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Sammanfattning
Det här är Malmö stads lokalförsörjningsplan
för åren 2020-2029. Syftet med planen är att
göra en samlad analys och bedömning av hur
stadens lokalförsörjning ska utvecklas på sikt
samt vilka kostnader den genererar. Planen utgör
ett beslutsunderlag till stadens årliga budget som
beslutas av kommunfullmäktige.

Bedömningen är att den geografiska obalansen
kommer att förvärras under planeringsperioden.
Tillfällig platsbrist förväntas samtidigt uppstå
under ombyggnationer och när det görs
lokalanpassningar. Därför behövs det vidare
utredning kring hållbara och effektiva lösningar
för att kunna omlokalisera elever och personal.

Malmö stads lokalbestånd omfattar ca 1,65
miljoner kvadratmeter LOA. Hyreskostnaden
för stadens verksamhetslokaler uppgår till ca 2,3
miljarder kronor per år.

Behovet av bostäder för hemlösa och trångbodda
förväntas öka under planeringsperioden. Samtliga
nämnder har enligt lokalbehovsplanerna ett
stort behov av lokalanpassningar i det befintliga
lokalbeståndet. Lokalanpassningarna avser både
upprustning och tillgänglighetsanpassningar;
det gäller rena upprustningsåtgärder för att höja
standarden på lokalerna samt åtgärdande av
fastighetstekniska problem. Vidare har hälsa-,
vård- & omsorgsnämnden, arbetsmarknads- och
socialnämnden och funktionsstödsnämnden
kommande krav på yteffektivisering av lokaler
för att möjliggöra eventuell utökning av antal
arbetsplatser.

Befolkningsutvecklingen är den faktor som
har störst betydelse för verksamheternas
efterfrågan på lokaler. Andra faktorer som
påverkar är valfrihet och utbud av service,
verksamheternas organisering och arbetssätt
samt lokalernas utformning. Under 2018 ökade
Malmös befolkning med 5680 personer, vilket
var fler än förväntat enligt tidigare prognos.
Malmö uppskattas växa med över 50 000
nya invånare till slutet av 2029; då förväntas
malmöborna vara över 390 000. Den snabba
befolkningsutvecklingen har stor inverkan på den
kommunala planeringen både på kort och lång
sikt. Med en snabb befolkningsökning och långa
beslutsprocesser behövs god framförhållning för
att möta efterfrågan på kommunal service.
Under planeringsperioden 2020–2029 är
bedömningen att skolnämndernas (förskola,
grundskola, gymnasieskola) lokalkapacitet möter
den förväntade efterfrågan utifrån prognosticerad
befolkningsutveckling. En viss geografisk obalans
råder dock, inte minst i förskolenämndens lokaler.

Avslutningsvis vill LiMa lyfta behovet av
ett gemensamt användande av nyckeltal
och prognoser. Gemensamt för en del av
facknämndernas lokalförsörjningsplaner är
att de inte innehåller några prognoser över
verksamheternas volymutveckling som tar hänsyn
till andra faktorer än befolkningsutvecklingen.
För att planera för en effektiv lokalanvändning
behövs kännedom om hur verksamheterna
utvecklas och var behoven ökar eller minskar.

Konklusioner:
1. Facknämnderna upplever ett behov av att delta i planeringsprocessernas
tidigare skeden.
2. Genom att utveckla rutiner och forum för samverkan mellan nämnderna
är det möjligt att uