö stad 2019.
2. Kommunfullmäktige avsätter 562 mnkr till resultatutjämningsreserv.
3. Kommunfullmäktige beslutar att nämndernas resultat 2019 inte medför några
justerade kommunbidrag eller justerade investeringsramar för 2020.
4. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet åt
kommunstyrelsen och övriga nämnder samt andra av kommunfullmäktige tillsatta
organ avseende deras förvaltning av kommunens medel.
5. Kommunfullmäktige lägger, med beaktande av ”Synpunkter och iakttagelser”,
årsredogörelsen för år 2019 till handlingarna.
Beslutsgång
Ordföranden yrkar att kommunfullmäktige beslutar
1. att årsredovisningen för år 2019 godkänns,
2. att kommunstyrelsen, och övriga nämnder samt andra av kommunfullmäktige tillsatta
organ beviljas ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet avseende deras förvaltning av
kommunens medel, samt
3. att med beaktande av ”Synpunkter och iakttagelser” lägga årsredogörelsen för år 2019 till
handlingarna.
Katrin Stjernfeldt Jammeh och Roko Kursar yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Under överläggningen yttrar sig även Anders Skans, Charlotte Bossen, Helena Nanne, Emma-Lina
Johansson, Magnus Olsson, Torbjörn Tegnhammar, Sedat Arif, Andréas Schönström och Stefana Hoti.
Revisorskollegiets ordförande Kent Andersson yttrar sig över revisionsberättelsen beträffande
Malmö stads verksamhet för år 2019. Kent Andersson redogör härvid närmare för
granskningen av 2019 års verksamhet.
Reservationer och särskilda yttranden
Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Anders Skans (V) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 4 till kommunfullmäktiges protokoll.
Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Måns Berger (MP) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 5 till kommunfullmäktiges protokoll.
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Till kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Håkan Fäldt (M) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 6 till kommunfullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och bolagsstyrelser
Beslutsunderlag













Förslag till beslut KS 200304 §96 med Särskilt yttrande (M+C), (SD) och (MP)
Förslag till beslut KSAU 200302 §146
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200302 Årsredovisning 2019 Malmö stad
Årsredovisning 2019 Malmö stad
Bilaga till Årsredovisning 2019 - Uppföljning budgetuppdrag 2019
Revisionsberättelse för år 2019
Iakttagelser och synpunkter 2019
Årsredogörelse 2019
Bilaga 1 Granskningsrapporter och revisionsberättelser 2019
Bilaga 2 Granskningsrapporter och revisionsberättelser 2019
Förslag till beslut angående revisionsberättelse för 2019
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Vänsterpartiet

Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige 2020-04-29: Ärende 4. Årsredovisning för Malmö stad 2019

Årsredovisningen för Malmö stad 2019 behandlades idag. Vår gemensamma välfärd går på
knäna och det blir ändå pengar över. I år förväntas vi besluta om att avsätta 562 mnkr till
resultatutjämningsreserven.
Vi gick alltså 562 miljoner kronor plus förra året, trots att flera verksamheter var
underfinansierade, trots att sjukskrivningar är fortsatt höga bland de lägst avlönade, oftast
kvinnliga, medarbetarna i vår stad. De yrkeskategorier som har högst sjukfrånvaro i Malmö
stad är köksbiträde, stödassistent LSS, fritidspedagog, undersköterska, behandlingsassistent,
stödpedagog LSS, barnskötare, aktivitetsledare och förskollärare.
Vi gör en halv miljard i vinst trots att det finns stora resultatskillnader mellan skolor och olika
elevgrupper i Malmös kommunala grundskolor. Trots att situationen kring skolsegregationen
och likvärdigheten mellan olika grupper, sett ur ett längre tidsperspektiv, troligen har
försämrats. Trots att allmänna visstidsanställningar inte minskar, och att de är flest bland de
lägst avlönade.
Trots att jämställdhet bara nämns 14 gånger i årsredovisningen medan överskott nämns 59.
Trots att chefstätheten bland kvinnor är fortsatt lägre än för män. Trots att man det här året
inte ens har brytt sig om att nämna hur arbetet med minskningen av delade turer går, inte
heller hur löneskillnaderna mellan olika yrkesgrupper ser ut, eller målet om att vara en
hälsofrämjande och klimatsmart stad där det är enkelt att göra hållbara val, inte uppfylls.
Coronakrisen har visat att det finns enorm solidaritet mellan människor. Den har visat att om
det är något vi uppskattar så är det våra hjältar till medarbetare inom vård och omsorg.
Fortsätt gärna applådera dem, men det är pengarna de behöver. Mer resurser för att klara
arbetet utan att slita ut sig, fler händer som håller våra barn, lugnar våra äldre och stöttar
våra unga. Krisen har visat vilka yrkesgrupper som håller upp samhället, låt oss ta ansvar för
det - arbetsmiljön måste förbättras och löner måste upp. Applåder ger inte mat på bordet.
Trots att kommunen går med överskott, trots bevisen på att hälsa- vård och omsorg,
förskola, skola och socialtjänsten varit underfinansierade under flera år, antogs en budget
för 2020 som inte fixade till detta. Applåder är allt de får.
Malmö 2020-04-29
Anders Skans, gruppledare (V)
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Särskilt yttrande
Kommunfullmäktige, 2020-04-29
Årsredovisning 2019 Malmö stad
Diarienr: STK-2020-90
Årsredovisningen för 2019 beskriver en positiv förflyttning inom samtliga målområden
dock uppnås inte måluppfyllelse inom något annat mål än det ekonomiska. Flera av
målområden är förvisso brett formulerade och svåra att mäta, men det är ändå
anmärkningsvärt att inget annat mål bedöms som uppfyllt. Den nya målstrukturen
kommer att utvisa om utmaningen ligger i formen för uppföljning eller i den faktiska
styrningen.
Två områden som vi vill lyfta som särskilt oroande i denna rapporten är klimat-och
miljö och barns uppväxtvillkor.
I rapporten kan vi läsa om att barn som lever i utsatthet blir fler, fler orosanmälningar
görs, barn som lever i strukturell hemlöshet möter en hårdare praxis som slår särskilt
hårt mot barn med utländsk bakgrund. Vi kan läsa om situationen kring
skolsegregationen och likvärdigheten mellan olika grupper troligen har försämrats, att
pojkarna fortfarande haltar efter med sina betyg, att flickorna fortfarande inte tar del av
den öppna fritidsverksamheten på lika villkor och att trafikmiljön vid skolorna är
otrygg på grund av stressade föräldrars beteende vid hämtning och lämning med bil.
Vi kan inte annat än att fråga oss hur är det att vara barn i Malmö idag? Har politiken
en samlad bild av barn och ungas uppväxtvillkor i vår stad? Många barn har det bra i
vår stad, och många frågor sett var för sig verkar överkomliga men på en ackumulerad
nivå och bland barn som växer upp med riskfaktorer kan det prägla hela deras liv i
fråga om hälsa, inkomster, trygghet och livslängd. Miljöpartiet vill därför se en samlad
rapportering kring barns uppväxtvillkor antingen i samband med årsredovisning eller
redovisning av hållbarhetsrapporten.
Rapporten lyfter även att det kortsiktigt kan finnas ekonomiska målkonflikter mellan
att utveckla nämndernas miljöarbete och andra delar av verksamheten. Vi i Miljöpartiet
anser att det här tankesättet har en felaktig utgångspunkt. Att ställa om
verksamheterna till att vara mer klimatsmarta är en investering för framtiden. Om vi
inte ställer om på den korta tiden som vi har kvar för att hålla nere den globala
uppvärmningen kommer konsekvenserna av klimatkrisen att driva på
Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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samhällsekonomiska kostnader till den punkt då våra kärnverksamheter kan komma
att hotas.
Den nya målstrukturen lyfter klimatmålet tydligare och Miljöpartiet har skärpt
målsättningen ytterligare till att det ska handla om att hålla nere den globala
uppvärmningen till 1,5 grader. Den nya målstrukturen ska också genomsyras av
barnrätts-, jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv. Men när nämnderna
skulle formulera åtaganden kunde vi redan nu se att flera av nämnderna har
misslyckats med att formulera skarpa åtaganden för att leva upp till dessa mål och
perspektiv.
Vi vill därför poängtera att rapporteringen inte blir bättre än vad styrningen är, och att
politiker i samtliga nämnder behöver göra tillräckligt för att göra någon skillnad för
Malmöborna inte bara tillräckligt för att få grönmarkering i Stratsys.

För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Stefana Hoti, ledamot kommunfullmäktige

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Stadskontoret
Datum

Tjänsteskrivelse

2020-02-26
Vår referens

Åsa Björkén Seydlitz
Budgetsekreterare
asa.bjorken-seydlitz@malmo.se

Årsredovisning 2019 Malmö stad
STK-2020-90
Sammanfattning

Årsredovisning 2019 för Malmö stad överlämnas till kommunfullmäktige för godkännande.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner Årsredovisning för Malmö stad 2019.
2. Kommunfullmäktige avsätter 562 mnkr till resultatutjämningsreserv.
3. Kommunfullmäktige beslutar att nämndernas resultat 2019 inte medför några justerade
kommunbidrag eller justerade investeringsramar för 2020.
Beslutsunderlag

•
•
•

G-Tjänsteskrivelse KSAU 200302 Årsredovisning 2019 Malmö stad
Bilaga till Årsredovisning 2019 - Uppföljning budgetuppdrag 2019
Årsredovisning 2019 Malmö stad

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-02
Kommunstyrelsen 2020-03-04
Kommunfullmäktige 2020-04-29
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och bolagsstyrelser
Ärendet

SIGNERAD

2020-02-26

Årets resultat och budgetavvikelse
Årets resultat för sammanställda räkenskaper uppgick till 933 mnkr, varav resultatet för kommunen uppgick till 883 mnkr, för bolagen till 275 mnkr och för kommunalförbunden till 4 mnkr.
Justeringar för att hantera interna mellanhavanden, mellan kommunen, bolagen och kommunalförbunden, uppgick till -229 mnkr och bestod i huvudsak av utdelning (131 mnkr) från bolag till
kommunen och förväntad utdelning (98 mnkr) från bolag till moderbolaget Malmö stadshus AB.
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Det redovisade resultatet för kommunen om 883 mnkr ger en budgetavvikelse om + 686 mnkr.
Det totala överskottet förklaras främst av högre intäkter från skatter och generella statsbidrag,
högre exploaterings- och realisationsvinster än beräknat samt ett högre finansnetto gentemot
budget. Bland annat servicenämnden, tekniska nämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar större överskott medan särskilt arbetsmarknads- och socialnämnden redovisar ett större underskott.
Intäkts- och resultatutvecklingen för kommunens bolag är god. Större vinster redovisas av MKB
Fasighets AB, Malmö kommuns parkeringsaktiebolag, Copenhagen Malmö Port AB och
SYSAV.
Årets investeringar för kommunen uppgick till 2 291 mnkr vilket är betydligt lägre än budgeterat.
Avvikelsen förklaras av såväl projekt som skjutits framåt i tiden och projekt som stoppats, liksom av projekt som blivit dyrare alternativt billigare än budgeterat.
Avsättning till resultatutjämningsreserv
Resultaträkningen utgör underlag för avstämning mot kommunallagens krav på ekonomisk balans. Det innebär att realisationsvinster ska frånräknas resultatet. Resultatet för år 2019, justerat
enligt kommunallagens krav, uppgår till +761 mnkr. Enligt kommunallagen finns en möjlighet
att avsätta positiva resultat till resultatutjämningsreserven (RUR). Reserven kan disponeras
kommande år om skatteintäkterna påverkas negativt till följd av en försvagad konjunktur. Enligt
kommunfullmäktiges riktlinjer kan avsättning ske då resultatet överstiger 1 % av skatter, generella statsbidrag och utjämning vilket motsvarar 199 mnkr år 2019. Under dessa förutsättningar
kan 761 mnkr minus 199 mnkr, det vill säga 562 mnkr avsättas till resultatutjämningsreserven.
Resultatutjämningsreserven uppgår till totalt 3,8 miljarder kronor efter denna avsättning.
Kommunfullmäktiges mål
Från nämndernas och styrelsernas rapportering framgår att det generellt sett skett en positiv
förflyttning inom ramen för kommunfullmäktigemålen i ett längre tidsperspektiv. Detta trots de
krav och utmaningar som en växande befolkning och en föränderlig omvärld för med sig. Inget
av kommunfullmäktigemålen, förutom det finansiella målet, har dock nåtts fullt ut.
Kommunfullmäktige godkände i juni 2019 ett förslag till förändrad struktur för styrning, ledning
och utveckling med kommunfullmäktigemål. Den nya strukturen bygger på erfarenheter från de
senaste årens arbete och erfarenheter av målstyrningsarbetet, på förändringar i omvärlden och på
förändrade förutsättningar i Malmö stad. Med anledning av förändringen beslutade kommunfullmäktige om nya mål för mandatperioden. Förändringen innebär bland annat att kommunfullmäktige utser ansvariga nämnder och styrelser för respektive mål samt att tvärsektoriella frågor ska integreras i planering, genomförande och uppföljning av samtliga mål. Den nya strukturen innebär också ett ökat fokus på samverkan mellan nämnder och styrelser, förvaltningar
och bolag. År 2020 är det första året som uppföljningen sker utifrån den nya målstrukturen.
Nämndernas och styrelsernas arbete med uppdragen som gavs i budget 2019 återrapporteras i
särskild bilaga.
God ekonomisk hushållning
Bedömningen utifrån redovisat resultat, uppfyllelsen av det finansiella målet och förflyttningen
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mot måluppfyllelse är att den ekonomiska hushållningen har varit god under året.
Resultatöverföring
I samband med kommunfullmäktiges behandling av årsredovisning ska kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige vilka justeringar av kommunbidrag och investeringsramar som bör göras
för nämnderna nästkommande år med anledning av kommunens ekonomiska resultat.
Det finns ingen redovisningsmässig möjlighet för en kommun att överföra resultat mellan åren.
Det förfarande som benämns resultatöverföring handlar i praktiken om att utöka budgetramen
för en nämnd med anledning av att nämnden föregående år redovisat överskott eller minska
budgetramen för en nämnd utifrån redovisade underskott. För att kunna öka budgetramen för
en nämnd krävs att det finns avsatta resurser i budgeten eller att en omfördelning kan ske från
nämnder som redovisat underskott föregående år till nämnder som redovisat överskott.
För 2019 är det tre nämnder som redovisar underskott, grundskolenämnden, hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden och arbetsmarknad- och socialnämnden. Grundskolenämnden redovisar ett
underskott om knappt 31 mnkr, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden redovisar ett underskott om
53 mnkr och arbetsmarknads- och socialnämnden redovisar ett underskott om 122 mnkr.
I samband med Ekonomisk prognos 2019 Malmö stad (STK-2019-112) beslutade kommunfullmäktige att tillfälligt under 2019 befria grundskolenämnden och hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
från ansvar för den del av deras ekonomiska resultat som uppkommit till följd av uteblivna
statsbidrag avseende utökad fritidshemssatsning och en extra lågstadiesatsning respektive ökad bemanning
i äldreomsorgen. Båda nämndernas rapporterade underskott är i sin helhet att hänföra till de av
kommunfullmäktige beviljade underskotten.
Även arbetsmarknads- och socialnämnden befriades från ansvar för det underskott om 40 mnkr
som nämnden rapporterade i ekonomisk prognos avseende nämndens ram och som delvis berodde på ökade kostnader för barn- och ungdomsvård samt reducerade statliga ersättningar för
mottagande av ensamkommande barn. Nämndens redovisade underskott uppgår till 122 mnkr
dvs 82 mnkr högre än det av kommunfullmäktige beviljade underskottet.
Bedömningen är att en omfördelning i budget 2020 från arbetsmarknads- och socialnämnden till
övriga nämnder inte är önskvärd. Med tanke på underskottet 2019 och att nämnden även visade
underskott 2018 har nämnden fortsatt betydande ekonomiska utmaningar även under 2020. I
samband med att Bokslutskommuniké 2019 Malmö stad (STK-2020-91) behandlades i kommunstyrelsen den 12 februari togs följande beslut;
Kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att tillsammans med arbetsmarknads- och socialförvaltningen analysera de bakomliggande orsakerna till kostnadsutvecklingen och budgetavvikelsen inom nämndens verksamheter
med anledning av arbetsmarknads- och socialnämndens växande underskott under 2019. Uppdraget ska redovisas i form av en rapport som sammanställs av stadskontoret och skickas på remiss till arbetsmarknads- och socialnämnden. Stadskontorets rapport med remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden överlämnas till
kommunstyrelsen senast i september månad 2020.
Då det inte finns medel avsatta för resultatöverföring i budget 2020 och eftersom ingen omfördelning föreslås ske från nämnder med underskott så föreslås inte heller nämnder som redovisat
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överskott få utökade medel under 2020.
För 2019 är det tre nämnder som visar avvikelser mot beslutad investeringsram, grundskolenämnden, miljönämnden och fritidsnämnden. Grundskolenämndens avvikelse uppgick till drygt
8 mnkr, miljönämndens avvikelse uppgick till 100 tkr och fritidsnämndens till knappt 600 tkr.
Det föreslås inte heller i nuläget någon generell justering av nämndernas investeringsramar för
2020. Historiskt sett har kommunen årligen generellt investerat för mindre belopp än budgeterat
på grund av att investeringsobjekt förskjutits framåt i tiden och det kommer troligen även ske
förskjutningar från 2020 till 2021. Bedömningen är därför att de tidsmässiga förskjutningarna av
investeringsobjekt från 2019 till 2020 kan rymmas inom den budgeterade ramen för 2020.
Kommunfullmäktige gav, i samband med att budget 2020 beslutades, servicenämnden 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.
Förändrade krav på årsredovisning
Lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) är ny och styr årsredovisning och förvaltningsberättelse. I syfte att öka följsamheten och förbättra jämförbarheten vad
avser förvaltningsberättelsen i årsredovisningen har Rådet för kommunal redovisning (RKR)
utifrån detta publicerat en normgivande rekommendation som gäller redovisningsskyldiga enligt
LKBR. I årsredovisning 2019 anpassar sig Malmö stad så långt det är möjligt till det lagen kräver
vad avser tabeller och noter. I förvaltningsberättelsen ska samtliga upplysningar (utom sjukfrånvaroredovisningen) lämnas för koncernen och kommunen. I årets redovisning har koncernperspektivet inte kunnat tillgodoses fullt ut men upplysningar lämnas för kommunen, bolagen och
kommunalförbunden. Detta bidrar till att bibehålla en röd tråd gentemot tidigare rapportering
under året. Inför årsredovisning 2020 tas ett mer samlat grepp kring både struktur och innehåll.
Ansvariga

Anna Westerling Ekonomidirektör
Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare
Andreas Norbrant Stadsdirektör
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet
2019 blev ännu ett händelserikt år för Malmö och
Malmöborna. Inte minst fortsatte staden att växa i
snabb takt; under 2019 blev vi nära 4 800 fler
Malmöbor. Glädjande nog höll även trenden med
stigande valdeltagande i sig från fjolårets nationella
val. När valet till Europaparlamentet hölls i maj
var det rekordmånga Malmöbor som gjorde sin
röst hörd genom valsedeln, 52,2 procent.

privata fastighetsägare som MKB samt fler
färdigställda bostäder.
2019 gick Malmö stad med i FN-initiativet The
Shift. Det innebär att vi åtagit oss att arbeta för ett
perspektivskifte, där bostaden ses som en social
rättighet snarare än en vara på en marknad. För att
alla Malmöbor ska få tillgång till ett bra boende till
rimligt pris är en fortsatt hög takt i bostadsbyggandet viktigt. Under 2019 färdigställdes 3 390
nya bostäder i hela staden. Av dessa stod MKB för
765 lägenheter. Efter invigningen av Station
Rosengård togs nästa steg i utvecklingen av
Rosengård genom påbörjandet av detaljplanearbetet för Culture Casbah. Det ska ge förutsättningar att utveckla Törnrosen och Örtagården
till en levande, urban och grön stadsdel, med
uppemot 350 bostäder och nya verksamhetsytor
för förskolor, samhällsservice, idrott- och
kulturverksamhet, handel och kontorslokaler.

I somras tog kommunfullmäktige beslut om en ny
målstruktur för staden. Den innehåller nya mål för
stadens nämnder och bolag som sträcker sig över
hela mandatperioden. Våra kommunala mål tar i
sin tur sin utgångspunkt i FN:s globala hållbarhetsmål – eftersom det som händer i Malmö påverkar
världen, och vice versa. Genom att integrera de
globala målen i stadens löpande processer
fortsätter Malmö att vara ett nationellt och globalt
föredöme i arbetet för hållbar utveckling.
Arbetslösheten i Malmö minskade under 2019,
och trots den snabba befolkningsökningen är färre
hushåll beroende av försörjningsstöd jämfört med
föregående år. Alltjämt saknar dock många
Malmöbor en egen försörjning. Utmaningen har
skärpts av neddragningarna på Arbetsförmedlingen och i den statliga arbetsmarknadspolitiken.
Därför är den förstärkning av stadens eget arbete
som skett inom ramen för Jobbpakten, med
sommarpraktik för ungdomar, utbildningar till
bristyrken och andra insatser så viktig. Under 2019
gick rekordmånga hushåll med försörjningsstöd
vidare till studier eller arbete. Arbetet i
Malmökraften, som är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Malmö stad, Region Skåne och
Försäkringskassan, har under 2019 resulterat i att
nära 500 långtidsarbetslösa Malmöbor fått ett eget
jobb. Satsningen fortsätter och skalas upp under
2020 i form av Malmökraften 2.0.

Längre västerut i staden gick arbetet med ett annat
spännande stadsutvecklingsprojekt in i en ny fas
när kommunfullmäktige antog den fördjupade
översiktsplanen för Nyhamnen. I Nyhamnen ska
ett gammalt industri- och hamnområde omvandlas
till att bli en del av Malmö city och stadens nya
framsida. Med sina 7 000–9 000 nya bostäder och
12 000–16 000 nya arbetsplatser ska området ge
Malmöborna nya sätt att bo, arbeta och vistas vid
havet. Utbyggnaden kommer att ske etappvis
under flera decennier men den första delen norr
om Malmö C är redan påbörjad.
Den långa trenden av stark utveckling i Malmös
skolor fortsatte när läsåret 2018/2019
summerades. I grundskolan ökade måluppfyllelsen
för nyanlända elever kraftigt, och på gymnasiet
nådde en större andel elever på yrkesprogrammen
en examen. Kullarna i grundskolan växer och för
att möta utvecklingen färdigställdes sammanlagt
över 2 300 nya grundskoleplatser under 2019.
Inför läsåret 2019/2020 togs flera nya skolor i
bruk. Flera nya förskolor invigdes också under
året, vilket möjliggjort ökad kvalitet i verksamheten när gamla lokaler ersätts med nya, mer
ändamålsenliga. I januari öppnades Lindängens
familjecentral med öppen förskola, socialrådgivning, barnmorskemottagning och barnhälsovård i samma hus. Familjecentralerna är ett viktigt

Årets hemlöshetskartläggning visade att antalet
hemlösa personer minskat i Malmö sedan slutet av
2018. Särskilt positivt är att antalet hemlösa
barnfamiljer mer än halverats och att betydligt
färre hushåll tvingats bo i akuta eller tillfälliga
boenden. Minskningen har flera orsaker. Till
exempel kan nämnas förstärkningar av socialtjänsten i form av bosocialt stöd och bostadsrådgivning, förändrad praxis avseende stödet till
strukturellt hemlösa, ett gott samarbete med såväl
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verktyg för att nå barn som står utanför förskoleverksamheten.

Arbete för en tryggare stad bygger på uthållighet,
långsiktighet och en tät samverkan med andra
aktörer, inte minst polisen. Det börjar med
förebyggande insatser som Communities That Care
(CTC) och med ett tätt samarbete mellan inte
minst skola och socialtjänst. Under 2019 togs
lokala handlingsplaner fram i CTC-arbetet.
Samverkansmodellen BID Sofielund tog emot första
pris på European Crime Prevention Award
(ECPA) för sitt framgångsrika arbete för ökad
trygghet på Seved och södra Sofielund. Under
2019 togs beslut om att sprida modellen till
Möllevången. Dessutom förstärktes arbetet inom
Tryggare Malmö, där staden samarbetar med flera
myndigheter för att slå undan benen för den svarta
ekonomin.

Tillsammans med ungdomar i gymnasieåldern är
det gruppen 80 år och äldre som kommer att växa
snabbast i Malmö under de kommande tio åren.
För att möta de växande behoven öppnade stadens
nionde mötesplats för äldre under 2019. En ITfixare, som hjälper äldre med enklare ITsupporttjänster i hemmet, infördes också.
I april ersattes stadens växelfunktion med ett
kontaktcenter, där kommunvägledare möter
Malmöbornas frågor via telefon, mejl, webb eller
vår Facebooksida. Det är en viktig satsning som
förenklar Malmöbornas kontakt med den
kommunala organisationen.

Kompetensförsörjningen i välfärden är en
nationell utmaning som märks av även i Malmö.
Malmö stad ska vara en trygg och attraktiv arbetsgivare, och därför är det glädjande att se att såväl
personalomsättning som sjukfrånvaro bland
stadens medarbetare sjönk under 2019.

Malmö går emot strömmen genom fortsatta
satsningar på kultur- och fritidsområdet. Eftersom
vi vet hur viktigt det är med en jämlik och
jämställd tillgång till ett rikt kulturliv och
meningsfulla fritidsaktiviteter, jobbar många
nämnder tillsammans för att sprida dessa
upplevelser till alla Malmöbor – oavsett ålder eller
område. 2019 skedde det till exempel genom att
den framgångsrika allaktivitetshusmodellen spreds
till Apelgårdsskolan. Verksamheten är redan
välbesökt, och bidrar med aktiviteter för unga och
gamla och ökad trygghet i området. Kulturskolans
koncept El Sistema startade även det på ytterligare
en skola, Rörsjöskolan.

Befolkningsprognosen för 2019–2029 ger för
handen att Malmös befolkning kommer att fortsätta att växa snabbt. Mot den bakgrunden är
stadens starka ekonomiska resultat, med ett överskott på 883 miljoner kronor, en trygghet. Den
välskötta ekonomin är en garant för att vi kommer
att kunna fortsätta investera tungt för att möta
Malmöbornas behov även på sikt.

Fler och fler barn och unga nås och tar del av
stadens stora utbud av gratis lovaktiviteter. Under
SM-veckan, som ägde rum i Malmö under
sommaren och firade 10-årsjubileum, fick barn
och unga prova på olika idrotter gratis på Ribban.
Som en del i utvecklingen av museiområdet har
Teknikens och Sjöfartens hus byggts om och öppnade
igen lagom till höstlovet.

Avslutningsvis vill jag ta tillfället i akt och rikta ett
stort tack till er alla som, på sitt vis och efter sin
förmåga, arbetar för att göra staden som vi älskar
ännu lite bättre. Det slår mig varje dag hur många
vi är i Malmö som vill bidra i denna gemensamma
strävan efter en långsiktigt hållbar utveckling för
alla Malmöbor. Stadens över 26 000 anställda
förtjänar såklart ett särskilt tack och erkännande
för sina insatser under året.

Malmöfestivalen var som vanligt en av årets höjdpunkter. Med sina 1,3 miljoner besökare, varav
40 procent från andra kommuner, är den inte bara
en fest för Malmöbor från hela staden utan också
en stor inkomstkälla för Malmös hotell,
restauranger och andra företag i besöksnäringen.
Dessutom kunde polisen konstatera att årets
festival var ovanligt lugn, med få anmälningar.

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Kommunstyrelsens ordförande i Malmö
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Sammanfattning
Året visar på ett positivt resultat och en god
ekonomisk hushållning
Årets resultat för sammanställda räkenskaper
uppgick till 933 mnkr, varav resultatet för
kommunen uppgick till 883 mnkr, för bolagen till
275 mnkr och för kommunalförbunden till
4 mnkr. Justeringar för att hantera interna mellanhavanden, mellan kommunen, bolagen och
kommunalförbunden, uppgick till -229 mnkr och
bestod i huvudsak av utdelning (131 mnkr) från
bolag till kommunen och förväntad utdelning
(98 mnkr) från bolag till moderbolaget Malmö
stadshus AB.

Oro på bostadsmarknaden och krav på hållbara
lösningar ger längre processer för
bostadsbyggandet
Malmös fortsatt kraftiga befolkningsökning
innebär att behovet av bostäder ökar och
utbyggnaden fortsätter i flera delar av staden.
Utbyggnaden möjliggörs genom antagande av
detaljplaner och bygglov. Målet är att det vid varje
givet tillfälle ska finnas antagna detaljplaner för att
påbörja 9 000 bostäder. Utfallet för året blev
7 900. Tidsåtgången för detaljplanearbetet har
förlängts och förseningarna beror främst på en
ökad oro på bostadsmarknaden. Utdragna
processer bidrog också till att målsättningen om att
1 500 lägenheter skulle ha påbörjats i exploateringsprojekt på kommunal mark inte nåddes.
Hållbarhet, bland annat med fokus på energieffektivisering, står i fokus och när den täta staden
byggs ställs också ökade krav på utredningar
avseende sådant som luftföroreningar, buller och
trafik. Genom försäljning eller upplåtelse av mark
har det möjliggjorts för närmare 3 600 nya
arbetsplatser och under året har det färdigställts
drygt 2 300 grundskoleplatser.

Årets resultat för kommunen uppgick till +883
mnkr vilket ger en budgetavvikelse om +686
mnkr. Det totala överskottet förklaras främst av
högre intäkter från skatter och generella statsbidrag, högre exploaterings- och realisationsvinster
än beräknat samt ett högre finansnetto gentemot
budget. Bland annat servicenämnden, tekniska
nämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar större överskott medan
arbetsmarknads- och socialnämnden redovisar ett
större underskott. Utifrån redovisat resultat,
uppfyllelsen av det finansiella målet samt
förflyttning mot måluppfyllelse för övriga
kommunfullmäktigemål bedöms den ekonomiska
hushållningen som god. Intäkts- och resultatutvecklingen för kommunens bolag är god. Större
vinster redovisas av MKB Fastighets AB, Malmö
kommuns parkeringsaktiebolag, Copenhagen
Malmö Port AB och SYSAV.

Bättre förutsättningar för hemlösa att få bostad
För första gången på lång tid visade hemlöshetsräkningen färre hemlösa i den grupp som har
svårigheter att etablera sig på bostadsmarknaden.
Antalet socialt hemlösa ökade något. Även antalet
hushåll i akutboende liksom antalet hemlösa
barnfamiljer har minskat. Efter anpassning till den
rättspraxis som råder är det enbart hushåll med
sociala problem som kan få bistånd till kortsiktiga
såväl som långsiktiga boendelösningar och antalet
ansökningar avseende boende är färre än tidigare.

Kompetensförsörjning och likvärdighet fortsatta
utmaningar för måluppfyllelse
För flera av kommunfullmäktigemålen är
måluppfyllelsen god men inget av kommunfullmäktiges mål, med undantag för det finansiella
målet, uppfylls fullt ut. Utmaningar vad gäller
kompetensförsörjning, likvärdighet och socioekonomiska skillnader i staden påverkar förutsättningarna för måluppfyllelse. Några av de positiva
iakttagelser som identifierats är att fler hushåll har
blivit självförsörjande, att fler barn har kunnat
delta i fritids- och kulturaktiviteter genom en ökad
spridning av aktiviteter i staden samt en minskad
sjukfrånvaro och en högre andel heltidsanställda
inom vissa yrkesgrupper.

Hållbarhet på agendan i stadens verksamheter
Under 2019 presenterade regeringen en klimatpolitisk handlingsplan och Delegationen för Agenda
2030 skickade sitt slutbetänkande på remiss. I den
senare lyfts kommunernas ansvar, roll och mandat
fram som centrala i hållbarhetsarbetet. Malmö stad
sätter hållbarhet högt på agendan i flera avseenden,
varav ett är trygghet. Den faktiska otryggheten
minskar i Malmö medan den upplevda otryggheten
är fortsatt stor. Staden har under året arbetat med
bland annat demokratiarbete, tidiga insatser för
barn och unga, arbete mot hatbrott, insatser för en
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säker trafikmiljö vid skolor och förskolor samt
förbättrad belysning. Samarbetet mellan bland
annat skola, socialtjänst, polis och civilsamhället är
fortsatt viktigt. För att bidra till ett bättre klimat
har arbetet med energioptimering och produktion
av egen sol- och vindenergi fortlöpt. Likaså fortskrider arbetet med att minska matens klimatpåverkan genom mer ekologisk och klimatsmart
mat. Ytterligare investeringar har också gjorts i
fordon drivna av biogas, vätgas, el eller
laddhybridteknik.

Barn i utsatthet blir fortsatt fler
Antalet orosanmälningar gällande barn och unga
fortsätter att öka och jämfört med 2018 är det
framför allt anmälningar från polis och skola som
har ökat. Anmälningarna gällande eventuellt
bristande omsorg om barn och anmälningar om
riskmiljö är de som ökar mest. Kostnaderna för
institutionsvård för barn och unga ökade under
2019 på grund av att fler barn bedömdes ha behov
av en placering. Barn som växer upp i samhällsvård har sämre fysisk och psykisk hälsa än genomsnittet och eftersom gruppen har höga risker för
en ogynnsam utveckling över tid när det gäller
bland annat självmord, missbruk och bidragsberoende så är tidiga insatser en viktig del i
verksamheternas arbete.

Malmö som upplevelse- och kulturstad
Superdupersommar i Folkets Park, Malmöfestivalen och
SM-veckan är bara några av de arrangemang som
Malmö stad anordnat under året för att skapa
mötesplatser för Malmöborna och för att locka
besökare till staden. Utöver det har en bred
repertoar på Malmö Live och Malmö Stadsteater
lockat både Malmöbor och andra. Alla invånare i
Malmö ska ges likvärdiga möjligheter till kulturoch fritidsaktiviteter och såväl kultur för äldre som
aktiviteter för barn och unga har varit på agendan
under året. Tjejer är betydligt mindre aktiva i
fritidsaktiviteter än killar. Likaså varierar
deltagande beroende på var i Malmö man bor.
Genom en bättre spridning av aktiviteter i staden
har barn och ungas möjlighet till en mer
meningsfull fritid ökat under året.

Kompetensgapet minskar men en utmanande
kompetensförsörjning ställer krav på
verksamheterna
Varje år kartläggs medarbetarnas befintliga
kompetens i förhållande till kompetensbehovet.
Kartläggningen sammanställs i en GAP-analys som
för 2019 visade att Malmö stads kompetensgap
minskar. Utöver det minskar såväl personalomsättningen liksom sjukfrånvaron och andelen
tillsvidareanställda och heltidsanställda ökar. Trots
detta står Malmö stad liksom andra kommuner
inför stora utmaningar avseende kompetensförsörjningen under de kommande åren. De
förflyttningar som synliggörs i kompetensanalyserna de senaste fyra åren visar att
kompetens, uppdrag och inre förutsättningar i
verksamheterna anpassas efter de yttre
förutsättningarna.

Färre försörjningsstödstagare men utmaningarna
på arbetsmarknaden kvarstår
Arbetslösheten har minskat de senaste åren men
ökar nu marginellt i Malmö, Skåne och i riket.
Särskilt hög är den för grupper med utsatt ställning
på arbetsmarknaden. Under året minskade dock
arbetslösheten för unga vuxna. I relation till antalet
invånare är det många långtidsarbetslösa i Malmö
och flera av dem har ett behov av svenska för
invandrare och vuxenutbildning på grundläggande
nivå. Under året har de flexibla lösningarna inom
vuxenutbildningen blivit fler för att ge förutsättningar för de som kombinerar arbete med studier i
syfte att bli självförsörjande. Antalet unika hushåll
som haft behov av ekonomiskt bistånd fortsätter
att minska och för barnfamiljer med långvarigt
bistånd ses en positiv utveckling med kortare
biståndstider. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd
har dock ökat, främst beroende på högre
boendekostnader.

Rekordstor elevökning inom grundskolan
Antalet barn i åldrarna ett till fem år har minskat
medan Malmö har haft en rekordstor elevökning
och utbyggnadstakt inom grundskolan. Andelen
elever i årskurs 9 som nått målen i alla ämnen är
något lägre än förra året. Måluppfyllelsen för
nyanlända elever och elever med okänd bakgrund
är dock betydligt högre. På de högskoleförberedande programmen i gymnasieskolan är
andelen elever som når examen oförändrad medan
motsvarande andel på yrkesprogrammen ökat
något. Genomströmningen på introduktionsprogrammen når fortsatt inte upp till målen för
andel elever som blir behöriga till nationella
program.
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och förvaltningsberättelse. I syfte att öka
följsamheten och förbättra jämförbarheten vad
avser förvaltningsberättelsen i årsredovisningen
har Rådet för kommunal redovisning (RKR)
utifrån detta publicerat en normgivande
rekommendation som gäller redovisningsskyldiga
enligt LKBR. I årsredovisning 2019 anpassar sig
Malmö stad så långt det är möjligt till det lagen
kräver vad avser tabeller och noter. I förvaltningsberättelsen ska samtliga upplysningar (utom sjukfrånvaroredovisningen) lämnas för koncernen och
kommunen. I årets redovisning har koncernperspektivet inte kunnat tillgodoses fullt ut men
upplysningar lämnas för kommunen, bolagen och
kommunalförbunden. Detta bidrar till att bibehålla
en röd tråd gentemot tidigare rapportering under
året. Inför årsredovisning 2020 tas ett mer samlat
grepp kring både struktur och innehåll.

Delaktighet och inflytande i vård- och
omsorgsverksamheterna
Nöjdheten för brukarna med hemtjänst och de
som bor på särskilt boende har minskat något
under året och ligger fortsatt under snittet för
riket. Under året har det inom särskilt boende lagts
ett ännu större fokus på brukarupplevelse,
delaktighet och inflytande. Genom kontaktmannaskap och teamarbete ska brukaren ges bättre
möjlighet att vara delaktig och påverka. Även för
personer med funktionsnedsättningar har fokus
legat på att utveckla långsiktiga arbetssätt som
stödjer brukare till självbestämmande och
delaktighet.
Förändrade krav på årsredovisningen
Lag (2018:597) om kommunal bokföring och
redovisning (LKBR) är ny och styr årsredovisning
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Organisation och styrning i Malmö stad
Verksamheten i Malmö stad är fördelad på nämnder, bolag och kommunalförbund som tillsammans utgör
koncernen Malmö stad. Nedan ges en kort beskrivning av verksamhetsområden, roller och ansvar samt
styrning och uppföljning av koncernen.
ÖVERSIKT ÖVER KONCERNEN MALMÖ STAD
Malmö stads nämnder

Kommunfullmäktige tillsätter samtliga nämnder
som behövs för att fullgöra kommunens uppgifter.
Nämnderna ansvarar bland annat för att verkställa
kommunfullmäktiges beslut. För detta arbete har
varje nämnd en förvaltning som också ansvarar för
att bereda ärenden till nämnden. Kommunstyrelsen är den nämnd som leder, samordnar och
har uppsikt över kommunens arbete och som
bereder och yttrar sig i frågor som kommunfullmäktige ska besluta om.

stadsdelarna ansvarsområden har via stadsområdena nu blivit fem facknämnder förskolenämnden; grundskolenämnden; arbetsmarknadsoch socialnämnden; hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt funktionsstödsnämnden. Dessutom
har kultur- respektive fritidsförvaltningen fått ökat
ansvar för stadsdelsbibliotek samt mötesplatser.
En rad mindre justeringar av ansvar mellan
nämnderna har också skett. Dessutom har tekniska
nämndens två förvaltningar fastighetskontoret och
gatukontoret slagits samman till en förvaltning:
fastighets- och gatukontoret.

Under 2010-talet har omfattande förändringar
gjorts av Malmö stads nämndsorganisation och
Malmö stad har nu en renodlad facknämndsorganisation i jämförelse med den tidigare
stadsdels-/stadsområdesorganisationen. De tio

Antalet nämnder har under denna tid minskat från
drygt 20 till 15 idag. Genom organisationsförändringarna har ansvarsgränser tydliggjorts och
8

rollerna förändrats. Fler nämnder har blivit större
och rymmer lättare flera av de stödverksamheter
och den service som kommunstyrelsen tidigare
ansvarade för.

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.

Malmö har totalt 13 kommunalråd som väljs av
kommunfullmäktige. Av dessa har nio kommunalråd ansvar för varsitt verksamhetsområde – ett så
kallat beredningsansvar. Övriga fyra kommunalråd
är oppositionsråd som inte har något beredningsansvar.
Malmö stads bolag och kommunalförbund
Förutom den verksamhet som bedrivs i stadens
nämnder bedriver kommunen verksamhet i aktiebolagsform. 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.

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.

Kommunfullmäktige utser/nominerar ledamöter
och suppleanter i aktiebolagen. Kommunfullmäktige utser även ledamöter och ersättare till VA
SYD:s förbundsfullmäktige. Avseende Räddningstjänsten Syd utser kommunfullmäktige ledamöter
och ersättare till förbundsdirektionen.

I figuren nedan redovisas de helägda bolagen inom
Malmö Stadshuskoncernen samt de delägda bolag
och kommunalförbund som ingår i de sammanställda räkenskaperna och presenteras vidare i
årsredovisningen. Siffrorna inom parantes anger
Malmö stads ägarandel.
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STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV KONCERNEN
Enligt kommunallagen utgår styrningen i en
kommun från kommunfullmäktige som beslutar i
ärenden av principiell karaktär såsom mål och
riktlinjer för verksamheten samt kommunens organisation. I Malmö fördelar kommunfullmäktige
ansvaret för genomförandet av det kommunala
uppdraget till nämnderna genom reglementen och
till bolagsstyrelserna främst genom bolagsordning
och ägardirektiv. Kommunens uppdrag regleras i
stor utsträckning via lagstiftning och nationella
riktlinjer. Malmö stad har en styrmodell med ett
långtgående decentraliserat ansvar. Utöver
reglementen och ägardirektiv styr kommunfullmäktige utifrån den långsiktiga visionen bland
annat genom mål, särskilda uppdrag och
ekonomiska ramar.

För att hålla kommunstyrelse och kommunfullmäktige informerade om utvecklingen i Malmö
stad genomförs återkommande kommungemensam uppföljning under året av mål, verksamhet
och ekonomi. Detta har för år 2019 följts upp
genom ekonomisk prognos, delårsrapport och
årsredovisning. Kommunens likviditets- och
skuldsituation har också följts genom återkommande finansrapporter till kommunstyrelsen.
Nämnder och bolags uppföljning av verksamheten
inom det egna ansvarsområdet ligger till grund för
den kommunövergripande uppföljningen. Utöver
de kommungemensamma uppföljningstillfällena
ansvarar nämnder och bolagsstyrelser också att för
egen del regelbundet följa utvecklingen och vidta
korrigerande åtgärder efter behov. Vid behov kan
särskilda uppföljningar begäras och granskningar
genomföras av kommunstyrelsen genom dess
förvaltning.

Budgeten är ett av de viktigaste övergripande
styrdokumenten för stadens nämnder och helägda
bolag under året. Utöver mål, uppdrag och
ekonomiska ramar innehåller den också riktlinjer
som syftar till att uppnå god ekonomisk hushållning. Budgeten är bindande både vad avser
ekonomiska ramar, kommunfullmäktiges mål och
uppdrag för verksamheten. Utöver budgeten finns
andra styrdokument på kommunövergripande nivå
som planer, program och policys.

Genom uppföljning, analys, intern kontroll samt
granskningar av bland annat revision och externa
tillsynsmyndigheter fångas brister och förändringsbehov vilka ligger till grund för återkommande
förbättringsarbete. Uppföljningen ligger också till
grund för stadens fortsatta planering.
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Befolkningen
Vid årsskiftet 2019/2020 uppgick den totala
befolkningen i Malmö till 344 166 personer. Vid
förra årsskiftet var befolkningen 339 313 personer,
vilket innebär att folkmängden ökade med drygt
4 800 personer eller 1,4% under 2019. Detta är
färre än 2018, då befolkningen ökade med 5 700.
De senaste tio åren har befolkningen ökat med
totalt 15 %, vilket framgår av diagrammet.

ger det ett födelseöverskott på cirka 2 400
personer, vilket är i nivå med födelsenettot 2018.
Fertiliteten, det vill säga det genomsnittliga antalet
barn per kvinna, har sjunkit något de senaste åren.
Samtidigt är antalet kvinnor i barnafödande åldrar
historiskt högt, vilket förväntas leda till fortsatt
höga födelsetal under de närmaste åren.
FLYTTSTRÖMMAR TILL OCH FRÅN MALMÖ
Malmös flyttnetto ges av skillnaden mellan antalet
personer som flyttar till staden från övriga delar av
Sverige samt utlandet och antalet personer som
flyttar från staden. Under året flyttade cirka 23 800
personer till Malmö medan 21 500 personer
flyttade därifrån. Detta innebär att Malmö hade ett
positivt flyttnetto på ungefär 2 300 personer. Detta
är lägre än 2018 då det positiva nettot uppgick till
3 300 personer.
Flytt till och från utlandet
Flyttnettot gentemot mot utlandet var +4 000
personer under 2019. Nettot består av omkring
7 700 invandrare och 3 700 utvandrare. Flyttnettot
gentemot utlandet motsvarar det för år 2018, vilket
i sin tur hade minskat jämfört med år 2016–2017,
då ett stort antal personer som sökte asyl under
den stora invandringsvågen 2015–2016 började få
uppehållstillstånd. 2019 tog Malmö emot cirka
1 000 flyktingar från utlandet, en minskning med
cirka 500 personer jämfört med 2018.

Tabellen nedan visar befolkningsförändringen
mellan den 31 december 2018 och samma datum
2019 fördelat per åldersgrupp.
INVÅNARE PER ÅLDERSGRUPP
2019*

2018* Förändring

4 943

4 938

+5

1-5 år

23 192

23 438

-246

6-15 år

39 102

37 738

+1364

16-19 år

12 762

12 529

+233

20-64 år

211 988

209 160

+2828

65-79 år

37 835

37 222

+613

80-w år

14 344

14 288

+56

Totalt

344 166

339 313

4 853

0 år

Flyktingmottagande
Av de omkring 7 700 som flyttade till Malmö från
utlandet var totalt 989 nyanlända kommunmottagna flyktingar, det vill säga personer som har
haft svenskt uppehållstillstånd i maximalt två år
och som vid tidpunkten för uppehållstillståndet
anvisades till Malmö. Diagrammet på nästa sida
visar antalet kommunmottagna till Malmö de
senaste sex åren.

* Antal den 31 december. Källa: SCB

Malmös befolkningsutveckling avgörs av hur
många personer som föds, dör och flyttar till eller
från staden. Hur dessa förändringar sett ut under
året beskrivs ytterligare nedan.

Av de 989 personer som togs emot i Malmö 2019
var 468 flickor/kvinnor och 521 pojkar/män.
Drygt hälften, 492 personer, var vuxna och 489
var barn. Merparten av de kommunmottagna, 507
personer (inklusive ensamkommande barn) befann
sig redan i eget boende i staden när de fick uppehållstillstånd. Anhöriginvandring är den näst

FÖDDA OCH DÖDA
Under 2019 föddes drygt 5 000 barn i Malmö,
medan omkring 2 600 personer dog. Sammantaget
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markant lägre än under det stora mottagandet av
asylsökande personer runt 2015–2016. Vid
årsskiftet bodde det totalt cirka 1 650 asylsökande
personer i Malmö. Gruppen asylsökande i eget
boende (EBO) i Malmö utgjorde omkring 1 400,
vilket är en minskning jämfört med tidigare år.
Under 2019 tog Malmö emot 257 asylsökande
ensamkommande barn, som befann sig i staden i
väntan på kommunanvisning. Malmö anvisades
även 43 barn, varav 40 per anknytning.

största kategorin av kommunmottagna och
uppgick år 2019 till 315 personer. Totalt
60 personer kom till Malmö från Migrationsverkets anläggningsboenden, antingen genom
anvisning enligt bosättningslagen eller genom att
lämna förläggningar på egen hand. Mottagandet av
kvotflyktingar har succesivt ökat i Sverige och i
Malmö har mottagandet gått från 1 person 2015
till 53 personer under 2019. 1

Flytt till och från övriga Sverige
Flyttnettot mot övriga Sverige var negativt under
2019. Antalet personer som lämnade Malmö för
en annan kommun var ungefär 1 000 fler än det
antal som flyttade till Malmö från övriga landet.
Detta är en fördubbling jämfört med föregående år
då det negativa nettot var cirka 500. Nettot döljer
dock stora strömmar åt bägge håll: ungefär 17 500
personer lämnade Malmö och cirka 16 500 flyttade
till kommunen från andra svenska kommuner.
Flyttströmmarna till och från resten av Sverige är
alltså betydligt större än in- och utvandringen.
De inrikes flyttströmmarna avgörs till stor del av
befolkningens åldersstruktur. Människor flyttar
ofta för att jobba eller studera (i 20–30-årsåldern)
och i samband med familjebildning (i 30–40-årsåldern och med dem 0–2-åringar). Både in- och
utflyttningen från Malmö sker framförallt i dessa
åldersgrupper. För 20–30-åringarna är flyttnettot
positivt, då fler flyttar till Malmö, medan nettot för
30–40-åringar är negativt, då fler flyttar från
staden. Samma flyttmönster finns i både Göteborg
och Stockholm och varit i stort sett oförändrat
under de senaste decennierna.

Vid årsskiftet 2019/2020 uppgick det totala antalet
nyanlända, det vill säga personer som har fått
uppehållstillstånd under de senaste två åren, i
Malmö till 2 636 personer. Gruppen består huvudsakligen av personer som blivit kommunmottagna
i Malmö, men även personer som valt att flytta till
Malmö efter att ha blivit kommunmottagna i en
annan kommun.

Personer som nyligen har fått uppehållstillstånd är
generellt mer rörliga inom landet än den övriga
befolkningen. Malmös flyttnetto för denna grupp
var marginellt negativt under 2019. Under året
flyttade 496 personer som fått uppehållstillstånd
inom de senaste två åren från Malmö till en annan
kommun. Samtidigt flyttade 488 personer i samma
grupp in till Malmö från en annan kommun.

Asylsökande räknas inte med i befolkningsstatistiken eftersom personer som saknar uppehållstillstånd inte är skrivna i kommunen. Dock
har asylsökande rätt till vissa kommunala tjänster,
såsom skola för asylsökande barn, vilket gör det
relevant för Malmö stad att följa gruppen. Asylinvandringen, och med den invandringen totalt,
har minskat sedan 2018 och förväntas fortsatt vara

1 Kvotflyktingar tas emot inom ramen för
bosättningslagen.
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Kommunfullmäktiges mål i budget 2019
Kommunfullmäktige har i budget 2019 tio mål
inom nio målområden samt ett finansiellt mål.
Varje nämnd och bolagsstyrelse ansvarar för att
bidra till att uppnå kommunfullmäktiges mål.
Därför formulerar nämnder och bolagsstyrelser,
utifrån kommunfullmäktigemålen, egna mål
(nämndsmål/bolagsmål) och till dessa en uppföljning av
nämndsmål/bolagsmål (indikatorer). Nämnder och
bolagsstyrelser ansvarar för att följa upp och
analysera vad som åstadkommits i förhållande till
den målsättning som är beslutad av nämnden eller
bolagsstyrelsen, med utgångspunkt i kommunfullmäktiges mål. För flera av kommunfullmäktigemålen är måluppfyllelsen god, men det är inget av
kommunfullmäktiges mål som uppfyllts fullt ut
under 2019, med undantag för kommunfullmäktiges finansiella mål (som redovisas på
sidan 59).

krav och utmaningar som en växande befolkning
och en föränderlig omvärld för med sig.

Kommunfullmäktigemålen är långsiktiga till sin
karaktär och uppföljningen består därför av en
bedömning av huruvida utvecklingen går i riktning
mot måluppfyllelse. Bedömning av måluppfyllelse
görs i två steg. Först görs en analys av hur väl
nämndernas mål sammantaget lever upp till den
ambition som uttrycks i kommunfullmäktigemålet. 2 Detta innebär en bedömning av träffbilden
för att avgöra hur väl nämndsmålen 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
nämndsmålen uppfyllts under året. Måluppfyllelse
uppnås endast om träffbilden bedöms vara god
samtidigt som nämnderna har uppfyllt nämndsmålen kopplade till respektive kommunfullmäktigemål under året.

•

En av Malmös största utmaningar är att
minska skillnaderna mellan olika grupper i
befolkningen. Det arbete som bedrivs tar i
stor utsträckning utgångspunkt i detta. Inom
fritids- och kulturverksamheten görs insatser
över hela staden, inom skolan utvecklas
formerna för att ge adekvat stöd och i den
fysiska planeringen skapas förutsättningar för
malmöborna att nyttja hela staden.

•

Delaktighet och inflytande är en förutsättning
för att förstå malmöbornas behov. Genom
dialoger, brukarundersökningar och andra
enkätundersökningar får nämnder och
styrelser en förståelse för vad deras
målgrupper efterfrågar och vilka insatser som
behöver utvecklas.

•

Malmö är i allra högsta grad en del av ett
större sammanhang som både påverkar och
påverkas av vad som händer i omvärlden. När
exempelvis det statliga stödet för att bygga
bostäder eller Arbetsförmedlingens uppdrag
förändras påverkas förutsättningarna för
nämnder och styrelser att bedriva sin
verksamhet. Framöver kommer barnperspektivet troligen bli ännu mer framträdande i kommunens verksamheter sedan
barnkonventionen 1 januari 2020 blev
inkorporerad i svensk lag.

•

God kompetensförsörjning är en
grundförutsättning för att kunna bedriva en
bra verksamhet. Kompetensförsörjning är
alltjämt en utmaning för flera av stadens
nämnder som i stor utsträckning påverkar
möjligheterna att uppnå kommunfullmäktigemålen. Givet den förväntade befolkningsutvecklingen i Malmö och kommunens
ekonomiska förutsättningar i framtiden
kommer kompetensförsörjning sannolikt att
vara en utmaning även framöver.

•

Samarbete mellan berörda nämnder, styrelser
och externa aktörer är en viktig förutsättning
för att skapa en positiv utveckling inom

Nämndernas och styrelsernas arbete med
uppdragen som gavs i budget 2019 återrapporteras
i särskild bilaga.
SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE
Från nämndernas och styrelsernas rapportering
framgår att det generellt sett skett en positiv
förflyttning inom ramen för kommunfullmäktigemålen i ett längre tidsperspektiv. Detta trots de
Detta presenterades i ärende STK-2018-462 - Analys
av nämndsmål för 2018 utifrån kommunfullmäktigemålen
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många av de frågor som kommunfullmäktigemålen adresserar. Detta fungerar väl på
många håll, men är samtidigt något som
stadens organisation hela tiden behöver
utveckla.

riktning. Arbetet har resulterat i högre kvalitet i
form av en mer jämlik verksamhet. Detta
synliggörs bland annat i några nämnders brukarundersökningar. I det vidare arbetet behöver fokus
ligga på mer gemensamma och fördjupade analyser
och dialoger med syftet att identifiera behov och
utveckla förbättringsåtgärder. Frågor om jämställdhet, antidiskriminering och barnets rättigheter
behöver också knytas samman. Träffbilden för
målet är god men målet nås inte fullt ut.

Sammanfattning för respektive
kommunfullmäktigemål
Bredden i kommunfullmäktigemålet om att
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 gör att det är fortsatt svårt att
uttala sig om träffbilden, och därmed också
måluppfyllelsen. Måluppfyllelsen i relation till
nämnds- och bolagsmålen är dock god och frågor
om jämlikhet, jämställdhet, antidiskriminering,
miljö och i synnerhet delaktighet står högt på
dagordningen.

Inom kommunfullmäktigemålet 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 framgår att skolnämndernas arbete för att möta varje elevs behov av stöd
har bidragit till en positiv utveckling. Bristen på
rätt kompetens påverkar dock förutsättningarna
negativt. Flera nämnder och styrelser arbetar med
att motverka och minska hemlösheten och bidra
till ökad självförsörjning. Under 2019 är andelen
som blivit självförsörjande högre än tidigare år. De
tre socialnämnderna arbetar för att öka brukarnas
delaktighet och inflytande över insatserna som ges
och bland annat upplevelsen av självbestämmande
har ökat. Träffbilden är god men målet nås inte
fullt ur.

Externa faktorer bedöms av nämnder och styrelser
ha påverkat måluppfyllelsen negativt inom
kommunfullmäktigemålet Malmöborna ska ha tillgång
till en växande arbetsmarknad och ges förutsättningar för
självförsörjning. Bland annat lyfts reformeringen av
Arbetsförmedlingen fram. Träffbilden för målet är
god men måluppfyllelsen bedöms vara låg eftersom flera väsentliga nämndsmål inte uppfyllts.
Samverkan bedöms av nämnder och styrelser vara
en viktig aspekt för att nå en positiv förflyttning
inom målet. Bland annat i arbetet med den nya
översiktsplanen där en ny metod tillämpas för en
snabbare etablering av olika typer av arbetsplatser.

Frågor om kriminalitet och otrygghet har varit på
agendan under året, både nationellt och lokalt.
Men året präglades även av motreaktioner från
samhällets sida och flera viktiga lokala insatser
pågår så som den särskilda trygghetssatsningen och
trygghetspatruller. Även utvecklingen inom
Business Improvement District (BID) och Communities
That Care (CTC) och arbetet med att skapa lokala
lägesbilder bedöms av nämnderna göra framsteg
och fungera väl. Fortsatt arbete behövs dock för
att utveckla arbetet med orsaksanalyser som ett led
i processen att förebygga olika problem. Träffbilden är god för kommunfullmäktigemålet I
Malmö ska alla känna sig trygga och vara säkra såväl i
hemmet som i stadens offentliga rum. Målet bedöms
inte uppfyllas fullt ut.

I arbetet med att 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,
ses såväl en positiv förflyttning som fortsatta
utmaningar. Fler barn än tidigare har kunnat delta i
fritids- och kulturaktiviteter genom en ökad
spridning av aktiviteter i staden. I skolan finns
dock fortsatta utmaningar med skillnader mellan
olika grupper av barn utifrån bland annat kön och
socioekonomi, men också mellan skolor och
program. Träffbilden för målet är relativt god men
målet nås inte fullt ut.

Träffbilden för kommunfullmäktigemålet om att
alla i Malmö ska kunna utvecklas och stärkas med hjälp
av ett meningsfullt fritids- och kulturliv bedöms vara
relativt god men målet kommer inte att nås fullt ut.
Antalet besök på fritidsnämndens badanläggningar
och fritidsgårdar har ökat under året. Ökningen
motsvarar dock inte målsättningen för antalet

Nämndernas arbete för att 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, utvecklas i fortsatt positiv
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registrerade föreningar och föreningsmedlemmar
vilket kan bero på att barn och unga i större
utsträckning deltar i spontanaktiviteter än
föreningsverksamhet. Flera satsningar har därför
initierats för att stimulera spontana aktiviteter.

drogs in vilket har påverkat MKB:s leverans av
antalet färdigställda bostäder. Träffbilden för båda
målen är god och målen bedöms delvis uppnådda.
Inom kommunfullmäktigemålet Malmö stads
medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och ska med hög
kompetens och kunskap möta Malmöborna framträder
fortsatt stora utmaningar gällande kompetensförsörjningen. Stora pensionsavgångar i
kombination med en ökad efterfrågan på välfärdstjänster gör att allt fler nämnder och verksamhetsområden upplever en ökad konkurrens om arbetskraft. Året visade på såväl minskad sjukfrånvaro
som en högre andel heltidsanställda inom vissa
yrkesgrupper. Träffbilden för målet är god men då
flera av de större nämnderna, som omfattar över
hälften av Malmö stads medarbetare, inte når sina
mål fullt ut så bedöms kommunfullmäktigemålet
inte uppnås fullt ut.

Inom ramen för En hållbar stadsstruktur för en
växande befolkning och målet om en hälsofrämjande och
klimatsmart stad där det är enkelt att göra hållbara val
finns en i alla fall kortsiktig ekonomisk konflikt
mellan att utveckla miljöarbetet och andra delar av
verksamheten. Målkonflikterna om hur stadens yta
ska användas blir också allt tydligare. När staden
förtätas behöver fler intressen samsas på samma
yta. Oro på bostadsmarknaden har bidragit till viss
fördröjning i detaljplanearbetet i staden. Oron
kommer av att exploatörerna ser svårigheter att få
exploateringsekonomin att gå ihop i projekten. En
annan yttre faktor som påverkat bostadsbyggandet
var att det statliga investeringsstödet tillfälligt
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.

Målets bredd gör det svårt att bedöma träffbilden.
Det är därför heller inte möjligt att uttala sig om
måluppfyllelsen för kommunfullmäktigemålet i sin
helhet. Utvecklingen för nämnds- och bolagsmålen
är dock positiv. Frågor om jämlikhet, jämställdhet,
antidiskriminering, miljö och i synnerhet delaktighet står högt på dagordningen och långsiktigt och
tålmodigt arbete, i flera fall i samverkan med
andra, har gett önskat resultat.

Positiva iakttagelser:

Långsiktigt och tålmodigt arbete, i flera fall i
samverkan med andra, har gett positiva resultat.

Förbättringsområden:

Arbetet med att knyta samman flera olika perspektiv,
så som delaktighet, jämlikhet och jämställdhet
behöver utvecklas.

förvaltningarna som med externa aktörer.
Bedömningen är att det finns möjligheter för
nämnderna och styrelserna att ytterligare öka
delaktigheten hos sina respektive målgrupper
genom att lära mer av varandra. Arbetet för ökad
delaktighet kan i större utsträckning också
kombineras med perspektiven om jämlikhet,
jämställdhet, antidiskriminering och miljö. För att
öka delaktigheten, men även effektiviteten, har
flera nämnder/styrelser på olika sätt lagt resurser
på att digitalisera delar av sina verksamheter.
Exempelvis har hälsa-, vård- och omsorgsnämnden antagit en strategi för digitalisering,
välfärdsteknik och e-hälsa. Stadsbyggnadsnämnden
arbetar fram metoder för att involvera Malmöborna i att utveckla hållbara stadsmiljöer, bostadsområden och infrastruktur och arbetsmarknads-

För att bedöma om Malmö har blivit en mer
jämlik, jämställd och miljösmart stad där Malmöborna är delaktiga i stadens utveckling behöver det
göras djupare studier, exempelvis kring upplevd
delaktighet. Måluppfyllelsen är också beroende av
hur nämnder och styrelser valt att ta sig an övriga
kommunfullmäktigemål, i synnerhet En öppen stad,
En jämlik stad och En ekologiskt hållbar stad.
Kommunfullmäktigemålet innehåller grundläggande värden och är ett perspektiv som bör
finnas med i genomförandet av samtliga mål.
Nämnderna och styrelserna rapporterar om ett
omfattande arbete för att öka delaktigheten hos
Malmöborna, och det finns en rad exempel på
samverkan såväl mellan de kommunala
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och socialnämnden bedriver en utvecklingsprocess
för att öka dialogen med Malmöborna med hjälp
av metoder från tjänstedesign. Genom metoder
från tjänstedesign ges förutsättningar för att skapa
processer som är relevanta utifrån Malmöbons
perspektiv.

arbete för att stärka dessa perspektiv i verksamheterna. Flera nämnder bedöms dock ha ytterligare
möjligheter att motverka diskriminering och främja
ökad delaktighet hos Malmöborna. Inte minst på
grund av att de ansvarar för målgrupper och/eller
att de kommer i kontakt med personer som kan
vara extra utsatta för negativ särbehandling och
diskriminering på olika sätt. De undersökningar
som nämnder och styrelser gör för att ta reda på
mer om sina respektive målgruppers behov,
attityder och känslor skulle i större utsträckning
kunna utgöra ett underlag för nämndernas och
bolagens inriktning framåt. Fritidsförvaltningen
och kulturförvaltningen har tillsammans genomfört en ny studie inom Ung Livsstil. Även om det
inte går att fastställa exakta orsakssamband mellan
kommunens insatser och effekter på unga så finns
det ändå en ansats att ta reda på hur unga upplever
sin fritid. Studien visar bland annat att pojkar i
högstadiet är mer aktiva på sin fritid än flickorna
och att högstadieungdomar i områden med hög
medelinkomst är mer aktiva än i socioekonomiskt
svagare områden.

Digitaliseringen har potential att öka delaktigheten,
men samtidigt är det viktigt att komma ihåg att
vissa grupper i samhället inte har tillgång till
internet och därför riskerar att exkluderas.
En styrka med kommunfullmäktigemålet är att
nationell lagstiftning, så som exempelvis skollagen
och barnkonventionen, till stor del harmonierar
med målet. Utbildningsnämnderna är till exempel
redan ålagda utifrån skollagen att arbeta med de
värden som finns i målområdet. Nämnds- och
bolagsmål som relaterar till delaktighet och digitalisering hänger dessutom till stor del samman
med övrigt pågående utvecklings- och förändringsarbete i förvaltningarna/bolagen. På så vis finns
det, oaktat målen, i stora delar redan ett pågående
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. Enligt
Januariavtalet 3 ska Arbetsförmedlingen reformeras
i grunden och fristående aktörer ska i framtiden
rusta och matcha arbetssökande till arbete.
Förändringsarbetet har pågått under året, bland
annat genom personalneddragningar och
förändringar av servicen till arbetssökande.
Arbetsförmedlingen har nu fått mer tid att ta fram
underlag för hur det nya systemet kan utformas
från 2022.

Positiva iakttagelser:

Samarbeten, ett strukturerat och systematiskt arbete,
god planering och flexibilitet har lyfts som
framgångsfaktorer för de nämnds- och bolagsmål
som uppfyllts.

Förbättringsområden:

Det bedöms finnas potential till bättre
måluppfyllelse om nämnderna i ökad utsträckning
verkar för gemensamma mål och ytterligare
samverkar kring uppdragen.

sin högsta nivå under året i december. Huruvida
detta är en brytpunkt återstår att se.

I Malmö har arbetslösheten i genomsnitt minskat
under 2019 i jämförelse med 2018. Under
december ökade dock arbetslösheten jämfört med
2018 och uppnådde 13,9 % (13 % för kvinnor och
14,8 % för män). 4 Arbetslösheten uppnådde också

Träffbilden för kommunfullmäktigemålet är god.
Måluppfyllelsen bedöms dock vara låg även om

Skriftlig överenskommelse mellan riksdagspartierna
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och
Liberalerna för att det skulle gå att bilda regering efter
riksdagsvalet 2018. Avtalet publicerades den 11 januari
2019.

Andel i procent av arbetskraft 16–64 år, källa:
Arbetsförmedlingen

3

4
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flera nämnder och styrelser anger att de helt eller
delvis uppnått sina respektive nämndsmål. Detta
beror på att flera nämndsmål av avgörande
karaktär endast delvis har uppnåtts. De nämnder
som redogör för lägre måluppfyllelse bedömer att
externa faktorer utanför nämndernas rådighet har
påverkat måluppfyllelsen negativt. Arbetsmarknads- och socialnämnden beskriver att
förändringar inom Arbetsförmedlingen har
bidragit till att förutsättningar för samverkan kring
målgruppen har försvårats. Vidare nämner
nämnden att regeringens beslut om avveckling av
insatsen utbildningskontrakt har haft en negativ
påverkan på måluppfyllelsen. Grundskolenämnden
beskriver att vårdnadshavarnas utbildningsnivå
påverkar elevernas förutsättningar att nå kunskapskraven i skolan. Nämnden bedömer att det behövs

ökade resurser och kompetenser som motsvarar
Malmöelevernas faktiska behov för att Malmös
skolor ska ha möjlighet att kompensera för
elevernas skilda förutsättningar.
De som lyckats uppnå sina nämndsmål nämner
inte sällan olika samarbeten inom och utanför
Malmö stad som anledning till ett lyckat resultat.
Strukturerat och systematiskt arbete, god planering
och flexibilitet är faktorer som nämns. En
förståelse för det bredare sammanhanget bedöms
också vara en viktig faktor. Med utgångspunkt i
nämndernas rapportering är bedömningen att det
finns potential till bättre måluppfyllelse om
nämnderna i ökad utsträckning verkar för
gemensamma mål och samverkar kring uppdragen.

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 bedöms vara relativt god och
bedömningen är att arbetet under 2019 har
bidragit till en förflyttning mot måluppfyllelse.

Positiva iakttagelser:

Fler barn har kunnat delta i fritids- och
kulturaktiviteter genom en ökad spridning av
aktiviteter i staden.

I Malmös kommunala grundskolor finns stora
resultatskillnader mellan skolor och olika elevgrupper. Flickor har, när det gäller samtliga betygsmått, generellt bättre skolresultat än pojkar såväl i
Malmö som nationellt. Sett ur ett längre tidsperspektiv har situationen kring skolsegregationen
och likvärdigheten mellan olika grupper troligen
försämrats. Under den senaste tioårsperioden har
exempelvis det genomsnittliga meritvärdet bland
gruppen högpresterande elever ökat i betydligt
högre utsträckning än för gruppen lågpresterande
elever. Att Malmö stads grundskolor tagit emot en
ökande andel nyanlända elever sedan 2015 har
sannolikt påverkat utvecklingen, men de ökande
skillnaderna påverkas av fler faktorer. Grundskolenämnden rapporterar att Malmö under 2019
fortsatt har en rekordstor elevökning som ställer
krav på kompetensförsörjning. Utmaningarna
gällande kompetensförsörjning lyfts även av
förskolenämnden som framhåller medarbetarnas
kompetens och kontinuitet i arbetslagen som
avgörande förutsättningar för måluppfyllelse i
förhållande till skollagen och förskolans läroplan.
Det totala antalet förskollärare inom den
kommunala förskoleverksamheten i Malmö har

Förbättringsområden:

Fortsatta utmaningar med skillnader mellan olika
grupper av barn utifrån kön, socioekonomi och
geografi.

fortsatt att minska under 2019. Uppföljningar visar
dessutom på skillnader mellan förskolorna när det
gäller medarbetarnas utbildningsnivå och
kompetens. Bristande tillgång till förskollärare och
barnskötare med formell utbildning påverkar i hög
grad arbetet för att säkerställa likvärdig kvalitet på
förskolorna.
Förskolenämnden har under året bidragit till
målområdet genom familjecentraler, öppen
förskola och det uppsökande arbetet i samverkan
med idéburen sektor. Familjecentralerna och de
öppna förskolorna har varit centrala i arbetet med
att nå barn som står utanför förskoleverksamheten. Det långsiktiga arbetet för att starta fler
familjecentraler har fortsatt i intern kommunal
samverkan och med Region Skåne.

17

För gymnasieskolan ses stora resultatskillnader
mellan gymnasieskolor och mellan olika program
och programtyper. Till del kan skillnaderna vara ett
tecken på att kvaliteten inte är likvärdig för
eleverna på utbildningarna. Inom gymnasiesärskolans nationella program har en majoritet av
eleverna läst ett fullständigt eller utökat program.
Årets uppföljning av gymnasiesärskolan visar att
andelen elever på de nationella programmen som
går vidare till praktik eller arbete har ökat. Måluppfyllelsen på introduktionsprogrammen är fortsatt
låg och andelen elever som blir behöriga till
nationella program otillräcklig.

Kulturnämnden och fritidsnämnden har utvecklat
samarbetet för kostnadsfria lovaaktiviteter under
året vilket medfört att nämnderna erbjuder barn
och unga möjligheter till alternativa fritidssysselsättningar. Fler barn än tidigare har kunnat
medverka i utbudet genom en ökad spridning av
aktiviteter i staden. Därtill har nämnderna gemensamt genomfört en ny livsstilsundersökning bland
elever på högstadiet och mellanstadiet. Cirka 5 000
barn i förskoleåldern återfinns i fristående
verksamheter och kulturnämnden har under året
lagt särskilt fokus på att stärka strukturer för
kommunikation och information till de fristående
förskolorna. Andelen fristående förskolor som
tagit del av kulturförvaltningens utbud under
läsåret har ökat med 10 %. Utöver en delaktig och
aktiv fritid är en näringsriktig kost viktig för barns
välmående. Servicenämndens mål om att i
samverkan med skolnämnderna leverera god och
näringsriktig skolmat är uppnått och även målet
om en högre ätandefrekvens har uppnåtts och
ligger på 91 %.

Kommunikativt och kognitivt stöd är en
förutsättning för delaktighet och inflytande, och
under året har funktionsstödsnämnden implementerat kommunikationsverktyg och samtalsmetoder
för att stärka samtalet med barn. För barn som
omhändertas för samhällsvård har kommunen ett
särskilt ansvar för trygga och jämlika uppväxtförhållanden. Arbetsmarknads- och
socialnämndens mål om att alla barn som har
placerats i dygnsvård ska ges förutsättningar för en
god hälsa och skolgång har inte uppnåtts då endast
50 % av placerade barn som har behov av Skolfam
får insatsen. Fler av de placerade barnen (67 % av
flickorna och 69 % av pojkarna) har dock genomgått en hälsoundersökning. Andelen hälsoundersökta barn har ökat med 27 % jämfört med 2018
och med 25 % jämfört med 2017.

Stadsbyggnadsnämnden arbetar för att barnperspektivet ska beaktas i all stadsplanering och
under året har det genomförts i fördjupade
översiktsplaner, planprogram och tillämpliga
detaljplaner och bygglov. Syftet är att säkerställa att
trygghetsaspekten för barn blir belyst i fördjupade
översiktsplaner, planprogram, detaljplaner och
bygglov samt att säkerställa att sociala konsekvensbedömningar har genomförts. Även tekniska
nämnden har fokus på trygghets- och säkerhetsaspekten genom deras arbete med trafiksäkerhet
vid förskolor och skolor. Under 2019 har andelen
föräldrar med hemmavarande barn som upplever
att vägen till skolan är trafiksäker ökat. När det gäller
närmiljön utanför skolan har andelen föräldrar som
upplever den som trygg minskat om än marginellt.
En otrygg trafikmiljö vid skolorna på grund av
stressade föräldrars beteende vid hämtning och
lämning med bil har lyfts som en av orsakerna
bakom problematiken.

Andelen ungdomar som går vidare till studier efter
att ha tagit del av en åtgärd inom det kommunala
aktivitetsansvaret var under 2019 något lägre
jämfört med 2018. Antalet ungdomar som har tagit
del av åtgärd ökade dock markant under 2019. 5
Det har således etablerats kontakt med fler
ungdomar men detta innebär inte per automatik
att andelen som går vidare ökar. Trots att andelen
inte har ökat så har antalet ungdomar som gått
vidare till studier ökat. Under 2019 gick 169 ungdomar vidare till studier efter åtgärd inom det
kommunala aktivitetsansvaret, medan antalet
under 2018 var 110 ungdomar, vilket motsvarar en
ökning på 54 %.

5

från ca 250 ungdomar under 2018 till cirka 485 2019
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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.

Ett antal trender i samhället bidrar både positivt
och negativt till möjligheterna för att målet ska
uppnås. På nationell nivå finns till exempel en
ökad medvetenhet om att ett arbete för att
motverka ojämställda strukturer, och mäns våld
mot kvinnor är en central punkt för att uppnå
jämställdhet.

Positiva iakttagelser:

Nämndernas arbete bedöms ha resulterat i högre
kvalitet i form av en mer jämlik verksamhet.

Förbättringsområden:

Mer gemensamma och fördjupade analyser för att
bättre synliggöra Malmöbornas livsvillkor,
förutsättningar och möjligheter.

För kommunfullmäktigemålet är det inte möjligt
att utpeka någon enskild nämnd eller styrelse som
särskilt ansvarig för att målet uppfylls. Målområdet
är av horisontell karaktär och bör, för att staden
ska kunna tala om god måluppfyllelse, genomsyra
samtliga nämnders och styrelsers verksamheter.
Nämndernas arbete inom målområdet bör även
kunna bidra till att andra kommunfullmäktigemål
uppnås. Träffbilden bedöms vara god. Det har
skett en positiv förflyttning mot måluppfyllelse
men målet nås inte fullt ut.

allmän plats, tillgänglighetsanpassat övergångsställen, busshållplatser samt delar av besöksanläggningarna. Överförmyndarnämnden har
samverkat med arbetsmarknads- och socialnämnden för att öka rekryteringen av ställföreträdare så att de bättre matchar behovet bland
enskilda huvudmän. MKB har under åren arbetat
med att utbilda anställda för att kunna bemöta de
boende utifrån olika individuella förutsättningar.
Flera nämnder bedriver ett systematiskt arbete
med kompetenshöjning, analyser och åtgärder
genom till exempel checklistor för likvärdigt
bemötande och arbete för att undanröja
tillgänglighetshinder.

Mänskliga rättigheter, jämställdhet och jämlikhet
berör både mätbara insatser och insatser som
hänger samman med normer, medvetenhet,
attitydförändringar och kunskap. När det gäller
den sistnämnda kategorin kan det vara svårt att
visa förflyttningar. Under de år som målet har varit
aktuellt, har det i allt högre grad gått att se hur
nämndernas arbete resulterat i högre kvalitet i
form av en mer jämlik verksamhet. Brukarundersökningar från arbetsmarknads- och socialnämnden och funktionsnämnden visar på en hög
grad av jämställdhet i nämndens verksamhet.
Fritidsnämnden genomför praktiska insatser för att
öka andelen tjejer i sina verksamheter. Tekniska
nämnden har arbetat mot sexuella trakasserier i det
offentliga rummet, till exempel på Malmöfestivalen,
och har byggt bort enkelt avhjälpta hinder på

Fritidsnämnden beskriver att de ska utveckla
samverkan och arbeta för att öka andelen tjejer
som deltar i nämndens verksamhet och förskolenämnden arbetar för att stärka förskolorna i det
förebyggande och främjande arbetet. Funktionsstödsnämnden arbetar med fördjupade dialoger i
avdelningarnas ledningsgrupper utifrån resultaten i
medarbetarenkäten med syfte att identifiera behov
och ta fram förbättringsåtgärder. Grundskolenämnden beskriver att processtödjare vid olika
skolor har haft olika förutsättningar och att det är
ett hinder mot ett likvärdigt arbete.
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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

Kommunfullmäktigemålet riktar sig främst till
personer som finns inom socialnämndernas
verksamheter där tillgänglighet (till personal eller
aktiviteter) och delaktighet är två viktiga aspekter
för att leva ett självständigt liv. Skolnämndernas
arbete bidrar indirekt till målet eftersom det kan
påverka framtida behov av socialt stöd från andra
förvaltningar. Träffbilden för målet är relativt god
och det har skett en positiv förflyttning under året.
Målet uppfylls dock inte fullt ut.

Positiva iakttagelser:

Fler personer och hushåll har blivit självförsörjande
jämfört med tidigare år.

Förbättringsområden:

Den begränsade tillgången till utbildade
förskollärare och barnskötare och även brister i
medarbetarnas kompetens påverkar förskolornas
förutsättningar negativt.

Malmö har en fortsatt stor inflyttning av hushåll
från andra länder som inte är etablerade på
bostads- eller arbetsmarknaden vilket påverkar
förutsättningarna till självförsörjning och eget
boende. Tekniska nämnden verkar för minskad
hemlöshet, exempelvis genom samverkan med
fastighetsägare och andra parter som MKB och
arbetsmarknads- och socialnämnden. Genom ett
nära samarbete med fastighetsägare ges andrahandshyresgästerna möjlighet att ta över hyresavtalet vilket minskar hemlösheten. Arbetsmarknads- och socialnämnden rapporterar att fler
personer och hushåll har blivit självförsörjande
jämfört med tidigare år, samtidigt kostnaderna för
ekonomiskt bistånd ökar eftersom utbetalningarna
per hushåll i genomsnitt ökat.

De tre socialnämnderna arbetar för att öka
brukarnas delaktighet och inflytande över insatser
som ges. Funktionsstödsnämnden deltar i den
nationella brukarundersökningen som innehåller
frågor om självbestämmande och stöd. Andelen
brukare som svarat positivt i årets enkät var
76,2 %. Arbetsmarknads- och socialnämnden
rapporterar att andelen kvinnor och män som
upplever att arbetsmarknadssekreteraren har
efterfrågat deras synpunkter har ökat. Undersökningen visar att 95 % av deltagarna (97 % av
kvinnorna och 94 % av männen) svarar positivt.
Resultatet har förbättrats med 2 % årligen mellan
2017 och 2019 för samtliga svarande och för både
kvinnor och män.

Såväl förskolenämnden som grundskolenämnden
verkar för alla barns rätt till stöd. För att möta
barnens behov arbetar förskolorna i högre grad än
tidigare med pedagogiska kartläggningar och
anpassningar av förskolornas fysiska och psykiska
miljöer, och uppföljningen visar på en utveckling i
positiv riktning. Samtidigt påverkar den
begränsade tillgången till utbildade förskollärare
och barnskötare och även brister i medarbetarnas
kompetens förskolornas förutsättningar negativt.
Grundskolenämndens målsättning att alla elever
ska få det stöd de behöver för att klara undervisningens mål är delvis uppnått. Verksamheten har
tidigare identifierat ett behov av att bland annat
kartlägga vilka stödinsatser som behövs för att
varje elev ska utvecklas. Det är viktigt då elevernas
socioekonomiska bakgrund får en allt större
inverkan på deras skolresultat. Fortsatt utveckling
av elevhälsoarbetet, övergångar och arbetet för att
öka likvärdigheten och efterlevnaden av läroplansmålen är viktiga delar av det.

Ofrivillig ensamhet, hemlöshet och
försörjningsstöd är andra områden som flera
nämnder lyfter i sin rapportering. Funktionsstödsnämnden och hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har fortsatt utveckla det förebyggande
arbetet för att hitta fler arenor där äldre som
upplever ensamhet kan finnas. Det sker genom
samarbete med andra offentliga aktörer och
idéburen sektor som verkar i staden. Hälsa-, vård-,
och omsorgsnämnden rapporterar att man under
året uppmärksammat ett behov av att säkerställa
att de grupper man når också representerar den
mångfald av grupper av äldre med olika behov
som finns inom staden. Detta är ett långsiktigt och
komplext arbete som kräver att flera aktörer,
exempelvis MKB, involveras. MKB äger och
förvaltar närmare 700 seniorlägenheter. Målsättningen enligt MKB är att alla ska kunna bo kvar i
sitt närområde när de blir äldre.
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EN TRYGG STAD
Kommunfullmäktigemål: I Malmö ska alla känna sig trygga och vara säkra såväl i hemmet som i stadens
offentliga rum.

Kommunfullmäktigemålet är visionärt och
omfattar alla målgrupper för stadens nämnder och
styrelser eftersom det gäller oavsett var man
befinner sig i staden. Träffbilden är god och
flertalet nämnds- och bolagsmål är uppfyllda
medan resterande är delvis uppfyllda. Målet
kommer därför inte att nås fullt ut. Sett till de
prioriterade områdena inom målet finns
åtminstone en insats för respektive område, men
ofta rör det sig om flera insatser. En ny trygghetsstrategi håller på att tas fram, samverkan med
polisen, mellan förvaltningar inom och utom
staden och med civilsamhället fortsätter att stärkas,
både vad gäller samordnad tillsyn mot diverse
olagliga verksamheter och demokratiarbete,
hatbrott och extremism. BID-samarbetet förefaller
göra framsteg. Polisutbildningen startade under
2019 och genererar fler poliser. CTC-arbetet i de
fem områdena fungerar bra och det finns konkreta
planer för hur utvidgningen till hela staden ska ske,
med början 2020 och hela staden 2021.

Positiva iakttagelser:

Ökade insatser från det offentligas sida för att stävja
allvarlig brottslighet.

Förbättringsområden:

Utveckla mer verkningsfulla insatser för att bekämpa
grov kriminalitet.

påverka orsakerna till problemen. Av årsanalyserna
framgår i allmänhet inte om sådana analyser har
skett eller ej.
Mediebilden av Malmö under 2019 påverkades av
skjutningar, sprängningar, öppen drogförsäljning
och annan allvarlig brottslighet. Dessa brott kallas
inom forskningen för overt crimes (öppna brott)
eftersom de sker i det offentliga rummet, till
skillnad mot covert crimes (dolda brott) som sker
utom synhåll för allmänheten. De öppna brotten
påverkar i högre utsträckning den allmänna
känslan av trygghet än de dolda brotten. Detta
måste staden vara medveten om och ta hänsyn till
vid prioriteringar av trygghetsskapande insatser.
Därmed inte sagt att de öppna brotten skulle vara
allvarligare än de dolda.

För en lokal lägesbild, som utgångspunkt för lokala
samverkansinsatser, har de veckovisa mötena
“Örat mot marken” införts i hela staden, något
som flera nämnder har som mål och lyfter som ett
framgångsrikt trygghetsskapande arbete. Att
använda CTC som arbetsmodell för det främjande
och förebyggande arbetet, rimmar även bra med
utgångspunkten att trygghet och säkerhet har med
tillit, förtroende, social förankring och delaktighet
att göra.

Frågor om kriminalitet och otrygghet har varit på
agendan under året, både nationellt och lokalt.
Men året präglades även av motreaktioner från
samhällets sida. Exempelvis i form av fortsatta
insatser mot sexuella kränkningar under Malmöfestivalen, den särskilda trygghetssatsningen med
bland annat förstärkt samordnad tillsyn,
trygghetspatruller, och Polismyndighetens
Operation Rimfrost.

Orsaksanalyser, som ett led i processen att förebygga olika problem, är ett utvecklingsområde.
Likaså resonemang kring insatsers möjlighet att
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EN AKTIV OCH KREATIV STAD
Kommunfullmäktigemål: I Malmö ska alla kunna utvecklas och stärkas med hjälp av en meningsfull fritid och
kultur.

Träffbilden bedöms vara relativt god, men det
finns en risk att alla relevanta målgrupper inte
täcks in av målet. Drygt hälften av målen bedöms
vara uppfyllda och resterande utom ett bedöms
vara delvis uppfyllda. Detta innebär att kommunfullmäktigemålet inte kommer att nås fullt ut.
Under året har samarbeten mellan nämnderna
utökats. Kulturstrategin har fått ett större genomslag
och nämns i flera av nämndernas analyser. Stadsrevisionen har gjort en fördjupad granskning av
kulturstrategin, denna granskning ska ligga till
grund för arbetet med en reviderad kulturstrategi.

Positiva iakttagelser:

Ökat antal besökare i fritidsnämndens
simanläggningar och fritidsgårdar. Under året har
antalet samarbeten mellan nämnderna blivit fler och
flera av de befintliga har utökats.

Förbättringsområden:

Flera nämnder och styrelser behöver beskriva sitt
bidrag till målet på ett tydligare sätt.

bero på att barn och ungdomars fritidsverksamhet
har förskjutits från föreningsverksamhet till mer
spontana aktiviteter. Flera satsningar har påbörjats
för att stimulera spontana aktiviteter. Könsfördelningen är dock fortsatt ojämn och är något som
fritidsnämnden fortsätter hålla fokus på.

Den statliga lovaktiviteten har fortsatt även detta
år, men med en begränsning så att satsningen
endast omfattar sommarlovet. Aktiviteterna är
fortsatt gratis och riktar sig till alla barn och unga.
Aktiviteterna genomförs i samarbete mellan
fritidsnämnden, kulturnämnden och tekniska
nämnden.

Under året har förskolenämnden arbetat med
utveckling av verksamheten inom målområdet
där man med Kreativt lärcentrum som bas medverkat
i en studie om estetiska lärprocesser inom ramen
för forskningsprojektet Nyanländas lärande på
Malmö universitet. Deltagande i aktiveter
anordnade genom lärcentret har ökat från 2018 års
basvärde på 86% till 90% för 2019.

Under året har antal besök på fritidsnämndens
badanläggningar och fritidsgårdar ökat, vilket
bidrar till ökad måluppfyllelse. Nämnden når dock
inte sina uppsatta mål för antalet registrerade
föreningar och föreningsmedlemmar, vilket kan
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.

Positiva iakttagelser:

Kraftigt minskad energiförbrukning i MKB:s
bostadsbestånd.

Förbättringsområden:

Utveckla arbetsformer för att bättre hantera
målkonflikter i takt med att staden förtätas och fler
intressen ska samsas på samma yta.

I nämndernas och styrelsernas rapportering syns
ett stort engagemang för hållbarhetsfrågorna och
många försöker bidra till en 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. Dessutom blir målkonflikterna om hur stadens yta ska
användas allt tydligare. I takt med att staden förtätas behöver fler intressen samsas på samma yta.
Förtätningen kan leda till målkonflikter mellan

olika delar av stadens verksamhet, samtidigt som
det har en potential att göra staden mer resurseffektiv. Flera nämnder och styrelser påpekar
betydelsen av en god samverkan för att hantera
dessa målkonflikter på ett bättre sätt. Timingen i
utbyggnaden är också viktig för att kunna
balansera stadens kostnader och intäkter när
staden växer.
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600 mnkr, vilket visar på en fortsatt hög
exploateringstakt i staden.

Kommunfullmäktigemål: Malmö stad ska skapa en
hållbar stadsstruktur för en växande befolkning
och fortsätta utvecklas som en attraktiv och
tillgänglig stad.

Arbetsmarknads- och socialnämnden har under
året utvecklat sitt deltagande i samhällsplaneringen.
Detta gör nämnden bland annat genom sociala
konsekvensbedömningar i detaljplanearbetet
tillsammans med stadsbyggnadsnämnden. Miljönämnden bidrar på flera sätt till att Malmö ska
utvecklas till en mer hållbar stad. Dels genom sin
tillsynsverksamhet där man under året bland annat
fokuserat på uppsökande tillsyn inom fordonsbranschen. Dels genom olika utvecklingsprojekt,
ett exempel är Elbilslandet syd där nämnden stöttat
ett flertal företag i deras omställning till en fossilfri
fordonsflotta. Miljönämnden har även lett framtagningen av handlingsplan för utfasning av konstgräsplaner med granulat, anläggningar med platsgjutet granulat och konstgräs utan granulat.

Träffbilden är god och sammantaget rapporterar
nämnder och styrelser att majoriteten av målen
kommer att uppnås, helt eller delvis. Kommunfullmäktigemålet kommer dock inte att nås fullt ut.
De senaste årens kraftiga befolkningstillväxt i
Malmö ställer stora krav på den kommunala
organisationen, både när det gäller att bygga ut
staden och anpassa samhällsservice till en växande
befolknings behov. Dessutom ska detta göras
inom ramarna för en hållbar utveckling.
För att klara ett högt befolkningstryck och svara
upp mot behovet av bostäder hade stadsbyggnadsnämnden som mål att vid varje givet tillfälle ha
9 000 bostäder i färdiga detaljplaner, utfallet för
2019 blev 7 900 bostäder. Tidsåtgången för detaljplanearbetet har i genomsnitt förlängts med sex
månader i förhållande till när budgeten för 2019
lades. Fördröjningarna beror främst på den ökade
oron på bostadsmarknaden där exploatörerna ser
svårigheter att få exploateringsekonomin att gå
ihop i projekten. När man bygger den täta staden
ställs också ökade krav på utredningar avseende
luftföroreningar, markföroreningar, dagvatten,
buller, trafik med mera.

Flera av stadens nämnder 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 för en
växande befolkning. 2019 har varit ett rekordår
gällande nya platser i grundskolan. Inför höstterminen 2019 togs ett antal nya skollokaler i bruk;
bland annat Limhamnsskolan och
Elinelundsskolan.

MKB hade som mål att under perioden 2017–2019
färdigställa 2 250 bostäder under förutsättning att
inte allvarliga hinder förelåg. Under 2019 har
bolaget färdigställt 765 bostäder och 2068 bostäder
under hela treårsperioden. Trots att inte 2 250
bostäder producerats anser MKB att målet är
uppnått eftersom att det statliga investeringsstödet
tillfälligt drogs in, vilket är en viktig förutsättning
som bolaget inte råder över.

Funktionsstödsnämndens långsiktiga fokus är att
arbeta utifrån brukarnas behov av stimulianpassning för att skapa bra boendemiljöer, men
har under året även arbetat med utbyggnad av fast
internetuppkoppling och wifi i sina boenden.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har lagt
särskilt fokus vid utemiljön i samband med
nybyggnation av särskilda boenden.

Tekniska nämnden hade som mål att under 2019
möjliggöra för byggandet av minst 1 500 lägenheter genom överlåtelse- eller upplåtelseavtal.
Utfallet för året blev 606 lägenheter. Detta beror
bland annat på försenade projekt i Holma och
Hyllie. Under året har tekniska nämnden beslutat
om försäljning av mark i Hyllie, Kirseberg, Oxie
samt upplåtande av tomträtt inom Sorgenfri som
möjliggör hyresrätter. Tekniska nämnden har sålt
tomtmark för 779 mnkr jämfört med budgeterade

Servicenämnden arbetar aktivt som stadens
fastighetsförvaltare med att minska miljöpåverkan
och genomföra anpassningar inför ett förändrat
klimat. Nämnden arbetar bland annat med att
sänka energianvändningen i kommunens
byggnader och projekterar för klimatanpassningsåtgärder i form av exempelvis åtgärder som
minskar översvämningsrisker. Parkering Malmö
har installerat en solcellsanläggning på p-huset
Godsmagasinet och ytterligare en på p-huset Anna är
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i princip färdigprojekterad och kommer att börja
producera el under januari 2020.

banor har bland annat byggts på Nobelvägen,
Carlsgatan och Jörgen Kocksgatan. Under året har
nämnden planterat 1 700 träd inom verksamheten
rörande befintlig miljö, exploateringsprojekt, trädprojektet 2017–2019 samt de extra medel som
tillsköts för detta.

Kommunfullmäktigemål: Malmö ska vara en
hälsofrämjande och klimatsmart stad där det är
enkelt att göra hållbara val

Miljönämnden arbetar på flera sätt för att bidra till
målet om en hälsofrämjande och klimatsmart stad.
Bland annat genom den lagstadgade tillsynsverksamheten. Nämnden har under året exempelvis
utfärdat 166 sanktionsbeslut vid livsmedelstillsyn,
där besluten till stor del handlar om förbud på
grund av att produkter bedömts vara osäkra för
konsumenten. Nämnden deltar i arbetet Tryggare
Malmö där flera myndigheter samverkar för en
effektiv tillsyn. Under året har barn och unga varit
en viktig målgrupp när det gäller att sprida
kunskap och engagemang för en hållbar utveckling. Exempelvis har nämnden arbetat med
Havsambassadörerna (tre grundskolor med fokus på
havsmedvetenhet) samt Food Malmö (tre grundskolor, fokus mat och livsstil).

Träffbilden är god och sammantaget rapporterar
nämnder och styrelser att majoriteten av målen har
uppnåtts, helt eller delvis. Kommunfullmäktigemålet nås dock inte fullt ut.
MKB har som mål att minska den direkta klimatpåverkan med minst 40% per lägenhet till 2019
jämfört med 2015, vilket man har uppnått
eftersom klimatpåverkan minskat med 57%.
Energieffektivisering, energisnål nyproduktion och
stegvis övergång till högre andel förnybara
bränslen är de viktigaste åtgärderna som lett till att
en positiv förflyttning ägt rum. MKB har sedan
tidigare sex pilotanläggningar för solceller och
under 2019 initierades arbetet med att ytterligare
utöka solelsproduktionen, både i nyproduktion
och befintligt bestånd. För att minska klimatpåverkan undersöker och prövar MKB olika
åtgärder såsom exempelvis att bygga stommen i
trä, att göra klimatkalkyler för byggprojekt och
använda klimatanpassad betong.

Miljönämnden har även samarbetat med
förskolenämnden i arbetet för en kemikaliesmart
vardag i förskolorna och att rensa bort produkter
innehållande skadliga kemikalier. Förskolenämnden har även arbetat med att skapa bättre
möjligheter för barns fysiska aktivitet och hälsosamma livsval genom att säkerställa en god
utemiljö på förskolegårdarna. Utvecklingsarbetet
har bland annat utgått ifrån en bedömning av
lekvärdesfaktorn av olika utemiljöer.

Även servicenämnden arbetar aktivt för att göra
sina verksamheter mer miljöanpassade. Nämndens
verksamhet är producerande och materialkrävande, vilket gör att förändringar i materialval och
inköp ger påverkan på hur klimatsmart staden är i
sin helhet. Skolrestauranger står för cirka hälften
av stadens livsmedelsinköp, vilket innebär att
servicenämndens arbete är ett viktigt bidrag till
stadens totala påverkan. Under året har nämnden
uppnått målet om 85% ekologisk mat i
skolrestaurangerna.

De offentliga inköpen har stor betydelse för
Sveriges möjligheter att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Malmö stads policy för
inköp visar vägen för ekonomiskt, miljömässigt
och socialt ansvarstagande i upphandlingar. För att
rikta hållbarhetsinsatserna till de avtalsområden
där de uppnår störst effekt har kommunstyrelsen
under året gjort en hållbarhetsanalys av kommunövergripande ramavtal.

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. Cykel-

24

EN STAD MED BRA ARBETSVILLKOR
Kommunfullmäktigemål: Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och ska med hög kompetens och
kunskap möta Malmöborna.

Kompetensförsörjning är sedan flera år en stor
utmaning för Malmö stad. Utvecklingen har gått
mot att allt fler nämnder och verksamhetsområden
upplever en ökad konkurrens om arbetskraft.
Orsaken är bland annat stora pensionsavgångar i
kombination med en ökad efterfrågan på välfärdstjänster. Detta är en problematik för hela den
offentliga sektorn där antalet nyutexaminerade inte
motsvarar behovet på arbetsmarknaden. Denna
problematik kommer ställa stora krav på såväl
Malmö stad som på andra kommuner i hela landet
framöver.

Positiva iakttagelser:

Minskad sjukfrånvaro och en högre andel
heltidsanställda inom vissa yrkesgrupper.

Förbättringsområden:

Fortsatt stora utmaningar gällande
kompetensförsörjning.

utveckla schemaläggning för att bättre nyttja
tillgänglig kompetens. Dessa olika insatser är
nödvändiga, inte minst sett i ljuset av att det för
många yrken utbildas för få för att tillgodose
arbetsmarknadens behov.

Träffbilden för målet är god. En majoritet av
nämndsmålen har uppnåtts vilket pekar på en
positiv förflyttning även om kommunfullmäktiges
målsättning inte uppnås helt. Denna bild
kompliceras dock av att bland de nämnder som
inte når sina mål fullt ut finns förskolenämnden,
grundskolenämnden och hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden. Då dessa nämnder tillsammans
omfattar över hälften av Malmö stads medarbetare
har det stor betydelse för utvecklingen inom målområdet och för möjligheten att kunna uppnå
kommunfullmäktiges målsättning.

En insats som kan bidra till kompetensförsörjningen är att öka andelen heltidsanställda.
Funktionsstödsnämnden och hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden antog under 2018 särskilda
fleråriga planer för att öka andelen heltidsanställda.
Nämnderna når inte sina målvärden under 2019
men konstaterar en fortsatt ökning av andelen
heltidsanställda i flera yrkesgrupper som till
exempel undersköterska och vårdbiträde. Det
finns även faktorer som kan försvåra kompetensförsörjningen. Ett exempel är en alltför hög
personalomsättning. En stigande trend i Malmö
stad bröts under 2018 och minskningen fortsatte
från 10,7% 2018 till 10,3% 2019. Det går dock inte
att fastställa en viss nivå av personalomsättning
som bra eller dålig utan bedömningen måste göras
utifrån vilka konsekvenser en viss nivå innebär för
en verksamhet eller yrkesgrupp. Av nämndernas
rapportering framgår också att nivåerna varierar
kraftigt mellan olika yrkesgrupper och att
nämnderna i flera fall inte når sina målvärden även
om trenden är positiv. Bakgrunden till personalomsättning är bland annat en ökad konkurrens om
arbetskraft som skapat en större rörlighet på
arbetsmarknaden. Flera nämnder har genomfört
undersökningar av orsaker till att medarbetare
slutar, i syfte att få en tydligare bild av förutsättningarna för de egna verksamheterna.

Den generellt största utmaningen för nämnderna
är kompetensförsörjningen. Under flera år har
problematiken framträtt tydligast inom förskoleoch grundskolenämnderna men även gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden ser en växande
utmaning då befolkningsprognosen visar på en
markant ökning av elever i gymnasieålder de
kommande åren. Kompetensförsörjningen har
även blivit en allt större utmaning inom omsorgsförvaltningarna, bland annat rörande medarbetare i
olika legitimationsyrken eller med yrkesutbildningar. Även tekniska nämnden och MKB pekar
på ökande konkurrens om arbetskraft.
Nämnderna arbetar på olika sätt för att hantera
kompetensförsörjningen. Det kan röra sig om att
utbilda och höja kompetensen bland befintliga
medarbetare, att satsa på god introduktion, ledarskap och arbetsmiljö för att i högre utsträckning
attrahera men även behålla medarbetare med rätt
kompetens. Det finns också exempel på insatser
för att utveckla modeller för bemanning och att

Även sjukfrånvaron fortsätter att minska. Från
6,58 % 2018 till 6,38% 2019. På motsvarande sätt
som för personalomsättningen varierar sjukfrånvaron kraftigt både mellan olika yrkesgrupper såväl
som inom verksamhetsområden. Nämnderna
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redogör för olika hälsofrämjande insatser och av
förebyggande arbete med friskvård och god
arbetsmiljö.

kommer sannolikt genom ett systematiskt och
uthålligt arbete med fortsatt höga ambitioner.
Många av de insatser som görs har en långsiktig
karaktär. Sett ur ett flerårigt perspektiv går det
även att konstatera att nämnderna förtjänstfullt
utvecklat sina analyser kring genomförda insatser
och dess påverkan på utvecklingen samt behov av
fortsatt arbete. De egna erfarenheterna i
kombination med lärande och inspiration mellan
nämnder kan utgöra en viktig framgångsfaktor i
det fortsatta arbetet.

De utmaningar nämnderna möter avseende såväl
arbetsvillkor som kompetensförsörjning är
komplexa. Det finns sällan en generell lösning eller
metod som på egen hand kan åstadkomma
önskade resultat. Förutsättningarna varierar också
kraftigt mellan nämnderna både avseende antal
medarbetare som verksamhetsinnehåll. Framgång

26

Verksamheten
Tillsammans med den judiska minoriteten har en
långsiktig och strukturerad överenskommelse om
samverkan arbetats fram.

KOMMUNÖVERGRIPANDE VERKSAMHETER
Den 26 maj 2019 genomfördes val till Europaparlamentet. Valet förflöt väl och genomfördes
utan störningar. Valdeltagandet i Malmö blev
52,2 % vilket var en ökning med 2,8 procentenheter jämfört med 49,4 % år 2014. I EU-valet år
2009 var valdeltagandet i Malmö 43,1 %. Av de
som röstade i Malmö år 2019 var cirka 45 %
förtidsröstning. Antalet vallokaler var 192, samma
som vid valet år 2018. Totalt utbildades cirka 1 500
valarbetare för EU-valet.

I samarbete med stadens nämnder har
kommunstyrelsen under året initierat och deltagit i
flera utvecklingsarbeten om jämställdhet,
likabehandling och mänskliga rättigheter. Exempel
är:

Kommunfullmäktige godkände i juni 2019 ett
förslag till förändrad struktur för styrning, ledning
och utveckling med kommunfullmäktigemål. Den
nya strukturen bygger på erfarenheter från de
senaste årens arbete och erfarenheter av målstyrningsarbetet, på förändringar i omvärlden och på
förändrade förutsättningar i Malmö stad. Med
anledning av förändringen beslutade kommunfullmäktige om nya mål för mandatperioden.
Förändringen innebär också att tvärsektoriella
frågor ska integreras i planering, genomförande
och uppföljning av samtliga mål. Den nya
strukturen innebär också ett ökat fokus på
samverkan mellan nämnder och förvaltningar.

•

ett arbete med hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden om ofrivillig ensamhet

•

ett utvecklingsarbete med fritidsnämnden om
jämlik och jämställd fritidsverksamhet

•

ett arbete med arbetsmarknads- och
socialförvaltningen med att utvärdera och ge
stöd åt jämställdhetsgrupp inom individ- och
familjeomsorgen

•

ett analyslabb om hemlöshet ur ett MRperspektiv tillsammans med Sveriges
kommuner och regioner

PLAN OCH STADSMILJÖ
Teknisk nämnd

Kommunfullmäktige beslutade under 2019 att föra
över beställaransvaret för färdtjänsten från
kommunstyrelsen till tekniska nämnden från och
med den 1 januari 2020. Servicenämnden ansvarar
för andra delar av färdtjänsten, och detta berördes
inte av beslutet.

Tekniska nämndens främsta uppgifter rör det
juridiska fastighetsägandet. Detta inkluderar
ägandet av Malmö hamn, exploatering av mark
inom kommunen och förvaltning av bostadslägenheter för personer för vilka kommunen har
ett särskilt ansvar. Det innefattar också förvaltning,
utveckling och upplåtelse av kommunens mark.
Vidare ingår trafik, infrastruktur och avfallsfrågor.

Under året fortsatte arbetet med Malmö stads nya
intranät och med en ny generation av malmo.se.
Arbetet med att anpassa Malmö stads webbplatser
till den nya tillgänglighetslagstiftningen pågick
under hela året. Arbetet med digital säkerhet var
och är fortsatt prioriterat, liksom öppna data och
digital informationshantering. Malmö stad har
under året fortsatt att utforska kommunens
förmåga att använda nya teknologier för automatiserade processer i verksamheten.

Exploatering: Möjliggöra för nya bostäder och
företag
Under 2019 hade tekniska nämnden som mål att
1 500 lägenheter skulle ha påbörjats i exploateringsprojekt på kommunal mark, varav minst 50 %
skulle vara hyresrätter. Ingen av dessa målsättningar nåddes dock under året. En orsak är
utdragna processer och överklaganden som lett till
förseningar av projekt i Holma, Hyllie och Sege
park. En annan orsak är att tiden för att ta fram
detaljplaner har förlängts.

Med anledning av förändrad lagstiftning har
Malmö stad under året aktualiserat kommunens
policy avseende nationella minoriteter. Arbetet har
skett i samråd med respektive minoritet.
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Utbyggnaden av Malmö fortsätter dock i flera
delar av staden – exempel är i Hyllie, Västra
Hamnen och Lindängen. Planarbete och
förberedelser pågår dessutom för Rosengårds
Centrum och Holma för byggnation av cirka 1 000
bostäder. I Sege Park pågår en dialog med byggaktörer där hållbarhet står i fokus, framförallt
gällande energiproduktion och energieffektivisering. Nämnden bedömer att intresset för att
bygga bostäder i Malmö är fortsatt stort.

Utveckling av det offentliga rummet: Trygghet
och attraktivitet
Tekniska nämnden har under året gjort insatser för
att öka tryggheten i det offentliga rummet –
exempel är nya påkörningshinder under Malmöfestivalen, förbättrad belysning i gång- och cykeltunnlar och särskilda renhållningsinsatser. Under
hösten 2019 tillsköts 3 mnkr för trygghet och
säkerhetsåtgärder. Dessa användes till att skapa
infrastruktur för trygghetskameror.

Genom försäljning eller upplåtelse av mark har
tekniska nämnden under 2019 möjliggjort drygt
3 500 nya arbetsplatser. Som exempel kan nämnas
Castellums köp vid Carlsgatan med nya lokaler för
energiföretaget E.ON om cirka 1 800
arbetsplatser.

Tekniska nämnden genomför varje år ett stort
antal arrangemang för att skapa aktivitet i det
offentliga rummet och skapa mötesplatser för
Malmöborna. Under året har nämnden anordnat
18 arrangemang i egen regi – exempel är Superdupersommar i Folkets Park, Malmöfestivalen och
Vinterspelen på Stortorget. Under året har nämnden
även beslutat om en tillfällig arrangemangsplats i
Nyhamnen som kommer att tas i bruk under 2020
för externa arrangörer som vill placera större
evenemang i Malmö.

Storstadspaketet
Storstadspaket Malmö är samlingsnamnet för de
åtgärder som ingår i den överenskommelse om
medfinansiering av utbyggnad och elektrifiering av
infrastruktur i Malmö och kringliggande
kommuner. I Malmö handlar detta om stadsbusstrafik, Pågatågstrafik på Lommabanan in i Malmö
och nya cykelbanor. Som motprestation för den
statliga medfinansieringen ska totalt 28 550
bostäder byggas inom de kommuner som ingår i
avtalet, varav 26 750 i Malmö. Tekniska nämnden
ansvarar för genomförandet av infrastrukturprojekten och för byggklar kommunal mark för
bostadsbyggande. Under året färdigställdes drygt 3
000 bostäder inom Storstadspaketets influensområde, vilket gör att tekniska nämndens målvärde
på 1 500 bostäder uppnåddes med god marginal. I
princip ligger all exploatering som pågår i staden
inom Storstadspaketets influensområde, vilket gör
det möjligt för staden kan tillgodoräkna sig merparten av all bostadsproduktion framöver som en
del av kommunens åtaganden inom Storstadspaketet.

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.
Den fysiska planeringen av staden
Utbyggnaden av staden möjliggörs genom
antagande av detaljplaner och bygglov. Malmö har
de senaste åren upplevt en högkonjunktur på
bostadsmarknaden med en mycket stark byggtakt
och hög leveranstakt från stadsbyggnadsnämnden.
Trots nedgång i byggandet under 2019 ser
nämnden inför de kommande åren ett fortsatt
behov av att säkra kapacitet och kompetens för
hög leveranskvalitet och god framförhållning i
stadsplaneringen. På kort sikt handlar det om
detaljplaner, fastighetsbildning och bygglov. På
lång sikt handlar det om att med hjälp av Översiktsplan för Malmö och fördjupade geografiska planer
garantera att staden kan växa mot en halv miljon
invånare på ett hållbart sätt.

Infrastrukturprojekten inom Storstadspaketet är inte
i fas med den ursprungliga tidplanen. Förseningar
har bland annat uppstått gällande planeringen för
Davidshallsgatan och Lindängen C utmed Linje 8
samt av förstudier i Linje 4 och 5. Under våren
2020 kommer bedömning kunna göras av leverans
i förhållande till ramavtal.

Under året har arbetet med att aktualisera Översiktsplan för Malmö inletts och en uppdaterad version
kommer att gå ut på samråd under våren 2020. I
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december 2019 antog kommunfullmäktige
Översiktsplan för Nyhamnen.

bland annat på höjda priser för dörrautomatik.
Den nya lagen om bostadsanpassningsbidrag har
gjort att bidrag numera i vissa fall kan beviljas när
bygglagstiftningen inte följts vad gäller tillgänglighet eller där sökande valt olämplig bostad vid flytt.

För att klara ett högt befolkningstryck och svara
upp mot efterfrågan och behov av bostäder har
stadsbyggnadsnämnden som mål att det vid varje
givet tillfälle ska finnas färdiga detaljplaner för
9 000 bostäder. Utfallet för 2019 blev 7 900
bostäder i färdiga detaljplaner. Under året antogs
planer för drygt 1 600 bostäder samtidigt som det
finns över 11 000 bostäder i pågående detaljplaner.
Detaljplanearbete är en komplex process som
involverar många intressenter. När Malmö stad
och exploatörerna tillsammans planerar och bygger
den täta staden ställs ökade krav på utredningar av
bland annat markföroreningar, dagvatten, buller
och trafikfrågor.

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.
Kommunens fastigheter
Servicenämnden ansvarar för att uppföra och
förvalta lokaler och andra anläggningar som
behövs för att driva den kommunala verksamheten. Detta görs på uppdrag av de nämnder som
ska bedriva verksamhet i den aktuella lokalen. Det
finns ett fortsatt behov av nya platser i grundskolan vilket i hög grad påverkat nämndens arbete
under de senaste åren. Nämnden har under året
färdigställt drygt 2 300 grundskoleplatser.

Bygglov
Under 2019 har det totala antalet inkomna ärenden
inom bygglovsprocessen minskat med 10 %. När
det gäller bygglovsärendena har de dock endast
minskat med 3,5 %. Andra ärenden inom
bygglovsprocessen är rivningslov, marklov och
förhandsbesked. Det bör särskilt uppmärksammas
att antalet inkomna ärenden som rör flerbostadshus har minskat med en tredjedel jämfört med
2018. Inkomna ärenden för flerbostadshus har
successivt minskat de senaste åren från tidigare
ovanligt höga värden. Takten på de senaste årens
byggande av flerbostadshus har varit hög men har
mattats av under 2019.

Några av de verksamhetslokaler som färdigställts
under året är Trädgårdens förskola inom Gyllins
trädgård och Hästhagens sporthall. Andra exempel
är tillbyggnaden av Rörsjöskolan med tillhörande
mottagningskök och ombyggnationen av scenen
på Stadsteatern. Nämnden arbetar även för att på
olika sätt minska fastigheternas negativa miljöpåverkan, bland annat genom energioptimering
och egenproduktion av sol- och vindenergi.

Trygghet och social hållbarhet i stadsplaneringen
Stadsbyggnadsnämnden sätter fokus på de sociala
frågorna och tryggheten genom att i planeringsprocessen arbeta med sociala konsekvensbedömningar. Genom denna metod ställs planeraren tidigt
inför frågor som ger ökad medvetenhet om den
offentliga miljöns trygghet och säkerhet för barn
och ungdomar. För att förenkla planeringsarbetet
används riktlinjer för utemiljön vid förskolor och
skolor. Ett gott samarbete med bland annat
skoltrafikgruppen, där olika mobilitetsåtgärder
diskuteras, ger en säker trafikmiljö i planeringen.

Skötsel och underhåll av stadsmiljön
Den milda vintern i Malmö i början av 2019
resulterade i minskat vinteruppdrag för servicenämnden, vilket har inneburit ett visst intäktsbortfall: extra beställningar av grönskötsel och
markanläggningsarbeten har dock täckt upp för
intäktstappet. Renhållningsinsatserna under året
påverkades kraftigt av det nya rökförbudet som
resulterat i mer nedskräpning. En positiv notering
är att renhållningsinsatserna under Malmöfestivalen
varit relativt små jämfört med andra år.

Bostadsanpassningsbidrag
Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens
arbete med bostadsanpassningsbidrag. Under 2019
har utbetalningarna av bostadsanpassningsbidrag
ökat med 18 % jämfört med 2018. Ökningen beror

Tjänster till den kommunala organisationen
Under våren 2019 startade Malmö stads kontaktcenter. Kontaktcenter är Malmöbornas väg in i
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kommunen som besvarar enklare frågor och
guidar vidare i den kommunala verksamheten.
Inledningsvis fanns problem med långa kötider i
telefon vilket berodde på för få kommunvägledare
i verksamheten och förändrade rutiner kring
sekretess. Under de första månaderna fanns
perioder med kötider i telefon på uppåt en timme.
Under november var snittkötiden dock nere på två
minuter. Kontaktcenter har sedan starten haft en
löpande nöjdhetsmätning avseende medborgarens
upplevelse av servicen som visar goda resultat.

kommunens konsumentvägledning och energirådgivning.
Viktiga förändringar i omvärlden
Under 2019 presenterade regeringen för första
gången en klimatpolitisk handlingsplan för
riksdagen. Under året skickade också Delegationen
för Agenda 2030 ut sitt slutbetänkande på remiss
och här lyfts kommunernas ansvar, roll och
mandat fram som centrala komponenter i Sveriges
arbete med Agenda 2030.

I december 2019 tog servicenämndens städservice
över driften av renhållningen på stationerna vid
Citytunneln. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
har under året beslutat att servicenämndens
städservice ska utföra all lokalvård i hälsa-, vårdoch omsorgsnämndens verksamheter.

Problematiken med en framtida brist på el i södra
Sverige, och särskilt i Malmö, har lyfts upp både
lokalt och nationellt. Under året har miljönämnden
tillsammans med lokala aktörer drivit flera
samarbetsprojekt kring flexibla elnät och andra nya
energikällor i Malmö.

Skolrestauranger

Nya regler i tobakslagen infördes 1 juli 2019.
Numera omfattar tobakslagen all typ av rökning
och rökförbud gäller även på exempelvis uteserveringar och busshållplatser. Nämnden
bedömer inte att de nya reglerna medfört att
mängden inkomna klagomål har ökat. Däremot
har nämnden utökat rådgivningen om vad den nya
lagstiftningen innebär.

Under året har flera nybyggda skolrestauranger
öppnat – exempel är på Elinelundsskolan,
Limhamnsskolan, och Mellersta Förstadsskolan.
Större ombyggnader har gjorts på Holmaskolan,
Malmö Borgarskola och Rosengårdsskolan. När
fler skolkök finns tillgängliga kan antalet portioner
per kök minska, vilket påverkar både arbetsmiljö
och matkvalitet positivt.

Viktiga förändringar i verksamheten

Malmö stads miljöprogram och Malmö stads
policy för hållbar utveckling och mat innehåller två
mål som har stor påverkan på skolrestaurangernas
verksamhet: matens växthusgasutsläpp ska minska
med 40 % och 90 % av maten ska vara ekologisk
till år 2020. Andelen ekologisk mat var under året
85 %. Metoder för att följa upp matens
växthusgasutsläpp är under utveckling.

Under året har antal inkomna ändrings- och
nyanmälningar av miljöfarliga verksamheter ökat.
Det händelsestyrda tillsynsarbetet har varit högre
än nämnden förutsett och därför har nämnden
behövt göra en del omprioriteringar i verksamheten under året.
När det gäller den uppsökande tillsynen inom
fordons- och avfallsbranschen konstaterar
nämnden en ökning av lagring av farligt avfall i
form av uttjänta fordon och också otillåten export
av uttjänta fordon. Nämnden har under året
bedrivit och också utvecklat samarbete med
Polisen, länsstyrelsen, Skatteverket, stadsbyggnadskontoret, Naturvårdsverket, Kustbevakningen,
Tullen och räddningstjänsten i dessa ärenden.

För att nå utsläppsmålet krävs förändringar på
matsedeln mot ökad andel växtbaserade maträtter.
Skolrestaurangerna byter också successivt ut
material till tallrikar till härdat glas istället för plast.
Miljönämnden
Miljönämndens verksamhet styrs av flera lagar och
författningar och nämnden ska se till att dessa
efterlevs. Nämnden har även förebyggande
uppgifter inom sitt ansvarsområde och leder och
samordnar också arbetet med Malmö stads miljöprogram. Dessutom är nämnden ansvarig för

Inom området tillsyn har nämnden utvecklat
arbetssätt och rutiner för att skapa mer effektiv
handläggning och rådgivning och därmed frigöra
mer tid till bland annat uppsökande bostadstillsyn.
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Det förvaltningsövergripande projektet Malmö
Innovationsarena har avslutats under året.
Projektet har särskilt bidragit till stadsutvecklingsprocesserna i områdena Järnvägsverkstäderna,
Sege Park och Amiralsstaden. Exempel på vad
som uppnåtts inom ramen för projektet är
kunskapsallianser, tillvaratagande av barnperspektivet och dialoger med byggaktörer.

ekonomiskt. Sett till fördelningen av barn i
kommunal respektive fristående verksamhet ligger
den ungefär i nivå i vad som förväntades under
året. Antalet heltidsplatser i fristående
verksamheter har fortsatt att öka jämfört med
2018, vilket ligger i linje med vad som budgeteras
inför 2019.

PEDAGOGISK VERKSAMHET

Parallellt med att antalet förskollärare i Malmö
stads förskolor har minskat har förändringar i
skollagen och den nya läroplanen under 2019
inneburit skärpta krav på professionen och
ansvarsnivåerna inom förskolans organisation.
Detta har inneburit en ambitionshöjning som
ställer krav på att det finns tillräcklig kompetens
för att leva upp till skollagens och läroplanens mål.

Verksamhetsutveckling

Förskola och pedagogisk omsorg
Förskolenämnden ansvarar för förskolan och
pedagogisk omsorg fram till dess att barnet börjar
förskoleklass då barnets skolplikt infaller. Ansvaret
inkluderar även öppen förskola och omsorg på
annan tid än då förskola erbjuds.

Rektorernas kunskap om de lokala förutsättningarna bedöms vara avgörande för att kunna möta
utmaningarna kring likvärdighet. Rektorsforum,
där samtliga rektorer och skolchefen möts,
utvecklades under året som arena för dialog kring
strategiska frågor, däribland gemensam analys av
förskolornas förutsättningar för måluppfyllelse i
olika delar av staden.

Förskolans arbete med att skapa de förutsättningar
som krävs för att Malmö stads förskolor ska kunna
bedriva verksamhet i enlighet med skollag och
läroplan präglas av stora utmaningar. Den
bristande tillgången till förskollärare och barnskötare med formell utbildning påverkar i hög grad
kompetensförsörjningen. Barns tillgång till
förskola med hög kvalitet oavsett var i staden
verksamhetens bedrivs är en kritisk aspekt. Många
barn i de kommunala förskolorna har deltagit i en
förskola som är rolig, som stimulerar lärande och
som erbjuder en trygg omsorg, men det finns
förskolor som enligt förskolenämnden inte
uppfyller kraven och målen i de nationella
styrdokumenten. Enligt årets lägesbedömning
skiljer sig förutsättningarna för att bedriva
utbildning åt mellan förskolorna när det gäller
medarbetarnas utbildningsnivå och kompetens.

Under året inleddes ett utvecklingsarbete kring
förskollärares kompetens och arbetsvillkor. Syftet
är att undersöka hur förskollärares arbetsvillkor
kan förbättras och hur deras kompetens kan
stärkas och användas för en hög kvalitet för
barnen i förskolan.
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 har varit att
förbättra arbetsmiljön på förskolorna och minska
sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron har minskat jämfört
med 2018 och barnskötare och förskollärare står
för den större delen av minskningen.

Antal barn
Antalet barn i åldrarna ett till fem år minskar i
större utsträckning än tidigare. Det faktiska fallet
var 130 färre barn än vad som prognostiserats,
vilket i sin tur påverkar verksamhetens fortsatta
planering.

Förskolenämndens verksamheter har samverkat
med andra nämnder, myndigheter, näringsliv och
idéburen sektor för att nå barn som står utanför
förskoleverksamheten. I början av året öppnade
Lindängens familjecentral med öppen förskola,
socialrådgivning, barnmorskemottagning och
barnhälsovård. Projektet Det tidiga livet – i
samverkan för barn och familj startades med fokus på
språk- och integrationsinsatser på öppna förskolor

I genomsnitt togs 20 406 heltidsplatser i anspråk
under 2019, vilket är drygt 20 platser färre än
budget och 37 platser färre än för föregående års
utfall. Även om det faktiska antalet barn med
heltidsplats har minskat under året så har en större
andel av de placerade barnen heltidsplats. Detta
har betydelse både organisatoriskt och
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och familjecentraler tillsammans med den idéburna
sektorn.

Fritidshem

Totala antalet elever i fritidshem uppgick till
17 572 varav 14 830 i kommunens egna
verksamheter, 84 i annan kommun eller statlig
skola samt 2 658 elever i fristående verksamhet.

Grundskola
Grundskolenämnden ansvarar för förskoleklass,
grundskola, grundsärskola samt fritidshem,
pedagogisk omsorg och öppen fritidsverksamhet
för skolbarn.

Kunskapsresultat och verksamhetsutveckling
Andelen elever (exklusive nyanlända och elever
med okänd bakgrund) i årskurs 9 som nått målen i
alla ämnen är något lägre än förra året, 69,3 %
jämfört med 72,6 %. Samma mönster och ungefär
lika stor skillnad ses även i årskurs 6 och 3. Måluppfyllelsen är genomgående lägst i ämnena
matematik och svenska som andraspråk, i årskurs
9 även i idrott och hälsa.

Antal elever och utbyggnad av skolor
Inför höstterminen 2019 har ett flertal nya
skollokaler tagits i bruk – exempel är Limhamnsskolan, Elinelundsskolan och Mellersta Förstadsskolan. Ett långsiktigt arbete med lokalplanering
pågår för att säkerställa behovet av antal
skolplatser. Under året har ett förslag till en ny
lokalförsörjningsplan tagits fram för perioden
2020–2030. I detta framgår det 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.

Andelen elever i grundsärskolan som nått målen i
alla ämnen har minskat något från föregående
läsår. För första gången sedan 2015 är andelen
elever som nått målen i alla ämnen större bland
pojkar än bland flickor.
Efter ett försök med ny anställningsform är många
modersmålslärare numera anställda på skolor
istället för på Språkcentralen: en modersmålslärare
som har hela sin arbetstid förlagd på en skola ska
också vara anställd på skolan. Hösten 2019
anställdes 53 modersmålslärare på 33 skolor.
Måluppfyllelsen för nyanlända elever, inklusive
elever med okänd bakgrund, är betydligt högre än
förra året. I årskurs 9 har andelen som nått målen i
alla ämnen ökat med 10 procentenheter, från 13,7
till 23,8 %. I årskurs 6 har måluppfyllelsen minskat
något, framförallt för pojkar, och i årskurs 3 ökar
den. I årskurs 3 är det nästan ingen skillnad mellan
pojkar och flickor.

Den stora elevökningen ställer höga krav på
kompetensförsörjningen, vilken fortsatt är en av
de viktigaste utmaningarna samtidigt som det råder
brist på lärare och fritidspedagoger. Nämnden
driver ett flertal projekt inom ramen för sitt
åtagande kring kompetensförsörjning – exempel är
utveckling av arbetsgivarvarumärket, insatser för
att öka andelen kompletterande kompetenser i
skolan och kompetensutvecklingsinsatser för att
öka behörigheten hos redan anställda medarbetare.
Frågor om bemanning, arbetstid och arbetsmiljö är
också fortsatt viktiga.
Förskoleklass och grundskola

Under året fick nio grundskolor i Malmö
utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass: en kvalitetsutmärkelse till skolbibliotek som kännetecknas av
ett fokus på ett kvalitetsarbete. Nämnden
tilldelades också Guldtrappan för sitt arbete kring
digitalisering av skolan. Guldtrappan är en kvalitetsutmärkelse för kommuner och skolhuvudmän som
ligger i framkant när det gäller skolutveckling i en
digital samtid.

Totalt fanns det drygt 37 700 elever under året.
Antalet elever i kommunens verksamheter är drygt
31 400 medan det i fristående verksamheter går
drygt 5 900 Malmö elever. Resterande elever går i
en skola i annan kommun eller en statlig skola.
Under året skrevs 962 nyanlända elever in i
Malmös grundskolor.
Grundsärskola

Antalet elever i grundsärskolan uppgick för 2019
till i genomsnitt 368. Av dessa var 2 elever
inskrivna i annan kommun eller statlig skola och
28 elever i fristående verksamhet.

Skolval, skolbyte och skolskjuts
Skolvalet i januari 2019 riktade sig till blivande
förskoleklasselever och till blivande sjundeklassare.
Av de som deltog i valet fick 97% av barnen till
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förskoleklass plats på någon av de tre skolor de
valt (varav 84 % på den skola de valt i första
hand). 3 % av barnen hade inte fått något av sina
val. Merparten av dessa hade valt skolor som låg
långt från barnens hem. 91 % av blivande sjundeklassare fick något av sina tre val (varav 71 % på
den skola de valt i första hand). Skillnaden mot
utfallet i förskoleklass förklaras med att förskoleklassen har 100 % lediga platser i varje klass inför
varje hösttermin medan samma sak inte gäller för
årskurs 7.

Totalt antogs cirka 1 300 elever till ett introduktionsprogram i Malmö stad, varav 65 % antogs till
introduktionsprogram i kommunal regi och 35 %
till introduktionsprogram i fristående skola.
Uppföljningen av introduktionsprogram 6 bygger
på uppgifter om genomströmning (hur lång tid det
tar för eleverna att bli behöriga eller gå över till ett
annat introduktionsprogram). Årets resultat visar
att genomströmningen på introduktionsprogrammen fortsatt inte når upp till målen
gällande andel av eleverna som blir behöriga till
nationella program. Det finns fortfarande
utmaningar i att följa upp och utvärdera
progression på introduktionsprogrammen.

Under hösten har verksamheten kartlagt och tagit
fram förslag på nya rutiner för skolpliktsbevakningen. Detta arbete kommer fortgå under
2020 där också andra aktörer kopplas in utifrån
sina ansvarsområden. Verksamheten har också
utvecklat ett centralt team för stöd vid hög
frånvaro och en ny modell för arbete med
elevhälsa.

Inom gymnasiesärskolans nationella program har
en stor majoritet av eleverna läst ett fullständigt
eller utökat program. Samtidigt har andelen elever
som läst ett reducerat program ökat något. För
gymnasiesärskolan är uppgifter om vidaregång
efter avslutade studier en viktig komponent. Årets
uppföljning visar att andelen elever på de
nationella programmen som går vidare till praktik
eller arbete har ökat.

Under sommaren 2019 deltog 36 skolor i
sommarpraktik. Totalt utförde 386 elever sommarpraktik: 195 flickor och 191 pojkar. I år var
praktikplatserna fördelade på 178 arbetsplatser. En
majoritet av platserna återfinns inom den privata
sektorn, framförallt inom hotell- och restaurangbranschen.

Kommunal vuxenutbildning och särskild
utbildning för vuxna
Det totala antalet vuxenutbildningsplatser var
8 260 varav 2 323 i extern regi.

Gymnasie- och vuxenutbildning
Nämnden ansvarar för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särskild
utbildning för vuxna.

För att fler Malmöbor ska kvalificera sig för de
arbetstillfällen som växer fram i staden är vuxenutbildning nyckeln för många. För vuxna som
kombinerar arbete med studier är en hög grad av
flexibilitet vad gäller studieform och studietakt en
framgångsfaktor och en förutsättning för likvärdighet. Under året har de flexibla lösningarna inom
vuxenutbildningen blivit fler.

Gymnasie- och gymnasiesärskola
Det totala antalet elever i gymnasie- och
gymnasiesärskolan var under 2019 nära 10 000.
Antal elever i kommunala gymnasie- och
gymnasiesärskolor var drygt 5 000, antal elever i
fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor var
ungefär 4 900.

En utvecklad studie- och yrkesvägledning innebär
att vägledningens fokus inom vuxenutbildningen
har flyttats från generell information till individuell
vägledning. Syftet är att fånga upp respektive
individs erfarenheter och utbildningsmål så att
denne snabbare får möjlighet till självförsörjning.

På de högskoleförberedande programmen var
andelen elever som når examen i princip
oförändrad sedan föregående läsår och ligger i nivå
med rikssnittet. På yrkesprogrammen har andelen
med examen ökat men ligger fortsatt strax under
rikssnittet.

Andelen elever inom kommunal vuxenutbildning
på gymnasial och grundläggande nivå som når
språkintroduktion vänder sig till de ungdomar som inte har
uppnått behörighet till nationella program i gymnasieskolan.

6 Introduktionsprogram; preparandutbildning,
yrkesintroduktion, individuellt alternativ och
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godkänt betyg är i stort sett oförändrad sedan
tidigare mätning för 2018. Antalet elever som når
godkänt betyg har dock ökat då det totala antalet
Malmöbor som studerar kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå
också har ökat.

I nämndens ansvarsområde ingår också lokala
bibliotek och mötesplatserna Ungdomens Hus, Arena
305, Kajplats 305, Kirsebergs fritids- och kulturhus samt
allaktivitetshusen på Hermodsdal, Apelgård och
Lindängen. Malmö stadsteater och konsertverksamheten på Malmö Live drivs i bolagsform.

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Alla invånare i Malmö ska ges likvärdiga
möjligheter till kultur. Nämnden har under året
anställt en samordnare med ansvar för kultur för
äldre. Sommarscen Malmö har haft en referensgrupp
med Malmöbor över 75 år vilket ledde till ett
program riktat till den äldre målgruppen.

Andelen ungdomar inom det kommunala
aktivitetsansvaret var 1 180 under 2019. Även om
ett högre antal ungdomar går vidare till åtgärd har
andelen minskat mellan 2018 och 2019. Utifrån
ungdomens behov, upprättad individuell
handlingsplan och kartläggning erbjuder
verksamheten insatser i egen regi. Målet är att
ungdomen ska börja, återuppta eller slutföra
studier på gymnasienivå.

Barns och ungas möjlighet till en mer meningsfull
fritid har ökat under året. Samarbetet mellan
kulturnämnden, fritidsnämnden och tekniska
nämnden har lett till en gemensam samsyn på
stadens lovaktiviteter. Fler barn och unga har
kunnat medverka i det kostnadsfria utbudet genom
en ökad spridning av aktiviteter i staden.

Arbetsmarknad och vuxenutbildning
Under hösten 2019 har ett samarbete mellan
gymnasiesärskolan, gymnasieskolans introduktionsprogram, SFI och särskild utbildning för
vuxna inletts. Syftet är att tidigt identifiera och nå
ut till potentiella elever inom särskild utbildning
för vuxna. Vidare har det under perioden införts
nya rutiner vid övergången mellan utbildning i SFI
och kommunal vuxenutbildning på grundläggande
nivå. För övergångar inom och till vuxenutbildningen har det skett ett utvecklingsarbete i
syfte att förbättra kontinuiteten i elevernas studier
och därmed progression.

Kulturnämnden har under året etablerat ett nytt
allaktivitetshus på Apelgårdsskolan. Trots att
verksamheten är ny har besökssiffrorna varit höga:
cirka 1200 besökare per vecka. Skolledare och
personal vittnar om avsevärt minskad skadegörelse
och en märkbart tryggare skolmiljö.
Konceptet El Sistema engagerar barn i områden
med socioekonomiska utmaningar att spela ett
instrument på sin skola. Under året har en ny
El Sistema-verksamhet etablerats på Rörsjöskolan.

SFI och yrkes-SFI

Under året har nämnden lagt ett särskilt fokus på
barn från fristående förskolor genom att stärka
strukturer för kommunikation och information till
de fristående förskolorna. Barnen därifrån har ökat
sitt deltagande i kulturnämndens utbud med 10 %.

Antalet individer som anmält sig till SFI under
2019 har inte minskat nämnvärt jämfört med 2018.
Just nu anmäler sig mellan 70 och 100 personer
per vecka. Detta har fått till följd att SFI har en kö
på cirka 1 000 personer. Nämnden säkerställer
fortsatt att ingen individ väntar längre än tre
månader på en SFI-plats. Andelen elever som
första halvåret 2019 valde att studera yrkes-SFI var
högre än normalt.

Biblioteken spelar en viktig roll i barns läs- och
språkutveckling. Fler barn och unga besöker
biblioteken och utlåning av barnmedier har ökat
med 16 %.

KULTUR OCH FRITID

Under året har det funnits kvalitativ och aktuell
samtidskultur inom olika konstformer och genrer.
Kulturstödet har möjliggjort för Malmöbor att
medverka aktivt i kulturlivet, som professionell
kulturaktör eller utifrån ett ideellt engagemang.

Kulturnämnden
Kulturnämnden har ansvar för stadens museer,
konsthall, kulturskola, stadsbibliotek och
stadsarkiv.
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Fritidsnämnden

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
Individ- och familjeomsorg omfattar socialt arbete
enligt SoL 7 avseende insatser för barn, ungdom,
familjer och missbrukare samt ekonomiskt bistånd,
men även LVM 8, LVU 9 och föräldrabalken.

Fritidsnämnden har ansvar för drift av större
idrotts-, bad- och fritidsanläggningar, allmän
föreningsservice och föreningsbidrag med
undantag för det ansvar som finns hos andra
nämnder. Nämnden ansvarar också för större
idrotts- och fritidsarrangemang, fritidsgårdar och
mötesplatser för barn och unga med undantag för
det ansvar som finns hos andra nämnder.

Barn och unga
Arbetsmarknads- och socialnämnden fortsätter att
prioritera utveckling av tidiga insatser i samverkan
med andra aktörer. Nämnden har under 2019
arbetat för att öka antalet öppenvårdsinsatser.
Antalet biståndsbedömda öppenvårdsinsatser
ökade med 12 % jämfört med 2018. Nämnden
arbetar med en omställning av verksamheten till
tidiga insatser och fler insatser i egen regi. Det
ökade inflödet av ärenden, främst anmälan om
barn som far illa, innebär att omställningen tar
längre tid än beräknat. Inflödet har medfört att
kostnaderna för både dygnsvård och öppenvård
för barn och unga har ökat under året.

Hästhagens sporthall – en ny sporthall i två
våningar – invigdes i februari. Hallarna används av
Malmö Borgarskola och Fågelbackskolan på dagtid
och av föreningslivet på kvällstid.
SM-veckan firade 10-tioårsjubileum i Malmö med
300 tävlingar och 43 idrotter under en vecka.
Under SM-veckan fanns ett stort fokus på barn och
unga i åldrarna 6–25 år. De erbjöds gratis provapå-aktiviteter i samarbete med Kul i Malmö på
Ribersborg.

Antalet orosanmälningar gällande barn och unga
fortsätter att öka. Under 2019 var ökningen 14 %
till sammanlagt 15 750 anmälningar. Det ökade
inflödet kan bero på såväl ökad kunskap och
medvetenhet hos nämndens samverkanspartners
som på att fler barn i Malmö lever i någon form av
utsatthet. Cirka 60 % av anmälningarna leder till
utredning vilket är en ökning jämfört med 2018. 10
Det finns flera orsaker till varför en anmälan inte
går vidare till utredning – exempelvis att den unge
inte bedöms ha mer behov än vad en förälder kan
ge eller att föräldern inte ger samtycke till någon
insats från socialtjänsten.

Olympic Day är ett samarbete mellan SOK (Sveriges
Olympiska kommitté), Malmö Stad, Skåneidrotten
samt Malmös föreningsliv som under tre dagar ger
möjlighet till barn och unga att prova på olika
idrotter. Under årets arrangemang höll 35 medverkande föreningar i prova-på-aktiviteter. Cirka
800 skolbarn deltog och genom riktade insatser
kom grupper som i vanliga fall inte hade kommit
till Ribersborgsstranden.
I samarbete med Marint kunskapscenter och svenska
livräddningssällskapet erbjuder nämnden havssimskola under sommaren för att öka simkunnigheten bland barn och unga. Havssimskola genomfördes med goda resultat i två perioder med totalt
tio tillfällen per period. Totalt deltog 107 barn,
varav 49 % flickor och 51 % pojkar.

Jämfört med 2018 är det framför allt anmälningar
från polis och skola som har ökat. Det är anmälningar gällande eventuellt bristande omsorg om
barn och riskmiljö som ökar mest men även
anmälningar på grund av misstänkt kriminalitet har
ökat mer än genomsnittet. För att öka tryggheten i
Malmö och stärka det brottsförebyggande arbete
är det viktigt att säkra att de barn och unga som är
eller riskerar att utveckla ett kriminellt beteende får
de insatser de behöver. Mest långsiktigt gynnsamt
är att säkerställa fungerande skolgång varför

Nämnden utvecklar ständigt satsningar och
metoder för att nå barn och unga. En av
satsningarna under året var Fritidsgårdsfesten som
anordnades i Baltiska hallen. De 1 350
ungdomarna i åldern 12–18 år som kom till
arrangemanget kom från hela Malmö.

7
8

Socialtjänstlagen (2001:453)
Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av
unga
10 2018 ledde 58 % av anmälningarna till utredning
9
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systematiskt förebyggande samarbete krävs mellan
socialtjänsten, skolan och polisen.

boende (HVB). Under året avslutades 129 insatser
för gruppen.

Antalet anmälningar på grund våld i hemmet har
ökat med 8 % jämfört med föregående år.
Ökningen bedöms leda till ett ökat behov av
insatser från nämndens verksamheter. Myndighetsutövning när det gäller barn och unga är i hög grad
detaljreglerat i lagstiftning och i föreskrifter. Sedan
2014 har lagstiftningen förstärkts främst när det
gäller anmälan om barn som bevittnar våld där
nämnden utan dröjsmål ska inleda utredning. Det
finns även ett förtydligande om att utredningar ska
inledas och genomföras avseende alla barnen i en
syskonskara.

Sammantaget har antalet pågående institutionsplaceringar för barn och unga har ökat med 13 %,
eller 75 placeringar, jämfört med 2018. Barn som
växer upp i samhällsvård har sämre fysisk och
psykisk hälsa än genomsnittet. Forskning visar att
som grupp har dessa barn mycket höga risker för
en ogynnsam utveckling över tid, när det gäller
självmord, missbruk, kriminalitet, bidragsberoende
och tonårsföräldraskap 11.
Regionen ska numera enligt lag 12 och på initiativ
av socialnämnden erbjuda en hälsoundersökning i
anslutning till placering av ett barn eller en ung
person.. Av de familjehemsplacerade barnen 2019
var det 75 % (71 % av flickorna och 78 % av
pojkarna) som har blivit hälsoundersökta. Det
finns inga jämförbara resultat från tidigare år då
endast nyplacerade barn följdes upp. Av de barn
som nyplacerades under 2019 blev 78 % hälsoundersökta, andelen är oförändrad sedan 2017.

Kostnaderna för institutionsvård för barn och
unga ökade under 2019 på grund av att fler barn
bedömdes ha behov av en placering. Diagrammet
nedan visar utvecklingen de senaste fem åren.
Detta innebär en förändring då placeringarna
minskade mellan 2017 och 2018. Bland annat har
antalet pågående placeringar enligt lagen om vård
av unga (LVU) ökat med 84 stycken till 246
placeringar. Fler ensamkommande barn och unga
har bedömts ha behov av insatser även efter att
ersättningen från migrationsverket upphört.

Andelen institutionsplacerade barn som genomgått
hälsoundersökning har ökat jämfört med åren
2017 och 2018. 47 % av barnen har blivit hälsoundersökta i samband med placering (46 % av
flickorna och 49 % av pojkarna). För 12 % av
barnen som avslutade en institutionsplacering
under året bedömdes en tidigare hälsoundersökning fortfarande vara aktuell. Av de 32 barn
och unga som avslutat placering inom Statens
institutionsstyrelse har 19 barn hälsoundersökts.
Det motsvarar 59 % av barnen. Det kan finnas
olika orsaker till den låga andelen – exempelvis att
det finns en tidigare hälsoundersökning som
fortfarande gäller men det kan även bero på
bristande samverkan mellan kommunen och
regionen.
Ekonomiskt bistånd
En stor andel av försörjningsstödstagarna i Malmö
är berättigade till försörjningsstöd på grund av att
de inte får någon ersättning från statliga myndigheter eller att andra ersättningar eller att inkomsten
från arbete inte räcker till. Till exempel är 7 % av
hushållen – nästan 800 hushåll – sjukskrivna med
läkarintyg men utan ersättning från Försäkrings-

De barn och unga vuxna som utgör målgruppen
har stora behov av vård och stöd. Kostnaderna för
att tillgodose behoven överstiger ersättningen från
Migrationsverket. Under 2019 har 100 barn under
18 år och 115 unga vuxna (18–21 år) tillhörande
målgruppen varit placerade på hem för vård och
Källa: Placerade barns skolgång och hälsa, Socialstyrelsen,
ISBN 978-91-7555-007-7

Lag (2017:209) om hälsoundersökning av barn och
unga som vårdas utanför det egna hemmet
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kassan vilket uppskattas omfatta ungefär 70 mnkr
om året.

Hemlöshet
Malmö har sedan många år haft en ökande
hemlöshet framför allt på grund av bostadsbrist i
kombination med inflyttning av hushåll som inte
är etablerade på arbetsmarknaden eller bostadsmarknaden. Arbetsmarknads- och socialnämndens
ansvar är i huvudsak den sociala hemlösheten och
nämndens insatser kan inte i någon större
omfattning påverka den hemlöshet som beror på
bristen av bostäder med lägre hyror i kombination
med inflyttning av familjer som inte är etablerade
på bostads- eller arbetsmarknaden.

Arbetsmarknads- och socialnämnden har ett
särskilt fokus på att fler Malmöbor med
försörjningsstöd ska bli självförsörjande genom
arbete eller studier och under 2019 har antalet ökat
med 7,5 % jämfört med 2018. Kostnaderna för
ekonomiskt bistånd har dock ökat: det genomsnittliga antalet hushåll som beviljas bistånd per
månad har ökat med cirka 100 hushåll under året.
Arbetsmarknads- och socialnämnden fick 2019
kritik från stadsrevisionen om att nämnden inte
gör en tillräcklig uppföljning och analys av
kostnaderna för ekonomiskt bistånd. 13

Nämndens nya vägledning för bistånd till boende
har inneburit att antalet ansökningar avseende
boende är färre än tidigare år. Vägledningen är en
anpassning till den rättspraxis som råder inom
området. Den innebär att enbart hushåll med
speciella svårigheter kan få bistånd enligt socialtjänstlagen till långsiktiga boendelösningar i form
av kommunala andrahandskontrakt på lägenhet

Antalet unika hushåll i Malmö som någon gång
under året haft behov av ekonomiskt bistånd
fortsätter att minska men i lägre takt än 2018.
Antalet hushåll som haft behov av försörjningsstöd längre än 12 månader minskade med 112
hushåll under året. Den genomsnittliga biståndstiden för hushåll med långvarigt ekonomiskt
bistånd (tio månader eller mer) är oförändrad och
uppgår till 36,2 månader.

Nämndens årliga hemlöshetskartläggning i oktober
2019 visar att hemlösheten minskar för första
gången sedan 2013. Att observera är att
minskningen omfattar personer i strukturell
hemlöshet medan antalet personer i social
hemlöshet ökade något, vilket visas i diagrammet
nedan.

För barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd
fortsätter en positiv utveckling med kortare
biståndstider. Den genomsnittliga biståndstiden
för hushåll med barn fortsätter att minska och
uppgår 2019 till 35,1 månader jämfört med 35,5
månader 2017. Både det interna utvecklingsarbetet
och samverkan med andra nämnder och myndigheter förbättrar förutsättningarna för Malmöborna
att bli självförsörjande.
Under året har 28 % av alla biståndshushåll och
23 % av hushåll med barn blivit självförsörjande.
Resultaten är oförändrade jämfört med 2018 men
har minskat jämfört med 2017. En anledning till
att resultatet har försämrats är att färre hushåll
beviljas ekonomiskt bistånd i avvaktan på första
utbetalningen av etableringsersättning.
Utbetalt belopp per hushåll har ökat med 8%. En
stor anledning till kostnadsökningen är högre
boendekostnader. Höga hyresnivåer i Malmö
påverkar möjligheterna för hushåll med
ekonomiskt bistånd att bli självförsörjande.

13

Antal barn i hushåll som är hemlösa av sociala
orsaker minskade med 19 personer jämfört med
2018. Genom nämndens hemlöshetssatsning, fler
övertagslägenheter genom tekniska nämnden och
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genom att fler hushåll kunnat hitta en bostad på
egen hand har antalet hushåll som behöver bo i
akuta eller tillfälliga boenden minskat under 2019.
Antalet hushåll i akutboende har minskat med
23 % under året och antalet barnfamiljer har
minskat med 37 %. Det är en positiv utveckling då
boende i lägenhet är en förbättrad social situation.

Vård och omsorg om äldre
Vård och omsorg om äldre omfattar såväl insatser
enligt Socialtjänstlagen – exempelvis hemtjänst,
korttidsvård och särskilt boende – som hälso- och
sjukvårdsinsatser upp till och med
sjuksköterskenivå. Flest brukare finns inom
ordinärt boende men den största verksamheten
sett till kostnader är särskilt boende.

Övriga hemlösa har, med undantag för de som
behöver bo med stödinsatser, endast rätt till
nödbistånd en kortare tid. Nämndens uppföljning
av hushåll med nödbistånd visar att en del hushåll
på egen hand lyckats finna permanenta eller
tillfälliga boendelösningar. I vilken utsträckning
hushåll med nödbistånd blir kvar i hemlöshet
under längre tid är för tidigt att bedöma.

Särskilt boende
I Malmö finns särskilt boende dels i egen regi och
dels i form av att kommunen köper platser som
drivs av privata aktörer. Malmö stad har tidigare
haft ett ramavtal om platser på sex boenden i
privat drift. Den 31 augusti upphörde avtalet och
avrop vid köp av externa platser görs nu utifrån
Kommunförbundet Skånes ramavtal. Detta
innebär lägre priser.

Missbruk och psykisk ohälsa
Arbetsmarknads- och socialnämndens insatser
berör vuxna med missbruk och beroende och
vuxna med annan social problematik eller psykisk
ohälsa. För att kunna förkorta institutionsplaceringarna till förmån för arbetet på hemmaplan
arbetar nämnden med en sammanhållen vårdkedja.
Antalet öppenvårdsinsatser ökar för vuxna med
missbruks- och beroendeproblem och antalet
institutionsplaceringar för vuxna med psykisk
ohälsa. Nämnden bedömer att ökningen av den
psykiska ohälsan i samhället har påverkat
vårdbehovet bland vuxna personer som har behov
av en institutionsplacering.

Under året har avveckling av det särskilda boendet
Norra Bulltoftavägen inletts. I samband med detta
har brukare och anhöriga fått information på olika
sätt.
Under året har hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
lagt ett ännu större fokus på brukarupplevelsen
och delaktigheten, bland annat genom värdegrundsarbete. Nämnden har utvecklat kontaktmannaskap och teamarbete vilket gett brukaren
bättre möjligheter att vara delaktig och påverka.
Brukarnöjdhet

VÅRD OCH OMSORG OM ÄLDRE OCH
PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Vård- och omsorgsverksamheten ansvarar för
personer som till följd av ålder, fysisk eller psykisk
funktionsnedsättning eller sjukdom är i behov av
stöd och hjälp. Insatser som omfattas är bland
annat hemtjänst, korttidsvård, särskilt boende,
bostad med särskild service enligt LSS, daglig
verksamhet, personlig assistans, socialpsykiatri
samt hälso- och sjukvård.

Socialstyrelsen genomför årligen en enkätundersökning som skickas till samtliga brukare med
hemtjänst och de som bor på särskilt boende. Den
sammantagna nöjdheten med hemtjänst har
minskat från 81 % nöjda till 79 %. Genomsnitt i
riket är 88 %.
Nöjdheten är oförändrat 80 % totalt för de som
bor på särskilt boende. Genomsnitt i riket är 81 %.
Resultatet för särskilt boende i egen regi har ökat
från 79 till 81 %.

Nedan beskrivs delar av utvecklingen inom
verksamheten riktad till äldre och till personer med
funktionsnedsättning. Begreppet personer med
funktionsnedsättning omfattar i detta sammanhang
alla personer under 65 år i behov av insatser till
följd av fysisk och psykisk funktionsnedsättning
eller somatisk sjukdom.

Under året har nämnden inrättat en befattning
som kombinerad äldreombudsman och seniorrådgivare. Uppdraget är dels att fånga upp frågor
som är relevanta för stadens seniorer och dels att
ge råd, stöd och vägledning för seniorer i
kontakten med förvaltningens verksamheter.
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biståndsutredningen ska bli lättare för brukaren att
förstå.

Demensvård
En handlingsplan för demensvården har beslutats
under året. Förberedelser har gjorts för att
omstrukturera demensvården så den blir mer
likvärdig över hela Malmö. Arbetet har utgått från
de nationella riktlinjerna för demensvård.

För att mäta brukarnas upplevda delaktighet i
kontakten med biståndshandläggarna genomförs
två gånger om året en brukarundersökning inom
ordinärt boende. Ungefär 90 % av brukarna
känner sig sedda och lyssnade på av biståndshandläggaren. 86 % kände sig i hög grad delaktiga i
samtalet med biståndshandläggaren. 50 % upplever att de fått information om sina rättigheter.

Hälso- och sjukvård
Samtliga hemsjukvårdsområden i kommunen
omfattas nu av mobila team, inom ramen för
hälso- och sjukvårdsavtalet. Totalt 1 311 patienter
var inskrivna i december vilket är en ökning med
883 patienter under året. Ett centralt team innebär
en hög kontinuitet då samma läkare möter
patienten på korttidsvård och i ordinärt boende.

Mötesplatser, uppsökande och förebyggande
Malmö stads nionde mötesplats öppnades i början
av året i samarbete med fastighetsbolaget MKB.
Samarbete om mötesplatser pågår också med
studieförbundet ABF. Samverkan med PRO och
SPF (som bägge är medlemsorganisationer för
pensionärer) innebär att de nu även anordnar
träffar som är öppna för alla, inte bara
föreningarnas medlemmar.

Införandet av Nationell patientöversikt (NPÖ) har
fortsatt under året. Detta innebär att legitimerad
personal har möjlighet att läsa uppgifter som
Region Skåne och andra vårdgivare publicerar
under förutsättning att patienten samtycker. Det
innebär också att andra vårdgivare kan ta del av
utvalda delar från Malmö stads HSL-dokumentation i Procapita.

Arbetet med att nå fler ofrivilligt ensamma har
skett genom samverkan med andra offentliga
aktörer och idéburen sektor och genom att finnas i
områden med många äldre där det tidigare saknats
mötesplatser. De grupper Malmö stad vill nå ut till
ska representera den mångfald av äldre som finns.
För att erbjuda en möjlighet att äta lunch i
gemenskap startade i januari Måltid som gemensam
aktivitet på sju av stadens mötesplatser.

Från 2019 omfattas även patienter som skrivs ut
från psykiatrisk slutenvård av Lag (2017:612) om
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård, vilken reglerar kommunens och
regionens samverkan i samband med utskrivning.
Lagen har lett till att allt fler kommer hem från
sjukhus med mer omfattande vård- och omsorgsbehov. Malmö stad har under året kunnat ta hem
alla utskrivningsklara patienter innan
betalningsansvaret uppstått.

Uppsökande verksamhet har utökats med
målgruppen som fyller 80 år och som är beviljade
trygghetslarm. Under året startade ”IT-fixaren”
som tillhandahåller lättare IT-supporttjänster till
seniorer och efterfrågan har redan från början varit
stor. Malmö stad har i samarbete med akademin,
PRO och Malmö anhörigförening genomfört en
studie av anhörigas situation och upplevelser när
vård bedrivs i hemmet.

Ansvaret för samverkan vid utskrivning från
slutenvården och uppföljningar på korttidsvården
finns nu inom samma enhet vilket bidrar till en
flexibilitet att möta de behov som uppstår. Alla
biståndsbeslut följs upp inom två veckor från att
en brukare som har beviljats mycket stödinsatser
kommer hem från slutenvården.

Fallpreventivt arbetet sker tvärprofessionellt
mellan olika yrkeskategorier. Andelen fall är större
inom särskilt boende än inom ordinärt boende,
bland annat på grund av att brukarna oftare är
multisjuka med kroppsliga och kognitiva
svårigheter. Riskanalyser för att identifiera brukare
med hög fallbenägenhet är viktigt. Dietisterna har
under året utbildat samtliga sjuksköterskor i
samband mellan nutrition och fall.

Biståndsbedömning
För att skapa mer utrymme för att arbeta med den
enskildes delaktighet i utredningsförfarandet har
administrationen vid biståndshandläggning setts
över. Struktur och språkbruk har ändrats så att
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Jämställdhet, likabehandling, nationella
minoriteter

Bostad enligt LSS
Under 2019 har i genomsnitt 907 brukare haft en
bostad med särskild service enligt LSS, varav 18
med en placering utanför Malmö. Vid utgången av
2019 väntade 19 personer på att anvisas en bostad.
Kön har minskat men väntetider finns kvar för
individer som önskar byta bostad.

För att tillgodose rätten att få äldreomsorg på
finska har en samordnande funktion inrättats. Ett
projekt med en ambulerande finsktalande
undersköterska har inletts, och samråd har skett
med den sverigefinska äldregruppen som är
positiva till arbetet.

Kostnaden per brukare har ökat vilket kan
relateras till en åldrande målgrupp, en ökande
andel brukare med behov av ökat personalstöd
och behov av anpassningar i den fysiska miljön.
Behovet av bostäder anpassade utifrån målgruppens behov driver en fortsatt utbyggnad och
under året har fyra nya boenden öppnat. För att
korta väntetiderna beslutade nämnden beslutade
under året att som komplement upphandla två
privata boenden.

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har
genomfört, eller påbörjat, olika insatser kopplat till
inriktningsområdena sexuell hälsa, finskt
förvaltningsområde, värdegrund och bemötande,
våld i nära relationer, HBTQ, jämställd
biståndsbedömning, tillgänglighet, jämlik
rekrytering och kompetenshöjande insatser.
Digitalisering
Verksamhetssystemet Procapita kan nu användas
mobilt så att medarbetarna kan dokumentera och
komma åt uppgifter vid hembesök. Fyra särskilda
boenden har provat att använda digitala
signeringslistor som ska leda till att vårdskador kan
undvikas. Utvärdering av pilotprojektet visar en
minskning av läkemedelsavvikelser med 30 %.

Personlig assistans
Ansvaret för personlig assistans fördelas mellan
kommunen och försäkringskassan. Kommunen
har alltid kostnadsansvaret för de första 20
timmarna per vecka, även för assistansersättning
som Försäkringskassan beviljat enligt Socialförsäkringsbalken. Försäkringskassan har
kostnadsansvaret för den assistansersättning de
beviljar som överstiger 20 timmar per vecka.

Vård och omsorg om personer med
funktionsnedsättning
Vård och omsorg till personer med
funktionsnedsättning omfattar insatser utifrån
främst tre lagrum:
•

Lag om stöd och service för vissa
funktionshindrade (LSS) som utgör den
största delen med nio insatsområden –
exempel är personlig assistans, boende med
särskild service och daglig verksamhet

•

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) – exempel
är vård- eller rehabiliteringsinsatser i hemmet

•

Socialtjänstlagen (SoL) – exempel är
hemtjänst och boendestöd

Sedan 2016 har vägledande domar medfört
striktare tolkning av vad som kan ge rätt till
assistansersättning, vilket lett till kostnadsförskjutning från Försäkringskassan till
kommunen. 2019 minskade antalet personer men
antalet timmar personlig assistans ökade jämfört
med föregående år.

Målet om maximalt fyra månaders handläggning av
ärenden har uppnåtts under året. Malmö stad har
startat en ny förvaltarenhet som på uppdrag av
Överförmyndaren ska hantera särskilt komplexa
eller tidskrävande uppdrag utöver god man eller
förvaltare.

’
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Risk- och kontrollarbete kring personlig assistans
och utbetalning av utförande av personlig assistans
har inletts. För att förhindra brottsligt utnyttjande
av välfärdssystemet gör Malmö stad detta i
samverkan med andra myndigheter och
kommuner.

Delaktighet och inflytande
Under 2019 beslutades om införande av ett
hyrestak i LSS-bostäder.
Tillsammans med brukarorganisationer har Malmö
stad utvecklats ett nytt koncept för erfarenhetsutbyte och dialog mellan personal, brukarorganisationer och medborgare.

Barn och unga
Barnverksamheten (barnboende,
korttidsverksamheter, sommarkollo och
stödfamiljer) har samlats i en ny organisatorisk
enhet. Insatser för barn och deras anhöriga har
även stöttats upp med utveckling av anhörigstödet.
Ett ökat fokus på barnen förväntas leda till ökad
trygghet och kvalitet för barn och deras familjer.
Integreringen väntas även öka kompetensen och
förbättra samverkan med olika aktörer.

Det finns ett behov att samordna tillgängligheten
och stödet för personer med funktionsnedsättningar inom staden och i förhållande till andra
myndigheter. En samordnartjänst har därför
inrättats under året.
Anhörigstödet har utvecklats för att bli en viktig
del inom personlig assistans, barn- och föräldrastödet och i olika former för grupper av anhöriga.

Daglig verksamhet, sysselsättning och arbete

ARBETSMARKNAD
Antalet personer i Malmö kommun som är
långtidsarbetslösa är cirka 10 600. I gruppen
långtidsarbetslösa kan personer från alla
utbildningsnivåer ingå. Om utbildningsnivå
definieras utifrån Arbetsförmedlingens sätt att
bedöma utbildning så finns cirka 7 000 arbetslösa
utan gymnasial utbildning. Arbetslöshetsnivåerna
för denna grupp har pendlat kring 20 % för inrikes
födda och kring 50 % för utrikes födda under
2019.

Daglig verksamhet är en insats inom LSS som kan
innebära en särskilt anordnad sysselsättning (daglig
verksamhet) eller en enskild plats på ett företag
som ett led i att brukaren närmar sig arbetsmarknaden.
I genomsnitt har antal brukare i daglig verksamhet
ökat med 1,8 procent jämfört med 2018. Ständigt
arbete pågår för att möta behovet av daglig
verksamhet och för att underlätta övergångar för
de brukare som vill och kan gå från daglig
verksamhet till lönearbete eller studier.
Habiliteringsersättningen för deltagande i daglig
verksamhet har under året höjts från åtta till tolv
kronor per timme. Höjningen har finansierats med
ett tillfälligt stadsbidrag som regeringen för andra
året i rad tilldelat landets kommuner för att införa
habiliteringsersättning eller höja en låg habiliteringsersättning.

Sista kvartalet 2019 var arbetslösheten för
åldersgruppen 18–29 år 13,2% jämfört med
14,4 % sista kvartalet 2018. Arbetsförmedlingens
neddragningar har inneburit en stor utmaning för
samverkan kring målgruppen. Avvecklingen har
haft en negativ påverkan på unga Malmöbors
möjligheter att gå vidare till studier. Under 2019
deltog 216 ungdomar i utbildningskontrakt vilket
var 55 fler än under 2018.

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning omfattas inte av daglig verksamhet
enligt LSS. Den arbetsinriktade verksamheten
Handkraft erbjuder praktisk sysselsättning för
vuxna med psykisk ohälsa. Under året har antalet
deltagare ökat från 85 till 109 och för att tillgodose
behov av sysselsättning och aktiviteter för social
samvaro planeras fler verksamheter.

I dialoger har Arbetsförmedlingen fört fram att det
finns många långtidsarbetslösa personer med ett
stort behov av SFI och vuxenutbildning på grundläggande nivå. Arbetsförmedlingen har även fört
fram att de i ökande grad ser att dessa personer
behöver matchas till arbete via utbildning.
Arbetslösheten har minskat de senaste åren men
den är fortfarande hög för grupper med utsatt
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ställning på arbetsmarknaden 14. Arbetslösheten har
börjat öka marginellt i såväl Malmö som i Skåne
och riket. Det fanns cirka 700 fler arbetslösa i
Malmö vid ingången av 2020 jämfört med 2019.
En högre arbetslöshet brukar historiskt sett
innebära att fler kan tänkas vilja utbilda eller
omskola sig och att personer inte lämnar
utbildning i förtid på grund av arbete vilket skulle
kunna innebära ett ökat tryck på vuxenutbildningen framöver.

med hög arbetsbelastning gjort att det uppstått en
brist på ställföreträdare.
Mot bakgrund av detta har en förvaltarenhet
inrättats under 2019, med anställda tjänstepersoner
som ska åta sig uppdrag som ställföreträdare.
Förvaltarenheten lyder under funktionsstödsnämnden, men finansieras av överförmyndarnämnden. Verksamheten kom igång under hösten,
och ställföreträdaruppdragen förs över successivt.
De tyngre uppdragen prioriteras.

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.

KOMMUNENS BOLAG OCH
KOMMUNALFÖRBUND
Nedan beskrivs viktiga händelser i några av Malmö
stads helägda och delägda bolag samt kommunalförbund. Se även avsnittet Organisation och styrning i
Malmö stad på sidan 8.
Koncernen 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
verksamhet knuten till MKB-koncernens
bredbandsnät. MKB är Malmös största bostadsbolag med en marknadsandel om cirka en tredjedel
av hyresmarknaden.

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.

Bostadsbyggande

Regeringen beslutade i juli 2019 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.

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
stoppade Riksdagen det statliga investeringsstödet
för hyresbostäder och bostäder för studerande och
i juni 2019 fattades ett nytt beslut om stöd. Nya
regler för stödet beslutades i slutet av 2019 och
gäller från och med 1 februari 2020.

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

Under 2019 har MKB färdigställt 765 lägenheter.
Vid årets slut var även cirka 1 000 lägenheter i
produktion och cirka 700 lägenheter i projektering.
Det intensifierade arbetet med detaljplaner för
nedsatt arbetsförmåga, personer mellan 55 och 64 år
och personer med högst förgymnasial utbildning

14 Utsatta grupper, kriterier: Födda utanför Europa,
personer med funktionsnedsättning som medför
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förtätningar på egen mark har fortsatt. Enligt det
särskilda ägardirektivet till MKB ska bolaget för
varje treårsperiod färdigställa minst 2 250
lägenheter, såvida inte allvarliga svårigheter
föreligger. Totalt har MKB färdigställt 2 068
bostäder under perioden 2017–2019, vilket innebär
att målet inte nåtts fullt ut. En viktig förklaring till
att målet inte nås är den tillfälliga indragningen av
det statliga investeringsstödet.

lägenheter genom Boplats Syd, vilket är en ökning
med drygt 18 % i förhållande till 2018.
Under året har kraven ökat på de personer som
ställer sig i kö hos bolaget, i syfte att effektivisera
förmedlingsprocessen. Kraven innebär att den
sökande redan före visning ska lämna intyg som
styrker den sökandes inkomster. På så sätt
säkerställs att de som kommer på visning uppfyller
kraven för att bli ny hyresgäst och det går snabbare
att skriva kontrakt med den nya hyresgästen. Tack
vare dessa nya rutiner har antalet förmedlade
lägenheter kunnat öka under året utan
personalförstärkning.

Förvärv
MKB har under året förvärvat en fastighet i
stadsdelen Johanneslust i östra Malmö, två
fastigheter på Limhamn samt en fastighet i den
framtida stadsdelen Södra Nyhamnen. Planerna
för fastigheterna innefattar både hyresbostäder och
äldreboende. MKB-koncernen är också med och
utvecklar området där Jägersro Travbana ligger
idag. Planen är att området ska omfatta en mix av
bostadsrätter och hyresrätter, radhus samt
kommersiell verksamhet och offentlig service.
Ambitionen är att börja bygga år 2024/2025.

Malmö Leasing AB
Malmö Leasing AB ska erbjuda finansiell och
operationell leasing samt annan uthyrning av lös
egendom till Malmö stad och dess helägda
aktiebolag. Det innebär att bolaget genom
uthyrning tillhandahåller bland annat fordon,
skrivare och datorer till verksamheterna. Bolaget
har under året arbetat med att utveckla sina
tjänster bland annat genom digitala lösningar för
säker körning med bolagets fordon.

Trygghet och sociala investeringar
Som ett led i MKB:s satsning på trygghet och
sociala investeringar i Malmö har bolaget under
året bidragit med 21 mnkr till stiftelsen
Momentum Malmö. Stiftelsen är en gemensam
satsning mellan MKB och Fastighets AB Trianon
som ska investera i och stödja insatser för ökad
trygghet och social hållbarhet i Malmö.

Kommunstyrelsen har beslutat om en
miljöbilsstrategi som gäller under perioden 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. Det är dock
svårare att nå målet för den tunga fordonsflottan
eftersom utbudet av alternativa drivmedel för
dessa inte är tillräckligt stort.

Hållbarhet
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 kommer krävas i framtiden tillsammans
med hållbar energianvändning. Arbetet med att
minska energianvändningen fortskrider både i
nyproduktion och i befintligt bestånd, bland annat
genom att installera solceller på ett flertal
byggnader.

Malmö Live Konserthus AB
Malmö Live Konserthus AB ska erbjuda konsertoch arrangemangsverksamhet som bidrar till att
stärka Malmö som en attraktiv kulturstad och ger
kommunens invånare och besökare tillgång till ett
brett utbud.

Boplats Syd AB

Under året har bolaget genomfört 832 konserter,
arrangemang och aktiviteter inom 10 musikgenrer.
Antal betalande besökare till Malmö Lives egenproducerade arrangemang har ökat och uppgick
under året till 75 800 personer. Det totala antalet
besök har minskat från 237 000 år 2018 till

Boplats Syd AB förmedlar hyresrätter till bostadssökande i hela Skåne. Anslutna hyresvärdar är både
privata och allmännyttiga bostadsbolag i flera
kommuner. Under 2019 förmedlades totalt 7 915
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219 000 år 2019, vilket främst förklaras av
minskade uthyrningar till externa arrangörer.
Bolaget har under året arbetat aktivt för att få fler
att besöka Malmö Live mer än en gång per säsong.

Under året har Minc också utvecklat sitt
erbjudande mot företag som vill vara med som
stödjande partners till Minc. Partners utgör
numera en viktig del av Mincs finansiering och
bidrar samtidigt också med kompetens och
kontakter till bolagen.

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. Teatern har en fast skådespelarensemble och spelar på framförallt tre scener;
Hipp, Intiman och Studion.

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.

Teaterverksamheten innefattade under året en
blandad repertoar med nyproduktioner, nyskrivet
material och internationella konstnärliga team. Det
totala antalet besökare var år 2019 något lägre än
de närmast tidigare åren.

Under 2019 har bolaget fortsatt utvecklingen av
digitala lösningar genom digitala parkeringstillstånd
och en digital kundportal. Dessutom har betalning
för korttidsparkering blivit möjlig genom app eller
sms. För parkeringar som avgränsats med bomsystem har 70 % av betalningarna för korttidsparkering under året skett digitalt.

Malmö Stadsteater har ambitionen att under
perioden 2019–2022 satsa resurser på att skapa en
mötesplats på Hipp samt stärka hela Malmö
Stadsteaters varumärke. Kommunfullmäktige
godkände under året en ombyggnad av Hipp som
ska genom från sommaren 2021 till sommaren
2022. En utveckling av Hipp som mötesplats
väntas medföra fler besökare till teatern.

Arbetet med att skapa trygghet i bolagets
anläggningar fortsatte under 2019, bland annat
genom blå belysning för att hindra att personer
injicerar i anläggningarna samt sänkta innertak för
att minimera ytor där saker kan gömmas. Klotter
är ett stort och kostsamt problem för bolaget och
skapar en upplevd otrygghet. Under året utökades
dels antalet övervakningskameror och dels antalet
tillfällen med vaktbevakning för att störa klottrare.

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 och Workspace.

Utveckling av bolagets anläggningar pågår också
för att öka hållbarheten. Renoveringen av P-huset
Anna under 2019 har präglats av ett hållbarhetsperspektiv, bland annat genom återvunna material
samt energieffektiv belysning. Ett flertal andra
anläggningar har också under året utrustats med
solceller.
Parkeringsövervakning i Malmö AB
Parkeringsövervakning i Malmö AB bedriver
offentligrättslig parkeringsövervakning och annan
därmed sammanhängande verksamhet. Uppdraget
innebär övervakning av gator och torg, fordonsflytt samt drift och underhåll av Malmö stads
parkeringsutrustning. Under året har bolaget

Bolaget har under året påbörjat ett arbete med att
nå entreprenörer från hela Malmö. Dessutom har
Minc ett nära samarbete med Ideon Innovation i
Lund för att på bästa sätt hjälpa entreprenörer.
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utvecklat verksamheten, bland annat genom
digitalisering. Tillgången till digitala handterminaler
och andra lösningar har ökat möjligheterna att
identifiera fordon med fordonsrelaterade skulder
(så kallade målvaktsbilar) och effektiviserat
parkeringsövervakningen.

I maj driftsattes råvattenledningen Äktaboden–
Ringsjöholm som varit Sydvattens största projekt
de senaste åren. Investeringen uppgår till totalt 490
mnkr och ledningen innebär en förbättrad
redundans och ett långsiktig säkrare dricksvattensystem, samt lägre elförbrukning.

Bolaget bidrar genom sitt arbete till att göra
Malmö tryggare. Bland annat har särskilda insatser
gjorts under sommaren i Västra hamnen för att
underlätta trafiksituationen och motverka
konfrontationer mellan bilburna besökare och
boende i området. Bolagets anställda har också
under våren 2019 genomgått en utbildning i
konflikthantering för att kunna hantera konflikter i
samband med övervakning.

VA SYD
VA SYD är ett kommunalförbund, bestående av
VA-verksamheterna i Burlöv, Eslöv, Lund, Malmö
och från och med den 1 januari 2019 även
Lomma. Förutom VA-frågorna ansvarar
förbundet även för avfallshanteringen i Malmö
och Burlöv.
VA SYD har sedan hösten 2018 politiskt beslutade
mål för att motverka klimatförändringar och
säkerställa kvalitet och leverans till kunderna i
medlemskommunerna. Bolaget arbetar därför
aktivt med hållbarhetsfrågorna. En ökande
användning av kemikalier och andra miljöskadliga
ämnen innebär stora utmaningar för avloppsreningsverken, som också behöver öka sin
prestanda framöver. Ett led i hållbarhetsarbetet är
att öka sorteringen av avfall hos hushållen inom
förbundets kommuner. Under perioden maj till
oktober 2019 rullade VA SYD ut fyrfackskärl för
sortering av avfall till cirka 26 500 hushåll i Malmö
och Burlöv.

Copenhagen Malmö Port AB (CMP)
Malmö stad är sedan ingången av 2011 direktägare
i Copenhagen Malmö Port AB (CMP) med en
ägarandel av 27,5 %. Geografiskt bedrivs bolagets
verksamhet i Köpenhamns, Malmös samt Visbys
hamnområden, varav det senare enbart för
kryssningstrafik.
Nu gällande nyttjanderättsavtal med hamnägarna
Malmö stad och Udviklingsselskabet By & Havn
I/S (Köpenhamn) löper till och med år 2035.
Diskussioner förs om avtalsförlängningar.
Totalt hanterade CMP 14,8 miljoner ton gods över
kaj 2019, vilket är en minskning med 0,3 miljoner
ton eller 3 % jämfört med 2018.

Räddningstjänsten Syd
Räddningstjänsten Syd är ett kommunalförbund i
vilket räddningstjänsten för Burlöv, Eslöv,
Kävlinge, Lund och Malmö organiseras och
bedrivs. Räddningstjänsten Syds uppdrag är att
förebygga olyckor och att snabbt och effektivt
genomföra räddningsinsatser av olika slag.

Sydvatten AB
Sydvatten AB har till uppgift att bereda och
distribuera dricksvatten med hög och jämn kvalitet
till dess ägarkommuner. För detta ändamål
utnyttjar bolaget råvattentäkterna Bolmen,
Vombsjön och Ringsjön. Bolaget äger och driver
Bolmentunneln, Ringsjöverket och Vombverket
samt huvudledningssystemet för distribution av
dricksvatten. Malmö stad äger 33,53 % av aktierna
i Sydvatten AB

Under året har verksamheten utvecklats genom
förstärkt samverkan med viktiga aktörer och att
förbundet verkat för att få till starkare systemledning i Skåne för att klara stora och komplexa
händelser. Förbundet har även kommit förhållandevis långt under året i planeringen för
räddningstjänstens roll i totalförsvaret för att
kunna upprätthålla verksamheten under svåra
påfrestningar i samhället.

Vattendistributionen till ägarkommunerna uppgick
under året till 76,8 miljoner kubikmeter, vilket är
en minskning med 2 miljoner kubikmeter jämfört
med föregående år. Minskningen förklaras av mer
normala vädermässiga förhållande under årets
sommar jämfört med år 2018.

År 2019 har präglats av osäkerhet kring förbundets
ekonomi. Eftersatta investeringar och befolknings45

utvecklingen är några av de faktorer som medför
behov av satsningar på såväl utrustning och som
att stärka den operativa och förebyggande
förmågan. Under året har analyser gjorts bland
annat av hur medlemskommunernas utbyggnadsplaner påverkar kraven på räddningstjänsten och
insatstiderna. I mars 2020 väntas en proposition
efter utredningen En effektivare kommunal räddningstjänst som, enligt förbundet, med stor sannolikhet
skärper kraven på räddningstjänsten att klara
ledning av stora och komplexa händelser och på
att kunna redovisa denna förmåga i handlingsprogrammet.
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Kommunens medarbetare
Här ges en övergripande beskrivning av personalförhållanden inom kommunens verksamhet.
Kapitlet omfattar inte de bolag och kommunalförbund som ingår i kommunkoncernen.
Fördjupad information om och uppföljning av
Malmö stads personalpolitiska mål för den
kommunala verksamheten och övergripande
personalområden presenteras i Personalredovisning
2019.
Malmö stad är en av de största arbetsgivarna i
Skåne med 26 300 medarbetare inom cirka 400
olika yrken. Varje dag ger Malmö stads
medarbetare service till Malmöborna inom olika
områden såsom förskola, skola, LSS, äldreomsorg,
stadsplanering, miljö, trafik, fritid och kultur.
Engagemang, kompetens och ansvar är viktiga
förutsättningar för att Malmö stad ska leverera
välfärdstjänster med hög kvalitet.

Under flera år har arbetet med att minska antalet
timavlönade medarbetare till förmån för tryggare
anställningsformer varit en viktig fråga. De senaste
sju åren har andelen timavlönade minskat
successivt från 8,1 % 2012 till 5,2 % 2019.
I budgeten 2019 framgår att antalet allmänna
visstidsanställningar inom Malmö stad (så kallade
AVA-anställningar) ska användas strikt och
begränsas tills det är möjligt att fasa ut dem helt. I
riktlinjen Anställning i Malmö stad förtydligas
stadens målsättning och inriktning när det gäller
anställning och arbetstid.

För att Malmö stad ska ge en god service till
Malmöborna är kompetensen hos medarbetarna
verksamhetsavgörande och det är därför viktigt att
tillgodose rätt kompetens hos medarbetarna både
på kort och lång sikt.
ANSTÄLLNING OCH ARBETSTID
Den 31 december 2019 var antalet månadsavlönade medarbetare (tillsvidare- och visstidsanställda) 26 320, varav 75 % var kvinnor och
25 % män. Antalet månadsavlönade har ökat med
586 jämfört med föregående år. Av kvinnorna var
90 % tillsvidareanställda och av männen var 86 %
tillsvidareanställda.

Under perioden 2012 till 2019 har antalet
medarbetare med AVA-anställning (allmänna
visstidsanställningar) varit relativt konstant bortsett
från 2015 då det höga antalet flyktingar medförde
stora behov att tillfälligt utöka personalmängden. I
december 2019 hade 3 % av de månadsavlönade
medarbetarna och 17 % av de timavlönade en
AVA-anställning. I yrkeskategorierna elevassistent
och barnskötare återfanns 39 % av AVAanställningarna.

Malmö stads arbetar för att erbjuda alla anställda
bra arbetsvillkor och goda arbetsförhållande.
Under 2019 hade 89 % av Malmö stads månadsavlönade en tillsvidareanställning och 87 % hade
en heltidsanställning, vilket är en ökning av
andelen heltidsanställningar med närmare
1,5 procentenheter jämfört med förra året.
Jämförelse över tid görs från 2012 då statistik i
Malmö stads uppföljningsverktyg Koll HR finns
tillgänglig från 2012 och framåt.

Medelåldern för Malmö stads medarbetare var
43,4 år, vilket var samma som föregående år (2018:
43,4 år). Medelåldern för kvinnor var 43,6 år och
för män 43,0 år.
Under året uppgick medelantalet årsarbetare
(tillsvidare-, visstid- och timanställda) till 26 431,
vilket är en ökning med 619 jämfört med 2018.
Medelantalet årsarbetare är det genomsnittliga
antalet tillsvidare-, visstid- och timanställda för
året, omräknat till antal årsarbetare. Utvecklingen
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av antalet årsarbetare sedan 2012 framgår av
diagrammet.

Utfallet blev 2,89 % för kvinnor och 2,69 % för
män.
Medellönen för samtliga månadsanställda var
31 389 kronor 31 december 2019. Det innebar en
ökning med 907 kronor eller 2,98 % jämfört med
föregående år. Kvinnors medellön ökade med
3,06 % (929 kronor) till 31 239 kronor och mäns
medellön ökade med 2,69 % (833 kronor) till
31 755 kronor.
Personalkostnaderna uppgick 2019 till
13 644 mnkr, vilket innebär en ökning med 4,9 % i
förhållande till föregående år. Personalkostnadernas fördelning framgår av diagrammet. I
diagrammets pensionskostnader ingår även ränta
på avsatta pensionsmedel. Personalkostnaderna
utgjorde cirka 58,5 % av verksamhetens kostnader
(exkl. avskrivningar).

Det finns cirka 400 yrken som är fördelade inom
olika yrkeskategorier i stadens verksamhetsområden. De femton största yrkeskategorier
motsvarade totalt 15 222 medarbetare eller 58 %
av medarbetarna. Antal månadsavlönade per
yrkeskategori framgår av tabellen.
ANTAL MÅNADSAVLÖNADE INOM DE 15 STÖRSTA
YRKESKATEGORIERNA
Antal
Andel
anställda kvinnor
Undersköterska
2 798
88%
Barnskötare
2 495
93%
Grundskollärare
1 786
74%
Förskollärare
1 363
94%
Vårdbiträde
1 279
69%
Elevassistent
1 129
62%
Stödassistent LSS
975
72%
Sektionschef
586
73%
Lärare allmänna ämnen
472
53%
Sekreterare(Utr., plan., utv.)
547
76%
Förstelärare
350
77%
Lokalvårdare
405
70%
Socsekr myndighet BoU
348
92%
Kock/Kokerska
371
66%
Sjuksköterska
318
88%

Andel
män
12%
7%
26%
6%
31%
38%
28%
27%
47%
24%
23%
30%
8%
34%
12%

SJUKFRÅNVARO
Att sänka sjuktalen och att sedan lyckas hålla
sjuktalen på en låg och stabil nivå är en
angelägenhet såväl nationellt som för Malmö stad.
Sjukfrånvaron 2019 motsvarade 6,38 % vilket var
en minskning med 0,2 procentenheter i
förhållande till 2018. Under åren 2010 till 2016
ökade sjukfrånvaron såväl i Malmö stad som
nationellt. Sedan 2016 har sjukfrånvaron minskat
både i Malmö stad och nationellt. Kvinnors sjukfrånvaro 2019 var 7,07 % och mäns sjukfrånvaro
var 4,27 %.

PERSONALKOSTNADER
I Malmö stads inriktning för lönebildning 2019
förtydligas att Malmö stad ska vara en attraktiv
arbetsgivare där lönestruktur och anställningsvillkor ska skapa goda förutsättningar för att
attrahera, rekrytera, utveckla och behålla
engagerade medarbetare med rätt kompetens.

De yrkeskategorier som har högst sjukfrånvaro i
Malmö stad är köksbiträde, stödassistent LSS,
fritidspedagog, undersköterska, behandlingsassistent, stödpedagog LSS, barnskötare, aktivitetsledare och förskollärare. Utvecklingen av sjukfrån-

Det genomsnittliga löneutfallet för medarbetare
som omfattades av löneöversyn 2019 blev 2,84 %.
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varovolymen för samtliga månadsanställda under
perioden 2012–2019 framgår av diagrammet.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Kompetensförsörjning är sedan flera år en stor
utmaning för Malmö stad och förändras i takt med
befolkningsutvecklingen. De största utmaningarna
finns inom de pedagogiska förvaltningarna men
också omsorgsförvaltningarna.
Malmö stad arbetar sedan 2016 med ett ledningssystem för kompetensförsörjning. Det årliga
kompetensförsörjningsarbetet innebär att
nämnderna analyserar verksamhetens behov och
tillgång på kompetens både kvalitativt och
kvantitativt. Behovet av kompetens jämfört med
tillgången på kompetens skapar ett kompetensgap.
Kompetensgapen redovisas på 2–5 års sikt.
Kompetensgapen är endast baserade på behov av
kompetensförändring i verksamheten – inte på hur
många som behöver rekryteras för att fylla
kompetensgapen då personalomsättning, pensionsavgångar och liknande inte innefattas i gapen.

De totala sjuklönekostnaderna för 2019 uppgick
till 288 mnkr jämfört med 283 mnkr 2018.
Kostnaderna för den korta sjukfrånvaron (dag 1–
14) motsvarade 230 mnkr eller 80 % av de totala
sjuklönekostnaderna.

Nämndernas bedömning 2019 innebär att
kompetensgapet har minskat med 27 % 2019
jämfört med kompetensgapet 2016, från 2 358
medarbetare till 1 730 medarbetare. De
pedagogiska nämndernas kompetensgap står för
79 % av det totala kompetensgapet i Malmö stad.
Bland annat finns ett kompetensgap på cirka 750
grundskollärare, 200 ämneslärare och 100
barnskötare.

Tabellen visar sjukfrånvaron enligt den lagstadgade
sjukfrånvaroredovisningen. Denna är beräknad
utifrån särskilt beräkningsunderlag (inklusive
tidsbegränsat anställda som är timavlönade,
rehabiliteringsersättning och förebyggande sjukpenning, exklusive tjänstledighet). Den totala
sjukfrånvaron var oförändrad 2019 i förhållande
till föregående år enligt denna redovisning.

Under 2019 utannonserades 7 120 tjänster, en
minskning med 481 tjänster jämfört med 2018.
Minskningen kan härledas till olika faktorer och
ser olika ut för olika yrkeskategorier. Bland annat
kan den minskade personalomsättningen och
verksamhetens anpassning efter tillgången på
kompetens på arbetsmarknaden påverkat.

OBLIGATORISK SJUKFRÅNVAROREDOVISNING*
2019 2018 Förändring
Total sjukfrånvarotid
6,8% 6,8%
0,0%
andel av sjukfrånvarotiden
som var långtidssjuk39,7% 37,9%
1,8%
frånvaro (över 60 dagar)
Sjukfrånvarotid för
7,5% 7,4%
0,1%
kvinnor
Sjukfrånvaro för män
4,8% 4,9%
-0,1%
Sjukfrånvaro i ålders5,8% 6,0%
-0,2%
gruppen –29 år
Sjukfrånvaro i ålders6,2% 6,1%
0,1%
gruppen 30–49 år
Sjukfrånvaro i ålders7,8% 8,0%
-0,2%
gruppen 50– år

Personalomsättningen 2019 för Malmö stad var
10,3 % vilket var en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med 2018. Personalomsättning
räknas som antalet tillsvidareanställda som slutat
under året i förhållande till medelantal tillsvidareanställda. Att färre slutar innebär en ökad
kontinuitet och kvalitet i verksamheterna och
minskade kostnader. Personalomsättningen för
kvinnor var 10,3 % och för män 10,5 %. Yrkeskategorier med hög personalomsättning under året
var bland andra sjuksköterska (24,5 %), arbetsterapeut (18,2 %) och skolsköterska (17,4 %).

* Sjukfrånvaron för respektive grupp redovisas som andel av
gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid
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avgick 384 medarbetare med ålderspension, vilket
motsvarar 1,6 % av alla månadsavlönade i Malmö
stad.

Den totala kostnaden för externa bemanningsföretag fortsätter att öka. 2019 uppgick
kostnaderna till 64,4 mnkr exklusive Malmö stads
interna resursteam BUMS 15, vilket är 10 mnkr mer
än 2018. 89 % av kostnaden för den externa
bemanningen avsåg sjuksköterskor. Det föreligger
fortsatt hög personalomsättning i
sjuksköterskegruppen vilket gör att det uppstått
vakanser som till viss del tillsatts med extern
bemanning. Vakanser på sjukskötersketjänster har
varit en utmaning för verksamheterna även tidigare
år, men en utveckling med ökat vårdbehov och
fler och mer komplexa utskrivningsärenden från
sjukhuset har inneburit att verksamheterna i högre
utsträckning än tidigare tillsatt vakanta arbetspass
och i vissa fall förstärkt bemanningen.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Malmö stad står precis som andra kommuner och
övriga sektorer inför stora kompetensutmaningar
de kommande åren men Malmö stads kompetensgap minskar samtidigt som personalomsättningen
2019 minskar. Den fortsatt utvecklingen påverkas
bland annat av:

För att kunna ge Malmöborna en god service är
det viktigt med jämställdhet och mångfald i Malmö
stads verksamheter. Andelen medarbetare med
utländsk bakgrund uppgick till 39 %, vilket innebar
en ökning med 1,3 procentenheter i förhållande till
2018. Av medarbetarna hade 39,4 % av kvinnorna
utländsk bakgrund och 37,8 % av männen.
Ett väl fungerande ledarskap är viktigt för att
möjliggöra en arbetsmiljö där samtliga
medarbetare känner motivation, engagemang och
delaktighet. En viktig faktor för att uppnå ett
välfungerande ledarskap är chefstätheten i
organisationen. Under 2019 var den genomsnittliga chefstätheten 18,4 medarbetare per chef.
För 2018 uppgick den till 19,2 medarbetare per
chef. Chefstätheten skiljer sig dock mellan
förvaltningarna. Genomsnittet för chefer som är
kvinnor var högre än för män. Chefer som är
kvinnor hade i genomsnitt 19,2 medarbetare
medan chefer som är män hade i genomsnitt 16,3
medarbetare. I Malmö stad fanns vid årsskiftet
totalt 1 449 chefer, varav 72 % kvinnor och 28 %
män.

•

Demografisk utveckling och globalisering

•

Ökad konkurrens om utbildad arbetskraft

•

Ökade pensionsavgångar och personalrörlighet

•

För låg utbildningsdimensionering för att
täcka behovet av utbildad arbetskraft och
svårt att påverka antalet utexaminerade

•

Ökad förändringstakt inom digital och
teknisk utveckling.

•

Utmaningar kring fortsatt finansiering

Även om rätt kompetens skulle finnas att rekrytera
skulle en finansiering av en sådan utökning inom
välfärden vad avser medarbetare kräva en större
ekonomisk ram. De senaste tre årens minskade
kompetensgap visar dock att verksamheten
anpassas och utvecklas efter de förutsättningar
som finns.
Personaluppföljningen 2019 visar på en fortsatt
minskad sjukfrånvaro. Utöver arbetsmiljöfaktorer
har sjukfrånvarons nivå och utveckling även bakgund i externa faktorer som inte kan kopplas till
arbetsmiljön, till exempel sjukskrivningsrutiner
inom hälso- och sjukvården, konjunkturläget och
förändringar i regler och tillämpning av sjukförsäkringen 16. I den årliga arbetsmiljöuppföljningen
beskriver nämnderna områden som uppfattas som
framgångsrika att arbeta med – exempel är
närvarande ledarskap, delaktighet och möjlighet till
återhämtning. Dessa områden har också i
forskning visat på god effekt och de är därmed

Under den kommande tioårsperioden uppskattas
cirka 6 600 tillsvidareanställda medarbetare avgå
med ålderspension (65 år). Det innebär att cirka
2 % av det totala antalet tillsvidareanställda
medarbetare går i pension varje år. Under 2019
BUMS – Bemanning Uthyrning Malmö
Sjuksköterskor – är ett internt resursteam med
sjuksköterskor och distriktssköterskor för alla Malmös
verksamheter inom vård- och omsorgssektorn.

Rapport från SKR: Historisk utveckling och samtida
tendenser inom arbetsmiljöområdet 2019
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viktiga faktorer att fortsätta arbeta med för att
kunna minska sjukfrånvaron.

Malmö stad har under de senaste åren arbetet med
att utveckla organisationens förmåga till såväl
långsiktig som kortsiktig bemanningsplanering.
Arbetet innebär att ta fram gemensamma
processer för schema och bemanning och också
rekommendationer för arbetstidens förläggning.
Parallellt pågår ett arbete med att ta fram ett
kommungemensamt IT-stöd som stödjer hela
bemanningsprocessen. Arbetet med resurs- och
bemanningsplanering och schemaläggning
förväntas stärka organisationens möjligheter att
erbjuda bra arbetsvillkor och goda arbetsförhållande framöver.

Arbetet med att erbjuda Malmö stads anställda bra
arbetsvillkor och goda arbetsförhållande har gett
resultat. Andelen tillsvidareanställda och andelen
heltidsanställda medarbetare har ökat successivt
sedan 2012 samtidigt som andelen timavlönade
timmar har minskat från 2012 fram till 2019. En
viktig del i att kunna erbjuda medarbetare heltidstjänster och att minska andelen timavlönade
medarbetare till förmån för tryggare anställningsformer är att arbeta med resurs- och bemanningsplanering och schemaläggning där det är av vikt att
förläggningen stödjer ett hållbart arbetsliv.
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Finansiell analys
Detta kapitel omfattar en finansiell analys för
kommunen samt för de bolag och kommunalförbund som ingår i kommunkoncernen. Analysen
görs för kommunen samt bolagen och kommunalförbunden var för sig. Kapitlet avslutas med en
bedömning av god ekonomisk hushållning och
ekonomisk ställning som omfattar såväl
kommunen som bolag och kommunalförbund.

innebar ökade intäkter från generella statsbidrag
samt minskning av vissa riktade statsbidrag.
Av det totala överskottet förklaras 197 mnkr av
högre intäkter från skatter och generella statsbidrag. Exploaterings- och realisationsvinsterna
uppgår till 624 mnkr vilket är 384 mnkr högre än
budgeterat. Finansnettot ger ett överskott
gentemot budget om 11 mnkr.

Årets resultat för sammanställda räkenskaper
uppgick till 933 mnkr, varav resultatet för
kommunen uppgick till 883 mnkr, för bolagen till
275 mnkr och för kommunalförbunden till
4 mnkr. Justeringar för att hantera interna mellanhavanden, mellan kommunen, bolagen och
kommunalförbunden, uppgick till -229 mnkr och
bestod i huvudsak av utdelning (131 mnkr) från
bolag till kommunen och förväntad utdelning
(98 mnkr) från bolag till moderbolaget Malmö
stadshus AB.

Verksamheten genererar ett överskott om
94 mnkr. Denna post omfattar bland annat
centrala anslag, kommungemensamma kostnader,
bolag och kommunalförbund samt nämnderna
(exklusive exploatering- och realisationsvinster)
och inom posten finns såväl överskott som
underskott. Centrala anslag som inte avropats
under året ger ett överskott om 99 mnkr. Det
avser framför allt medel för driftskonsekvenser för
utbyggnadsinvesteringar inklusive storstadspaketet
för tekniska nämnden. Lägre kommungemensamma kostnader som kostnader för pensioner
och gemensamma anläggningar ger en positiv
avvikelse om ytterligare 73 mnkr.

FINANSIELL ANALYS FÖR KOMMUNEN
Årets resultat och budgetavvikelse
BUDGETAVVIKELSE, mnkr
Verksamhet
Exploateringsvinster
Realisationsvinster
Skatteintäkter &
generella statsbidrag
Finansnetto
Resultat

Utfall
-19 787
502
122

Bidrag till bolag och kommunalförbund redovisar
ett överskott om 77 mnkr. Avvikelsen beror på att
den samlade effekten av att underskott och
överskott i de olika bolagen inom Malmö stadshus
AB balanserar varandra var större än budgeterat.

Budget Avvikelse
-19 881
94
240
262
0
122

19 927

19 730

197

119
883

108
197

11
686

Nämnderna, exklusive exploaterings- och
realisationsvinster, redovisar sammantaget ett
underskott på 144 mnkr. Kommunfullmäktige
beslutade under våren att och hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden, grundskolenämnden samt
arbetsmarknads- och socialnämnden befrias från
resultatansvar motsvarande totalt 129 mnkr. Mer
detaljerad information finns under rubriken
Budgetavvikelser och prognossäkerhet i nämnderna på
sidan 59.

Årets resultat uppgick till +883 mnkr jämfört med
+921 mnkr föregående år. För 2019 uppgår det
budgeterade resultatet till +197 mnkr och det
redovisade resultatet innebär därför en budgetavvikelse om +686 mnkr.
I Malmö stads budget 2019 har intäkter från
skatter och generella statsbidrag baserats på
Sveriges Kommuner och Landstings (SKR)
prognos från november 2018. Den prognosen
byggde i sin tur på övergångsregeringens budgetproposition. Vid beslut om statens budget för
2019 antog Riksdagen istället Moderaternas och
Kristdemokraternas gemensamma budgetmotion,
vilket påverkade intäkterna till kommunen. Det

För år 2019 är det inget av kommunfullmäktiges
mål som uppfyllts fullt ut, med undantag för det
finansiella målet. Det har dock skett en förflyttning
mot bättre måluppfyllelse. Den sammantagna
bedömningen utifrån det redovisade resultatet,
uppfyllelsen av det finansiella målet och den
positiva förflyttningen mot måluppfyllelse är att
den ekonomiska hushållningen har varit god.
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Den procentuella fördelningen mellan kostnadsslag framgår av diagrammet nedan.

Intäkter och kostnader
Kommunen hade totalt 25,5 miljarder kronor i
intäkter 2019, en ökning med 4,4 % jämfört med
föregående år. Fördelningen mellan de olika
intäktskällorna framgår av diagrammet.

Personalen utgör den största kostnadsposten med
55 % följt av köp av tjänster och material som
utgör 32 %, där en stor del avser köp av välfärdstjänster från externa aktörer samt lokalkostnader.
Bidrag och transfereringar utgör 8 % och omfattar
framför allt försörjningsstöd och bidrag till
föreningar.

Skatteintäkter och generella statsbidrag är
kommunens största intäktskälla och utgör
tillsammans nästan 80 % av de totala intäkterna.
Jämfört med föregående år ökade skatteintäkterna
med 4,3 % och de generella statsbidragen med
5,2 %. I övriga verksamhetsintäkter ingår bland
annat riktade statsbidrag, hyror och arrenden samt
exploateringsintäkter.

Utveckling av verksamhetens nettokostnader
Ökade skatteintäkter och generella statsbidrag
inklusive utjämning samt ett förstärkt finansnetto
har möjliggjort att verksamhetens nettokostnader
kunnat öka med 5,5 % sedan föregående år,
samtidigt som årets resultat visar ett överskott med
883 mnkr. Om vinster från exploateringsverksamhet och realisationsvinster exkluderas, är
ökningen av verksamhetens nettokostnader i stället
5,8 %.

Merparten av de generella statsbidragen, cirka
4,5 miljarder kronor, kommer från det kommunala
inkomstutjämningssystemet och är en effekt av att
kommunen har ett relativt svagt skatteunderlag.
Under de senaste åren har medelskattekraften för
kommunen legat på en stabil nivå. Kommunens
skattekraft för inkomståret 2018 uppgick till
86,3 % av medelskattekraften i riket.

Diagrammet visar nettokostnadens utveckling de
senaste åren i jämförelse med utvecklingen av
skatter och generella statsbidrag. Verksamhetens
nettokostnad uppgår år 2019 till drygt 19 miljarder
kronor vilket är en ökning med 22 % sedan 2015.

Kommunens totala kostnader uppgick under året
till 24,6 miljarder vilket var en ökning med 4,7 %.
53

NETTOKOSTNADER PEDAGOGISK VERKSAMHET,
mnkr

Av kommunens verksamhetsområden är
pedagogisk verksamhet den största med en andel
om 47 % följt av vård och omsorg om äldre och
funktionshindrade med 25 % av nettokostnaderna
samt individ- och familjeomsorg med 16 % av
nettokostnaderna. Fördelningen per verksamhetsområde framgår av diagrammet nedan. Under
övrigt ingår infrastruktur, miljö, administration,
hamnanläggningar, reavinster och vinster från
exploateringsverksamhet.

Förskoleverksamhet
Grundskoleverksamhet
Gymnasie- och vuxenutbildning
Pedagogisk verksamhet
totalt

1 691

1 594

97

6,1%

9 183 8 615

568

6,6%

Inom grundskoleverksamheten har kostnaden för
lokaler ökat med cirka 12 %, för personal med
cirka 8 %, kapitalkostnader med cirka 17 % och
övriga kostnader 17 med cirka 10 %. Personalkostnaden har ökat till följd av fler medarbetare,
löneutvecklingen och ökat PO-pålägg. En
anledning till kostnadsutvecklingen är att antalet
elever i grundskola ökat med 4 % sedan föregående år, vilket framgår av tabellen nedan.
Inom gymnasie- och vuxenutbildning har nettokostnaden ökat med cirka 6 % sedan föregående
år. Av ökningen utgör personalkostnader 2 %,
lokalkostnader 7 % och övriga kostnader 18 8 %.
En orsak till kostnadsutvecklingen är att antalet
elever i gymnasieskola ökat med 2 %. Kostnadsstrukturen har bland annat påverkats av det skett
förändringar vad gäller statsbidrag samt att andelen
elever som utbildas i egen regi eller i fristående
skolor/via annan utbildningsanordnare förändrats.

Diagrammet ovan bygger på verksamhetens
nettokostnader enligt resultaträkningen. Nedan
beskrivs nettokostnadsutvecklingen i de tre största
verksamhetsområdena. Här ingår även finansiella
poster såsom internränta samt kostnader för
politisk verksamhet och administration på
nämndsnivå.

VOLYMFÖRÄNDRINGAR PEDAGOGISK
VERKSAMHET
2019
Antal barn i
förskoleverksamhet

Pedagogisk verksamhet
Nettokostnaderna fortsätter att öka kraftigt i den
pedagogiska verksamheten. De har ökat med
knappt 7 % sedan föregående år. Det är i
grundskole- och gymnasieverksamheten som
förändringen varit störst. Grundskoleverksamhetens kostnader har ökat med nästan 10 % sedan
föregående år. Kraftigt ökade nettokostnader
förväntas fortsätta även under de närmsta åren,
främst till följd av den förväntade demografiska
utvecklingen med betydligt fler barn i grundskoleoch gymnasieålder men också till följd av pris- och
löneutvecklingen. I tabellen framgår nettokostnadsförändringen för de olika verksamheterna.

17

Förändring
2019 2018 mnkr
%
2 891 2 820
71 2,5%
4 601 4 201
400 9,5%

Antal barn i grundskola *)
Antal barn i gy skola/
gy sär
Antal årsplatser, komvux
inkl sfi

Förändring
2018 antal
%

20 683 20 785
38 074 36 576
9 963

9 771

8 260

8 565

-102 -0,5%
1 498

4,1%

192

2,0%

-305 -3,6%

*) inkl förskoleklass och grundsärskola

Vård och omsorg om äldre och personer med
funktionsnedsättning
Nettokostnaderna för vård och omsorg om äldre
och personer med funktionsnedsättning ökade
2019 med 263 mnkr eller 5,5 %. Personalkostnaderna har ökat med totalt 5,2 % på grund av

Exklusive nämndsinterna kostnader.

18
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Exklusive nämndsinterna kostnader.

årets löneökningar men också på grund av att
antalet anställda i verksamheten ökat med omkring
4 %. Lokalkostnaderna har ökat med cirka 7 %
och övriga kostnader har ökat med omkring 3 %.
Nettokostnader per delverksamhet framgår av
tabellen. Nettokostnadsökningen är störst inom
hemtjänst, särskilt boende, bostad med särskild
service enligt LSS och daglig verksamhet enligt
LSS. En del av nettokostnadsökningen för
hemtjänst och särskilt boende förklaras av att ett
riktat statsbidrag på drygt 50 mnkr, som finansierat
ökad bemanning i äldreomsorgen, upphört 2019
och istället finansierats med kommunens egna
medel.

av nettokostnaderna mellan olika delar av
verksamheten framgår av tabellen. Nettokostnadsökningen är störst för barn och ungdom samt
vuxna medan nettokostnaderna för hemlöshet
minskat kraftigt i förhållande till föregående år.
NETTOKOSTNADER INDIVID- & FAMILJEOMSORG,
mnkr

Vård & omsorg totalt

991

920

72

216
308
375

195
302
361

22 11,2%
6 1,9%
14 3,8%
263

1 092 1 013

Individ- & familjeomsorg
totalt

Förändring
2019 2018 mnkr
%
1 385 1 291
94 7,3%
240
237
3 1,3%
1 553 1 500
53 3,5%

5 069 4 806

Ekonomiskt bistånd
Övrig IoF

NETTOKOSTNADER VÅRD & OMSORG, mnkr

Hemtjänst
Korttidsvård
Särskilt boende
Bostad med särskild
service enl LSS
Daglig verksamhet LSS
Personlig assistans
Övrig verksamhet VoO

Vuxna
Barn och ungdom
Hemlöshet

Förändring
2019 2018 mnkr
%
169
134
35 25,8%
572
370
202 54,6%
506
582
-76 -13,1%
80

7,9%

571

-43

-7,5%

2 867 2 670

198

7,4%

528

Nettokostnadsökningen för barn och ungdom
förklaras av stora kostnadsökningar för placeringar
av barn och ungdomar på institution och i
familjehem. För vuxna består nettokostnadsökningen framför allt av ökade kostnader för
institutionsplaceringar men också kostnader för
öppenvård.

7,8%

Nettokostnaderna för ekonomiskt bistånd ökar till
följd av att antalet biståndsmottagande hushåll per
månad ökat med knappt 1 % under 2019.
Samtidigt ökade den genomsnittliga kostnaden per
hushåll med 8 %, främst på grund av höjd
riksnorm och högre hyresnivåer.

5,5%

Inom hemtjänsten beror kostnadsökningen bland
annat på den fortsatta implementeringen av det
nya hälso- och sjukvårdsavtalet som innebär ökade
personalkostnader. I särskilt boende är det också
personalkostnaderna som bidrar till ökningen.

Minskningen av nettokostnader för boende för
hemlösa beror framför allt på att färre hushåll bott
i tillfälliga och akuta boenden och att fler hushåll
fått boende i andrahandslägenhet via kommunen.
Boende i lägenhet innebär väsentlig mindre
kostnader för kommunen än placeringar i tillfälliga
och akuta boendelösningar. Förändrad tillämpning
av rättspraxis avseende bistånd till boende har
medverkat till kostnadsminskningen.

För bostad med särskild service enligt LSS ökade
nettokostnaderna delvis på grund av ett något ökat
antal externa placeringar. Kostnadsökningen beror
också på att nystartade platser i egen regi igenomsnitt är dyrare än befintliga platser.
Nettokostnadsökningen för daglig verksamhet
förklaras bland annat av ökade personalkostnader
men också ökade kostnader för lokaler för de
verksamheter som drivs i egen regi.

Balanskrav och avsättning till
resultatutjämningsreserv

Individ- och familjeomsorg

Resultaträkningen utgör underlag för avstämning
mot kommunallagens krav på ekonomisk balans.
Det innebär att realisationsvinster ska frånräknas
resultatet. Resultatet för år 2019, justerat enligt
kommunallagens krav, uppgår till +761 mnkr.

Nettokostnaderna för individ- och
familjeomsorgen ökade under 2019 med drygt 7 %
i förhållande till föregående år. En del av
förklaringen till detta är en ökning av personalkostnaderna, men också ökade kostnader för köp
av verksamhet från externa aktörer. Fördelningen
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Enligt kommunallagen finns en möjlighet att
avsätta positiva resultat till resultatutjämningsreserven (RUR). Reserven kan disponeras
kommande år om skatteintäkterna påverkas
negativt till följd av en försvagad konjunktur.
Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer kan avsättning ske då resultatet överstiger 1 % av skatter,
generella statsbidrag och utjämning vilket motsvarar 199 mnkr år 2019. Under dessa förutsättningar kan 761 mnkr minus 199 mnkr, det vill säga
562 mnkr avsättas till resultatutjämningsreserven.

Investeringar och finansiering av
investeringarna
Investeringar
Under året uppgick investeringarna till totalt
2 291 mnkr vilket är lägre än föregående år. Det är
också avsevärt lägre än budgeterat. Den totala
avvikelsen mot budget uppgår till drygt
1 400 mnkr. Under de senaste fem åren har den
genomsnittliga investeringsvolymen uppgått till
2 300 mnkr per år.

BALANSKRAVSUTREDNING, mnkr
2019
883
-122
0
0
0

2018
921
-56
0
0
0

2017
1 109
-168
0
0
0

0

0

0

761

865

941

medel till resultatutjämningsreserv
medel från resultatutjämningsreserv
synnerligt skäl RIPS
Balanskravsresultat

-562
0
0
199

-674
0
0
191

-757
0
0
184

Balanskravsunderskott från tidigare år
SUMMA

0
199

1
192

2
186

0

0

0

Årets resultat
samtliga realisationsvinster
vissa realisatinsvinster enl undantag
vissa realisationsförluster enl undantag
orealiserade förluster värdepapper
återföring orealiserade förluster
värdepapper
Resultat efter balanskravsjustering

Balanskravsresultat att återställa

Investeringar binder upp kommunens kapital och
medför driftskostnader för verksamheten.
Diagrammet nedan visar utvecklingen av investeringarna i relation till verksamhetens kostnader,
beräknat som femårsgenomsnitt för att jämna ut
tillfälliga svängningar. Som framgår av diagrammet
har investeringsvolymen som andel av verksamhetens kostnader varit relativt oförändrad de
senaste åren.

Enligt SKR:s bedömning i december 2019 19
kommer skatteintäkterna under åren 2020–2023 ha
en lägre ökningstakt än den genomsnittliga
ökningen de senaste tio åren. Skulle så bli fallet
kommer kommunen kunna använda medel ur
resultatutjämningsreserven under dessa år för att
utjämna intäkterna över konjunkturcykeln. En
förutsättning är att medlen används för att
balansera ett negativt balanskravsresultat.
Reserverat under eget kapital

Malmö stad investerar i exploateringsförberedande
arbete, infrastruktur och andra satsningar i den
fysiska miljön samt i verksamhetslokaler och olika
typer av utrustning. Tekniska nämnden och
servicenämnden är de nämnder i Malmö stad som
har störst investeringsvolym. Servicenämndens
investeringar, som främst innefattar verksamhetslokaler, uppgick under året till 1 394 mnkr vilket är
904 mnkr lägre än beviljad ram. Utfallet beror på

Av tidigare års redovisade resultat har 3 227 mnkr
reserverats i en resultatutjämningsreserv avsedd att
täcka negativa resultat som uppstår till följd av en
svag intäktsutveckling i en lågkonjunktur. I årets
bokslut föreslås att ytterligare 562 mnkr avsätts till
resultatutjämningsreserven.

Sveriges kommuner och regioner, Cirkulär 19:59,
Budgetförutsättningar 2019–2023, december 2019
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flera orsaker såsom att projekt skjutits framåt i
tiden, att projekt stoppats eller att projekt blivit
dyrare alternativt billigare än budgeterat. Tekniska
nämndens investeringar, som består av insatser i
stadens fysiska miljö, uppgick till 649 mnkr under
året. Det är 288 mnkr lägre än beviljad ram.
Avvikelsen förklaras främst av förskjutningar
framåt i tiden för olika projekt. Ett annat skäl till
avvikelsen är att förändrade redovisningsprinciper
avseende marksanering och rivning har inneburit
att dessa kostnader under året bokförts som
driftskostnader istället för som investering.

blev 459 mnkr, vilket är 46 mnkr mindre än
budgeterat.
Försäljning av tillgångar
Årets försäljningar har uppgått till sammanlagt
676 mnkr vilket var 64 mnkr högre än under
föregående år. Merparten av försäljningarna,
537 mnkr, avsåg exploateringsfastigheter.
Finansiering av investeringar
Investeringar kan finansieras på tre sätt: skattefinansiering genom avskrivningar och överskott i
verksamheten, genom försäljning av tillgångar eller
genom minskade finansiella tillgångar/ökade
skulder.

Grundskolenämnden har under året överskridit sin
investeringsram med 8,4 mnkr, till största delen
som följd av missbedömning av tillgängligt
utrymme. Grundskolenämnden kommer under
2020 att se över hanteringen och uppföljningen av
investeringar för att undvika att detta sker igen.
Även andra nämnder har överskridit sina
investeringsramar under året, dock med lägre
belopp.

Av årets investeringar kunde 61 % finansieras av
skattemedel och ytterligare 29 % finansierades av
försäljningar. Resterande 10 % finansierades
genom ökad skuldsättning. Trenden de senaste
åren framgår av diagrammet i form av rullande
femårsgenomsnitt.

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. Den nya klassificeringen har varit skälet till att vissa nämnder
överskridit sin investeringsram för året.
Objektsgodkännande
Före påbörjande av ett investeringsobjekt ska
berörd 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 i kommunstyrelsen alternativt kommunfullmäktige om totalt 1 362 mnkr. Uppföljning av
beslut om objektsgodkännande återfinns på sidan
99.

Räntebärande nettofordran/nettoskuld
Räntebärande nettofordran/nettoskuld består av
placerade och utlånade medel minus upptagna lån.
Storleken på räntebärande nettofordran/nettoskuld visar hur mycket en kommun behöver låna
för att finansiera sina investeringar. Det beror i sin
tur framför allt på hur stora investeringarna är och
det redovisade resultatet.
Lånekvoten visar hur stor räntebärande nettofordran/nettoskuld (placerade och utlånade medel
minus upptagna lån) är i förhållande till intäkterna
från skatter och generella bidrag. Vid ingången av
år 2019 uppgick räntebärande nettofordran till
469 mnkr, vilket innebär att placerade och
utlånade medel överstiger upptagna lån. Under året

Ett flertal projekt har avslutats ekonomiskt under
året. Ett projekt räknas som ekonomiskt avslutat
när samtliga ekonomiska transaktioner som rör
objektet har hanterats. Utfallet för dessa projekt
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försämrades den räntebärande nettofordran
marginellt och vid årets slut redovisas en
räntebärande nettofordran om 461 mnkr. Det
innebär en positiv lånekvot om 2,3 % vid årets
slut. Trots en positiv lånekvot har den totala
skuldsättningen ökat, framför allt beroende på en
ökad utlåning till bolagen.

redovisas som ansvarsförbindelse uppgick till
30 %, en minskning med 1 procentenhet jämfört
med föregående år.

Skuldsättningsgraden visar hur stora skulderna är i
förhållande till det egna kapitalet. Vid årsskiftet
uppgick skuldsättningsgraden till 58 %, en ökning
med 4 procentenheter jämfört med föregående år.
På samma sätt som beskrivits ovan innebär den
lägre soliditeten en ökad skuldsättningsgrad. Även
den ökade skuldsättningsgraden är en effekt av den
ökade utlåningen till bolagen.

Kommunens räntebärande nettoskuld, inklusive
pensionsavsättning, ökade med 189 mnkr under
året och uppgick vid årets slut till 1 701 mnkr.
Ökningen beror på att den del av pensionsskulden
som redovisas i balansräkningen har ökat.

Soliditet och skuldsättningsgrad
Soliditeten visar hur stor del av kommunens
tillgångar som finansierats med eget kapital och
hur mycket som finansieras med lån och krediter.
Under året ökade det egna kapitalet med 5 % och
tillgångarna med 14 %. Det innebär att soliditeten
vid årets slut var 4 procentenheter lägre jämfört
med föregående årsskifte och uppgick till 42 %.
Den lägre soliditeten förklaras till största del av
ökad utlåning till kommunens bolag samt en ökad
upplåning för finansiering av investeringar. Detta
är en effekt av att kommunen är internbank åt
kommunens bolag. Kommunen bruttoredovisar
tillgångar och skulder till kommunens bolag vilket
innebär att balansomslutningen ökar och påverkar
soliditeten negativt med 1 procentenhet. Den lägre
soliditeten inklusive den del av förpliktelsen som

Pensionskostnad och pensionsförpliktelser
Av årets kostnader utgjordes 1 163 mnkr av
pensionskostnader. Tabellen visar de olika delarna
av pensionskostnaderna och hur de förändrats
jämfört med föregående år. Då kommunen
redovisar pensionsförpliktelser enligt den så
kallade blandmodellen redovisas utbetalningar av
pensionsförmåner intjänade före 1998 som en
kostnad. Denna kostnad uppgick under året till
309 mnkr.
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FINANSIELLT MÅL - andel av skatter, generella
statsbidrag och utjämning

PENSIONSKOSTNADER, mnkr

8
573

Förändring
1
7
546
27

187

154

33

9

-5

14

309

304

5

64
13
1 163

43
39
1 083

21
-26
80

2019
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

2018

2019 2019
utfall budget

** Pensionskostnader redovisas i not 2, finansiell
kostnad i not 7

2 162
5 037
7 199

2016
utfall

2015
utfall

Resultat

4,4%

1,0%

4,8%

6,0%

5,5%

3,5%

Lånekvot

2,3% -11,0%

2,5%

-1,2%

-3,3%

-3,4%

Kapitalkostnadsnivå

5,2%

5,4%

5,5%

5,3%

5,0%

5,1%

Räntebärande nettolån ska för år 2019 uppgå till högst 30
% av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.
Lånekvoten visar nettolånen (nettofordran/nettoskuld) i förhållande till intäkterna från skatter,
utjämning och generella bidrag. För 2019 har
räntebärande nettoskuld budgeterats till
2 175 mnkr, vilket ger en lånekvot på 11 %. Vid
årets slut redovisas istället en nettofordran om
461 mnkr.

PENSIONSFÖRPLIKTELSER, mnkr (inkl
särskild löneskatt)
Avsättningar
Ansvarsförbindelse
Totalt återlånade medel

2017
utfall

Årets resultat ska för år 2019 uppgå till minst1 % av
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.
Enligt plan ska resultatets andel av skatter och
generella statsbidrag uppgå till minst 1 % år 2019.
För 2019 är den budgeterade nivån på indikatorn
ett resultat om 1 % av skatter och generella statsbidrag. Det redovisade resultatet uppgår till 4,4 %.

* ÖK-SAP står för överenskommelse om särskild
avtalspension (enl KAP-KL)

2019

2018
utfall

Förändring
1 981
181
5 274
-237
7 255
-56
2018

Kommunen har pensionsförpliktelser till anställda
och före detta anställda som uppgår till
7 199 mnkr. De pensioner som intjänats fram till
1998 uppgår till 5 037 mnkr och de redovisas som
en ansvarsförbindelse. Detta betyder att 70 % av
pensionsförpliktelsen ligger utanför balansräkningen. Totalt har förpliktelsen minskat med
56 mnkr. Hela förpliktelsen har återlånats för att
därigenom finansiera del av kommunens samlade
tillgångar.

Relationen mellan finansnetto samt avskrivningar och
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning skall
följas.
Den redovisade kapitalkostnadsnivån för år 2019
uppgår till 5,2 % vilket är något lägre än
budgeterat.
BUDGETAVVIKELSER OCH PROGNOSSÄKERHET
I NÄMNDERNA
Kommunfullmäktige tilldelar nämnderna
ekonomiska ramar för verksamheten i form av
kommunbidrag. Dessa ramar är bindande och
nämnderna ansvarar för att inom tilldelade ramar
uppfylla de mål och den lagstiftning som gäller för
verksamheten. Det innebär att nämnderna är
skyldiga att vidta korrigerande åtgärder vid
befarade avvikelser. Nämndernas kontroll över sin
ekonomi och förmåga att vidta åtgärder, särskilt
vid underskott, är av central betydelse för att
uppnå den av kommunfullmäktige planerade
utvecklingen.

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 redovisade
utvecklingen av de tre indikatorerna kan den
ekonomiska utvecklingen beskrivas som hållbar
baserat på att samtliga indikatorer ligger inom den
budgeterade nivån.

Nämndernas ekonomi påverkas under året av en
rad omvärldsfaktorer i form av statliga beslut om
riktade statsbidrag och andra statliga ersättningar,
förändrad arbetsmarknadspolitik och förändrad
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styrning av statliga myndigheter. Förändringar av
lagar, riktlinjer och normering kring bokföring och
redovisning kan också få effekt på nämndernas
redovisade resultat. Befolkningsutvecklingen
påverkar också nämndernas ekonomi, särskilt
inom pedagogisk verksamhet, vård och omsorg
samt individ- och familjeomsorgen.

dessa åldersgrupper har mindre betydelse för
verksamhet och kostnadsutveckling.
Översikt över budgetavvikelser och
prognossäkerhet
Det finns alltså en rad faktorer som kan påverka
en nämndernas ekonomiska resultat under året.
Därför är en väl fungerande uppföljning och
prognosmetodik en förutsättning för att upprätthålla en hållbar ekonomisk utveckling i
kommunen. Prognoser av god kvalitet ger
nämnderna underlag för korrigerande beslut vid
befarade budgetavvikelser.

Befolkningsutfall i förhållande till budgeterad
nivå
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. Detta ligger till grund för
beräkning av vilken kostnadseffekt befolkningsutvecklingen förväntas få under budgetåret.

Tabellen visar en sammanställning över budgetavvikelsen per nämnd och ekonomisk ram vid
bokslutet 2019. Den visar också avvikelsen mellan
prognosen i Delårsrapport 2019, som upprättades
för perioden januari–augusti, och bokslutsresultatet. I samband med delårsrapporten
prognostiserade nämnderna en total budgetavvikelse om +202 mnkr, inklusive överskottet för
tekniska nämndens ramar för exploaterings- och
realisationsvinster som utgjorde +370 mnkr av den
avvikelsen. Vid årets slut uppgick budgetavvikelsen
till totalt +240 mnkr, varav tekniska nämndens
ramar för exploaterings- och realisationsvinster
utgjorde +398 mnkr. Prognosen har därmed
förbättrats med +38 mnkr mellan delårsrapport
och årsbokslut.

Tabellen visar en jämförelse mellan den genomsnittliga befolkning som låg till grund för budgeten
2019 och det faktiska utfallet för året. Även utfallet
har beräknats som ett genomsnitt av befolkningsutfallet vid årets början och vid årets slut.
GENOMSNITTSBEFOLKNING 2019*
Utfall
0 år

Budget Avvikelse

4 941

5 233

1-5 år

23 315

23 348

-292
-33

6-15 år

38 420

38 151

+269

16-19 år

12 646

12 460

+186

20-64 år

210 574

209 254

+1321

65-79 år

37 529

37 639

-110

80-w år

14 316

14 140

+177

Totalt

341 740

340 223

1 517

Nedan följer en redogörelse för var och en av
nämnderna med en kommentar till deras budgetavvikelse och förändring i förhållande till
prognosen i Delårsrapport 2019.

* Genomsnitt av befolkningen vid årets
början och vid årets slut.

Antalet invånare i skolålder, 6–19 år, blev i snitt
drygt 450 fler än budgeterat och invånarna 65 år
och äldre blev knappt 60 fler än budgeterat. De
yngre pensionärerna 65–79 år blev färre medan de
äldre pensionärerna, som oftare har behov av
kommunala insatser, blev drygt 170 fler än vad
som var budgeterat.
Åldersgrupperna 20–64 år och 0 år efterfrågar
kommunal service i lägre grad varför avvikelser i
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lämnades i delårsrapporten. Överskottet förklaras
framför allt av att personalkostnaderna inte blivit
så höga som budgeterat, bland annat till följd av en
tillfällig vakans.

PROGNOSSÄKERHET PER NÄMND OCH
EKONOMISK RAM, mnkr

Kommunfullmäktige
Revisorskollegiet
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Kommunstyrelse
Servicenämnd
Teknisk nämnd
Exploateringsverksamhet
Realisationsvinster
Marksanering
Hamnanläggningar
Miljönämnd
Stadsbyggnadsnämnd
Bostadsanpassningsbidrag
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnd
Grundskolenämnd
Förskolenämnd
Kulturnämnd
Fritidsnämnd
Hälsa-, vård- och
omsorgsnämnd
Funktionsstödsnämnd
Arbetsmarknads- och
socialnämnd
Hemlöshet
Ekonomiskt bistånd
Statsbidrag flyktingar
SUMMA NÄMNDERNA

Utfall Prognos
2019 DR 2019 Skillnad
0
-1
2
1
1
1
3
3
0
5
6
-1
24
0
24
63
38
25
38
29
9
262
260
2
136
110
26
6
0
6
26
5
21
0
0
0
3
0
3
2

1

1

44

0

44

-31
4
3
6

-32
0
3
8

1
4
0
-2

-53

-53

0

2

0

2

-122

-50

-72

-55
-199
70

-40
-140
55

-15
-59
15

240

202

38

Valnämnd
Valnämnden lämnar ett överskott för året på
knappt 3 mnkr, vilket är i nivå med nämndens
prognos i delårsrapporten. Överskottet beror
bland annat på att ett riktat statsbidrag för
genomförande av EU-valet blev högre än förväntat. En annan förklaring är att kostnaderna för
extra bemanning i vallokaler i samband med EUvalet inte blev så höga som förväntats.
Överförmyndarnämnd
Överförmyndarnämnden redovisar ett överskott
på knappt 5 mnkr, vilket är något lägre än den
prognos nämnden lämnade i Delårsrapport 2019.
Överskottet förklaras till stor del av att uppstarten
av den nya förvaltarenheten, som drivs av
funktionsstödsnämnden, blivit försenad och att
kostnaderna för uppdrag som fördelats dit därför
blivit lägre än budgeterat. Antalet ärenden om god
man för ensamkommande barn har minskat under
året, vilket lett till mindre kostnader än förväntat.
Samtidigt beskriver nämnden att den statliga
ersättningen för god man till ensamkommande
barn inte täcker de kostnader den är tänkt att
finansiera.
Kommunstyrelse
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på
knappt 24 mnkr, vilket innebär en tydlig resultatförbättring i förhållande till den nollprognos som
lämnades i samband med delårsrapporten.

Kommentarer till nämndernas
budgetavvikelser
Kommunfullmäktige

En del av såväl överskottet som prognosavvikelsen
kan förklaras av att kommunstyrelsen har ett
särskilt anslag för projekt och utredningar från
vilket andra nämnder kan beviljas tillfälliga medel
under året. I prognosarbetet är kommunstyrelsen
beroende av andra nämnders bedömningar av
pågående projekt. Under året har prognosen
inneburit att samtliga beslutade projekt om totalt
cirka 72 mnkr skulle förbruka beviljade medel. Vid
årets slut visar det sig att drygt 10 mnkr av dessa
aldrig avropats. Överskottet förklaras i övrigt av
lägre kostnader för verksamheten inom kommunstyrelsens förvaltning, där en organisations-

För kommunfullmäktige redovisas ett marginellt
överskott på 0,4 mnkr, vilket innebär en förbättring av det ekonomiska resultatet i förhållande till
prognosen i Delårsrapport 2019 med knappt
2 mnkr. Representationskommittén har beslutat
om mindre representation än tidigare år, vilket är
den huvudsakliga förklaringen till den redovisade
budgetavvikelsen.
Revisorskollegiet
Revisorskollegiet redovisar 1 mnkr i överskott för
2019, vilket är i linje med den prognos som
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förändring lett till att vissa utvecklingsprojekt
försenats och att tjänster varit periodvis vakanta.

vinterväghållning samt lägre nettokostnad
avseende kontinentalbanan än budgeterat om
totalt 58 mnkr. Detta möts av högre kostnader för
billigare buss för äldre och lägre intäkter avseende
gatuparkering än budgeterat om 32 mnkr samt ej
budgeterad kostnad för avsättning till statlig infrastruktur avseende Malmöpendeln-Lommabana etapp 2
om 12 mnkr. Utöver detta ger högre intäkter
avseende olika bidrag samt lägre kostnader inom
ett stort antal verksamheter jämfört med budget
ett överskott om 40 mnkr.

Till och med 2019 har kommunstyrelsen haft
ansvar för Malmö stads kostnader för färdtjänst.
Från och med 2020 har ansvaret för denna
verksamhet förts över till tekniska nämnden.
Kostnaderna för verksamheten har ökat under
året, bland annat till följd av att antalet personer
med färdtjänst har ökat. Förändrade avtal med
Region Skåne samt en omstrukturering av
verksamheten för resor med specialfordon är
andra faktorer som bidragit till ökade kostnader.

Exploateringsvinster

Årets exploateringsvinster uppgår till 502 mnkr
vilket ger en positiv budgetavvikelse om 262 mnkr.
Överskottet beror till stor del på fortsatt god
utveckling inom projektområdet Hyllie där
vinsterna uppgår till drygt 315 mnkr.

Servicenämnd
Servicenämnden har under året erhållit utökat
kommunbidrag med 0,3 mnkr för utfasning av
mikroplaster samt med 1 mnkr för flytt av
Återbruksdepån.

Realisationsvinster

Årets realisationsvinster, vilka ej budgeteras,
uppgår till 136 mnkr. Försäljningarna består främst
av friköp av tomträtter där den enskilt största
posten uppgår till 81 mnkr och avser HSB:s friköp
av Roskilde 1. Årets friköp av tomträtter för
småhus uppgår till 37 mnkr.

Nämnden redovisar ett överskott om 63 mnkr
vilket är 25 mnkr högre än den prognos nämnden
lämnade i Delårsrapport 2019. Överskottet finns
fram för allt inom verksamheterna stadsfastigheter
och kommunteknik. Inom stadsfastigheter ger ett
högre finansnetto till följd av fortsatt lågt ränteläge
samt lägre kostnader för uppvärmning och snöoch halkbekämpning ett överskott. Utdelning i
samband med en entreprenörs konkurs påverkar
resultatet positivt medan ej budgeterade kostnader
för rivning ger en negativ påverkan. Rivningen
avser befintliga byggnader som rivits i samband
med nybyggnation. I budget 2020 har nämnden
erhållit en särskild ram för att täcka kostnader för
rivning och marksanering. Inom kommunteknik
har ökade volymer på tilläggs- och underhållsarbeten gett högre intäkter än budgeterat.

Marksanering

Tekniska nämnden erhöll i budget 2019 en ram
om 40 mnkr avseende marksanering. Kostnaderna
uppgår för 2019 till 34 mnkr vilket är 6 mnkr lägre
än den prognos nämnden lämnade i Delårsrapport
2019. Kostnaderna omfattar även rivningskostnader. I budget 2020 har nämndens ram för
marksanering utökats till att även innehålla
kostnader för rivning.
Hamnanläggningar

Hamnanläggningar redovisar ett överskott om
26 mnkr vilket är 21 mnkr högre än den prognos
nämnden lämnade i Delårsrapport 2019. Överskottet
förklaras framför allt av högre hyresintäkter om
cirka 15 mnkr samt lägre konsultkostnader än
budgeterat.

Teknisk nämnd
Nämnden

Tekniska nämnden har under året erhållit utökat
kommunbidrag med 6,1 mnkr avseende driftskonsekvenser för utbyggnadsinvesteringar samt
med 4,7 mnkr för tjänster inom Sverigeförhandlingen/
storstadspaketet.

Stadsbyggnadsnämnd
Nämnden

Stadsbyggnadsnämnden har under året erhållit ett
tillfälligt utökat kommunbidrag på 1,5 mnkr, vilket
omfördelats från nämndens ansvar för bostadsanpassningsbidrag. Omfördelningen beslutades av
kommunfullmäktige då nämnden prognostiserade

Tekniska nämnden redovisar ett överskott om
38 mnkr vilket är 11 mnkr högre än den prognos
nämnden lämnade i Delårsrapport 2019. Större
poster som förklarar budgetavvikelsen är högre
intäkter för felparkering, lägre kostnader för
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ett underskott till följd av en rättstvist i samband
med ekonomisk prognos under våren. I augusti
erhölls ett utökat kommunbidrag för 2019 på
2,5 mnkr avseende tjänster inom Sverigeförhandlingen/storstadspaketet.

pågående omställningsarbete och intäkter för
riktade statsbidrag.
Nämnden har under året erhållit 122 mnkr i
externa bidrag, vilket är cirka 8 mnkr mindre än
föregående år. Förutom momskompensation från
Skatteverket har nämnden bland annat erhållit
riktade statsbidrag för vuxenutbildning, Lärarlönelyftet och Karriärtjänster. Intäkterna för statsbidragen
för vuxen- och lärlingsutbildning blev 18 mnkr
lägre än vad nämnden budgeterat.

Nämndens visar ett överskott om 3,1 mnkr
jämfört med den nollprognos nämnden lämnade i
Delårsrapport 2019. Intäkterna för året ligger cirka
14 mnkr lägre än budget och avser framför allt
intäkter inom bygglovs- samt planprocessen.
Nämnden har under året genomfört kostnadsbesparingar för att parera intäktsminskningen.
Lägre kostnader kan ses inom personal, projekt,
utbildning samt övriga kostnader vilket balanserar
de minskade intäkterna och generar ett överskott i
förhållande till budget.

Både inom gymnasieskolorna och vuxenutbildningens SFI har elevtalet i kommunens egen
verksamhet blivit lägre än budgeterat. Inom sfi
verksamheten har istället antalet elever i folkhögskola ökat. Detta har krävt anpassningar i den
egna verksamheten. Under året har det därför
pågått ett omställningsarbete, vilket haft till följd
att årets resultat blivit betydligt bättre än vad
nämnden tidigare prognostiserat.

Bostadsanpassningsbidrag

I juni omfördelades från bostadsanpassningsbidrag
1,5 mnkr till stadsbyggnadskontoret. Det är ett
tillfällig flytt av kommunbidrag, som gäller endast
under 2019.

Grundskolenämnd
Nämnden redovisar för året ett underskott med
knappt 31 mnkr. Underskottet förklaras i sin
helhet av uteblivna riktade statsbidrag för en
utökad fritidshemssatsning och en extra lågstadiesatsning, där nämnden planerat verksamhet men
där anslagen uteblivit i statsbudgeten. Grundskolenämnden är befriad från ansvar för underskottet i
enlighet med beslut vid kommunfullmäktiges
sammanträde i juni, i ärende om Ekonomisk prognos.

Bostadsanpassningsbidrag redovisar ett överskott
om 1,7 mnkr vilket är 1,2 mnkr högre än den
prognos nämnden lämnade i Delårsrapport 2019.
Såväl antal ärenden som snittkostnad har minskat
jämfört med år 2018.
Miljönämnd

Miljönämnden redovisar ingen avvikelse i
förhållande till tilldelat kommunbidrag, vilket
motsvarar den prognos nämnden lämnade i
samband med delårsrapporten.

Nämndens totala kommunbidrag uppgår till
4 570 mnkr. Externa bidrag bidrar med en allt
större del av grundskole- och fritidshemsverksamhetens finansiering. Under året har
nämnden erhållit cirka 452 mnkr i externa bidrag,
vilket är en ökning med 23 mnkr sedan föregående
år. Förutom momskompensation och statsbidrag
till kommuner med maxtaxa har nämnden erhållit
riktade statsbidrag för bland annat Likvärdig skola,
Lågstadiesatsningen, Fritidshemssatsningen, Lärarlönelyftet, Karriärtjänster och Läxhjälp. Bidrag till insatser
som har personalförstärkning som ett grundläggande krav för att kunna söka medel, uppgick
till cirka 240 mnkr under året. Dessa satsningar
kräver att personaltätheten ökar, i annat fall
föreligger en återbetalningsskyldighet.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd
Nämnden redovisar ett överskott för året med
44,2 mnkr vilket motsvarar 2,5 % av kommunbidraget. Nämndens totala kommunbidrag uppgår
till 1 735 mnkr.
Överskottet beror bland annat på att kostnaderna
blivit lägre än budgeterat till följd av att färre
elever från Malmö gått i gymnasie- och gymnasiesärskola. Samtidigt har intäkterna varit högre än
budget då antalet elever från andra kommuner
varit fler. Nämnden redovisar också överskott till
följd av att det funnits en försiktighet med att
förbruka centralt reserverade medel. Detta med
anledning av att det under året funnits osäkerheter
kring bland annat elevernas skolval, effekterna av

Förutom underskottet för de uteblivna statsbidragen finns underskott inom nämndens
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befolkningsansvar och i de kommunala skolorna.
Dessa underskott balanseras av överskott inom
andra områden. Överskott har bland annat
uppkommit till följd av att antalet malmöelever i
grundskola inklusive förskoleklass varit färre än
vad nämnden budgeterat, med anledning av
vakanta tjänster inom centrala funktioner samt på
grund av att projekt inte kommit igång i den
omfattning som planerats

Kulturnämnd
Kulturnämnden redovisar ett överskott med
knappt 3 mnkr, vilket är i nivå med den prognos
som lämnades i delårsrapporten. Nämnden har
haft fondintäkter under året på drygt 6 mnkr.
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. Nämnden har haft underskott i
övriga delar av verksamheten. Nämnden har haft
extra kostnader under året med anledning av de
föroreningar som upptäckts i ett flertal museifastigheter men institutionerna har i stort följt sin
budget. En större positiv avvikelse beror på en
vakant chefstjänst på Malmö Konstmuseum. De
externa bidragen till verksamheterna har varit höga
under året och det är en tydlig utveckling under de
senaste åren att de externa bidragen/intäkterna
ökar i omfattning och blir en viktig inkomstkälla.

Förskolenämnd
Nämnden redovisar för året ett mindre överskott
om 3,8 mnkr. Nämndens kommunbidrag uppgår
till 2 895 mnkr. Överskottet motsvarar cirka 0,1 %
av kommunbidraget.
Överskott har uppkommit bland annat till följd av
att lokalkostnaderna under året varit lägre än
budgeterat. Detta har dels berott på oförutsedda
händelser som medfört att lokaler lämnats akut,
dels på att det pågår ett aktivt arbete med att
optimera resursanvändningen. Överskott har också
genererats inom centrala funktioner. De sammantagna överskotten har skapat möjlighet att under
året förstärka övriga delar av verksamheten,
framförallt med digitala verktyg och pedagogiskt
material.

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Fritidsnämnd

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden redovisar ett
underskott för 2019 på totalt 53 mnkr, vilket är i
nivå med den prognos nämnden lämnade i delårsrapporten under hösten. Underskottet förklaras
helt av uteblivna intäkter för det statsbidrag för
ökad bemanning i äldreomsorgen som inte
betalades ut under 2019. I samband med
Ekonomisk prognos 2019 beslutade kommunfullmäktige att tillfälligt under 2019 befria hälsa-, vårdoch omsorgsnämnden från ansvar för den del av
deras ekonomiska resultat som uppkommer till
följd av det uteblivna statsbidraget. Kostnaderna
som skulle finansierats med det uteblivna
statsbidraget återfinns framför allt inom
verksamheterna särskilt boende och hemtjänst.

Fritidsnämnden redovisar ett överskott om
6 mnkr, vilket är något lägre än det överskott som
prognostiserades i Delårsrapport 2019. Överskottet
för året kan härledas till ett antal olika verksamhetsområden. Fritidsgårdsavdelningen har liksom
under föregående år haft rekryteringssvårigheter
och därav också svårigheter att genomföra
planerade aktiviteter. Utöver det blev besöksantalet på Hylliebadet högre än förväntat, årets
bidragsutdelningar blev lägre än budgeterat och
kostnaderna för Toftanäs sporthall blev lägre än
beräknat eftersom sporthallen driftsattes först
under november.

Kompetensförsörjning är en fortsatt utmaning i
flera av nämndens verksamheter. Det handlar både
om svårighet att rekrytera sjuksköterskor till
särskilt boende och korttidsvård, vilket medför
ökade kostnader för inhyrning från bemanningsföretag, och svårigheter att få tag i vikarier vid
korttidsfrånvaro, vilket leder till ökade kostnader
för övertid och fyllnadstid. Lag (2017:612) om
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård reglerar kommunens och regionens
samverkan i samband med utskrivning. Lagen har
lett till att allt fler kommer hem från sjukhus med
mer omfattande vård- och omsorgsbehov, vilket

Nämnden har under året erhållit 163 mnkr i
externa bidrag, vilket endast är 1 mnkr mer än
föregående år. Förutom momskompensation från
Skatteverket och statsbidrag till kommuner med
maxtaxa har nämnden bland annat också erhållit
riktade statsbidrag för mindre barngrupper samt
bidrag från arbetsförmedlingen för lönebidrag och
nystartsjobb.
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påverkar både korttidsvården och hemtjänst i
ordinärt boende med ökad kostnad som följd.

I bokslutet för 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 2019 bokades därför de 108 mnkr som
intäkt. Detta innebär att det underliggande underskottet i nämndens verksamhet är 230 mnkr.

Funktionsstödsnämnd
Funktionsstödsnämnden redovisar ett överskott
om 2 mnkr, vilket är något högre än den nollprognos nämnden lämnade i Delårsrapport 2019.
Överskottet förklaras huvudsakligen av att
nämnden erhöll statligt bidrag för höjd
habiliteringsersättning, vilket nämnden sedan
tidigare planerat finansiera inom tilldelad
kommunbidragsram.

Underskottet i verksamheten förklaras delvis av att
den ersättning som kommunen får från
Migrationsverket för ensamkommande barn och
unga inte täcker kostnaderna, bland annat till följd
av ett mer omfattande behov av vård och stöd än
vad ersättningen förutsätter. Nämndens kostnader
för verksamheten uppgick under året till 142 mnkr,
vilket är knappt 50 mnkr mer än ersättningen som
uppgår till 93 mnkr. Anpassning till de nya
ersättningsnivåer som gäller sedan sommaren 2017
pågår.

Nämnden har även under 2019 haft svårigheter
med bemanningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten. För att klara patientsäkerheten har
verksamheten delvis varit beroende av inhyrd
personal från bemanningsföretag, vilket lett till
fortsatt högre kostnader i verksamheten än
budgeterat. Nämnden har också underskott
avseende utförande av personlig assistans enligt
SFB med beslut från Försäkringskassan, där
timersättningen från Försäkringskassan inte täcker
kommunens kostnader. Dessa och andra underskott inom nämndens verksamheter har dock
kunnat finansieras av andra överskott inom
nämndens kommunbidragsram.

En annan viktig förklaring till underskottet är ett
ökat antal placeringar av barn, ungdomar och
vuxna på institution och i familjehem. 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.

Arbetsmarknads- och socialnämnd
Arbetsmarknads- och socialnämnden har fyra
kommunbidragsramar från kommunfullmäktige:
nämnden, ekonomiskt bistånd, hemlöshet och
statsbidrag flyktingar. För tre av dessa –
ekonomiskt bistånd, hemlöshet och statsbidrag
flyktingar – har nämnden befriats från ansvar för
ekonomiskt resultat.

I samband med Ekonomisk prognos 2019 beslutade
kommunfullmäktige att tillfälligt under 2019 befria
arbetsmarknads- och socialnämnden från ansvar
för 40 mnkr av nämndens underskott. Befrielsen
gäller det underskott som beror på ökade
kostnader för barn- och ungdomsvård samt
reducerade statliga ersättningar för mottagande av
ensamkommande barn.

Nämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisar ett
underskott på totalt 122 mnkr, vilket är väsentligt
högre än det underskott om 50 mnkr som
nämnden prognostiserade i delårsrapporten. En
del av prognosavvikelsen förklaras av att de
åtgärder nämnden beslutat om för att uppnå en
budget i balans inte uppnått förväntad ekonomisk
effekt under året. Nämnden har påbörjat ett arbete
för att öka helhetssynen inom verksamheten och
förbättra prognossäkerheten. En omorganisation
under 2020 förväntas få positiva effekter genom
bland annat ett mer likvärdigt arbetssätt med
uppföljning och prognoser.

Ekonomiskt bistånd

Kommunbidragsramen för ekonomiskt bistånd
finansierar utbetalningarna av ekonomiskt bistånd.
För 2019 redovisas ett underskott på totalt
199 mnkr, vilket är 59 mnkr mer än prognosen i
Delårsrapport 2019. Arbetslösheten i Malmö och
regeringens beslut att förändra den arbetsmarknadspolitiska insatsen extratjänster ligger
bakom en del av budgetavvikelsen. Samtidigt har
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genomsnittligt utbetalt belopp per hushåll ökat till
följd av högre boendekostnader och höjd riksnorm, vilket ytterligare bidrar till budgetavvikelsen.

Verksamheterna har genomfört effektiviseringar
på flera områden. Merparten rör sig inom följande
fält:

Hemlöshet

•

Översyn av arbetssätt och processer
Flera nämnder har under året arbetat med att
se över och effektivisera arbetssätt, rutiner
och processer inom sina respektive
verksamheter. Översyn och processkartläggningar har exempelvis gjorts av
bygglovsprocessen, av stöd- och ledningsorganisationen på förskoleförvaltningen samt
av inköpsrutiner och organisering av
städuppdrag inom fritidsförvaltningen.
Exempel på genomförda effektiviseringar av
rutiner och arbetssätt finns inom hemtjänsten
där en ny handbok för planering och ett nytt
arbetssätt har tagits fram under året.
Arbetsmarknads- och socialnämnden har
genomfört flera effektiviseringar av
exempelvis vårdkedjor, arbetet med
rekrytering av jourhem och familjehem samt
av utredningsförfarandet vid ansökningar om
boende och uppföljning av biståndsbeslut.

•

Effektivare lokalnyttjande
Flera effektiviseringsåtgärder för att minska
nämndernas lokalkostnader har genomförts
under året, både inom befintligt lokalbestånd
och i planeringen för framtida lokaler. Såväl
fritidsnämnden som förskolenämnden har
gjort en genomlysning av befintliga avtal och
funnit möjligheter till att sänka nämndens
kostnader. Grundskolenämnden och
gymnasie- och vuxenutbildningen har arbetat
med effektivare användning av de egna
lokalerna, genom förtätning och
omfördelning av verksamhetslokaler. I syfte
att på sikt minska kostnader för lokaler har
funktionsstödsnämnden valt att etablera
utegrupper för daglig verksamhet, till en
betydligt lägre kostnad än vid bruk av
traditionella lokaler.

•

Personal och resursfördelning
Nämnderna har under året arbetat medvetet
med planering av de personella resurserna
utifrån ett effektiviseringsperspektiv. Flera
nämnder har arbetat med samnyttjande av
administrativa resurser mellan verksamheter.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har
tillsatt resursgrupper inom hemtjänsten och
särskilt boende för att reducera behovet av

Kommunbidragsramen för hemlöshet finansierar
kostnader för boende för hemlösa. För 2019
redovisas ett underskott på knappt 55 mnkr, vilket
är något större underskott än prognosen i
delårsrapporten. I kostnaderna ingår 30 mnkr för
en särskild satsning 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. Kostnaderna för hemlöshet har
minskat i förhållande till 2018 med 13 %.
Statsbidrag flyktingar

Statsbidrag flyktingar är en intäktsram där den
statliga schablonersättningen för flyktingmottagande redovisas. Dessa intäkter läggs till
kommunens totala intäkter för skatter och
generella statsbidrag och är på så sätt en del av
finansieringen av kommunfullmäktiges
kommunbidrag till nämnderna.
För 2019 redovisas ett budgetöverskott på
70 mnkr, vilket är ett något större överskott än
prognosen i delårsrapporten. 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.
Nämndernas effektiviseringsarbete
I den av kommunfullmäktige fastställda budgetramen för 2019 ålades nämnderna ett krav på
effektiviseringar under budgetåret. Nämndernas
budgetramar 2019 justerades med det procentuella
effektiviseringskrav som kommunfullmäktige
beslutat för respektive nämnd. När det gäller hälsa, vård- och omsorgsnämnden, arbetsmarknadsoch socialnämnden, funktionsstödsnämnden samt
överförmyndarnämnden skulle de resurser som
frigjordes genom effektiviseringar användas för
satsningar i verksamheten.
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timavlöning. Servicenämnden och tekniska
nämnden har påbörjat ett gemensamt arbete
under året för att hitta mer effektiva
arbetssätt kring gemensamma uppdrag.
Överförmyndarnämnden har omfördelat
personalens ansvarsområden för att kunna
prioritera rekryteringen av nya ställföreträdare, vilket i nästa steg kortar handläggningstider och frigör utrymme.
•

ansökningsförfaranden, digital signering,
närvaroregistrering, digital dokumentation
och planering samt e-tjänst för inkomstanmälan vid beräkning av barnomsorgsavgift.
Informativa hemsidor för översförmyndarverksamheten har också lanserats.
Effektiviseringskravet kom med uppmaningen att
effektiviseringarna skulle genomföras så att
Malmöbon drabbades i så liten utsträckning som
möjligt. Av de nämnder som i budget 2019 fick
reducerat kommunbidrag till följd av effektiviseringskravet är det endast grundskolenämnden
som visar underskott. Grundskolenämndens
underskott är dock hänförligt till uteblivna
statsbidrag.

Digitalisering
Inom i princip alla verksamhetsområden i
staden betraktas digitalisering som en möjliggörare i att effektivisera arbetet. Under året
har flera nämnder infört administrativa
system i syfte att både effektivisera det egna
arbetet och underlätta för medborgaren i
kontakten med kommunen. Det rör sig
exempelvis om system för tidrapportering,

FINANSIELL ANALYS FÖR KOMMUNENS BOLAG OCH KOMMUNALFÖRBUND
Här presenteras den finansiella analysen för kommunens bolag och kommunalförbund var för sig. För
respektive bolag eller förbund beskrivs den ekonomiska utvecklingen under året samt eventuella avvikelser
från den ekonomiska planeringen.
Tabellen nedan visar rörelsens intäkter, resultat efter finansiella poster, balansomslutning, eget kapital och
soliditet för vart och ett av bolagen och kommunalförbunden som ingår i de samman-ställda räkenskaperna.
Dessutom ingår Boplats Syd AB och Minc i Sverige AB. Dessa bolag ingår inte i de sammanställda
räkenskaperna men är helägda av Malmö stad.
ÖVERSIKT BOLAG OCH KOMMUNALFÖRBUND*
Belopp i mnkr

Resultat efter
finansiella poster
2019 2018 2017 2019 2018 2017

Rörelsens intäkter

Helägda bolag inom koncernen Malmö Stadshus AB
MKB-koncernen
2 339 2 206 2 115
Malmö Kommuns Parkering AB
355 336 317
Malmö Live Konserthus AB
66
67
65
Malmö Leasing AB
103
93
98
Malmö Stadsteater AB
27
31
28
Parkeringsövervakning i Malmö AB
44
41
38
Boplats Syd AB
24
21
19
Minc i Sverige AB
14
21
19

Ägarandel
2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017
2019

Balansomslutning
2019

2018

Eget kapital

326
40
-122
5
-63
1
-1
-6

368
39
-117
3
-60
1
0
-2

926
915
315

89
71
17

86
39
47

57
71
35

1 229
2 080
2 817

1 185
2 159
2 661

1 141
2 232
2 819

248
866
450

198
812
450

1 208 1 097 1 063
333 324 308

-17
6

2
1

6
0

5 349
191

4 506
179

4 006
170

e.t.
22

e.t.
16

Soliditet%

335 15 765 13 966 12 971 5 053 4 895 4 650
38
858
871
806 167 151 139
-119
196
200
211
25
25
25
7
252
213
232
9
9
9
-61
94
95
91
16
17
16
0
12
11
10
3
3
2
0
18
17
14
1
1
1
0
14
6
9
2
1
2

32%
20%
13%
14%
20%
32%
8%
13%

35%
17%
13%
16%
20%
29%
6%
11%

36%
17%
12%
14%
18%
23%
4%
29%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

151
786
444

20%
42%
25%

17%
38%
26%

13% 27,5%
35% 45,98%
23% 33,53%

e.t.
15

e.t.
12%

e.t.
9%

e.t. 66,93%
9% 62,18%

Delägda bolag
CMP, Copenhagen Malmö Port AB
SYSAV-koncernen
Sydvatten AB

1 006
1 012
327

984
956
326

Kommunalförbund
VA Syd **
Räddningstjänsten Syd

*Siffrorna i tabellen avser 100 % av bolagens och kommunalförbundens resultat och ställning och är inte justerade utifrån Malmö stads ägarandel.
** I VA SYD:s årsredovisning för 2019 redovisas avfallsverksamhetens resultat om -16,8 mnkr som en intäkt, vilket skiljer sig från redovisningen i de
sammanställda räkenskaperna. Redovisning av avfallsverksamhetens resultat som en intäkt är i enlighet med god redovisningssed i VA- och avfallsbranschen
därav förändringen från och med i år. I tabellen ovan redovisas rörelsens intäkter och resultat efter finansiella poster i enlighet med VA SYD:s rapportering till
stadens sammanställda räkenskaper.
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Intäkts- och resultatutvecklingen är sammantaget
god för kommunens bolag. Resultatutvecklingen
ser dock något sämre ut för kommunalförbunden.
Räddningstjänsten Syd redovisar visserligen ett
positivt resultat efter finansiella poster men en stor
del av detta uppkommer till följd av förändrade
redovisningsregler. Större positiva resultat efter
finansiella poster redovisas av MKB, Malmö
kommuns parkeringsaktiebolag, CMP och SYSAV.
Kommentarer per bolag och kommunalförbund
följer under respektive rubrik nedan.

värdeöverföringsbegränsningarna i lagen om
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.
Boplats Syd AB
Rörelsens intäkter består av inbetalda avgifter från
hyresgäster i kön och uppgick år 2019 till totalt 24
mnkr. Intäkterna blev något högre än budgeterat,
framförallt till följd av ett ökat antal betalande
kunder. Kostnaderna blev 1,5 mnkr högre än
budgeterat, framförallt på grund av högre
pensionskostnader. I samband med att
kostnaderna för ökade pensionspremier blev
kända införde bolaget under hösten inköpsstopp
samt omförhandlade flera avtal för att sänka
kostnaderna. Årets resultat efter finansiella poster
uppgick till -0,5 mnkr. Bolaget har under 2019
erhållit ett villkorat aktieägartillskott om 1 mnkr
från moderbolaget Malmö Stadshus AB för att
stärka det egna kapitalet och balansräkningen.

Koncernen MKB Fastighets AB
Rörelsens intäkter uppgick 2019 till 2 339 mnkr,
vilket var 26 mnkr bättre än budgeterat. Orsaken
till resultatförbättringen var framför allt årets
hyresjusteringar, ökade hyresintäkter för fiberkabel
samt erhållna försäkringsersättningar. Rörelsens
kostnader uppgick till 1 918 mnkr, vilket var
8 mnkr lägre än budgeterat. Huvudförklaringen till
kostnadsutvecklingen var återföring av tidigare
nedskrivningar kopplat till värderingen av
företagets fastighetsportfölj, vilket medfört
återföring av tidigare nedskrivning. Marknadsvärdet för fastighetsbeståndet beräknades vid
utgången av 2019 till 39 miljarder kronor. Årets
värdering innebär en ökning av marknadsvärdet
med 10,7 % jämfört med 2018.

Malmö Leasing AB
Rörelsens intäkter uppgick för 2019 till 103 mnkr.
Intäkterna blev 2,9 mnkr högre än budgeterat till
följd av högre intäkter från fordonsförvaltningen.
Kostnaderna blev något högre än budgeterat.
Årets resultat efter finansiella poster uppgick till
5 mnkr. Det positiva resultatet har bland annat
medfört att bolaget för 2019 lämnat 3,5 mnkr i
koncernbidrag till moderbolaget Malmö
Stadshus AB.

MKB:s resultat efter finansiella poster uppgick för
2019 till 326 mnkr. Det positiva resultatet har
bland annat medfört att moderbolaget MKB
Fastighets AB kunnat lämna 137 mnkr i koncernbidrag till Malmö Stadshus AB. Dessutom har
MKB Net AB lämnat 30 mnkr i koncernbidrag till
Malmö Stadshus AB. Med anledning av värdeöverföringsbegränsningarna i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag har MKB
Fastighets AB under 2019 erhållit ett villkorat
aktieägartillskott om knappt 108 mnkr från Malmö
Stadshus AB.

Bolaget har under år 2019 investerat i 249 nya
fordon. Summan av årets investeringar uppgår till
92,8 mnkr.
Malmö Live Konserthus AB
Rörelsens intäkter uppgick för året till 66 mnkr,
vilket var högre än budgeterat. Förbättringen i
förhållande till budget beror bland annat på bättre
biljettförsäljning än förväntat. Uthyrningsintäkter
och intäkter för konsertarrangemang blev dock
lägre än budgeterat, vilket bland annat beror på
konjunkturnedgång, ökad konkurrens och inställda
konserter. Kostnaderna blev lägre än budgeterat,
bland annat till följd av inställda arrangemang och
lägre personalkostnader än förväntat.

Resultatet för 2019 är något lägre än det resultat
MKB-koncernen redovisade 2018. Till följd av
2018 års resultat på 368 mnkr har bolaget under
2019 lämnat aktieutdelning till Malmö Stadshus
AB på knappt 134 mnkr. Det har i sin tur inneburit att Malmö Stadshus AB under året delat ut
130 mnkr till Malmö stad. Utdelningen från MKB
motiveras av kommunens kostnader för strukturell
hemlöshet och är därmed undantagen från

Resultatet efter finansiella poster uppgick 2019 till
-122 mnkr. Bolaget erhöll dock ett koncernbidrag
från Malmö Stadshus AB om knappt 121 mnkr
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vilket medförde att det redovisade resultatet efter
skatt uppgick till -0,4 mnkr.

Resultat efter finansiella poster uppgick till
40 mnkr. Bolaget har lämnat 20 mnkr i
koncernbidrag till moderbolaget Malmö
Stadshus AB.

Malmö Stadsteater AB
Rörelsens intäkter uppgick år 2019 till 27 mnkr.
Bolagets biljettintäkter blev något lägre än
förväntat. Samtidigt blev personalkostnaderna
något lägre än budgeterat. Kostnaderna är dock
väsentligt större än intäkterna och resultatet efter
finansiella poster uppgick därför till -63 mnkr.
Bolaget erhöll ett koncernbidrag från Malmö
Stadshus AB om drygt 63 mnkr vilket medförde
att resultatet efter skatt uppgick till -0,2 mnkr.

Parkeringsövervakning i Malmö AB
Rörelsens intäkter uppgick år 2019 till 44 mnkr.
Resultat efter finansiella poster uppgick till
0,9 mnkr. Intäkterna år 2019 avviker negativt med
cirka 1,7 mnkr mot budget med anledning av att
bolaget hade budgeterat ett högre pris för övervakningstimmarna än vad man sedan fick.
Kostnaderna avviker positivt med cirka 2 mnkr
mot budget med anledning av att bolaget
budgeterat för nyanställd personal på helåret.
Dessa blev dock inte anställda förrän i maj.

Kommunfullmäktige beslutade i november 2019
att bevilja Malmö Stadsteater AB:s anhållan om
bidragshöjning om 6,6 mnkr avseende hyreshöjning från och med 2022 med anledning av
ombyggnad av Hipp.

Copenhagen Malmö Port AB
Rörelsens intäkter uppgick år 2019 till 1 006 mnkr.
Resultat efter finansiella poster uppgick till
89 mnkr. Inom affärsområde Kryssning och färjor
ökade omsättningen med 27,1 mnkr eller 11 %
mot föregående år. Affärsområde Bilar, Container
och styckgods ökade med 5,9 mnkr eller 2 % och
Torr- och våtbulk ökade med 8,2 mnkr eller 3 %
jämfört med föregående år. Norra Hamnen
minskade omsättningen mot föregående år med
5 %. Förklaringen till omsättningsökningarna är
enligt bolaget den relativt goda konjunkturen men
också att verksamheten haft framgångar med att
tillvarata de affärsmöjligheter som finns.

Minc i Sverige AB
Rörelsens intäkter uppgick år 2019 till 14 mnkr.
Resultat efter finansiella poster uppgick till
-6 mnkr. Rörelsens intäkter och resultat efter
finansiella poster år 2019 är lägre än 2018.
Intäktsminskningen 2019 beror på att Minc
tidigare år har erhållit driftsbidrag från Malmö
stad. Kommunfullmäktige beslutade i Malmö stads
budget för 2019 att Minc från och med 2019
istället för driftsbidrag direkt från kommunen ska
få koncernbidrag från moderbolaget Malmö
Stadshus AB. Bolaget fick därför 2019 drygt
6 mnkr i koncernbidrag, vilket medför att bolagets
resultat efter skatt uppgick till 0,2 mnkr. Bolaget
har dessutom erhållit ett villkorat aktieägartillskott
om 1 mnkr från moderbolaget Malmö Stadshus
AB för att stärka det egna kapitalet och
balansräkningen.

SYSAV-koncernen
Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV, ägs av 14
sydskånska kommuner. Malmö stads ägarandel
uppgår till cirka 46 %. SYSAV har två helägda
dotterbolag, SYSAV Industri AB och SYSAV
Utveckling AB. Moderbolaget hanterar hushållsavfall från de 14 ägarkommunerna. Dotterbolaget
SYSAV Industri AB hanterar brännbart hushållsavfall från kommuner och områden utanför
SYSAV-regionen samt från företag och verksamheter. Insamling och transport av avfallet till
anläggningar sköts av delägarkommunerna och
entreprenörer. Dotterbolaget SYSAV Utveckling AB arbetar med forskning och utveckling.

Malmö kommuns parkeringsaktiebolag
Rörelsens intäkter uppgick år 2019 till 355 mnkr,
vilket är mer än 2018. Ökningen av bolagets
intäkter jämfört med föregående år förklaras
främst av kraftigt ökade intäkter från korttidsparkering, hög beläggning i egna parkeringsanläggningar samt ökat antal arrendeavtal.
Rörelsens kostnader ökade jämfört med föregående år, bland annat till följd av ökade arrendekostnader och ökade personalkostnader till följd av
en kraftig värdeökning av pensionsskulden.

Rörelsens intäkter uppgick för året till 1 012 mnkr,
vilket är högre än föregående år. De ökade
intäkterna beror bland annat på ökade intäkter för
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industriavfall, fjärrvärme och energi. Kostnaderna
ökade jämfört med 2018 bland annat till följd av
ökade kostnader för utsläppsrätter och extern
behandling av farligt avfall, gips och slam.
Resultatet efter finansiella poster uppgick 2019 till
71 mnkr.

Avseende avfall redovisar VA SYD ett underskott
på 16,8 mnkr för året, vilket kan jämföras med ett
budgeterat underskott på 6,1 mnkr. Den negativa
avvikelsen förklaras bland annat av ökade
kostnader för utbyte av kärl, fler tömningar än
beräknat samt högre priser på matavfallspåsar.

Sydvatten AB

Räddningstjänsten Syd

Rörelsens intäkter uppgick år 2019 till 327 mnkr,
vilket är i nivå med föregående år. Resultat efter
finansiella poster uppgick till 17 mnkr, vilket är
30 mnkr lägre än 2018. Resultatet 2018 var dock
delvis en effekt av en återföring av tidigare
avsättning för en tvist med bolaget Statkraft.

Rörelsens intäkter uppgick år 2019 till 333 mnkr.
Resultat efter finansiella poster uppgick till 6 mnkr,
vilket är bättre än budgeterat. I redovisat resultat
ingår värdejusteringar av förbundets kortfristiga
placeringar med 4,6 mnkr med anledning av nya
redovisningsregler. Resultatet förklaras också av
högre intäkter än budgeterat, bland annat för
insatser i Hästveda och bistånd till Huvudstadens
Beredskap i Köpenhamn. Dessutom har bolaget
fått driftsbidrag från Malmö stad inom satsningen
Trygg Malmö. Kostnaderna blev samtidigt lägre än
budgeterat bland annat med anledning av senarelagda leveranser av fordon. Ombyggnaden av
Jägersro station blev också försenad, vilket
medfört lägre driftskostnader än budgeterat.

I maj 2019 driftsattes råvattenledningen Äktaboden–Ringsjöholm som varit Sydvattens största
projekt de senast åren. Investeringen uppgår till
totalt 490 mnkr och ledningen innebär en
förbättrad redundans och ett långsiktig säkrare
dricksvattensystem, samt lägre elförbrukning. Tack
var den nya råvattenledningen har bolagets elkostnad år 2019 minskat med totalt 4 mnkr
jämfört med år 2018.

BEDÖMNING AV GOD EKONOMISK
HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING
Enligt lagen om kommunal bokföring och
redovisning (LKBR) som trädde i kraft den 1
januari 2019 ska förvaltningsberättelsen innehålla
en utvärdering av om målen och riktlinjerna för en
god ekonomisk hushållning har uppnåtts och
följts. Då kommunen ingår i en kommunal
koncern, ska förvaltningsberättelsen innehålla
upplysningar om koncernen. Motsvarande krav på
utvärdering som gäller för kommunen gäller för
kommunalförbunden.

VA SYD
För kommunalförbundet VA SYD som helhet
uppgick rörelsens intäkter 2019 till 1 208 mnkr och
resultatet efter finansiella poster till -17 mnkr.
Årets resultat uppgick till 0 kr. I sin rapportering
presenterar VA SYD sin ekonomiska redovisning
per medlemskommun. Siffrorna nedan avser
Malmös del i denna rapportering.
För VA Malmö redovisas ett underskott för året
på 16 mnkr vilket är dubbelt så stort som
budgeterat. Det ökade underskottet beror framför
allt på högre kostnader än förväntat för bland
annat elektricitet och kemikalier för vattenrening.
Elpriset har varit betydligt högre under året än vid
budgettillfället. De ökade kemikaliekostnaderna
förklaras av en ökad förbrukning på grund av
återkommande driftproblem tillsammans med
kraftigt ökade kemikaliepriser. Samtidigt har
intäkterna blivit högre än budgeterat. Förklaringen
är att Malmö genomfört en höjning av
brukningsavgifterna med 4,5 % inför 2019
samtidigt som antalet lägenheter i kommunen har
blivit fler.

Bedömningen för Malmö stad utgår från resultatet
och investeringsnivåerna samt uppfyllelsen av det
finansiella målet och kommunfullmäktiges mål. I
bedömningen av kommunfullmäktiges mål ingår
även de helägda bolagen. Bedömningen av god
ekonomisk hushållning för bolagen görs separat.
Uppföljning av kommunfullmäktigemålen visar på
en fortsatt förflyttning i riktning mot
måluppfyllelse.
Som framgår av tabellen på sidan 59 (det
finansiella målet) har kommunens ekonomiska
resultat sedan 2015 årligen uppgått till mer än 3 %
70

fullmäktige beslutade under våren att och hälsa-,
vård- och omsorgsnämnden, grundskolenämnden
samt arbetsmarknads- och socialnämnden befrias
från resultatansvar mot-svarande totalt 129 mnkr.
Detta till följd av uteblivna riktade statsbidrag till
hälsa-, vård- och omsorgsnämnden, grundskolenämnden samt ökade kostnader för barn- och
ungdomsvård samt reducerade statliga ersättningar
för mottagande av ensamkommande barn för
arbetsmarknads- och socialnämnden.

av skatter och generella bidrag och utfallet för
2019 ligger på 4,4 %. Resultatnivåerna har medfört
bland annat att avsättningar har kunnat göras till
resultatutjämningsreserven som efter bokslutet
2019 uppgår till knappt 3,8 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.

Det kan konstateras att Malmö stad går in i 2020
med en relativt stark ekonomisk ställning. För åren
framöver kvarstår bilden från tidigare bedömningar av den långsiktiga finansiella utvecklingen.
Det ekonomiska utrymmet i kronor kommer även
fortsättningsvis att öka i takt med att befolkningen
växer. Utmaningen är att utrymmet inte ökar i
samma takt som befolkningens behov. Det beror
framför allt på att andelen i befolkningen i arbetsför ålder minskar och att andelen barn och
ungdomar samt den äldre befolkningen ökar.

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.
När det gäller intäkts- och resultatutvecklingen för
kommunens bolag kan konstateras att utvecklingen överlag är god. Bolagens soliditet, som visar
hur stor andel av bolagets tillgångar som är
finansierade med eget kapital, är stabil över åren.
Den ekonomiska hushållningen för kommunens
bolag bedöms därmed som god.

En ren framskrivning av skatteintäkter och
kostnader utifrån befolkningsutvecklingen innebär
alltså ett behov av effektiviseringar framöver eller
krav på ökade intäkter. Dessutom finns en risk att
kostnaderna inom vissa områden kommer att öka
mer än vad som kan beräknas utifrån demografiska förändringar. Det kan bero på ökade
ambitionsnivåer inom olika områden eller att
kravet på välfärdstjänster ökar i samhället.

Bedömning av god ekonomisk hushållning för
kommunalförbunden VA Syd och Räddningstjänsten Syd görs av respektive förbund i
förbundets årsredovisning.
FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Enligt SKR:s bedömning når konjunkturen i
Sverige i slutet av 2020 vad som kan benämnas
som ”mild lågkonjunktur”. Sammantaget ser
konjunkturutsikterna för världsekonomin bräckliga
ut. Den beräknade svenska utvecklingen bygger på
bedömningen att någon tydlig acceleration för
global tillväxt inte kommer att ske under 2020. 20

Det är dock inte bara det ekonomiska utrymmet
som kommer att utgöra en begränsning på längre
sikt. En annan stor utmaning är kompetensförsörjningen. Redan nu framgår av nämndernas och
bolagens årsanalyser att bristen på utbildad
”Den konjunkturförsvagning vi nu befinner oss i
väntas medföra att arbetade timmar minskar i år och
endast ökar svagt nästa år. Samtidigt räknar vi med att
skillnaden i ökningstakt mellan timlöner och priser
kommunsektorns kostnader krymper väsentligt.
Därmed faller skatteunderlagstillväxten 2020–2021
realt sett till den lägsta ökningstakten på tio år”

För femte året i rad redovisar Malmö stad ett
större överskott i bokslutet. På samma sätt som
föregående år är intäkter från fastighetsförsäljningar och realisationsvinster en viktig förklaring
till att resultatet blivit högre än budgeterat. För
2019 redovisar också nämnderna sammantaget ett
underskott gentemot budget 144 mnkr. Kommun-

SKR, MakroNytt 1/2020

20 Sveriges Kommuner och Regioner,
Budgetförutsättningar för åren 2020–2023, Cirkulär 20:8,
februari 2020
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arbetskraft inverkar negativt på möjligheterna att
nå målen inom olika områden.

Såväl nämnder som bolag och kommunalförbund
planerar för stora investeringsvolymer under
kommande år. Malmö stad växer vilket ger upphov
till ett ökat investeringsbehov i bland annat lokaler
för samhällsservice, infrastruktur och exploatering.
Investeringarna i bolag och kommunalförbund
avser framför allt VA-anläggningar och bostäder.
De ökade investeringarna kommer att innebära ett
ökat finansieringsbehov främst i form av ökad
upplåning.

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 och
bolagens årsanalyser att arbete i den riktningen
redan pågår i många av stadens verksamheter.
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Finansiella rapporter
RESULTATRÄKNING

Belopp i miljoner kronor
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Not
2
3
4

Kommunkoncernen
2019
2018
9 293
9 019
-26 351
-25 194
-1 786
-1 689
-18 844
-17 864

Malmö stad
2019
2018
5 295
5 236
-23 311
-22 328
-1 147
-1 076
-19 163
-18 168

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat

5
6

14 006
5 921
1 083

13 429
5 629
1 194

14 006
5 921
764

13 429
5 629
890

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

7
8

19
-169
933

24
-172
1 046

269
-150
883

130
-99
921

Extraordinära poster
ÅRETS RESULTAT

0

0

0

0

933

1 046

883

921

Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 25

BALANSRÄKNING

Belopp i miljoner kronor
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
- Mark, byggnader o tekniska anläggningar
- Maskiner o inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Bidrag till infrastruktur
Bidrag till infrastruktur
Summa bidrag till infrastruktur
Omsättningstillgångar
Förråd mm
Fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Not

Kommunkoncernen
Malmö stad
2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

9

57
44 305
41 017
3 288
1 214
45 576

37
41 225
38 200
3 025
893
42 155

4
23 409
22 147
1 262
12 797
36 210

4
22 335
21 181
1 154
10 856
33 195

13

80
80

84
84

80
80

84
84

14
15
16

82
2 097
71
1 270
3 520

78
1 600
57
990
2 725

71
3 646
0
1 049
4 766

67
1 997
0
758
2 822

49 176

44 964

41 056

36 101

10
11
12

SUMMA TILLGÅNGAR
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Belopp i miljoner kronor
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
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

Not

Kommunkoncernen
Malmö stad
2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

17

933
3 789
17 534
22 256

1 046
3 227
16 931
21 204

883
3 789
12 706
17 378

921
3 227
12 347
16 495

18

2 309

2 123

2 162

1 981

19

877
3 186

920
3 043

242
2 404

265
2 246

20
21

17 334
6 400
23 734

14 818
5 899
20 717

15 469
5 805
21 274

12 946
4 414
17 360

49 176

44 964

41 056

36 101

22

635

656

1 396

1 396

23

5 037

5 274

5 037

5 274

24

275

249

272

246

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Panter och därmed jämförliga säkerheter
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland
skulder eller avsättningar
Övriga ansvarsförbindelser

Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 25

KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i miljoner kronor

Not

Kommunkoncernen
2019
2018

LÖPANDE VERKSAMHET
Årets resultat
Jusering för av- och nedskrivningar
4
Justering för upplösning av investeringsbidrag
Justering för upplösning av bidrag till infrastruktur 13
Justering för realisationsvinster
10, 11
Justering för exploateringsvinster
14
Justering för pensionsavsättning
18
Justering för andra avsättningar
19
Justering för bokslutsdisp. och latent skatt
Justering för övriga ej likviditetspåverkande
poster
Netto från löpande verksamhet
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Malmö stad
2019
2018

933
1 786
-51
4
-134
-502
186
-9
7

1 046
1 689
-45
4
-63
-422
124
-47
-46

883
1 147
-50
4
-122
-502
181
19
0

921
1 076
-43
4
-56
-482
119
-39
0

-126

114

0

7

2 094

2 354

1 560

1 507

Belopp i miljoner kronor

Not

Kommunkoncernen
2019
2018

INVESTERINGSVERKSAMHET
Investering i immateriella anläggningstillgångar
9
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar
Influtna investeringsbidrag under året
Investering i materiella anläggningstillgångar
10, 11
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
10, 11
Investering i finansiella anläggningstillgångar
12
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Netto från investeringsverksamhet

Malmö stad
2019
2018

-28
0
393
-4 753
173
-211
0
-4 426

-12
0
341
-4 655
87
-9
0
-4 248

-1
0
358
-2 291
139
0
0
-1 795

-2
0
263
-2 567
75
0
0
-2 231

2 271
-122
-206
-53
0
1 890

307
-78
-119
22
2
134

2 235
0
-2 204
263
0
294

222
0
-1 427
285
0
-920

BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur

-42

0

-42

0

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur

-42

0

-42

0

-5
0
537
-238
470
764

-7
0
477
1 239
-10
1 699

-4
0
537
-1 650
1 391
274

-5
0
538
1 081
30
1 644

280

-61

291

0

990
1 270

1 051
990

758
1 049

758
758

-13 353

-12 807

-1 512

-2 080

1 034

-233

3 366

794

280
-3 335

-61
-266

291
-3 846

0
-226

-15 374

-13 367

-1 701

-1 512

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

20
20
12
12

14
14
14
15
21

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
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Not 1 – Redovisningsprinciper

inkomster fortsatt redovisas som långfristig skuld
för att sedan intäktsföras på ett sätt som åter
speglar investeringens nyttjande och förbrukning.

Malmö stad

Jämförelsestörande poster

NOTER

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa
förekommer i not till respektive post i resultaträkningen och/eller i kassaflödesanalysen.

Lagstiftning och normgivning

Från och med januari 2019 ska lag (2018:597) om
kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
tillämpas av samtliga kommuner, regioner och
kommunalförbund. Kommunens redovisning
följer den nya lagen och uppdaterade
rekommendationer från Rådet för kommunal
redovisning (RKR) om inget annat anges.

Som jämförelsestörande betraktas post som är
sällan förekommande och som uppgår till
väsentligt belopp.
Redovisningsmodell

I redovisningsmodellen ingår:

Därutöver följs det regelverk och den normgivning
som gäller för övriga sektorer i samhället och som
innefattas i begreppet god redovisningssed. Detta
innebär bland annat att:
•

Intäkter redovisas i den omfattning det är
sannolikt att de ekonomiska tillgångarna
kommer att tillgodogöras kommunen och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

•

Resultaträkning som visar periodens intäkter
och kostnader samt förändring av eget
kapital.

•

Balansräkning som visar den ekonomiska
ställningen på bokslutsdagen.

•

Kassaflödesanalys som visar hur
verksamheten har finansierats.

•

Fordringar har upptagits till de belopp
varmed de beräknas inflyta.

•

Driftredovisning som, per ansvarsområde,
redovisar utfall mot budget.

•

Tillgångar och skulder har upptagits till
anskaffningsvärde där inget annat anges.

•

•

Periodiseringar av inkomster och utgifter har
skett enligt god redovisningssed.

Investeringsredovisning som, per
ansvarsområde, redovisar årets
investeringsutgift i jämförelse mot beslutad
investeringsbudget. För större
investeringsprojekt som pågår under flera år
redovisas beslutad totalutgift, beräknad
totalutgift samt utfall till och med 2019.

I enlighet med RKR R4 Materiella anläggningstillgångar har Malmö stad från och med 2019 sänkt
beloppsgränsen för klassificering av anläggningstillgångar från ett basbelopp till ett halvt basbelopp
exklusive mervärdesskatt.

Verksamhetens intäkter och kostnader

Intäkter och kostnader periodiseras till det år då
vara levereras, tjänst utförs eller händelse inträffar.

Övergången till den nya redovisningslagen har inte
föranlett något behov av omräkning av ingående
balanser för 2019.

Löner och ersättningar till personal periodiseras.
Arbetad övertid och ej uttagen kompensation för
jour och beredskap skuldbokförs. Intjänad ej
uttagen semester skuldbokförs, liksom intjänad
ferielön respektive uppehållslön för lärare och
övriga uppehållsanställda. Semesterlöneskulden
beräknas individuellt för samtliga personalkategorier. Sociala avgifter beräknas utifrån
kommande års nivå.

Kommunen har i övrigt inte ändrat några
redovisningsprinciper eller beräkningsmetoder
jämfört med årsredovisningen 2018.
När det gäller intäktsredovisning har Malmö stad
ännu inte anpassat redovisningen fullt ut enligt
RKR R2 Intäkter. Malmö stad har under 2019
fortsatt att tillämpa tidigare normeringen gällande
redovisning av investeringsbidrag och
gatukostnadsersättning. Detta innebär att dessa

Leasingavtal

Alla leasingavtal som är ingångna 2011 och tidigare
klassificeras som operationella.
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För leasingavtal ingångna efter 2011 tillämpas
regelverket enligt RKR R7 Leasing.

Räntor

Avtal avseende fordonshyra tecknade med Malmö
Leasing AB uppfyller inte kraven på finansiell
leasing. Huvudregeln är att dessa avtal betraktas
som rena hyresavtal eller som operationell leasing.

Pågående investerings- och exploateringsprojekt
med en löptid överstigande sex månader påförs
lånekostnader med stöd av 7 kapitlet 2 § tredje
stycket i LKBR. Räntan för aktiverade
lånekostnader beräknas utifrån kommunkoncernens upplåningskostnader. Medelräntesatsen uppgick under 2019 till 0,82 % (0,59
%). Totalt under året har räntor på 17 mnkr (10
mnkr) aktiverats.

Värderings- och omräkningsprinciper

Extraordinära poster

Malmö stad har inga avtal som uppfyller
kriterierna för finansiella leasingavtal.

Inga intäkter eller kostnader har redovisats som
extraordinära under 2019 eller 2018.

För poster i balansräkningen som avser tillgångar,
avsättningar och skulder i utländsk valuta har dessa
omräknats till svenska kronor enligt balansdagens
kurs om kursdifferensen är väsentlig.

Anläggningstillgångar

För materiella anläggningstillgångar sker
avskrivning för den beräknade nyttjandeperioden
med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i
form av mark, konst och pågående arbeten görs
inga avskrivningar.

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller
innehav med en nyttjandeperiod som överstiger tre
år samt ett anskaffningsvärde exklusive mervärdesskatt som uppgår till minst ett halvt basbelopp
klassificeras som anläggningstillgång. Detta gäller
för materiella- och immateriella anläggningstillgångar samt för finansiella leasingavtal i den
mån de skulle förekomma.

Avskrivning beräknas och bokförs från och med
månaden efter anskaffning eller att tillgången tagits
i bruk.

Anläggningstillgångarna tas i balansräkningen upp
till anskaffningsvärde med avdrag för gjorda
avskrivningar.

Avskrivningstider

Investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar
tas upp som förutbetald intäkt och redovisas bland
långfristiga skulder. Intäkten periodiseras över
anläggningstillgångens nyttjandeperiod för att
matcha avskrivningarna.

Avskrivningsmetod

Komponentavskrivning tillämpas för byggnader
och tekniska anläggningstillgångar med
avskrivningstider enligt nedan:
Anläggningstillgång

Antal
komponenter

Avskrivningstid

Byggnader

9

15, 20, 30, 40, 75 och
100 år

Publika fastigheter
(gator, vägar och
parker)

2 till 3

Hamnanläggningar

2 till 3

5, 10, 20, 30, 40 och
75 år

Maskiner och
inventarier

Tillämpas ej

3, 5, eller 10 år

Bidrag till statlig infrastruktur

Enligt LKBR kan bidrag till statlig infrastruktur,
under förutsättning att de faller inom ramen för
lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter, antingen redovisas som en kostnad i
resultaträkningen i samband med att beslut fattas
eller redovisas i balansräkningen under posten
Bidrag till statlig infrastruktur. Kommunen avgör
vid beslutstillfället på vilket sätt bidraget ska
redovisas. Om bidraget redovisas i balansräkningen får det lösas upp under högst 25 år.
Kommunfullmäktige har 2011, 2017 och 2018
beslutat om bidrag till statlig infrastruktur
avseende Malmöringen på sammanlagt 108 mnkr.
Beslutade bidrag till statlig infrastruktur ska lösas
upp på 25 år från respektive beslutsdatum. För
mer information se not 13. Kommunfullmäktige
har även 2019 beslutat om bidrag till statlig

5, 8, 10, 15, 20, 30,
40, 60, 75 och 120 år

Skatteintäkter

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter
baseras på SKR:s decemberprognos i enlighet med
RKR R2 Intäkter.
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infrastruktur avseende Malmö stads delfinansiering
av Lommabanans utbyggnad i enlighet med
överenskommelse i Sverigeförhandlingen. Bidraget
uppgår till 17 mnkr och har i sin helhet redovisats
som kostnad 2019. I de fall det föreligger indexuppräkning av bidrag till statlig infrastruktur
redovisas detta som en övrig finansiell kostnad.

utbetalningar. När det bedöms som troligt att
utbetalning kommer att ske, redovisas posterna
istället som avsättning.
Övriga avsättningar

Avsättningar kan endast göras för legala
förpliktelser. Med avsättningar avses en skuld som
är oviss vad gäller förfallotidpunkt eller belopp.

Omsättningstillgångar

Skulder

Omsättningstillgångarna tas upp till anskaffningsvärdet, eller det verkliga värdet om detta är lägre.

Finansiella skulder delas in i kortfristiga respektive
långfristiga skulder. Enligt RKR R7 Finansiella
tillgångar och finansiella skulder, ska en skuld
klassificeras som kortfristig när den förfaller till
betalning inom tolv månader räknat från balansdagen eller förväntas bli betald inom det normala
förloppet av kommunens verksamhetscykel. Alla
övriga skulder ska klassificeras som långfristiga.

Fakturafordringar anses som osäkra om de ej
betalats inom 60 dagar efter förfallodatum. När ett
kravärende överlämnas till efterbevakning eller
avslutas skrivs fordringarna ned i redovisningen.
Pensionsåtaganden

Pensionsåtaganden ska enligt den kommunala
redovisningslagen redovisas enligt den så kallade
blandmodellen. Detta innebär att:
•

Pensionsförmåner som intjänats före år 1998
redovisas som ansvarsförbindelse.

•

Garanti- och visstidspensioner samt
pensionsförmåner intjänade från och med år
1998 redovisas i balansräkningen som
avsättning för pensioner och liknande
förpliktelser.

•

Den del av Malmö stads långfristiga lån som
förfaller till betalning under nästkommande år
beräknas refinansieras i sin helhet och omfattas till
mer än 100 % av avtalade kreditlöften. Denna del
av lånen klassificeras därför som fortsatt långfristig
i redovisningen. Räntebindningstid och förfallostruktur avseende långfristig upplåning framgår av
Not 20 – Långfristiga skulder på sidan 87.
All upp- och utlåning till stadens bolag sker genom
Internbanken på stadskontorets ekonomiavdelning. Samtliga bolag erbjuds upplåning och
placering till marknadsmässiga villkor. Inga kapitaltillskott, amorteringsfria lån eller förlustbidrag har
lämnats till dessa bolag.

Större delen av pensionsförmåner intjänade
från och med år 2000 får personalen placera
individuellt. Beloppet redovisas som
kortfristig skuld tills utbetalning sker. När det
gäller förmedling enligt KAP-KL sker
utbetalning en gång per år vilket inträffar i
slutet av mars året efter intjänandet. För
AKAP-KL sker utbetalning kvartalsvis där
kvartal 1 och 2 är betalda under 2019 medan
kvartal 3 och 4 faktureras i mars respektive
juni kommande år.

Säkringsredovisning

Finansverksamheten inom kommunkoncernen
grundar sig på kommunfullmäktiges finansiella
föreskrifter samt kommunstyrelsens Finanspolicy.
Staden utnyttjar finansiella derivatinstrument i
syfte att säkra positioner avseende kurs- och
ränteförändringar. I enlighet med RKR R8 Derivat
och säkringsredovisning ska utestående finansiella
derivat inte värderas enligt lägsta värdets princip så
länge säkringen bedöms vara effektiv. Köp eller
försäljning av finansiella tillgångar eller skulder
redovisas på likviddagen. Finansiella omsättningstillgångar och kortfristiga skulder värderas till
anskaffningsvärdet. Eventuella emissionsutgifter
och liknande transaktionsutgifter periodiseras över
löptiden för den underliggande affären.

Förpliktelser för pensionsåtagande för anställda i
kommunen är värderade enligt RIPS19 (Riktlinjer
för beräkning av pensionsskuld). Sveriges
Kommuner och Regioner, SKR, ska varje år
fastställa vilka beräkningsgrunder som ska gälla vid
värderingen.
Rätt till visstidspension och omställningsstöd (i
enlighet med OPF-KL) för förtroendevalda
redovisas som ansvarsförbindelse eftersom det
inte bedöms sannolikt att den kommer att leda till
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Utöver ovanstående ingår inte heller följande
juridiska personer i Malmö stads sammanställda
räkenskaper:

Kommunkoncern
Definition och omfattning

Enligt LKBR ska årsredovisningen innehålla
sammanställda räkenskaper för den kommunala
koncernen. Den kommunala koncernen utgörs av
kommunen tillsammans med de kommunala
koncernföretagen. Syftet är att ge en samlad bild
av kommunens och de kommunala koncernföretagens verksamhet och ekonomiska ställning.
I de sammanställda räkenskaperna ska kommunala
koncernföretag ingå där kommunen har ett
betydande inflytande. Betydande inflytande
definieras som bolag i vilka Malmö stad, direkt
eller indirekt, innehar minst tjugo procent av
rösterna i en annan juridisk persons beslutande
organ.

•

Stiftelser, på grund av att deras verksamhet är
av obetydlig omfattning enligt definitionen
ovan.

•

Donationer.

•

Bolag som är vilande (AB Folkets Park,
Kungsparken AB och Malmö Frihamn AB).

I Not 12 – Finansiella anläggningstillgångar på sidan 84
finns mer utförlig tabell över bolag som ägs av
kommunkoncernen och av Malmö stad.
Från och med 2019-01-01 har ytterligare en
kommun anslutit sig som medlem i VA Syd, vilket
medför att Malmö stads ägarandel i kommunalförbundet har förändrats. Ägarandelarna i
Räddningstjänsten Syd beräknas efter antalet
invånare i respektive medlemskommun och
omräkning görs varje år. Det innebär att även här
har Malmö stads ägarandel förändrats. De ändrade
ägarandelarna innebär att utgående balans 2018
och ingående balans 2019 inte överensstämmer.

I de sammanställda räkenskaperna ingår Malmö
Stadshus AB som ägs till 100% av Malmö stad.
Malmö Stadshus AB äger i sin tur samtliga aktier i
Malmö Stadsteater AB, Malmö Live Konserthus
AB, Malmö Leasing AB, Minc i Sverige AB,
Malmö kommuns parkeringsaktiebolag,
Parkeringsövervakning i Malmö AB, Boplats Syd
AB och MKB Fastighets AB. Minc i Sverige AB
och Boplats Syd AB ingår inte i de sammanställda
räkenskaperna eftersom bolagen faller under
gränsvärdena, se nedan. Delägda bolag som ingår i
de sammanställda räkenskaperna är Sydskånes
Avfallsaktiebolag (SYSAV), Sydvatten AB, Copenhagen Malmö Port AB samt kommunalförbunden
VA Syd och Räddningstjänsten Syd.

Jämförelsetalen för år 2018 baseras på fastställda
bokslut och har i förekommande fall justerats.
Bolagens årsredovisningar är upprättade enligt
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 om årsredovisning
och koncernredovisning (K3). Kommunalförbund
lyder under samma redovisningsnormering som
kommunen. Vid avvikelse i redovisningsprincip
mellan kommun och bolag är kommunens
redovisningsprinciper vägledande för upprättandet
av den sammanställda räkenskaper. Undantag för
detta är redovisning av pensionsåtaganden där
kommunen redovisar enligt blandmodellen och
bolagen redovisar enligt fullfonderingsmodellen.

Enligt RKR R16 Sammanställda räkenskaper, behöver
ett enskilt företag inte omfattas av de sammanställda räkenskaperna om det är utan väsentlig
betydelse för kommunen. Obetydlig omfattning
definieras som företag där den kommunala
koncernens andel av omsättning eller omslutning
är mindre än 2 % av skatteintäkter och generella
statsbidrag. Den sammanlagda kommunala
koncernens andelen av omsättningen eller
omslutningen hos de företag som undantas, får
dock inte överstiga 5 % av skatteintäkter och
generella statsbidrag. Detta innebär att Medeon
AB, MINC i Sverige AB och Boplats Syd AB inte
ingår i de sammanställda räkenskaperna trots att
Malmö stads ägarandel direkt eller indirekt via
Malmö Stadshus AB överstiger 20 % i bolagen.

Metod för upprättandet av sammanställda
räkenskaper

Proportionell konsolidering tillämpas vilket
innebär att i redovisningen ingår endast så stor del
av företagens resultat- och balansräkning som
svarar mot kommunens ägarandel.
Intressebolag som ingår i koncernredovisningen
avseende SYSAV redovisas enligt kapitalandelsmetoden. I de sammanställda räkenskaperna
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redovisas koncernens andel av intresseföretagens
nettotillgångar i finansiella anläggningstillgångar. I
resultaträkning redovisas resultatandel i intresseföretag på raden för finansiella intäkter. I övriga
fall där det finns underkoncerner har underkoncernernas bokslut konsoliderats i sin helhet
eftersom företagen i dessa underkoncerner består
av helägda företag som ej varit föremål för interna
förvärv.

komponentavskrivning. Avskrivningstiden ligger
på 3, 5 eller 10 år.
Not 2 – Verksamhetens intäkter
Belopp i miljoner kronor
Försäljningsintäkter
Taxor och avgifter
Hyror och arrenden
Bidrag från staten
EU-bidrag
Övriga bidrag
Försäljning av verksamhet
och konsulttjänster
Försäljning av
exploateringsfastigheter
Försäljning av
anläggningtillgångar
Övriga verksamhetsintäkter
Summa verksamhetens
intäkter

För övriga dotterföretag har Malmö stads
(moderföretagets) bokförda värden på aktier i
dotterföretagen eliminerats mot dotterföretagens
egna kapital enligt förvärvsmetoden. Fordringar
och skulder mellan företagen i de sammanställda
räkenskaperna har eliminerats proportionellt mot
aktieandelens storlek.
Obeskattade reserver

Dotterföretagens obeskattade reserver har i
balansräkningen betraktats dels som eget kapital
(79,4 %) och dels som latent skatt (20,6 %). I
resultaträkningen har dotterföretagens bokslutsdispositioner exklusive latent skatt återförts och
ingår i posten Förändring av eget kapital.

Kommunkoncernen

Malmö stad

2019
1 105
1 645
3 096
1 795
33
326

2018
1 068
1 572
2 973
1 974
41
216

2019
58
995
1 080
1 775
33
217

2018
54
963
1 027
1 866
41
198

367

396

353

346

537

478

537

538

156

76

137

71

233

225

110

132

9 293

9 019

5 295

5 236

Not 3 – Verksamhetens kostnader
Belopp i miljoner kronor

Anläggningstillgångar

Kommunkoncernen

Malmö stad

2019

2018

2019

2018

13 439

12 818

12 544

11 971

1 198
1 722
3 828
892

1 140
1 603
3 726
848

1 099
1 834
3 667
797

1 040
1 714
3 581
725

5 157

4 908

3 320

3 227

34

55

35

56

22

25

15

14

59

71

0

0

26 351

25 194

23 311

22 328

Enligt de redovisningsprinciper som gäller
koncernföretagen ska anläggningstillgångarnas
anskaffningsvärden minskas med eventuella
investeringsbidrag före beräkning av avskrivningar.
I de fall kommunen erhåller investeringsbidrag
utgör detta en förutbetald intäkt och redovisas
bland långfristiga skulder. Om koncernföretagens
redovisningsprinciper avviker från kommunens,
ska dessa enligt RKR R16 Sammanställd
räkenskaper justeras så att de överensstämmer
med kommunens redovisningsprinciper före det
att konsolidering görs.

Personalkostnader exkl
pensionskostnader
Pensionskostnader
Lämnade bidrag
Köp av huvudverksamhet
Lokal- och markhyror
Material, tjänster och övriga
verksamhetskostnader
Bokfört värde på sålda
exploateringsfastigheter
Realisationsförluster och
utrangeringar
Bolagsskatt
Summa verksamhetens
kostnader

Avskrivningar

Finansiella leasingavtal överstigande 3 år

Samtliga bolag och kommunalförbund som ingår i
de sammanställda räkenskaperna och som innehar
anläggningstillgångar med identifierbara
komponenter med olika nyttjandeperioder
tillämpar komponentavskrivning.

Belopp i miljoner kronor
Mark, byggnader och
tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Därav förfall inom 1 år
Därav förfall inom 1 - 5 år
Därav förfall senare än 5 år

Eftersom respektive bolag gör sin egen
komponentindelning finns inget enhetligt
regelverk. Byggnader är indelade i komponenter
med avskrivningstid mellan 5 – 100 år. För
maskiner och inventarier tillämpas inte

Kommunkoncernen
2019
2018

3
11
6

3
11
14

Malmö stad
2019

2018

0
0
0

0
0
0

Malmö stad har inga leasingavtal som klassificeras
som finansiella. Finansiella leasingavtal för
kommunkoncernen avser Copenhagen Malmo
80

Port. Uppgift om framtida minimileasavgifter
fördelad på förfallotidpunkt avser totalbelopp för
samtliga tillgångsslag.

Not 4 – Avskrivningar och nedskrivningar
Belopp i miljoner kronor

Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal
överstigande 3 år
Belopp i miljoner kronor

Kommunkoncernen
2019
2018

Immateriella
Mark, byggnader och
tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Summa av- och
nedskrivningar

Malmö stad
2019

2018

Kommunkoncernen

Malmö stad

2019
21

2018
7

2019
1

2018
1

1 379

1 311

934

876

386

371

212

199

1 786

1 689

1 147

1 076

Maskiner och inventarier

Det sammanlagda beloppet
av framtida
Med förfallotidpunkt inom 1
år
Med förfallotidpunkt senare
än 1 år men inom 5 år
Med förfallotidpunkt senare
än 5 år
Uppgifter saknas för koncernen
Copenhagen Malmo Port.

Malmö stad
85

88

4

5

291

255

8

9

103

39

1

1

Malmö stad har inte gjort några nedskrivningar
under åren 2019 och 2018.
Kommunkoncernen
I Kommunkoncernen har inte gjorts några
nedskrivningar under åren 2019 och 2018.

Hyresavtal

Det sammanlagda beloppet
av framtida hyresavtal
uppgår till:
Med förfallotidpunkt inom 1
år
Med förfallotidpunkt senare
än 1 år men inom 5 år
Med förfallotidpunkt senare
än 5 år

*

*

519

409

*

*

1 515

1 461

*

*

1 362

1 351

Beloppet i Kommunkoncernen inkluderar
återläggning av tidigare års nedskrivningar med
38 mnkr (13 mnkr).
I Kommunkoncernen finns avvikelse i avskrivningarna mellan resultaträkningen och balansräkningen. Avvikelsen finns hos VA Syd.

*Uppgifter saknas för kommunkoncernen.

Not 5 – Skatteintäkter

Kostnader för räkenskapsrevision
Belopp i miljoner kronor

Kommunkoncernen
2019
2018

Sakkunnigt biträde och
förtroendevalda revisorer
Summa kostnader
räkenskapsrevision

Belopp i miljoner kronor

Malmö stad
2019

2018

*

*

2

2

0

0

2

2

Preliminära skatteintäkter
Korrigering av
prognostiserad
slutavräkning för föreg år
Pronostiserad slutavräkning
för innevarande år

*Uppgifter saknas för kommunkoncernen.

Summa skatteintäkter

Malmö stad

Kostnaderna för räkenskapsrevision avser
kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning.

81

Kommunkoncernen

Malmö stad

2019
14 144

2018
13 497

2019
14 144

2018
13 497

8

-48

8

-48

-146

-20

-146

-20

14 006

13 429

14 006

13 429

Not 6 – Generella statsbidrag och utjämning
Belopp i miljoner kronor
Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
Strukturbidrag
Regleringsbidrag/ -avgift
LSS-utjämning
Statsbidrag
bostadsbyggande
Tillfälligt statsbidrag för
flyktingar
Tillfälligt statsbidrag
migrationsverket
Statsbidrag
trygghetssatsningar

Not 8 – Finansiella kostnader

Kommunkoncernen

Malmö stad

2019
4 576
703
11
238
-238

2018
4 361
698
11
52
-210

2019
4 576
703
11
238
-238

2018
4 361
698
11
52
-210

0

72

0

72

139

187

139

187

5

7

5

7

22

0

22

0

Belopp i miljoner kronor
Räntor långfristig upplåning
Aktiverade lånekostnader
Ränta pensionsskuld
Övriga finansiella kostnader
Summa finansiella kostnader

388

388

388

388

77

63

77

63

0

0

0

0

5 921

5 629

5 921

5 629

Belopp i miljoner kronor
Redovisat värde vid årets
början
Försäljningar och
utrangeringar
Investeringar
Av- och nedskrivningar
Omklassificering av
tillgångar
Redovisat värde vid årets slut
Genomsnittliga
avskrivningstider (år)

Not 7 – Finansiella intäkter
Belopp i miljoner kronor
Utdelning aktier
koncernföretag
Räntor likvida medel
Räntor på utlåning
Övriga räntor och finansiella
intäkter
Summa finansiella intäkter

MKB Fastighets AB
Malmö Leasing AB
Malmö Kommuns Parkerings
AB
VA Syd
Malmö Live Konserthus AB

172

2018
54
-10
43
12

150

99

Kommunkoncernen
2019
2018

Malmö stad
2019

2018

37

32

4

4

0

0

0

0

28
-15

12
-6

1
-1

2
-1

7

-1

0

-1

57

37

4

4

*

*

3

*

*Uppgift saknas

Kommunkoncernen
2019
2018

Not 10 – Mark, byggnader och tekniska
anläggningar

Malmö stad
2019

2018

2

2

132

33

5
7

11
7

3
129

2
91

5

4

5

4

19

24

269

130

Belopp i miljoner kronor
Markreserv och
exploateringsmark
Verksamhetsfastigheter
Fastigheter för
affärsverksamhet
Publika fastigheter
Fastigheter för annan
verksamhet
Övriga fastigheter
Pågående
investeringsprojekt
Summa mark, byggnader
och tekniska anläggningar

Av Malmö stads ränteintäkt på utlåning, 129 mnkr
(91 mnkr), avser 128 mnkr (90 mnkr) koncernbolag enligt följande:
Belopp i miljoner kronor

169

Malmö stad
2019
89
-17
64
14

Not 9 – Immateriella anläggningstillgångar

Fastighetsavgift

Preliminär
Prognostiserad slutavräkning
för innevarande år
Korrigering av
prognostiserad
slutavräkning för föregående
år
Summa generella statsbidrag
och utjämning

Kommunkoncernen
2019
2018
120
77
-33
-23
66
44
16
74

Malmö stad
2019
101
2

2018
62
2

8

8

16
1

17
1

82

Kommunkoncernen
2019
2018

2019

2018

1 456

1 507

1 306

1 356

Malmö stad

12 923

11 837

10 497

9 553

16 518

15 372

3 011

2 997

4 419

4 309

4 419

4 309

1 250

1 251

1 193

1 187

93

86

73

76

4 358

3 838

1 648

1 703

41 017

38 200

22 147

21 181

Belopp i miljoner kronor
Redovisat värde vid årets
Försäljningar och
utrangeringar
Investeringar
Av- och nedskrivningar
Återfördra nedskrivningar
Omklassificering av
tillgångar
Redovisat värde vid årets slut

Kommunkoncernen
2019
2018
38 232 35 546

-42 mnkr
Malmö stad
2019
21 181

2018
19 812

-31

-15

-11

-7

4 336
-1 408
38

4 074
-1 266
13

2 007
-935
0

2 329
-875
0

-150

-152

-95

-78

41 017

38 200

22 147

21 181

*

*

38

*

Genomsnittliga
avskrivningstider (år)

-12 mnkr

Kommunkoncernen
I Kommunkoncernen finns avvikelse i avskrivningarna mellan resultaträkningen och balansräkningen. Avvikelsen finns hos VA Syd.

*Uppgift saknas

Vidare överensstämmer inte beloppen avseende
utgående balans 2018 med ingående balans 2019,
vilket beror på ändrade ägarandelar i VA Syd och
Räddningstjänsten Syd.

Malmö stad
Årets försäljningar och utrangeringar i tabellen
fördelas enligt följande:
Bokfört värde på sålda
tillgångar

2 mnkr (4 mnkr)

Bokfört värde på
utrangerade tillgångar

9 mnkr (3 mnkr)

Not 11 – Maskiner och inventarier
Belopp i miljoner kronor
Maskiner
Inventarier
Byggnadsinventarier
Bilar och andra
transportmedel
Pågående investering
maskiner och inventarier
Förbättringsutgifter i ej ägda
fastigheter
Konst
Övriga maskiner och
inventarier
Summa maskiner och
inventarier

Årets försäljningar i tabellen avser bokfört värde
på tillgångarna med 2 mnkr (4 mnkr). Total
försäljningssumma är 139 mnkr (75 mnkr) och
redovisas enligt följande:
Tillgångarnas bokförda
värde
Realisationsvinster vid
årets försäljningar

2 mnkr (4 mnkr)
137 mnkr
(71 mnkr)

Totalt redovisade realisationsvinster samt
utrangeringar 128 mnkr (68 mnkr) fördelas enligt
följande:
Realisationsvinster vid
årets försäljningar
Utrangeringar av
tillgångar

Redovisat värde vid årets
början
Försäljningar och
Investeringar
Av- och nedskrivningar
Återfördra nedskrivningar
Omklassificering av
tillgångar

137 mnkr
(71 mnkr)
-9 mnkr (-3 mnkr)

Redovisat värde vid årets slut
Genomsnittliga
avskrivningstider (år)

Omklassificeringarna i Malmö stads redovisning
avser följande större poster:
-42 mnkr

Omklassificering mellan maskiner och
inventarier och mark, byggnader och
tekniska anläggningar i samband med
aktivering av pågående
investeringsprojekt.
Omklassificering netto till/från
gatukostnadsersättning (långfristig
skuld).

Kommunkoncernen
2019
2018
1 286
1 175
760
616
212
226

Malmö stad
2019
139
492
64

2018
128
417
72

250

211

9

8

222

260

15

6

31

28

31

28

71

64

65

58

456

445

447

437

3 288

3 025

1 262

1 154

3 019

2 918

1 154

1 115

-23
660
-416
0

-18
455
-416
0

-6
284
-212
0

-11
238
-200
0

48

86

42

12

3 288

3 025

1 262

1 154

*

*

9

*

*Uppgift saknas

Överföring netto till/från
exploateringsverksamhet
(omsättningstillgång).

Malmö stad
Totalt redovisade realisationsvinster samt
utrangeringar -6 mnkr (-11 mnkr) fördelas enligt
följande:
83

Utrangeringar av
tillgångar

Kommunkoncernen

-6 mnkr
(-11 mnkr)

I Kommunkoncernen finns avvikelse i avskrivningarna mellan resultaträkningen och balansräkningen. Avvikelsen återfinns hos VA Syd.

Omklassificeringarna i Malmö stads redovisning
avser följande poster:
42 mnkr

Vidare överensstämmer inte beloppen avseende
utgående balans 2018 med ingående balans 2019,
vilket beror på ändrade ägarandelar i VA Syd och
Räddningstjänsten Syd.

Omklassificering mellan mark,
byggnader och tekniska anläggningar
och maskiner och inventarier i
samband med aktivering av pågående
investeringsprojekt.

Not 12 – Finansiella anläggningstillgångar
Belopp i miljoner kronor
Aktier och andelar
Bostadsrätter
Långfristiga fordringar
Summa finansiella
anläggningstillgångar

Kommunkoncernen
2019
2018
127
120
57
57
1 030
716

2019
443
57
12 297

2018
443
57
10 356

1 214

12 797

10 856

893

Malmö stad

Aktier och andelar
Belopp i miljoner kronor

Kommunkoncernen
2019
2018

Redovisat värde vid årets
början
Försäljningar
Investeringar
Redovisat värde vid årets
slut

Malmö stad
2019

2018

120

116

443

443

0
7

0
4

0
0

0
0

127

120

443

443

SPECIFIKATION AVSEENDE AKTIER, KOMMUNKONCERNEN
Organisationsnummer
Bolag ägda av Malmö stad
Malmö Stadshus AB
Malmö Opera och Musikteater AB
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Malmö Frihamns AB
Övriga bolag
Summa bolag ägda av Malmö stad
Bolag ägda av MKB Fastighets AB
Rosengårds Fastighets AB
SABO AB

Ägar- Nominellt
värde
Antal andel %

2019

2018

556453-9608
556256-2065
556406-0294
556013-9072

514 000
1 999
12 588
800

100
10
17
100

51
2
13
1

0
2
13
1
2
18

0
2
13
1
2
18

559085-4708
556439-7361

1 250
0

25
0

0
0

86
1

82
0

87

82

0
0
1
5
16
22

0
0
1
4
15
20

127

120

Summa bolag ägda av MKB Fastighets AB
Bolag ägda av SYSAV, Sydskånes Avfallsaktiebolag
Sysav Utveckling AB
556289-5978
Sysav Industri AB
556474-8803
-KS Recycling AB
556353-4741
-ÅGAB Syd AB
556616-6848
-Carl F AB
556039-0402
Summa bolag ägda av SYSAV

1 000
1 000
35 000
2 000
2 500

100
100
50
40
25

TOTALT KOMMUNKONCERNEN

84

0
0
0
0
0

SPECIFIKATION AVSEENDE AKTIER, MALMÖ STAD
Organisationsnummer

Ägar- Nominellt
värde
Antal andel %

2019

2018

270
1

270
1

271

271

3
142
13
2
12

3
142
13
2
12

Summa delägda bolag

172

172

TOTALT MALMÖ STAD

443

443

Helägda bolag
Malmö Stadshus AB
Malmö Frihamns AB

556453-9608
556013-9072

514 000
800

100
100

51
1

Summa helägda bolag
Delägda bolag
SYSAV, Sydskånes Avfallsaktiebolag
Sydvatten AB
Copenhagen Malmö Port AB
Malmö Opera och Musikteater AB
Kommunassurans Syd Försäkrings AB

556187-0410
15 174
556100-9837 1 506 587
556027-4077
989 100
556256-2065
1 999
556406-0294
12 588

46
34
28
10
17

15
151
27
2
13

Not 13 – Bidrag till infrastruktur

forts not 12 - Bostadsrätter
Belopp i miljoner kronor
Redovisat värde vid årets
början
Investeringar
Redovisat värde vid årets
slut

Kommunkoncernen
2019
2018

Malmö stad

Belopp i miljoner kronor

2019

2018

57

57

57

57

0

0

0

0

57

57

57

57

Redovisat värde vid årets
början
Årets beslutade bidrag
Årets upplösning
Redovisat värde vid årets
slut

Forts not 12 – Långfristiga fordringar
Belopp i miljoner kronor
MKB Fastighets AB
Malmö Live Konserthus AB
Malmö Leasing AB
Malmö Kommuns Parkerings
AB
Sydvatten AB
VA Syd
Copenhagen Malmö Port AB
Stiftelsen Kockums Fritid
Ekonomiska/ideella föreningar
och stiftelser
Lantmännen Kvarnen 7 AB
Region Gotland
Skatteverket (CMP)
Lunds kommun
Orcla
Husbyggnadsvaror HBV
förening
Förskott aktieförvärv
KS Recycling AB
Summa
Avgår kommande års
amortering
Summa långfristiga
fordringar

Kommunkoncernen
2019
2018
0
0
0
0
0
0

2018
8 060
20
142

0

0

428

498

176
699
102
2

0
523
100
2

265
2 110
141
2

0
1 690
138
2

6

7

6

7

20
14
9
38
19

20
13
11
39
17

20
0
0
0
0

20
0
0
0
0

4

2

0

0

6
0

8
0

0
0

0
0

1 095

742

12 602

10 577

-65

-26

-305

-221

1 030

716

12 297

10 356

Malmö stad
2019

2018

84

77

84

77

0
-4

11
-4

0
-4

11
-4

80

84

80

84

Kommunfullmäktige har beslutat om medfinansiering av Malmöringen genom bidrag till statlig
infrastruktur. Bidragen redovisas i balansräkningen
och beslutad medfinansiering per år redovisas
nedan. Bidragen ska lösas upp 25 år.

Malmö stad
2019
9 434
14
182

Kommunkoncernen
2019
2018

85

År

Beslutat bidrag

2011

65 mnkr

2017

32 mnkr

2018

11 mnkr

Not 14 – Förråd mm
Belopp i miljoner kronor
Förråd
Exploateringsfastigheter

Not 16 Kortfristiga placeringar
Kommunkoncernen
2019
2018
82
78
0
0

Summa förråd mm
Exploateringsfastigheter
Redovisat värde vid årets
början
Försäljning
Exploateringskostnad
Omklassificeringar
Redovisat värde vid årets
slut

Malmö stad

Belopp i miljoner kronor

2019
71
0

2018
67
0

82

78

71

67

0

10

0

10

-42
0
42

-56
0
46

-42
0
42

-56
0
46

0

0

0

0

Aktier o obligationer
Redovisat värde vid årets
slut
Marknadsvärden
Aktier o obligationer
Markandsvärde vid årets
slut

495 mnkr
(482 mnkr)

Not 15 – Fordringar

Summa fordringar

57

0

0

73

57

0

0

73

57

0

0

Övrigt eget kapital
Resultatutjämningsreserv
Årets resultat

2019
12 706
3 789
883

2018
12 347
3 227
921

Summa eget kapital

22 256

17 378

16 495

21 204

Malmö stad

Enligt de av kommunfullmäktige antagna riktlinjer
för resultatutjämningsreserv kan för 2019
avsättning ske med 562 mnkr, se balanskravsutredningen som redovisas i förvaltningsberättelsen på sidan 55. Avsättningen förutsätter
att kommunfullmäktige godkänner detta i
samband med att årsredovisningen fastställs.

Sammantaget har 42 mnkr (46 mnkr) omklassificerats från mark, byggnader och tekniska
anläggningar (anläggningstillgång).

Kundfordringar
Fordringar hos staten
Fordran mervärdesskatt
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och
upplupen intäkt

71

Malmö stad

495 mnkr
(482 mnkr)
7 mnkr (0 mnkr)

Kommunkoncernen
2019
2018
592
367
80
55
183
186
433
122

2018
0

Kommunkoncernen
2019
2018
17 534
16 931
3 789
3 227
933
1 046

Belopp i miljoner kronor

Totalt redovisade exploateringsvinster är 502 mnkr
(482 mnkr) och fördelas enligt följande:

Belopp i miljoner kronor

2019
0

Not 17 – Eget kapital

42 mnkr (56 mnkr)

Vinster vid årets
försäljningar
Omräkning av tidigare års
vinster

Malmö stad

Kortfristig placering i kommunkoncernen avser
Räddningstjänsten Syd.

Årets försäljningar i tabellen avser bokfört värde
på tillgångarna. Total försäljningssumma är
537 mnkr (538 mnkr) och redovisas enligt
följande:
Tillgångarnas bokförda
värde
Vinster vid årets
försäljningar

Kommunkoncernen
2019
2018
71
57

Malmö stad
2019
452
73
153
2 243

2018
226
49
171
811

809

870

725

740

2 097

1 600

3 646

1 997

86

Not 18 – Avsättningar för pensioner och
liknande förpliktelser
Belopp i miljoner kronor
Avsatt till pensioner, exkl
garanti- och visstidspensioner
Avsatt till garanti- och
visstidspensioner
Summa avsättningar för
pensioner och liknande

Kommunkoncernen
2019
2018

Not 19 – Andra avsättningar
Belopp i miljoner kronor

Malmö stad
2019

2018

2 218

2 039

2 141

1 964

91

84

21

17

2 309

2 123

2 162

1 981

Specifikation - Avsatt till pensioner
Särskild avtals-/ålderspension
Förmånsbestämd/kompl
pension
Ålderspension
Pension till efterlevande
Summa pensioner

*

*

17

13

*

*

1 290

1 143

*
*

*
*

416
17

421
17

*

*

1 740

1 594

Befarad särskild avgift, SoL/LSS
Utgifter för sanering
Bidrag till infrastruktur
Uppskjutna skatter
Övriga avsättningar
Summa avsättningar
Redovisat värde vid årets
början
Nya avsättningar
Ianspråktagna/återförda
avsättningar
Utgående värde
avsättningar

Kommunkoncernen
2019
2018
5
8
46
53
53
78
490
481
283
300

Malmö stad
2019
5
46
53
0
138

2018
8
53
78
0
126

877

920

242

265

920

1 014

265

304

86

102

77

101

-129

-196

-100

-140

877

920

242

265

Löneskatt

*

*

422

387

Summa avsatt till pensioner

*

*

2 162

1 981

Marksanering avser beräknade kostnader för
avhjälpandet av identifierade markföroreningar i
bygg- och exploateringsområden.

2 123
218
158

1 999
161
136

1 981
209
153

1 862
154
129

Bidrag till infrastruktur:

56

34

52

34

0

0

0

0

5
1
-68
36
2 309

1
-10
-61
24
2 123

5
0
-63
35
2 162

1
-10
-58
23
1 981

*

*

0,99

0,99

Avsatt till pensioner
Ingående avsättning
Nya förpliktelser under året
Varav nyintjänad pension
Varav ränte och
basbeloppsuppräkning
Varav sänkning av
diskonteringsräntan
Varav pension till efterlevande
Varav övrig post
Årets utbetalningar
Förändring av löneskatt
Summa avsatt till pensioner
Aktualiseringsgrad

•

35 mnkr avser åtgärder för att möjliggöra
persontrafik på kontinentalbanan enligt
trafikupplägg Malmöringen.

•

18 mnkr, inklusive indexuppräkning, avser
Malmö stads delfinansiering av Lommabanans utbyggnad i enlighet med överenskommelse i Sverigeförhandlingen.

I övriga avsättningar, Malmö stad, ingår bland
annat reservering med 118 mnkr 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.

*Uppgift saknas för Kommunkoncernen

Malmö stad redovisar som avsättning för
pensioner och liknande förpliktelser garanti- och
visstidspensioner samt pensionsförmåner intjänade
från och med år 1998.
Beräkningsgrund för pensioner framgår av Not 1 –
Redovisningsprinciper på sidan 76.

Not 20 – Långfristiga skulder

Upptagna lån
Avgår nästa års amortering
Förutbetalda intäkter
Skuld till VA kollektivet

Kommunkoncernen
2019
2018
14 899
12 627
-79
-53
2 281
1 992
233
252

2019
13 208
0
2 261
0

2018
10 973
0
1 973
0

Summa långfristiga skulder

17 334

15 469

12 946

Belopp i miljoner kronor

14 818

Upptagna lån innehåller periodiserade kursdifferenser om
130 mnkr (50 mnkr)
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Malmö stad

Not 12 – Finansiella anläggningstillgångar på sidan
84.

Räntebindningstid och ränta på låneskuld
Kommunkoncernen
2019
2018

Belopp i miljoner kronor
Genomsnittlig
räntebidningstid
Genomsnittlig ränta

Malmö stad
2019

2018

*

*

3,6

4,3

*

*

0,97%

0,95%

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Belopp i miljoner kronor

Genomsnittlig räntesats inkludrar förhöjda kupongräntor för rörliga lån

Investeringsbidrag
Återstående antal år (vägt
snitt)
Ej aktiverade
investeringsbidrag
Gatukostnadsersättning
Återstående antal år (vägt
snitt)
Ej aktiverad
gatukostnadsersättning
Summa förutbetalda
intäkter

*Uppgift saknas

Låneskuldens förfallostruktur
Upplysningen avser Malmö stad. Uppgifter om
kommunkoncernens lånestruktur saknas.
MALMÖ STAD 2019-12-31
Belopp i miljoner kronor

Obligationslån
Certifikatlån
Banklån
Övriga lån

2020 2021 2022 2023 2024 >2024
1 583 1 500 1 967 2 150 1 000 1 450
1 788
0
0
0
0
0
0
500
0
0 1 000
0
0
0
0
0
0
141

Ingående värde
Nya investeringsbidrag/
gatukostnadsersättningar
Resultatförda
investeringsbidrag/
Omklassificeringar
Summa förutbetalda
intäkter

MALMÖ STAD 2018-12-31
Belopp i miljoner kronor

Obligationslån
Certifikatlån
Banklån
Övriga lån

2019 2020
1 600 1 583
1 281
0
0
0
0

2021 2022 2023 >2023
500 1 967 1 150 1 200
500
0

0
0

0
0

1000

Kommunkoncernen
2019
2018
470
467

Malmö stad
2019
449

2018
453

33

32

34

34

59

55

59

50

1 014

815

1 015

815

30

30

30

30

738

655

738

655

2 281

1 992

2 261

1 973

1 991

1 766

1 973

1 754

361

272

358

263

-59

-46

-58

-44

-12

-46

-12

0

2 281

1 946

2 261

1 973

Investeringsbidrag och gatukostnadsersättning
redovisas som långfristig skuld och periodiseras
över anläggningarnas respektive nyttjandeperiod.

141

Av Malmö stads långfristiga lån avser 1 788 mnkr
(581 mnkr) upplåning via det internationella
certifikatprogrammet (ECP), 1 500 mnkr
(1 500 mnkr) avser bilateral upplåning med EIB
och CEB och 9 779 mnkr (8 049 mnkr) avser
obligationsupplåning. I 2018 års bokslut hade
kommunen även upplåning via det svenska
certifikatprogrammet om 701 mnkr. Resterande
del av Malmö stads långfristiga lån avser ett ränteoch amorteringsfritt lån från kommunalförbundet
VA Syd om 141 mnkr, motsvarande aktieinnehav i
Sydvatten AB.

Not 21 – Kortfristiga skulder
Belopp i miljoner kronor

Kommunens ökning av upptagna lån om
2 235 mnkr beror på en ökning av vidareutlåningen med 2 022 mnkr, en ökning av
likviditeten med 207 mnkr, samt en minskning av
nettofordran med 6 mnkr. Den del av de långfristiga lånen som förfaller till betalning under
nästkommande år beräknas refinansieras i sin
helhet och omfattas till 100 % av underliggande
likviditetsreserver och/eller kreditlöften.
För information om kommunfullmäktiges
beslutade låneramar hänvisas till
88

Leverantörsskulder
Personalens skatter och
avgifter
Mervärdesskatt
Kommande års amortering
Övriga kortfristiga skulder
Varav kortfristiga skulder till
koncernföretag
Varav kortfristiga skulder till
kreditinstitut och kunder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Varav upplupna löner
Varav semesterlöneskuld
Varav övertidsskuld
Varav arbetsgivaravgifter
Varav räntekostnader
Varav individuellt placerade
pensionsmedel
Varav skatteintäkter
Varav
exploateringsinkomster
Summa kortfristiga skulder

Kommunkoncernen
2019
2018
1 244
1 315

Malmö stad
2019
935

2018
1 027

245

234

202

194

58
79
437

60
52
388

43
0
1 768

47
0
515

12

11

1 550

208

425

29

159

70

4 337

3 850

2 857

2 631

114
530
20
582
25

117
538
22
576
11

138
628
24
246
24

142
641
25
240
25

429

416

523

504

158

135

158

135

0

48

191

48

6 400

5 899

5 805

4 414

Not 22 – Panter och därmed jämförliga
säkerheter

Not 23 – Pensionsförpliktelser och liknande
förpliktelser som inte har upptagits bland
skulderna eller avsättningarna

Kommunkoncernen
Borgensförbindelser

Belopp i miljoner kronor

Koncernens beslutade borgensåtaganden uppgick
vid årsskiftet till 635 mnkr (656 mnkr) varav
421 mnkr (421 mnkr) var utnyttjade.

Belopp i miljoner kronor

Beslutade
åtaganden
2019
2018

Pensionsförpliktelser enligt kollektivavtal
Pensionsförpliktelser för visstidspension och
omställningsvederlag
Förpliktelser avgångsersättning och
omställningsvederlag
Förpliktelser omställningsstöd

Utnyttjade
åtaganden
2019
2018

1. Bostadssektorn
Föreningar, bolag
Statliga bostadslån, småhus

365
2

365
2

143
0

148
0

Summa bostadssektorn

367

367

143

148

Totalt
Antal visstidsförordnanden och
förtroendevalda med rätt till visstidspension
Tjänstemän
Förtroendevalda
Pensionsförpliktelser enligt kollektivavtal
Ålderspension
Pension till efterlevande
Summa pensioner

2. Övriga
Ideella föreningar
Summa övrigt

74
74

74
74

82
82

59
59

3. Pensionsförpliktelser

28

31

30

30

4. Ställda panter och därmed
jämförliga säkerheter

166

184

166

184

Summa borgensförbindelser

635

656

421

421

Löneskatt
Summa ansvarsförbindelser
pensionsförpliktelser enligt kollektivavtal
Årets förändring pensionsförpliktelser enligt
kollektivavtal
Ingående ansvarsförbindelse
Årets förändring av pensionsförpliktelser enligt
kollektivavtal
Varav ränte- och basbeloppsuppräkning
Varav sänkning av diskonteringsräntan
Varav aktualisering och Bromsen
Varav övrigt
Årets utbetalningar
Förändring av löneskatt
Utgående ansvarsförbindelse
pensionsförpliktelser enligt kollektivavtal

Malmö stad
Borgensförbindelser

Malmö stads beslutade borgensåtaganden uppgick
vid årsskiftet till 1 396 mnkr (1 396 mnkr) varav
972 mnkr (954 mnkr) var utnyttjade.

Belopp i miljoner kronor

Beslutade
åtaganden
2019
2018

Utnyttjade
åtaganden
2019
2018

1. Bostadssektorn
Föreningar, bolag
Statliga bostadslån, småhus

365
2

365
2

143
0

148
0

Summa bostadssektorn

367

367

143

148

851

851

669

643

73

73

55

58

1

1

1

1

925

925

725

702

104

104

104

104

1 396

1 396

972

954

Ideella föreningar, bolag
Övriga ansvarsförbindelser
Summa övrigt
3. Pensionsförpliktelser
Summa borgensförbindelser

2019
5 003

2018
5 243

14

14

13

13

7

4

5 037

5 274

0
25

0
16

3 974
52
4 026

4 167
52
4 219

977

1 024

5 003

5 243

5 243

5 441

55

75

132
0
0
-77
-248
-47

96
0
0
-21
-234
-39

5 003

5 243

Pensionsförmåner som intjänats före år 1998 ska
redovisas som ansvarsförbindelse enligt den
kommunala redovisningslagen. Av ansvarsförbindelsens belopp avser 5 003 mnkr (5 243 mnkr)
sådana pensionsförpliktelser enligt kollektivavtal.
Därutöver redovisas 34 mnkr (31 mnkr) avseende
25 (16) förtroendevalda med rätt till visstidspension med avgångsvederlag, avgångsersättning
med omställningsvederlag eller omställningsstöd. I
samtliga belopp ingår löneskatt.

2. Övriga
Kommunala bolag

Malmö stad

Beräkningsgrund för pensioner framgår av Not 1 –
Redovisningsprinciper på sidan 76.

Utnyttjade borgensåtaganden för lån upptagna av
kommunala bolag om 669 mnkr (643 mnkr) avser
AB Sydvatten.

Not 24 – Övriga ansvarsförbindelser
Övriga ansvarsförbindelser utöver borgensförbindelser i kommunkoncernen uppgår till
89

275 mnkr (249 mnkr) och i Malmö stad till
272 mnkr (246 mnkr).

Belopp i miljoner kronor
Detaljplan Sankt Gertrud
Tvister
Svensk Scenkonst
Summa övriga
ansvarsförbindelser

Kommunkoncernen
2019
2018
260
246
12
0
3
3
275

249

Tvister
Malmö stad är part i rättstvister och förhandlingar
där anspråk framförts mot staden. I dessa tvister
finns risk för att staden ska förpliktigas att betala
ut ersättningar, men det bedöms för närvarande
som mindre sannolikt.

Malmö stad
2019
260
12
0

2018
246
0
0

272

246

Säljoptionsavtal Orkanen 1
Malmö högskola hyr lokaler i fastigheten Orkanen
1 i Malmö. Kommunfullmäktige har 2003 godkänt
ett säljoptionsavtal avseende fastigheten.
Fastigheten ägs av ett bolag som i sin tur ägs av en
stiftelse. Innebörden av säljoptionsavtalet är att
under vissa, angivna förutsättningar är kommunen
skyldig att förvärva samtliga aktier i bolaget om
säljaren kräver detta. Enligt bolagets årsredovisning per 2018-12-31 uppgick fastighetens
bokförda värde till 541 mnkr och långfristiga
skulder till 470 mnkr.

Detaljplan – Sankt Gertrud 9
Fastighets AB Skånepantern har i Mark- och
miljödomstolen vid Växjö tingsrätt yrkat att
Malmö stad ska förpliktigas att betala 209 mnkr
jämte ränta samt ersättning för bolagets rättegångskostnader totalt belopp beräknat till 269 mnkr per
2019-12-31. Beloppet avsåg bolagets förstahandsyrkande. Bolaget har som grund för sitt yrkande
angett att det anser sig ha rätt till ersättning från
Malmö stad för den skada det åsamkats till följd av
att rivningsförbud samt skyddsbestämmelser
införts i en detaljplan rörande fastigheten Sankt
Gertrud 6 i Malmö stad. Malmö stad motsätter sig
att betala de av bolaget yrkade ersättningarna och
yrkar för egen del ersättning för sina
rättegångskostnader.

Malmö stad har valt att inte redovisa säljoptionen
som en ansvarsförbindelse utan endast upplysa om
avtalets innebörd. Malmö stad gör bedömningen
att det är ytterst osannolikt att säljoptionsavtalet
kommer att utlösas samt att i det fall avtalet skulle
utlösas kommer kommunen att erhålla motsvarande tillgång i form av fastigheten.

Mark- och miljödomstolen beslutade i dom
2018-03-16 att Malmö stad skulle förpliktigas att
betala 3 mnkr jämte ränta. Bolagets talan i övrigt
lämnades utan bifall. Malmö stad ska enligt domen
även ersätta bolaget för dess rättegångskostnader i
målet med 4 mnkr jämte ränta. Samtidigt ska
bolaget ersätta Malmö stad för del av dess
rättegångskostnader i målet.

Not 25 – Koncerninterna förhållanden
Mellan bolagen i koncernen Malmö finns olika
typer av ekonomiska engagemang. Det är
försäljning och köp av produkter och tjänster.
Malmö stad har även långfristig utlåning till vissa
bolag för att täcka deras kapitalbehov vid större
investeringar. Flera bolag har också sin rörelselikviditet via Malmö stad. Större ekonomiska
mellanhavanden, utbetalda/erhållna under 2018,
oreducerat från ägarandelar, redovisas nedan
(avrundat till närmaste mnkr).

Såväl bolaget som Malmö stad överklagade domen
till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea
hovrätt, som 2018-06-12 beslutade att meddela
prövningstillstånd i målet.
Huvudförhandling i målet hölls 2019-11-25–
2019-11-29 och dom förväntas komma under
våren 2020. Malmö stad har per 2019-12-31
bokfört 9 mnkr som avsättning, i enlighet med
domstolsutslaget 2018-03-16. För bolagets begärda
ersättningar utöver detta inklusive ränta, 260 mnkr,
lämnas upplysning om ansvarsförbindelse.
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Borgen

Aktieägartillskott, koncernbidrag och utdelningar
Utdelningar

Belopp i miljoner kronor

Givna

Koncernföretag/Malmö stad
MKB Fastighets AB
Malmö Stadshus AB
Malmö Leasing AB
Malmö Stadshus AB
Malmö Stadshus AB
Minc i Sverige AB
Malmö kommuns parkering AB
Malmö Stadshus AB
Malmö Stadsteater AB
Malmö Stadshus AB
Malmö Live Konserthus AB
Malmö Stadshus AB

Belopp i miljoner kronor

Mottagna

Koncernföretag/Malmö stad
Malmö stad
Sydskånes avfallsaktiebolag,
SYSAV
Malmö kommuns parkering AB
Sydvatten AB

157
157
3
3
6
6
20
20
63
63
121
121

Intäkter, kostnader, fordringar och skulder
Belopp i miljoner kronor
Koncernföretag/Malmö stad
Malmö stad
Malmö Stadshus AB
MKB Fastighets AB
Sydskånes avfallsaktiebolag,
SYSAV
Copenhagen Malmö Port AB
Malmö kommuns parkering AB
Malmö Leasing AB
Malmö Stadsteater AB
Malmö Live Konserthus AB
Sydvatten AB
Räddningstjänsten Syd
VA Syd
Malmö stad
MKB Fastighets AB
Sydskånes avfallsaktiebolag,
SYSAV
Copenhagen Malmö Port AB
Malmö kommuns parkering AB
Malmö Leasing AB
Malmö Live Konserthus AB
Malmö Stadsteater AB
Räddningstjänsten Syd
VA Syd
Sydskånes avfallsaktiebolag,
SYSAV
VA Syd
Malmö Leasing AB
Räddningstjänsten Syd
VA Syd
Malmö kommuns parkering AB
VA Syd
MKB Fastighets AB
Copenhagen Malmö Port AB
Sydvatten AB
VA Syd
Sydskånes avfallsaktiebolag,
SYSAV
Copenhagen Malmö Port AB
Malmö kommuns parkering AB
Parkeringsövervakning Malmö
AB
Malmö stad
Parkeringsövervakning Malmö
AB

Intäkter och
kostnader
Intäkt

Räntor och
borgensavgifte

Lån

Kostnad Givna

317

12 292
0
35

MotIntäkt Kostnad
tagna
131
9 434

102

428
182

8
3

14
265

2

2 110

16

2
138
39
11
8
45
0
13
26
462

141

129

Beslutade
åtanden
MotGivna
tagna
940

Utnyttjade
åtaganden
MotGivna
tagna
757

43

43

27
870

27
687

PRIVATA UTFÖRARE
Med privata utförare menas en juridisk eller
enskild person till vilken kommunen med stöd av
kommunallagen kapitel 10 7 § överlämnat skötseln
av en kommunal angelägenhet, men där
överlämnandet skett på ett sätt så att ett betydande
inflytande inte erhållits. Med privat utförare avses
inte ett kommunalt koncernbolag eller stiftelse där
kommunen har dominerande inflytande.
Överlämnandet kan ske genom upphandling enligt
Lag om offentlig upphandling, Lag om
valfrihetssystem eller på annat sätt. Friskolor har
inte räknats som privata utförare för kommunen,
då de tillkommer genom avtal med staten.
Inom Malmö stad finns privata utförare
framförallt inom områdena vård och omsorg samt
individ- och familjeomsorg. Antalet platser den 31
december 2019 inom respektive område framgår
nedan:

3
7
4
76
1
0
186
56
93

3

3
10

93
7
1
2

172
3
0

0

0

0
1

2

43
2

•

Inom området individ- och familjeomsorg
finns 225 upphandlade platser avseende till
exempel hemlösa.

Nedan presenteras avtalsparter inom områdena
vård och omsorg samt individ- och familjeomsorg.
Förutom dessa finns även de avtalsparter där
individuell överenskommelse träffas för varje
enskild brukare.

1

43

Inom området vård och omsorg har staden
genom Kommunförbundets ramavtal och
individuella placeringsavtal upphandlat 398
platser i korttids-, vård- och gruppboenden.

Avtalsparter

105
103
2
3
172

•
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fortsatt behålla de negativa utsikterna.
Anledningen är dock inte längre densamma, det
vill säga på grund av ovisshet kring politisk
styrning efter valresultatet 2018, utan nu på grund
av risker för minskande överskott i löpande
verksamhet. Innebörden av negativa utsikter är att
S&P senast under de kommande två åren ska ha
beslutat om AAA betyget behålls eller om betyget
justeras ner till AA+ och det är 30 % sannolikhet
för sådan nedjustering.

AVTALSPARTER
Korttidsboende, vårdboenden,
Boende/härbärge
gruppboenden
för hemlösa
Attendo Care AB
Förenade Care AB
Björkvika Vårdhem AB
Förenade Care AB
Hyllie Park Äldreboende AB
Norlandia Care AB
Vardaga AB
Häggenäs Sjukhem AB
Humana Partnergruppen Svenska AB
Solhaga Vårdhem AB
Föreningen Fogdaröd Omsorg
Vinslövshemmet
Vittsjö Sjukhem AB

Likviditet
Internbanken hanterar kommunens och de helägda bolagens likviditet genom ett gemensamt
koncernkonto där kommunens och de helägda
bolagens kassaflöde samlas.

FINANSIELL RISKHANTERING OCH
UPPFÖLJNING
I enlighet med rådet för kommunal redovisnings
rekommendationer RKR R7 Finansiella tillgångar och
finansiella skulder, samt RKR R8 Derivat och
säkringsredovisning redovisas här hur finansiella
tillgångar och skulder samt finansiella instrument
påverkar kommunens resultat, ställning och
kassaflöden i de delar som anses vara relevanta för
kommunens verksamhet.

Internbanken ska hålla en hög betalningsberedskap
genom likviditetsreserver om minst 500 mnkr,
tillgängliga genom bekräftade lånelöften eller
genom egen likviditet och den bör minst uppgå till
summan av externa skulder med förfall inom 12
månader samt 50 % av det prognostiserade
nyupplåningsbehovet för de kommande 12
månaderna.

Den finansiella infrastrukturen
Kommunkoncernens finansverksamhet regleras i
kommunfullmäktiges finansiella föreskrifter samt i
kommunstyrelsens finanspolicy.

Per 2019-12-31 uppgick Internbankens likviditetsreserv till 6 622 mnkr, varav 1 049 mnkr utgjordes
av likvida medel på bankkonto. Skulder med
kapital-förfall inom 12 månader uppgick till
3 370 mnkr.

Finansverksamheten är samlad i kommunens
internbank. Internbanken ansvarar för kapitalförsörjning och likviditetsplaneringen. Internbanken genomför upplåning på kapitalmarknaden
genom bland annat emissioner av kommunobligationer och kommuncertifikat samt placerar
eventuell överskottslikviditet. En förutsättning för
detta tillvägagångssätt är att det finns etablerade
låneprogram, upparbetade marknadsrelationer och
nödvändiga övriga finansiella avtal.

Genomsnittlig ränta för Internbankens likviditetsförvaltning har under 2018 varit 0,01%.
Låneskuld
Kommunkoncernens totala externa upplåning
uppgick vid årsskiftet 2019 till 14,9 mdkr
(12,6 mdkr) (se Not 20 – Långfristiga skulder på
sidan 87). Låneskulden har därmed ökat med
2,3 mdkr (0,2 mdkr) sedan föregående år. Förutom
obligations- och certifikatlån ingår också finansiell
leasingskuld i den totala koncernlåneskulden.

Kreditbetyg/Rating
Kreditvärdigheten är en viktig faktor som ökar
tillgängligheten till kapital på de internationella
marknaderna där Malmö är verksam. Kreditbetyget påverkar även prissättningen på emitterad
obligation. Malmö stad har sedan 2011 det högsta
kreditbetyget, AAA, från Standard & Poor´s
(S&P). I november 2018 satte S&P Malmös AAA
betyg på så kallad ”negativ outlook” eller ”negativ
utsikt”. S&P:s beslut under hösten 2019 var att

Malmö stads andel av upplåningen utgörs av
13,2 mdkr (11,0 mdkr) i externa bilaterala lån och i
obligations- och certifikatlån samt i ett ränte- och
amorteringsfritt lån från VA-Syd avseende aktiekapital i Sydvatten AB om 141 mnkr.
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Övriga låneskulder i den sammanställda redovisningen avser kommunens andel av delägda
bolags upplåning.
Internbanken använder sig av nedanstående
låneprogram för kapitalanskaffning.
LÅNEPROGRAM FÖR KAPITALANSKAFFNING
Belopp i miljarder kronor
Program
Euro Medium Term Note (EMTN)
EMTN, varav gröna obligationer
Kommuncertifikat
Euro Commercial Paper (ECP)
Bilaterala lån

Låneram
15,0
5,0
5,0
4,3

Nyttjandegrad
9,8
4,0
0,0
1,8
1,5

Den genomsnittliga återstående löptiden för
Internbankens externa låneskuld uppgick vid
årsskiftet till 2,8 år (3,1 år).

Under 2019 gav Malmö ut 3 gröna obligationer till
ett värde av 1 750 mnkr. Per 2019-12-31 uppgår
Malmös stads gröna obligationer till 4,05 mdkr
vilket motsvarar 31 % (21 %) av stadens totala
upplåning och 41 % (29 %) av stadens
obligationsupplåning.

Gröna obligationer
Hållbar finansiering är en allt viktigare trend i
kapitalmarknaden. I slutet av 2017 upprättade
Malmö ett grönt ramverk för miljö- och klimatfrämjande investeringar. Ramverket är kopplat till
stadens kapitalmarknadsprogram för obligationsupplåning. Genom gröna obligationer kan staden
attrahera en växande skara långivare som önskar
återrapportering om hur det kapitalet används.
Obligationerna finansierar investeringar som
uppfyller kraven i Malmö stads ramverk för gröna
obligationer. Malmös gröna ramverk rymmer åtta
kategorier investeringar, vilka framgår av
diagrammet.

Utlåning
Malmö stads utlåning till bolag och
kommunalförbund uppgick per 2019-12-31 till
12,2 mdkr (10,4 mdkr). All utlåning från
Internbanken sker till marknadsmässiga villkor.
Den genomsnittliga räntan för Internbankens
utlåning under 2019 uppgick till 1,13 % (0,92 %).
Den genomsnittliga räntebindningstiden för
Internbankens utlåning uppgick per 2019-12-31 till
3,3 (3,0) år.
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Kommunens räntekostnader under året, exklusive
derivat, uppgick till 0,52 % (0,24 %) motsvarande
62,2 mnkr (24,9 mnkr). Räntekostnaden inklusive
derivat uppgick till 0,74 % (0,52 %), motsvarande
88,7 mnkr (54,3 mnkr).

Finansiell riskhantering
Risker förenade med stadens finansiella
verksamhet hänför sig huvudsakligen till ränterisk,
finansieringsrisk, motpartsrisk samt valutarisk.
Riskexponeringen avseende finansiella poster mäts
löpande i kommunens finanssystem. Varje månad
upprättas och tillställs kommunstyrelsen en
finansiell rapport med balans-, resultat- och
riskavstämning.

Den genomsnittliga låneräntan för kommunens
utestående låneskuld, inklusive räntederivat,
uppgick per 2019-12-31 till 0,65 %. Exklusive
räntederivat uppgick den utgående genomsnittliga
låneräntan vid årsskiftet till 0,56 %.

FINANSIELL RISKHANTERING
Typ av risk
Ränterisk
Finansieringsrisk
Motpartsrisk
Placeringar
Derivat
Valutarisk

Policy
riskspridning genom gränsvärden
2-4 år

Utfall
inom policyram
2,8 år

beroende av rating
beroende av rating
finansiella valutaaffärer ska säkras

inom policyram
inom policyram
inom policyram

Räntebindningstiden för kommunens upplåning
per 2019-12-31 uppgick till 3,6 år (4,3), inklusive
derivat, medan räntebindningstiden exklusive
räntederivat uppgick till 1,4 år (1,8 år).
Finansieringsrisk
Med finansieringsrisk avses risken att vid någon
tidpunkt inte ha tillgång till, eller endast mot en
ökad kostnad, ha tillgång till medel för betalningar.

Ränterisk
Med stadens ränterisk menas risken för att en
snabb förändring av marknadsräntorna påverkar
stadens finansnetto negativt. Ränteriskhantering
ska syfta till att undvika stora och snabba
genomslag i finansnettot.

I syfte att minska kommunens finansieringsrisk för
upplåning skall löptiderna för kapitalförfall för
upplåning spridas över åren. Som ett led i att
sprida riskerna får högst 40 % av låneskulden
förfalla inom en enskild 12 månaders period.
Genom att likviditetsreserven minst bör uppgå till
summan av externa skulder med förfall inom 12
månader samt 50 % av det prognosticerade
nyupplåningsbehovet för de kommande 12
månaderna, så skapas en hög betalningsberedskap.

Ränterisk för kommunen uppstår i samband med
upp- och utlåning samt vid placeringar, såväl mot
extern motpart som inom koncernen. Hantering
av ränteriskerna ska delas upp i en strategi för
placeringar och en för strategi för stadens uppoch utlåning samt tillhörande derivat.

Under 2020 har kommunkoncernen låneförfall på
3,4 mdkr samt nyupplåningsbehov på cirka
2,0 mdkr. För att täcka dessa finansieringsbehov
finns 5,6 mdkr i tillgänglig löften och 1,0 mdkr i
likviditet, det vill säga totalt 6,6 mdkr. Internbankens naturliga sätt att lösa finansieringsfrågan
är dock via olika kapitalmarknadsprogram för
obligationer och certifikat.

En förändring av räntan med 1 procentenhet
beräknas påverka Malmö stads finansnetto de
kommande 12 månaderna med ± 9,3 mnkr (0,7).
Derivatinstrument används i syfte att ränte- och
valutasäkra underliggande lån. Internbankens
derivatportfölj, inklusive koncerninterna derivat,
uppgick per 2019-12-31 till 14,0 mdkr (12,2 mdkr),
varav 3,9 mdkr (2,7 mdkr) avser valutasäkring av
utlandslån. Marknadsvärdet understeg det
nominella värdet med -122 mnkr varav -105 mnkr
avser derivat som tecknats av MKB. Det negativa
marknadsvärdet har inte påverkat resultatet,
eftersom kommunens hantering av räntederivat
bedöms uppfylla kraven på effektiv säkring av
ränterisk enligt RKR 21 Redovisning av derivat och
säkringsredovisning.

Motpartsrisker
Placeringar
Med motpartsrisker avses risken för att den motpart med vilken kommunen har en placering eller
ett derivatavtal inte kan fullfölja de förpliktelser
som avtalet innebär.
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Likviditeten placeras främst på bankkonto men
kan även placeras i papper utgivna av svenska
staten, svenska kommuner, kreditmarknadsinstitut
och företag. Beloppsbegränsningar per kreditmarknadsinstitut och företag innebär att väsentliga
koncentrationer av motpartsrisk undviks.

Enligt kommunstyrelsen finanspolicy ska
valutarisker som uppkommer då staden lånar eller
placerar i utländsk valuta säkras omedelbart.
Valuta- och räntederivat får användas för att
hantera risker i den finansiella verksamheten.

Derivat

Per 2019-12-31 har kommunen upplåning i
utländsk valuta om 3,9 mdkr (SEK). Valutariskerna har säkrats genom valutaswappar och
terminer, som omvandlar lånen och räntan till
svenska kronor.

Kommunen är genom finansiella derivatavtal
exponerad för en risk att en motpart inte kan
fullgöra sina förpliktelser. Motparterna är såväl
svenska som internationella banker. Kommunstyrelsens finanspolicy föreskriver att den samlade
risken gentemot en enskild bank inte får överstiga
specifika gränsvärden beroende på motpartens
kreditbetyg.

Utöver ovanstående valutasäkrade lån har
kommunen endast ett transaktionskonto i euro.
Valutarisken bedöms därför vara obetydlig.

Valutarisk
Med valutarisk avses risken för att staden drabbas
av ökade kostnader eller minskade intäkter till följd
av valutakursförändringar.
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DRIFTREDOVISNING
Belopp i miljoner kronor

Utfall
Intäkter

NÄMND/VERKSAMHET

Nettokostnad
Kostnader

Utfall

Budgetavvikelse
2019
2019

Budget

2019

2018

2019

2018

2019

Kommunfullmäktige
Revision
Valnämnd
Förtroendenämnd*
Överförmyndarnämnd
Kommunstyrelse
Servicenämnd
Teknisk nämnd
Realisationsvinster fastigheter
Vinst exploateringsverksamhet
Marksanering
Hamnanläggningar
Miljönämnd
Stadsbyggnadsnämnd
B9ostadsanpassningsbidrag
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd
Grundskolenämnd
Förskolenämnd
Kulturnämnd
Fritidsnämnd
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnd
Arbetsmarknads- och socialnämnd
Hemlöshet
Ekonomiskt bistånd
Statsbidrag flyktingar
Funktionsstödsnämnd
SUMMA NÄMNDERNA
Finansiering
SUMMA KOMMUNEN

0
1
7
0
1
465
3 453
1 015
136
537
2
152
114
90
0
387
4 705
2 669
154
123
3 176
694
131
22
319
476
18 829
20 888
39 717

0
2
6
0
1
466
3 250
949
70
538
3
147
111
96
0
375
4 395
2 628
139
128
3 358
735
62
23
302
448
18 232
19 867
38 099

-25
-13
-17
0
-27
-1 078
-3 043
-1 823
0
-35
-36
-113
-181
-179
-22
-2 078
-9 306
-5 560
-653
-686
-6 311
-2 484
-640
-1 119
0
-2 409
-37 838
-996
-38 834

-26
-12
-16
-1
-23
-1 030
-2 905
-1 699
0
-62
-3
-108
-176
-187
-19
-1 969
-8 595
-5 448
-628
-665
-6 346
-2 400
-645
-1 036
0
-2 266
-36 265
-913
-37 178

-25
-12
-10
0
-26
-613
410
-808
136
502
-34
39
-67
-89
-22
-1 691
-4 601
-2 891
-499
-563
-3 135
-1 790
-509
-1 097
319
-1 933
-19 009
19 892
883

-25
-13
-13
0
-31
-638
347
-846
0
240
-40
13
-67
-92
-24
-1 735
-4 570
-2 895
-502
-569
-3 082
-1 668
-454
-898
249
-1 935
-19 249
19 446
197

0
1
3
0
5
24
63
38
136
262
6
26
0
3
2
44
-31
4
3
6
-53
-122
-55
-199
70
2
240
446
686

SUMMA KOMMUNEN
Justering poster som inte ingår i
Verksamhetens intäkter och
verksamhetens kostnader inklusive
avskrivningar i resultaträkningen
Avgår interna poster
Verksamhetens intäkter och kostnader
inklusive avskrivningar enligt
resultaträkningen
Skatteintäkter
Generella statsbidrag o utjämning
Finansiella poster
Extraordinära poster
ÅRETS RESULTAT

39 717

38 099

-38 834

-37 178

883

0

0

-20 435

-19 399

388

309

-20 046

0

0

-13 987

-13 465

13 987

13 465

0

0

0

5 295

5 236

-24 459

-23 404

-19 163

-19 642

479

14 006
6 160
268
0
25 729

13 429
5 839
130
0
24 634

0
-237
-150
0
-24 846

0
-210
-99
0
-23 713

14 006
5 921
119
0
883

13 925
5 805
109
0
197

81
116
10
0
686

* 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.
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Driftsredovisningen innehåller interna poster och
är en totalsummering av kostnader och intäkter i
jämförelse mot slutlig budget. I tabellen nedan
framgår vilka tilläggsanslag som beviljats under
året. I driftredovisningen ingår avskrivningar,
finansiella kostnader och intäkter på nämndnivå i
kolumnerna kostnader respektive intäkter.
Anslagsnivån Finansiering innehåller bland annat
skatteintäkter och generella statsbidrag. I
resultaträkningen på sidan 73 särredovisas dessa
poster på egna rader och har egna

delsummeringar. Driftredovisningen avslutas i
avvikelse mot budget medan resultaträkningen
avslutas med årets resultat, det vill säga årets
förändring av eget kapital.
Kommunens och kommunkoncernens
externredovisning framgår av resultaträkning,
balansräkning och kassaflödesanalysen på sidorna
73–75. I dessa redovisningar har kommuninterna
respektive koncerninterna poster eliminerats.

TILLÄGGSBUDGET PER NÄMND OCH EKONOMISK RAM, mnkr (Beslut i kommunstyrelsen, om inte annat anges)
KF Budget
2019
Kommunfullmäktige
25
Revisorskollegiet
12
Valnämnd
13
Överförmyndarnämnd
31
Kommunstyrelse
605
Servicenämnd
-348
Teknisk nämnd
835
Marksanering
40
Exploateringsverksamhet
-240
Hamnanläggningar
-13
Miljönämnd
67
Stadsbyggnadsnämnd
88
Bostadsanpassnings25
bidrag
Gymnasie- och
1 733
vuxenutbildningsnämnd
Grundskolenämnd
4 570
Förskolenämnd
2 895
Kulturnämnd
502
Fritidsnämnd
543
Hälsa-, vård- och
3 081
omsorgsnämnd
Funktionsstödsnämnd
1 937
Arbetsmarknads- och
1 667
socialnämnd
Ekonomiskt bistånd
898
Hemlöshet
452
Statsbidrag flyktingar
-249
SUMMA NÄMNDERNA

19 170

2018 2019
7 nov 16 jan

2019
KF 25 2019
apr 11 jun

2019
KF 19 2019 2019
juni 14 aug 11 sep

2019 2019 2019
7 okt 30 okt 13 nov

2019
4 dec

2019
KF 16 Summa KB
2019
dec

0,4

0,2
5

5
0,3
4

25

2
1
2

0,1
2

3

-2

24
2

1 735

0,2

4 570
2 895
502
569

-0,2
14

25
13
13
31
637
-347
846
40
-240
-13
67
92

11

1

1

3 082

-1

1 935
3

1 671
898
452
-249

14

0

0

11

Principer för ekonomistyrning och
internredovisning

0

7

11

5

25

2

2

1

19 249

Personalkostnader
Personalomkostnadspålägget (PO-pålägget)
omfattande arbetsgivaravgifter, avtalspension och
löneskatt, beräknas utifrån en schablon framtagen
av Sveriges Kommuner och Regioner. För 2019
uppgick PO-pålägget till 39,15% (39,17%) av
lönekostnaden.

Principerna för ekonomisk styrning av nämnderna
fastställs årligen i den av kommunfullmäktige
beslutade budgeten och sammanfattas i
årsredovisningen under Styrning och uppföljning av
koncernen på sidan 10.
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utifrån i förväg fastställda schabloner. När
köp/sälj tillämpas finns oftast ett avtal eller annan
överenskommelse mellan parterna. Vid fördelning
utifrån schabloner kan dessa till exempel beräknas
på parametrar som speglar förbrukningen av varan
eller tjänsten. Alternativt kan antalet anställda per
nämnd utgöra fördelningsgrund

Kapitalkostnader
Kapitalkostnaderna utgörs av avskrivningar och
ränta på bundet kapital. Kapitalkostnaderna
beräknas enligt rak nominell metod, vilket innebär
att kostnaden bestå av linjär avskrivning på
anläggningstillgångarnas avskrivningsbara värde
och ränta på tillgångarnas bokförda restvärde. Den
internt beräknade räntan har satts till 3% både för
2019 och 2018.

Exempel på gemensamma kostnader som fördelas
genom interndebitering:

Fördelning av gemensamma kostnader
En stor del av interna intäkter och interna
kostnader uppkommer genom att gemensamma
kostnader fördelas mellan och inom kommunens
nämnder. Det interna priset på varor och tjänster
sätts främst enligt självkostnadsprincipen.
Självkostnaden beräknas då inte bara på de direkta
kostnader som är omedelbart förknippade med
produktionen av varan eller tjänsten utan även på
indirekta kostnaderna. Fördelning av indirekta
kostnader sker efter modeller som kan variera
inom staden. Det görs inga vinstpåslag vid
kommunintern fakturering.

•

Hyreskostnader: Internhyran sätts till
fastighetsförvaltarens självkostnad, med
hänsyn till typ av fastighet som avses.

•

Kost: Skolluncher debiteras av
produktionsköken till självkostnadspris per
portion.

•

Stadsmiljö: Drift och skötsel debiteras till
självkostnadspris utifrån olika interna
driftsavtal som fastställer kvalitet och pris.

Exempel på gemensamma kostnader som fördelas
via olika fördelningsnycklar:

Vid fördelning av gemensamma kostnader kan
detta göras såväl som ett köp/sälj förfarande inom
och mellan nämnderna och dels som fördelning

•

Gemensamma IT-tjänster

•

HR- och ekonomisystemskostnader

•

Malmö stads självförsäkringssystem

INVESTERINGSREDOVISNING
ÅRETS INVESTERINGAR
Belopp i tusentals kronor
NÄMND/VERKSAMHET
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Servicenämnd
Teknisk nämnd*
Miljönämnden
Stadsbyggnadsnämnd
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnd
Grundskolenämnd
Förskolenämnd
Kulturnämnd
Fritidsnämnd
Hälsa-, vård och omsorgsnämnd
Arbetsmarknads- och
socialnämnd
Funktionsstödsnämnd
Finansiering/Storstadspaketet för
Malmö stad
SUMMA NÄMNDERNA

Budget

Utfall

Avvikelse

900
96 000
2 298 000
964 353
700
1 350

252
51 643
1 393 469
656 182
800
1 146

-648
-44 357
-904 531
-308 171
100
-204

15 000

13 824

-1 176

76 500
36 000
27 000
5 450
38 500

84 899
25 723
27 495
6 041
17 320

8 399
-10 277
495
591
-21 180

13 500

3 152

-10 348

9 500

9 457

-43

146 000

0

-146 000

3 728 753

2 291 403 -1 437 350

* inkl Hamnanläggningar
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Investeringsredovisningen innehåller en
totalsummering av investeringsutgifterna i
jämförelse med fastställd budget. På följande sidor
särredovisas större investeringsprojekt som varit
föremål för behandling i kommunstyrelsen eller
kommunfullmäktige i form av ett så kallat
objektsgodkännande. Enligt gällande regelverk
inom kommunen ska berörd nämnd, före
påbörjande av ett investeringsobjekt, inhämta
objektsgodkännande från kommunstyrelsen om
den totala bruttoutgiften för objektet överstiger
15 mnkr. Om den totala bruttoutgiften för
objektet överstiger 50 mnkr ska kommunfullmäktige lämna objektsgodkännande. Under
året har beslut om objektsgodkännande fattats i
kommunstyrelsen alternativt kommunfullmäktige
om totalt 1 362 mnkr.

UPPFÖLJNING AV BESLUT OM OBJEKTSGODKÄNNANDE
Pågående investeringsprojekt
SPECIFIKATION AV PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT - UPPFÖLJNING AV OBJEKTSGODKÄNNANDE
INVESTERINGSUTGIFT
NÄMND OCH OBJEKT

Beslutsdatum

DRIFTSKONSEKVENSER

Beslutad
totalutgift

Beräknad
totalutgift

Prognos
avvikelse

Utfall t.o.m. Beslutad Beräknad
dec 191231 totalutgift totalutgift

184,0
45,0
75,0
16,5
47,5
47,9
43,0
28,9
38,3
78,4
260,0
30,0
75,3
16,6
21,3
31,1
41,0
117,5
21,5
25,7
25,9
4,7
35,5
26,5
210,0
21,0
34,3
15,2
106,1
39,0
20,6
30,3
29,6
35,5

184,0
45,0
75,0
16,5
50,8
47,9
39,3
29,6
45,2
82,5
258,8
0,0
60,8
17,3
35,8

0
0,0
0,0
0,0
-3,3
0,0
3,7
-0,7
-6,9
-4,1
1,2
30,0
14,5
-0,7
16,6

50,8
8,4
38,6
29,6
44,5
54,6
131,7
1,7
60,9
17,3
34,3

29,0
153,0

12,0
-14,0

24,2
103,0

25,4
36,2

0,3
-5,6

25,0
36,2

35,8
27,3
209,2
14,0
34,0
13,0
106,0
38,5
19,0
30,3
15,6
27,0

-0,3
-0,8
0,8
7,0
0,3
2,2
0,0
0,5
1,6
0,0
14,0
8,5

29,6
27,3
149,6
13,8
32,6
13,8
106,0
28,6
18,0
25,0
15,5
26,5

Prognos
avvikelse

Tek nisk a nämnden
Kontinentalbanan (KF 2017-03-23, KF 2017-11-22, KF 2018-05-31, KF 2011-02-17)
Station Östervärn
Station Rosengård
Station Persborg
Allmän plats
Scaniabadet
Allmän platsmark Malmö Live
Nobeltorget
Lokalgator och park inom Limhamns läge
Detaljplan 5189 (Badhus i Hyllie)
Utbyggnad Norra Hamnen
Byggande av förlängt kollektivkörfält på Stockholmsvägen etapp 3
Vintrie Park
Slussplan
Gyllins Trädgård samt Husie 172-123
Gyllins Trädgård naturpark, temalekplats, entréområde
Kvarteret spårvägen
Industrigatan
Cykelbana Nobelvägen
Södra Vattenparken
Posthusplatsen
Kvarteret Gäddan
Naturområde o lekplats Ängsövägen
Park o gator skola Hyllie
Park, grönstråk, överfarter mm Gottorp
Bärighetsombyggnad av gator
Vintrie 6:3 kv mark o allmän platsmark
Allétorget och Sagas gränd dp 5051
Eftersatt underhåll och omisolering av äldre broar
Elinegård gång- och cykeltunnel
Elinegård dp 4959

KS 2012-02-01
KS 2012-05-30
KS 2013-01-16
KS 2013-02-06
KF 2013-06-18
KF 2013-08-29
KS 2013-09-04
KS 2013-11-06
KS 2013-11-06
KS 2013-11-27
KF 2017-06-21
KS 2013-11-27
KF 2014-02-27
KF 2017-02-23
KS 2014-02-05
KS 2014-02-05
KS 2018-05-30
KS 2014-04-02
KS AU 2014-06-23
KF 2014-09-25
KS 2015-02-04
KS 2015-02-04
KS 2015-05-27
KF 2016-04-28
KS 2016-04-06
KS 2016-05-04
KS 2016-06-01
KS 2016-06-01
KS 2016-08-17
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8,5

8,5

5,3
5,5
2,5
0,7
9,3
16,0
1,3
8,9
2,0
1,5
1,4
5,8
8,6
0,5
2,3
2,1
-0,2
0,8
2,9
19,2
2,1
2,7
1,2
7,4
3,1
1,8
2,1
1,8
3,0

5,7
5,0
2,5
1,0
9,8
15,9
1,3
7,2
2,0
1,5
4,2
9,0
2,3
1,4
0,8
2,9
19,2
2,1
2,6
1,1
7,0
3,1
1,7
2,1
1,1
2,5

0
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,5
0,5
0,0
-0,3
-0,5
0,1
0,0
1,7
0,0
0,0
1,4
1,6
-0,4
0,5
0,0
0,7
-0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,4
0,0
0,1
0,0
0,7
0,5

SPECIFIKATION AV PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT - UPPFÖLJNING AV OBJEKTSGODKÄNNANDE
INVESTERINGSUTGIFT
NÄMND OCH OBJEKT

DRIFTSKONSEKVENSER
Utfall t.o.m. Beslutad Beräknad
dec 191231 totalutgift totalutgift

Beslutsdatum

Beslutad
totalutgift

Beräknad
totalutgift

Prognos
avvikelse

KS 2016-08-17
KF 2016-09-01
KF 2016-09-01
KF 2018-06-19
KF 2016-09-29
KS 2016-10-05
KF 2016-10-27
KS 2016-10-30
KS 2017-02-01
KS 2017-03-29
KF 2017-08-31
KS 2017-08-16
KF 2017-08-31
KS 2017-12-06
KS 2017-12-06
KF 2017-12-20
KS 2018-01-10
KS 2018-01-10
KS 2018-02-07
KS 2018-04-04
KS 2018-06-13
KS 2018-06-13
KS 2018-06-13
KF 2018-06-19
KS 2018-06-13
KF 2018-09-27
KF 2018-10-25
KF 2018-11-22
KS 2018-11-07
KS 2019-01-16
KF 2019-02-28
KF 2019-02-28
KS 2019-06-11
KS 2019-06-11
KS 2019-06-11
KS 2019-08-14
KS 2019-11-13
KS 2019-11-13
KS 2019-11-13
KF 2019-12-19

29,6
105,0
106,8
13,0
112,6
35,5
133,0
36,0
19,3
20,0
88,0
34,2
258,0
20,0
22,7
59,5
19,0
25,6
22,1
23,0
16,0
29,5
40,0
59,0
26,9
142,0
66,2
65,8
25,0
25,3
67,0
55,6
37,9
18,6
23,4
19,4
17,5
21,0
20,0
165,0

29,4
103,4
119,8

0,2
1,6
0,0

16,3
4,4
70,0

104,0
28,0
120,6
26,4
21,8
21,0
84,8
34,1
268,3
20,5
19,6
59,0
19,0
25,6
23,0
21,4
15,7
29,5
40,0
59,0
26,6
142,0
66,2
60,9
22,9
25,3
67,0
61,9
37,9
18,6
23,4
16,4
17,5
21,0
20,0
165,0

8,6
7,5
12,4
9,6
-2,5
-1,0
3,2
0,1
-10,3
-0,5
3,1
0,5
0,0
0,0
-0,9
1,6
0,3
0,0
0,0
0,0
0,3
0,0
0,0
4,9
2,1
0,0
0,0
-6,4
0,0
0,0
0,0
3,0
0,0
0,0
0,0
0,0

27,2
25,5
58,7
24,7
6,6
21,0
26,5
12,0
66,5
20,5
13,5
51,7
4,8
2,4
19,5
8,8
2,4
6,9
1,3
33,7
3,2
10,5
21,9
25,1
10,5
8,2
17,9
61,9
6,7
4,7
2,8
0,4
0,3
0,4
0,0
0,0

Prognos
avvikelse

Tek nisk a nämnden
Dungen dp 5361
Bassängen 3 Dp 5424
Kvarteret Cementen Dp 2302
Lindängen centrum Dp 5404
Sportsbyn
Kvarteret Brännaren
Elinegård - parker och grönområden
Priorn Dp 5423
Helelektrisk buss linje 3 & 7
Söder om klipporna Dp 5467
Västra Dockan
Sege Park
Va-anläggning till Kölnans koloniområde
Rosengård 130:250, Dp 5448, Södra Botildenborg
Infrastrukturåtgårder Malmöexp linje 8 etapp 1A
Skola öster om Sivåkersvägen i Hyllie, Dp 5363, projektnummer 7341
Kvarteret Trollhättan, Dp 5274, projektnummer 5336
Söderkulla - etapp 1
Område söder om södra vattenparken, ddp 5468, projekt 7362 Solkvarteren
Malmö idrottsgrundskola, projnr 5826
Söder om spåren i Hyllie projnr 7343
Va-anläggning Almåsa koloniområde
Ny ridanläggning i Husie
Abborren, Hamnen 21:147 mfl
Varvshallarna Dp 5175
Södra delen av esplanaden m.m. i Västra Hamnen
Färdigställande av gator vid Hyllie allé
Område sydväst om Lockarps trafikplats, Dp 5466
Investering i parkeringsautomater
Elinegård, färdigställande av gator och park projektnummer 8704
Beläggningsinvestering 2019
Övägen och Strandgatan
Mölledalsskola 1, projnr 5324
Färdigställande av gator, Limhamns läge, kv Cementen, nordvästra delen
Allmän platsmark dp 5475, Triton 7
Allmän platsmark Bilen 23-25 mfl
Förlängning busskörfält Stockholmsvägen
Erosionsskydd havsbotten Norra Hamnen (CMP)
Beläggningsreinvesteringar 2020-2022
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2,1
7,7
7,4
0,7
7,6
2,7
8,9
4,1
1,3
1,4
6,7
2,6
17,8
0,1
0,8
8,7
1,3
2,3
1,5
1,1
0,4
1,7
0,2
5,4
1,8
11,7
5,3
5,5
0,4
1,3
6,0
3,5
2,2
1,1
1,8
1,1
1,1
3,1
1,0
15,9

1,9
7,7
8,1
7,4
2,4
8,1
3,6
1,5
1,4
6,5
2,6
18,5
0,1
0,7
8,7
1,1
2,3
1,5
1,0
0,4
1,7
0,2
5,4
1,8
11,7
5,3
5,5
0,4
1,3
6,0
3,9
2,2
1,1
1,8
0,9
1,1
3,1
1,0
15,9

0,2
0,0
-0,7
0,7
0,2
0,3
0,8
0,5
-0,2
0,0
0,2
0,0
-0,7
0,0
0,1
0,0
0,2
0,0
-0,1
0,1
0,0
-0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,4
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0

SPECIFIKATION AV PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT - UPPFÖLJNING AV OBJEKTSGODKÄNNANDE
INVESTERINGSUTGIFT
NÄMND OCH OBJEKT

Beslutsdatum

Beslutad
totalutgift

Beräknad
totalutgift

Prognos
avvikelse

DRIFTSKONSEKVENSER
Utfall t.o.m. Beslutad Beräknad
dec 191231 totalutgift totalutgift

Servicenämnden (för servicenämnden beslutas ej om driftskonsekvenser för enskilda investeringsobjekt då dessa istället uppstår hos beställande nämnd)
Rörsjöns nya förskola

KS 2015-02-04

49,0

56,0

-7,0

55,8

Ny Grundskola Excellensen 2

KF 2016-09-01

216,0

231,0

-15,0

230,3

Förskola Traktorn

KF 2016-12-20

57,0

57,0

0,0

2,7

Sporthall Excellensen 4

KF 2016-12-20

102,0

117,0

-15,0

113,8

Grundskola inom kvarteret Elinelund 1

KF 2016-12-20

234,0

227,0

7,0

221,3

Förskola Tröskan

KF 2016-12-20

56,0

63,0

-7,0

62,5

Rörsjöskolan Ny- och tillbyggnad

KF 2017-03-23

59,0

63,5

-4,5

56,9

Förskola Husie 172:123

KF 2017-05-24

92,0

101,2

-9,2

99,6

Grundskola Husie 172:123

KF 2017-05-25

219,0

234,0

-15,0

253,7

Hyllie brandstation

KS 2017-05-31

45,0

63,0

0,0

37,2

KF 2018-12-20

18,0

Om-, till- och nybyggnation inom Djupadalsskolan

KF 2017-08-31

139,0

139,0

0,0

31,5

Ombyggnation byggn X, Heleneholm 4

KS 2017-10-25

28,4

0,0

28,4

0,0

Grundskola och förskola i Västra Varvsstaden

KF 2017-12-20

281,0

281,0

0,0

184,8

Konsthögskolan till grundskola, Folkskolan 1

KF 2018-03-01

103,5

108,8

-5,3

108,3

Nya Högaholmsskolan, Folkvisan 3

KF 2018-03-01

220,5

282,6

-62,1

10,5

Ombyggnation av byggnad F och L inom Heleneholm 4

KF 2018-03-07

33,2

33,2

0,0

30,9

Rivning Annebergsskolan och uppförande av ny skola

KF 2018-04-26

205,0

205,0

0,0

140,9

Ombyggnation byggnad E Dekanen 1

KS 2018-04-04

17,0

18,7

-1,7

18,2

Nybyggnation av Bolmörtens LSS-boende, Bolmörten 9

KS 2018-05-02

38,5

42,0

-3,5

41,5

Nybyggnation av Rönneholms förskola, Rönneholm 3 STK

KF 2018-06-19

127,0

127,0

0,0

59,0

Byte av belysning på Kirsebergsskolan

KS 2018-05-30

22,0

22,0

0,0

4,2

Renovering av Borgarskolan Excellensen 2 och 4

KF 2018-06-19

92,0

107,2

-15,2

93,7

Byte av scenteknik Malmö Opera

KS 2018-08-15

21,0

22,5

-1,5

22,1

Wowra LSS Sallerup

KS 2018-08-15

28,0

28,0

0,0

3,8

Ellstorps förskola, Balders Hage 1

KF 2018-08-30

74,0

74,0

0,0

23,9

Renovering av Lokstallet, kvarteret Cementen

KS 2018-09-05

27,0

27,0

0,0

6,1

Österportskolan, Fliten 5, Ventilation och annan teknisk utrustning

KF 2018-10-25

75,5

75,5

0,0

10,6

Ombyggnation av Teknikens och sjöfartens hus, Turbinen 4

KS 2018-11-07

16,0

17,5

-1,5

17,0

Om-, till- och nybyggnation av Slottsstadens skola

KF 2019-01-31

265,0

265,0

0,0

13,6

Renovering av Monbijouskolan, Monbijou 15

KF 2019-03-21

76,0

76,0

0,0

7,7

Malmö Idrottsgrundskola, Innerstaden 9:173

KF 2019-03-21

330,0

330,0

0,0

50,3

Ombyggnation av Augustenborgsskolan, Sofiedal 3

KS 2019-03-06

17,3

17,3

0,0

15,5
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avvikelse

SPECIFIKATION AV PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT - UPPFÖLJNING AV OBJEKTSGODKÄNNANDE
INVESTERINGSUTGIFT
NÄMND OCH OBJEKT

Beslutsdatum

Beslutad
totalutgift

Beräknad
totalutgift

Prognos
avvikelse

DRIFTSKONSEKVENSER
Utfall t.o.m. Beslutad Beräknad
dec 191231 totalutgift totalutgift

Prognos
avvikelse

Servicenämnden (för servicenämnden beslutas ej om driftskonsekvenser för enskilda investeringsobjekt då dessa istället uppstår hos beställande nämnd)
Nybyggnation av Toarp LSS-boende, Toarp6:2

KS 2019-05-08

43,0

43,0

0,0

13,5

Ombyggnation av Wisdome, Tekniska museet

KS 2019-08-14

19,5

19,5

0,0

1,0

Renovering Heleneholms sporthall

KS 2019-09-11

49,0

49,0

0,0

4,4

Ombyggnation stadshuset, rapphönan 29, för kontaktcenter

KS 2019-10-09

27,5

27,5

0,0

2,6

Nybyggnation Stenåkerns LSS

KS 2019-09-11

35,5

35,5

0,0

5,6

Anslutningar till fastigheter i Sege park

KS 2019-11-13

28,5

28,5

0,0

6,5

Kommentarer till pågående investeringsprojekt
Kontinentalbanan

Beslutad ram för kontinentalbanan uppgår totalt till 184 mnkr, enligt fyra olika beslut i Kommunfullmäktige. Objektsgodkännande för bidrag till statlig
infrastruktur avseende de tre stationerna uppgår till 136,5 mnkr och investeringsutgifter avseende allmän platsmark kring stationerna uppgår till
47,5
mnkr. Bidrag till statlig infrastruktur avseende Östervärn etapp 2 redovisades i sin helhet som en kostnad i resultaträkningen år 2017, 30 mnkr. Gällande
övriga bidrag till statlig infrastruktur har avsättningar gjorts i takt med att besluten fattats. Det innebär att resterande 106,5 mnkr 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 Spårvägen

Efter projekteringen har prognosen för allmän plats ökat. Ytterligare projektering ska göras, och därefter tar vi ställning till ev reviderat
objektsgodkännande. Objektsgodkännanden är från 2014 och 2017 så viss indexuppräkning kan vara aktuellt.
Byggande av förlängt kollektivkörfält på Stockholmsvägen etapp 3

Detta projekt kommer avslutas, då nytt objektsgodkännande tagits fram.
Cykelbana Nobelvägen

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

Anledningen till fördyrningen är främst dyrare entreprenad än budgeterat samt fler projektledartimmar än förväntat, då detaljplanen blev överklagad och
omarbetning behövde ske.
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Beläggningsinvestering 2019

Några av objekten i slutet av året var stora och komplicerade och omfattade förutom ny beläggning även ombyggnader av cykelbaneanslutningar och
busshållplatser. Dessa kalkyler var mer osäkra än de vanliga objekten och blev dyrare än beräknat när slutredovisningen kom.
Förskola och grundskola Husie 172:123

I Gyllins trädgård färdigställdes förskolan, Trädgårdens förskola och grundskolan, Toftanässkolan, under sommar 2019. Projekten har handlats upp i en
gemensam entreprenad.
Den totala slutprognosen för båda projekten har höjts till maxbeloppet, 335,2 mnkr inklusive osäkerhetsfaktor (15 mnkr för skola och 9,2 mnkr för
förskola). Höjningen av slutprognosen kan härledas till ökade kostnader för konsulter, markhantering, ändrings och tilläggsarbeten samt juridisk hjälp i
projektet. Under projektets gång har entreprenören aviserat om flertal hindersanmälningar i projektet. Kostnaderna för hinder i projektet Gyllins
Trädgård 2 härrör från en uppkommen tvist mellan serviceförvaltningen och entreprenören angående påstådda felaktigheter i bygghandlingarna, vilka
föranlett ett antal hindersanmälningar från entreprenören. Dessa hindersanmälningar har serviceförvaltningen bestridit till fullo och nu avvaktar
serviceförvaltningen återkopplingen från entreprenören. I det redovisade utfallet för skolan projekt ingår ett tvistigt belopp som har bokats till följd av
försiktighetsprincipen. Det tvistiga beloppet ingår inte i den slutliga prognosen som lämnas här.
Nya Högaholmsskolan, Folkvisan 3

Underlag till hyresberäkning i objektsgodkännandet är framtagen våren 2016 och baserades på uppskattade i värden utifrån nyckeltal och
programhandling som ett pilotprojekt mellan förvaltningarna. Objektsgodkänt belopp var 220,5 mnkr med osäkerhetsfaktorn ± 15 mnkr. BTA ytan i
den ursprungliga kalkylen var 8 169 kvm och programhandlingen innehöll inga detaljer, såsom materialval, installationer eller liknande tekniska detaljer.
Nu har kalkyl gjorts, baserad på framtagna systemhandlingar, och den visar på en högre kostnad än den ursprungliga grova bedömningen med 46,5
mnkr. BTA ytan i den nya kalkylen är beräknad till 8 450 kvm. Den högre kostnaden härrör också delvis från att det har gått en tid sedan den
ursprungliga bedömningen gjordes; det har skett en allmän kostnadsökning i byggbranschen under denna tid. Prognosen på 282,6 mnkr innefattar även
marknadsosäkerhetsfaktor på 15 mnkr.
Stadsfastigheter har en dialog med beställande förvaltning och ett nytt hyresavtal är under framtagning. Därefter har servicenämnden för avsikt att
inkomma med ansökan om utökning av befintligt objektsgodkännande.
Renovering av Borgarskolan Excellensen 2 och 4

Projekten Ny grundskola Excellensen 2 och Sporthall Excellensen 4 handlades upp som en entreprenad. I upphandlingen ingick en option på renovering
av Borgarskolan Excellensen 2 och 4, vilken stadsfastigheter valde att lösa in. Projektet utfördes som en totalentreprenad i samverkan, och
optionsförfarandet innebar att det var samma entreprenör och samma projektorganisation i samtliga projekt (inklusive renoveringen av Borgarskolan)
för fastigheterna Excellensen 2 och 4. Entreprenadens upplägg 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 kontraktet som ett vedertaget förfarande.
Objektsgodkännande för renoveringen av Borgarskolan är 92 mnkr ± 10 % vilket ger tak på 101,2 mnkr. I det totala objektsgodkännandet för
renoveringen av Borgarskolan ingår en hyresfinansierad del på 58 mnkr, 4 mnkr för köksmaskiner och resterande 30 mnkr är reinvestering inom
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serviceförvaltningen. Total prognos för projektet är 107,2 mnkr vilket innebär att total prognos överskrider objektsgodkännandets tak med 6 mnkr.
Avvikelsen avser reinvesteringsdelen av projektet och finansieras av serviceförvaltningen.
I rapportering av objektsgodkännandet som gjordes i delårsrapport per den siste augusti 2019 har avvikelsen kopplats till skola och sporthall med totalt 6
mnkr. En noggrannare analys visar att avvikelsen egentligen tillhör renoveringen av Borgarskolan.
Ekonomiskt avslutade investeringsprojekt
SPECIFIKATION AV EKONOMISKT AVSLUTADE INVESTERINGSPROJEKT - UPPFÖLJNING AV OBJEKTSGODKÄNNANDE
INVESTERINGSUTGIFT

NÄMND OCH OBJEKT

DRIFTSKONSEKVENSER
Utfall
t.o.m. dec Beslutad Beräknad
191231 totalutgift totalutgift Avvikelse

Beslutsdatum

Beslutad
totalutgift

Beräknad
totalutgift

Avvikelse

KS 2013-11-27

27,9

28,8

-0,9

28,8

162,2
63,8
62,9
36,8
84,5
0,0
21,7
96,0

23,0
25,2
-13,6
23,2
-7,5
69,0
3,3
-12,0

162,2
63,8
62,9
36,8
84,5
0,0
21,7
96,0

142,9
54,4
22,5

24,1
5,6
-2,5

142,9
54,4
22,5

Tek nisk a nämnden
Hyllie vattenpark

3,2

3,2

0,0

Servicenämnden (för servicenämnden beslutas ej om driftskonsekvenser för enskilda investeringsobjekt då dessa istället uppstår hos beställande nämnd)
Tingdammsskolan
Bergaskolan ventilationsåtgärder
Gymnastikhall Hermodsdalsskolan
Ventilationsåtgärder Fridhemsskolan
Kv Garaget 1 Celsiusgatan
Förskola Husie 172:256
Betongplatta (ispist) på Malmö isstadion
Bostadsmoduler Kirseberg 14:93
Skola kv Cementen
Bojen, Tankloket
Jägersro brandstation

KF 2016-04-28
KF 2017-03-23
KS 2017-12-06
KF 2017-08-31
KF 2017-02-23
KF 2017-06-21
KF 2018-03-07
KS 2017-12-06
KF 2018-09-27
KF 2016-04-28
KF 2016-09-01
KS 2016-11-02

185,0
89,0
49,3
60,0
77,0
69,0
25,0
44,0
40,0
167,0
60,0
20,0

Kommentarer till ekonomiskt avslutade projekt
Gymnastikhall Hermodalsskolan

Projektet färdigställdes kring årsskiftet 2018/19. Kostnaderna blev dyrare än det beviljade objektsgodkännandet. Avdelningschef för stadsfastigheter har
under året informerat nämnden muntligen om avvikelsen. Vid upphandlingen var anbuden relativt höga och trolig orsak till detta var för projektets
omfattning, 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.
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Förskola Husie 172:256 /Mossebo

Förskolenämnden har kommit med besked att inte gå vidare med projektet varför servicenämnden, beslut 2020-01-28, kommer att ansöka om
återtagandet av beviljat objektsgodkännande.
Bostadsmoduler Kirseberg 14:93

Nybyggnation av bostadsmoduler i två etapper. Den första etappen färdigställdes i maj 2019 avseende byggnad A och den andra etappen i september
2019 avseende byggnad B. Fördyrningen av projektet avser utökad markhantering och tekniskt anpassningsarbete mellan etapperna. Modulerna har
byggts i två våningar. Slutprognosen har höjts till 96 mnkr. Det innebär att projektets slutkostnad överskrider vad som beslutats om i
objektsgodkännandet med 3,6 mnkr och dessa är ej hyresgrundande. Detta har rapporterats i den månatliga rapporteringen av pågående projekt till
nämnden i november 2019.
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Beslutsinstans: STK-2019-94 (KF 2019-06-19)
Kommunfullmäktige godkände i juni 2019 ett förslag till förändrad struktur för styrning, ledning och utveckling med kommunfullmäktigemål. Strukturen bygger på de senaste årens erfarenheter av målstyrningsarbetet, på förändringar i omvärlden och förändrade organisatoriska förutsättningar i Malmö stad.
Förändringen innebär att kommunfullmäktigemålen gäller för hela mandatperioden och de anger politiskt
prioriterade utvecklingsområden där nämnder och styrelser särskilt behöver kraftsamla för att åstadkomma
en förflyttning. Måluppfyllelsen bedöms i slutet av respektive mandatperiod, men årliga avstämningar mot
önskat utfall ska göras.
Kommunfullmäktige anger vilka nämnder och styrelser som ansvarar för respektive kommunfullmäktigemål. Respektive nämnd och styrelse beslutar därefter om egna indikatorer kopplade till kommunfullmäktigemålen.
Tvärsektoriella aspekter ska integreras i planering, genomförande och uppföljning för samtliga mål. I den
förändrade strukturen ligger ett stort fokus på samverkan mellan nämnder och styrelser.

Stadskontoret överväger för närvarande hur uppdraget bör hanteras utifrån nu rådande förutsättningar.

Beslutsinstans: STK-2019-97 (KS 2019-06-03 Lägesrapport)
Stadskontoret arbetar med att utveckla och tillgängliggöra öppna data. En statusrapport presenterades på
kommunstyrelsens arbetsutskott 3 juni 2019.
Utredningen om öppna data genomfördes under 2019 i projektform. Projektets huvudsakliga mål är att
etablera förutsättningar och påbörja en kontinuerlig utveckling inom området. Målen har varit att öka kunskap och medvetenhet om öppna data-området, att skapa ett första nätverk för dataägare och andra intressenter, att etablera en första version av öppna data-plattform, att ta fram och testa en första version av
publiceringsprocess och regelverk för klassificering samt att publicera mellan fem och tio öppna datamängder internt i plattformen. Samtliga mål är uppfyllda. Under hösten 2019 slutfördes upphandlingen av
en plattform för öppna data. Upphandlingen gjordes för att kunna testa och utvärdera möjliga arbetssätt
kring öppna data.
En arbetsprocess med tre processteg har tagits fram. Det första steget handlar om att identifiera och prioritera datamängder. Nästa steg syftar till att förbereda för publicering. Det sista steget handlar om att lansera data och att förvalta datamängden framåt. Det som hittills testats i plattformen är generell statistik om
Malmö, hyrcykelstationer, snöröjning, trafik- och mobilitetsplan, övergångsställen, parkeringsavgifter,
cykelöverfarter, farthinder och cykelpumpar. Leverantörsreskontra, turismdata, badvattentemperaturer
samt delning inom Sege Park är under förberedelse. De publiceringar som har gjorts är ännu inte lanserade
publikt.
Ett internt nätverk har byggts upp som under 2019 har omfattat grundskoleförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, fastighets- och gatukontoret, miljöförvaltningen, serviceförvaltningen och stadskontoret.
Kunskapsallianser har byggts nationellt med lokal förankring. I Sege Park sker nationell samverkan inom
Sharing cities som är ett Vinnovaprojekt för delningstjänster på basis av digitala plattformar. Samverkan
nationellt sker också inom ramen för City as a Platform1 samt ÖDIS som är ett öppen data-projekt i
stockholmsregionen. Hack för Sweden, som arbetar med öppen innovation i offentlig sektor, har också
varit en samarbetspartner.
Nästa steg i projektet, som kommer att ske under 2020, är att göra fler publiceringar i öppna data-plattformen, ge förslag på och säkra organisering för området inklusive finansieringsmodeller samt att ta fram en
handlingsplan för fortsättning inklusive publik publicering.

1

City as a Platform samlar 18 kommuner vilka kommer att utforska, implementera och samverka kring gemensamma IoT-plattformar som stöd för samhällsnytta i städerna.

Beslutsinstans: STK-2020-321 (KS 2020-04-15)
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden arbetar kontinuerligt för att stärka nyanländas inträde på arbetsmarknaden och för att utveckla de insatser som förbättrar möjligheterna att lära sig det svenska språket. Vuxenutbildningen strävar efter att erbjuda flexibla lösningar både när det gäller organisation, arbetssätt och arbetsformer. Ett nära samarbete med arbetsliv, Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter är en förutsättning för att stärka nyanländas inträde på arbetsmarknaden och för att stötta och matcha
studieovana individer mot studieförberedande kurser.
Nämnden erbjuder svenska som andraspråk på grundläggande nivå även på distans vilket underlättar för
elever att till exempel kombinera yrkesliv och föräldraskap med studier. Efter sfi är det därmed möjligt att
fortsätta sina studier i svenska språket även under föräldraledigheten. Inom ramen för det systematiska
kvalitetsarbetet följer nämnden kvinnor och mäns måluppfyllelse separat utifrån könsuppdelad statistik.

Beslutsinstans: STK-2019-1286 (Ärendet är ännu inte behandlat)
Stadskontoret har utrett möjligheten att införa näringslivsförtur. Kommunstyrelsen har ännu inte behandlat ärendet.

Beslutsinstans: STK-2019-1400 (KS 2020-04-15)
Stadskontoret har tillsammans med berörda nämnder har gjort en kartläggning befintliga jobbspår och
kompetensförsörjningsbehov har genomförts. Underlag har inhämtats från Arbetsförmedlingen, arbetsmarknads- och socialförvaltningen, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, samt från stadskontorets HR- avdelning. Det pågår samråd med berörda förvaltningar kring definitioner av målgrupp, kostnad, kompetensförsörjning och behov av utveckling av jobbspår. Redovisning kommer göras till kommunstyrelsen i april 2020.

Genom Pedagogisk Inspiration (PI), samtliga skolförvaltningars gemensamma utvecklingsenhet, samarbetar skolförvaltningarna kring att utveckla skolornas webbplatser i Malmö Apps och främja kollegialt lärande
genom webbtidningen Pedagog Malmö. Malmö stad har gemensamma rutiner och blanketter för övergångar
mellan skolor och skolformer. I dessa uppmärksammas de olika förvaltningarnas ansvar. Skolförvaltningarna samarbetar kring informationsspridningen, på kommunens intranät Komin finns aktuella blanketter
och utförlig information till medarbetarna.

I de gemensamma riktlinjerna för övergångar mellan olika skolformer uppmärksammas förskolornas ansvar att ge information till vårdnadshavare om kommande övergång och skolval. Här klargörs bland annat
vilken information som ska föras över mellan avlämnande förskola och mottagande grundskola/grundsärskola och ungefär när på året det ska ske samt utförlig information till medarbetarna på kommunens
förskolor om skolvalet och hur förskolan kan bistå vårdnadshavarna i kommande skolval.
För att ge förskolebarnen chans att bekanta sig med en skolmiljö har alla kommunala förskolor och grundskolor delats in i så kallade kluster utifrån huvudprincipen om geografisk närhet. Klusterindelningen innebär också en möjlighet till pedagogiskt utbyte mellan skolformerna och reflektion kring vad övergång från
den ena till den andra skolformen kan innebära konkret för barnen. En övergripande slutsats i 2019 års
lägesbedömning är att de gemensamma riktlinjerna och rutinerna följs och att övergångsarbetet som en
följd av det fungerar väl.
I samband med lägesbedömningen görs en uppföljning av öppna förskolornas arbete. Samtliga öppna förskolor lyfter i sina rapporteringar fram möjligheten för kommunen att nå ut med information om förskola
och skola till barn och familjer som idag står utanför utbildningssystemet. De öppna förskolorna beskrivs
ha en brobyggande funktion genom att vara en länk mellan besökarna och det svenska skolsystemet, och
då inte minst i områden som Seved, Nydala, Lindängen och Rosengård, där merparten av besökarna har
utländsk bakgrund.

Grundskoleförvaltningen arbetar ständigt med att utveckla informationen om skolornas verksamhet och
utveckling. Under 2019 har förvaltningen genomfört planerade förbättringar i webbtjänsten Hitta och jämför grundskolor.
Grundskoleförvaltningen har utbildat och fortbildat samtliga webbredaktörer som jobbar med skolornas
webbplatser på malmo.se Utfallet har varit positivt, majoriteten av skolorna uppdaterar nu regelbundet
sina skolwebbsidor. Grundskoleförvaltningen kommer att fortsätta stötta, utbilda och påminna skolorna
för att säkerställa att korrekt information finns.
2018/2019 införde grundskoleförvaltningen systemet Infomentor som huvudsaklig informationskanal gentemot vårdnadshavare. Under året har förvaltningens kommunikationsenhet arbetat för ett enhetligt kommunikationssystem där användandet av Infomentor, sociala medier och andra kanaler synkroniseras på bästa
sätt. Det innebär också att skolornas webbplatser kommer att utvecklas ytterligare när Infomentor är helt implementerat.

Inom samverkansområdet Skåne och västra Blekinge gäller fritt sök till gymnasieskolan, vilket innebär att
eleverna kan söka en utbildning var som helst inom samverkansområdets 32 kommuner.
För att de sökande ska kunna göra väl underbyggda val har samverkanskommunerna ett gemensamt informationsmaterial i katalogen ”Ditt gymnasieval” och på webben (skanegy.se). Båda kanalerna presenterar samtliga gymnasieutbildningar och gymnasieskolor inom regionen i såväl kommunal som fristående
regi. Vidare ges eleverna information om att studera på gymnasiet, meritvärde, antagning, studiebidrag, individuella val, öppet hus- och mässtider. Katalogen ”Ditt gymnasieval” innehåller också inspirationsartiklar om elever som går i gymnasiet. På webbplatsen skanegy.se finns även den digitala vägledningstjänsten
SYV-chatten. Chatten är bemannad året runt måndag-torsdag klockan 16 - 20 och med utökad bemanning
under ansökningsperioden.
Inom samverkansregionen har förvaltningen tagit fram riktlinjer för hur gymnasiemässor inom området
ska genomföras. Utöver de gemensamma informationsinsatserna för samverkansregionen genomför
Malmö stad ytterligare insatser som riktas till elever som söker utbildning i Malmö.
För de kommunala gymnasieskolorna i Malmö har förvaltningen bland annat utvecklat nya webbplatser
för varje skola, så kallade subdomäner, som är kopplade till malmo.se men som har en grafisk design och
struktur som är anpassad till målgruppen. På malmo.se finns ytterligare information om att studera på
gymnasiet som har vårdnadshavare som främsta målgrupp.
För de kommunala gymnasieskolorna produceras varje år ett tryckt informationsmaterial som beskriver
skolan och utbildningarna. De fristående gymnasieskolorna gör på motsvarande sätt. Det tryckta materialet delas ut till intresserade elever på gymnasiemässan TO DO och vid skolornas öppna hus.

Beslutsinstans: GRF-2020-667 (2020-02-25) och GYVF-2019-4712 (2020-02-21)
Grundskoleförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har inom ramen för uppdraget fortsatt att stärka arbetet med elevhälsan genom bland annat vidareutveckling av det förebyggande och
hälsofrämjande arbetet samt med att integrera elevhälsoarbetet i den pedagogiska verksamheten i övrigt.
Förvaltningarna har genomfört kompetenshöjande insatser för elevhälsopersonal inom bland annat
HBTQ-frågor och normkritik. Den del av uppdraget som rör höjd kvalitet på sex- och samlevnadsundervisningen har bland annat medfört att det inom respektive förvaltning bildats en förvaltningsgemensam
arbetsgrupp som har kartlagt och kvalitetssäkrat befintligt undervisningsmaterial, tagit fram stödmaterial
till skolor och tillgängliggjort detta genom Malmö Delar, en digital plattform för kunskapsutbyte mellan
pedagoger i Malmö.

Utifrån hederskartläggningen har en arbetsgrupp bestående av representanter från arbetsmarknads- och
socialförvaltningen, förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Pedagogisk Inspiration (PI), fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen och stadskontoret arbetat
vidare med resultatet av kartläggningen och tagit fram förslag på hur det fortsatta arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck kan bedrivas i Malmö stad.
Hederskartläggningen visade bland annat på att det främst är till skolans personal som elever i behov av
hjälp och stöd vänder sig. Kunskapen kring hedersrelaterad problematik varierar mellan Malmö stads
grundskolor och det finns ett behov av återkommande, grundläggande kompetenshöjning inom området.
Utifrån det förvaltningsgemensamma arbetet har det också framkommit behov av samverkan med relevanta aktörer, metodutveckling och samordning. Arbetet kring hedersproblematik, barnkonventionen,
normkritik, diskrimineringslagen, jämställdhet, skollagen, skolans värdegrund och läroplansarbetet inom
sex och relationer hänger ihop. Ökad samordning mellan dessa arbetsområden skulle ge ett tydligare sammanhang och ökad kännedom om vilka insatser som ges och till vem de riktas.
Inom grundskoleförvaltningen är det viktigt att insatser kring hedersrelaterad problematik blir en del av
ordinarie elevhälsoarbete och sker i samverkan mellan elevhälsans personal och pedagogisk personal. Budgetuppdraget att utveckla arbetet mot hedersproblematik i skolans verksamheter är därför tätt knutet till
grundskolenämndens andra uppdrag om stärkt elevhälsoarbete och ökad kvalitet på sex- och samlevnadsundervisningen (det uppdraget återrapporteras i sin helhet i ärende GRF-2020-667).
Grundskoleförvaltningens centrala elevhälsa stödjer och vägleder de lokala elevhälsoteamens arbete kring
elever i hedersrelaterad problematik samt bidrar med sakkunnig resurs i såväl lokala som regionala nätverk.
Under året har den centrala elevhälsan utvecklat sitt arbete genom bland annat modellen Systematiskt tillsammans för lärande (STfL) och verksamheten har HBTQ-certifierats genom samarbete med Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter (RFSL). Elevhälsopersonal har
tidigare också fått kompetensutveckling inom området heder. Även PI:s utbildningsinsats i normkritik,
"Inkludering på riktigt" berör ämnet heder. Utbildningsinsatsen riktas till medarbetare i samtliga tre skolförvaltningar och syftar till att utbilda processtödjare i normkritik, som ska stödja rektor i arbetet med
dessa frågor.
Även arbetet kopplat till sex- och samlevnadsundervisningen berör området heder. Under året har en förvaltningsgemensam arbetsgrupp kartlagt och kvalitetssäkrat undervisningsmaterial inom ämnet samt tagit
fram stödmaterial riktat till skolor för att stärka deras systematik inom ämnesområdet. Arbetsgruppen har
ett fortsatt uppdrag under 2020 och kommer att arbeta vidare utifrån bland annat Skolverkets förslag på
nya skrivningar i läroplanen angående sexualitet och relationer. Där återfinns också förslag på formuleringar gällande "maktstrukturer kopplade till kön och föreställningar om heder", vilket har direkt koppling
till arbetet mot hedersproblematik i skolans verksamheter.
Flera av de förslag som den förvaltningsgemensamma arbetsgruppen kring hedersrelaterat våld och förtryck tagit fram kommer nu att realiseras, bland annat föreslås att en webbaserad utbildning ska fram. En
tjänst med ansvar för området heder kommer att tillsättas på PI. Funktionen är tänkt att effektivisera arbetet och kommer att samverka med andra berörda så som elevhälsa, processtödjare i normkritik eller arbetsgruppen kring sex- och samlevnadsundervisningen.

Ärendet är under beredning och återrapportering planeras till innan sommaren 2020.

Beslutsinstans: FSN-2019-999 (FSN 2019-09-23)
Funktionsstödsnämnden beslutade 2019-09-23 att låta inrätta en särskild funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnare. Uppdraget gick till Enheten för främjande och förebyggande vid Strategiska avdelningen.
Med utgångspunkt från beslutsunderlaget ”Utredning kring en funktionsstöds- och tillgänglighetssamordnare”(FSN-2019-999) har enheten arbetat med att analysera och förtydliga rollen i samordningsfunktionen. I detta arbete har det konstaterats att samordningsfunktionen bör bemannas med två tjänster, med
uppdrag att arbeta övergripande på systemnivå samt med uppdrag att arbeta med organisationer och medborgarkontakt. Rekrytering har genomförts och båda tjänsterna kommer att vara bemannade 2020-03-09.
Tillgänglighetssamordningen kan på sikt eventuellt behöva kompletteras med ytterligare en roll, beroende
på vilka behov som uppstår i uppbyggnadsfasen.
Arbetet planeras att inledas med att utveckla en strategi för kommunens tillgänglighetsarbete samt en hållbar struktur för det framtida konkreta arbetet med tillgänglighet. Förvaltningen har ansökt och beviljats
medel från Länsstyrelsens till ett initialt externt processtöd. Detta är medel avsatta för vidareutveckling av
funktionhinderpolitiken. Förvaltningen har beviljats ett första stöd om 60 timmar. Tjänsten kommer att
förmedlas av konsultfirman SWECO och omfatta processledning av utvecklingsarbetet som påbörjas när
samtliga medarbetare är på plats och introduktionen är genomförd. Processen inleds med att via enkät till
stadens förvaltningschefer och intervjuer med stadens tillgänglighetsstrateger/experter genomföra en nulägesanalys. Vidare planeras för workshops med funktionsstödorganisationerna och för funktionsstödsförvaltningens verksamheter. Behov av ytterligare konsultstöd kan eventuellt uppstå kring fortsatt utveckling
av förvaltningens modell för involvering av idéburen sektor samt för kunskapsutvecklingsinsatser.

Beslutsinstans: HVO-2019-197 (HVON 2019-04-25)
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har från och med maj 2019 inrättat funktionerna äldreombudsman
och seniorrådgivare inom ramen för en tjänst. Detta genomfördes utifrån uppdrag i budget 2019 samt utifrån beslut om att förtroendenämnden skulle upphöra från och med 2019. Äldreombudsmannen ska fånga
upp frågor och områden som är relevanta för stadens seniorer genom att möta dem och deras anhöriga på
flera olika arenor. Seniorrådgivaren ska, där enskilda har behov, ge råd, stöd och vägledning i kontakten
med förvaltningens vård- och omsorgsverksamheter. Tjänsten är tillsatt sedan maj 2019 och ingår i avdelningen för hälsa och förebyggande. Placeringen är gjord med utgångspunkt i att funktionerna bör vara
oberoende i förhållande till förvaltningens mer verksamhetsinriktade avdelningar och för att i ett tidigt
skede fånga upp äldres situation och behov av förvaltningens verksamheter.

Beslutsinstans: STK-2019-396 (KF 2019-04-25)
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde april 2019 att upphäva sitt beslut (KF 170525 - § 118)
om högsta hyresnivå i bostad med särskild service enligt 9 § 9 lag (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS. Kommunfullmäktige beslutade även att högsta hyresnivå i bostad med särskild
service enligt 9 § 9 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska vara 5 000
kronor i månaden från och med den 1 maj 2019, med indexuppräkning från och med 2020 enligt i ärendet
föreslagen modell och att en årlig indexering av hyrestaket inte får leda till att Malmö stads högsta hyresnivå överstiger högsta hyresnivån för det särskilda bostadstillägget inom det statliga bostadsstödet för personer under 65 år.
Funktionsstödnämnden har verkställt kommunfullmäktiges beslut och fastställt högsta hyresnivån i bostad
med särskild service enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, till
5 000 kronor i månaden från och med den 1 maj 2019.
Nämnden har också infört modell för årlig indexuppräkning av hyrestaket med start år 2020.

Beslutsinstans: STK-2019-1411 (KS 2020-02-12 KF 2020-02-27)
Kommunfullmäktige beslutade i budget 2019 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i dialog med Polismyndigheten utreda möjligheten att komplettera polisens arbete med kommunala ordningsvakter. Utredningen visar hur Malmö stad kan använda sig av kommunala ordningsvakter, det vill säga patrullerande
ordningsvakter (formell kontroll) i stadens offentliga rum och hur de kan vara ett komplement till Polisområde Malmö. En ordningsvakt är inte tänkt att ersätta polisen och deras arbete, utan endast komplettera
polisens verksamhet. Polisområde Malmö kan se att ordningsvakter kan vara ett komplement och avlasta
vid ordningsstörningar inom avgränsat område för att öka den sociala kontrollen. För att uppnå full effekt
med polisens och kommunens arbete med trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete kan svaret
möjligen finnas i en så kallad samlad samverkansarena där polis, andra aktörer och med visst komplement
av ordningsvakter arbeta utifrån gemensam plats och lägesbild.

Beslutsinstans: Stadskontoret återkommer senast i årsanalysen för 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände 5 augusti 2019 stadskontorets förslag till utredningsdirektiv. I
enlighet med direktivet är uppdraget begränsat till att omfatta tolv byggnader som idag förvaltas av kulturnämnden.
Dessa byggnader är i dag i varierande skick och i flera av dem har hälsofarliga ämnen i konstruktionen påträffats. Idag bedrivs inte verksamhet i dessa byggnader.
Stadskontoret arbetar, i nära samarbete med kulturförvaltningen och serviceförvaltningen, för att utreda
förutsättningarna för en framtida effektiv och ändamålsenlig förvaltning av byggnaderna, så att de kan användas av Malmöbor och besökare. Några områden behöver utredas, till exempel byggnadernas status såväl byggnadstekniskt som hantering av hälsofarliga ämnen, för att förslag inför framtiden ska kunna ges.
Det finns dessutom juridiska aspekter att utreda, till exempel avseende förutsättningar i gåvo- och köpebrev för de olika byggnaderna, varav flera är donerade till staden.
Stadskontoret kommer att återkomma till kommunfullmäktige med förslag på framtida hantering kring en
ändamålsenlig förvaltning av aktuella byggnader, senast i årsanalysen för 2020.

Beslutsinstans: Återrapportering av ärendet är planerad till juni 2020.
Kommunstyrelsen antog i maj 2019 ett uppdragsdirektiv som gav stadskontoret i uppdrag att genomföra
en kartläggning och utredning med syfte ta fram en ny resepolicy och riktlinjer kopplade till den. Även
möjligheten att utveckla en klimatväxlingsmodell skulle utredas.
Under året har en arbetsgrupp med representanter från stadskontoret, miljöförvaltningen och serviceförvaltningen arbetat med budgetuppdraget. En styrgrupp är tillsatt, under ledning av HR-direktör, med representanter från serviceförvaltningen, miljöförvaltningen och stadskontoret.
Arbetsgruppen har tagit fram rapporten Uppföljningen av nuvarande resepolicy med förslag till fortsatt arbete samt
möjlighet till klimatväxlingsmodell. Rapporten utgår utifrån den kartläggning som gjorts av rese- och mötesvanor inom Malmö stad. Syftet med rapporten är att ge beslutsunderlag vad gäller innehåll och utformning
av en ny resepolicy, föreslå hur ett framgångsrikt arbete kan bedrivas för hållbara resor och möten samt
beskriva möjlig modell avseende klimatväxling.
I november 2019 godkände kommunstyrelsen rapporten Uppföljning av nuvarande resepolicy med förslag till fortsatt arbete samt möjlighet till klimatväxlingsmodell. Kommunstyrelsen gav stadskontoret, i samarbete med miljönämnden och servicenämnden, i uppdrag att ta fram en ny rese- och mötespolicy med de tillägg och förändringar rapporten beskriver och att fortsätta arbetet med i rapporten föreslagen klimatväxlingsmodell.
Dessutom gav kommunstyrelsen uppdrag om att övriga föreslagna åtgärder i rapporten ska genomföras.
Återrapportering av ärendet är planerad till juni 2020. Implementering av ny resepolicy beräknas påbörjas
vid årsskiftet 2020/2021.

Beslutsinstans: SBN-2019-190 (SBN 2019-12-12)
Genom Miljöbyggstrategi för Malmö har stadsbyggnadskontoret samordnat Malmö stads interna lärandeprocess inom temat klimatneutralt byggande under våren. De tekniska förvaltningarna samt förvaltningar med
beställarfunktion har deltagit i processen.
Under hösten togs en förvaltningsövergripande strategi fram för att möjliggöra stadens förflyttning med
sikte på klimatneutralt byggande år 2030. Strategin har avsiktligt hållits generell för att kunna tillämpas
inom merparten av Malmö stads verksamheter. Informationsinsatserna har löpt parallellt med framtagandet av strategin.
Branschaktörerna i Malmö har, med stöd av staden, tagit fram Sveriges första lokala färdplan för byggoch anläggning – LFM30. Under hösten initierade LFM30-aktörerna det praktiska arbetet för att uppnå
målet om ett klimatneutralt Malmö år 2030.

Beslutsinstans: TN-2019-3945 (TN 2020-03-24)
Tekniska nämnden har genomfört en utredning om renhållningsinsatserna under 2019 med fokus på makroplast i den offentliga miljön har gjorts. Utredningen visade på ett brett spektrum av satsningar från förebyggande åtgärder fokuserade på beteendeförändring till metoder för renhållning. Utredningen visade
också ett behov av fortsatt utveckling av arbetssätt genom en satsning på samarbete med relevanta aktörer
såväl som fortsatt utveckling av innovativa renhållningsmetoder och ökad kommunikation kopplad till beteendeförändring. Slutligen finns ett behov av att öka satsningen på Malmös vattenmiljöer för att förebygga makroplaster från att nå recipienterna.
Tekniska nämnden håller sig uppdaterad i frågan om plast och nedskräpning genom att följa forskning
och framtagande av innovativa lösningar. Tekniska nämnden prioriterar samarbete med olika delar av
Malmö stad, VA Syd, och existerande grupper t.ex. avfallsgruppen och nätverk tillsammans med Länsstyrelsen.
Tekniska nämnden kan även söka samarbete med forskning i exempelvis nedskräpningsbeteende och beteendeförändring eller andra relaterade ämnen. För att kunna satsa mer på nedskräpnings- och renhållningsfrågor har en miljöutvecklare rekryteras och en renhållningsingenjör ska rekryteras.
Att minska nedskräpning och mängden plast i Malmös offentliga miljö är en fråga tekniska nämnden kontinuerligt aktivt arbetar med. Pågående insatser i arbetet mot nedskräpning kommer att fortsätta genomföras och utvecklas med tillägg av nya satsningar som kommer att testas under 2020.

Beslutsinstans: STK-2019-105 (Återrapportering av ärendet planeras till halvårsskiftet 2020)
Arbetet bedrivs av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp, i enlighet med utredningsdirektivet. Ett statistiskt underlag har tagits fram och kontakt har tagits med berörda externa aktörer. Arbetet har resulterat i
en remissversion som har skickats till berörda instanser. Kommunfullmäktige beräknas kunna ta ställning
till ett förslag vid halvårsskiftet 2020.

I enlighet med det uppdrag som servicenämnden fått har stadsfastigheter skapat en process för att effektivisera arbetet med utbyggnaden av solceller. Den innebär att det kontinuerligt görs förstudier på tak som
kan tänkas möjliga för installation för att på så sätt bedöma lämplighet utifrån tekniska aspekter och politiskt beslutade ramar. Det har även tagits fram tydliga projekteringsanvisningar för solceller. Samtidigt pågår ett arbete med att ta fram larmhantering för solcellsanläggningarna för att säkerställa en effektivare
uppföljning av anläggningarna, så att driftavbrott minimeras. Dessa insatser kommer bidra till att främja
både utbyggnaden av solcellsanläggningar och öka produktionen av solel under 2020 och framåt. Under
2019 har en solcellsanläggning driftsatts.
Serviceförvaltningen arbetar mot att nå den potential gällande solenergi som skattats kunna uppnås år
2030 utifrån de ekonomiska ramar som förvaltningen arbetar inom. Detta ger ett målvärde på cirka 3 procent till år 2030 (drygt 8 miljoner kWh solel år 2030) av serviceförvaltningens energianvändning på förvaltade fastigheter. Servicenämnden beställde i september 2017 en utredning av stadsfastigheter beträffande
potentialen till solelproduktion i fastighetsbeståndet, Potentialstudie beträffande solelproduktion i servicenämndens fastighetsbestånd, dat 2018. I studien framkom att tillskottet av egenproducerad förnybar solenergi med godtagbar kostnadskalkyl till år 2030 motsvarar 1,9 procentenheter och till år 2040 3,9 procentenheter. Med nuvarande nyproduktionstakt ser förvaltningen att ett målvärde på cirka 3 procent kan nås
2030.
Det finns idag ingen möjlighet att nå 15 procent solenergi på förvaltade fastigheter inom varken ekonomiska eller tekniska ramar. Serviceförvaltningen har inte takyta nog för att kunna montera solceller till att
producera 15 procent solenergi och det lokala elnätet skulle troligen inte heller kunna ta emot de toppeffekter som denna installation skulle innebära till år 2030. Utredningen som miljöförvaltningen har tagit
fram och som nämner potentialen 15 procent, har syftat på att det exempelvis ska byggas stora solcellsparker för att nå den storleken av produktion. I Malmö stads budget för 2020 framgår att: Till år 2030 ska 15
procent av Malmös energibehov täckas av lokalt producerad solenergi. Ett nytt bolag startas för att expandera utbyggnaden
av solceller på stadens industritak. Även andra initiativ tas för att försöka öka den lokala elproduktionen. Vad detta innebär för servicenämndens produktion av solceller kvarstår att utreda under 2020.

Tekniska nämnden förvaltar det befintliga trädbeståndet och framtida trädbeståndet på allmän platsmark.
Tekniska nämnden tilldelades extra medel år 2019 för att plantera fler träd i staden. Dessa medel har använts för att plantera träd i luckor som finns i befintliga bestånd och där krontäckningen är låg. Det långsiktiga målet med arbetet är att öka trädkrontäckningen. De extra medlen har skapat utrymme att plantera
ca 20 träd i hårdgjord yta och ca 40–50 träd på parkmark.
Totalt har tekniska nämnden planterat 1700 träd under 2019. Detta har skett i exploateringsprojekt, befintlig miljö och inom trädprojektet 2017–2019.

Beslutsinstans: TN-2019-3247 (TN 2020-03-24)
Tekniska nämnden har påbörjat uppdraget och ett av fyra arbetsgruppsmöten för framtagande av utformningsriktlinjer för enkelriktade cykelbanor är avhandlade. Arbetsgruppen består av flera kompetenser från
fastighets- och gatukontoret, i syfte att samla in kunskap och nå en bredare förankring av arbetet. De delar
som har påbörjats är Utformningsriktlinjer och Omvärldsbevakning. Det senare syftar till att samla in mer
kunskap om hur andra städers cykelvägnät är uppbyggda, principer som tillämpas, etc., som en del i underlag till utformningsriktlinjer och senare konsekvensbeskrivning.

Beslutsinstans: STK-2019-106 (Nytt uppdragsdirektiv presenteras under våren 2020)
En ny rekryteringsmodell med anonymiserade ansökningshandlingar användes på försök på serviceförvaltningen och stadsbyggnadskontoret under perioden maj - oktober.
Modellen testades endast vid tre rekryteringar, eftersom en av förvaltningarna begränsade antalet rekryteringar till aktuellt budgetläge och den andra endast genomförde två rekryteringar under perioden.
Rekryteringsmodellen har utformats utifrån Malmö stads IT-stöd för rekrytering, Visma Recruit. 1 februari
2020 bytte Malmö stad IT-stöd till Reachmee. Möjligheterna att använda IT-system vid en anonymiserad
rekryteringsprocess är avgörande för möjligheterna att utveckla metoden.
Antalet rekryteringar i försöksunderlaget behöver utökas, så att analysen av resultatet blir tillförlitlig. Det
nya IT-stödet för rekrytering implementeras under våren 2020 och försök i det nya IT-systemet beräknas
kunna genomförs under perioden september 2020 - februari 2021. Tidsplanen för uppdraget behöver därför revideras och uppdragsdirektivet omformuleras.
Ett förslag till reviderat uppdragsdirektiv kommer att presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott under våren 2020.

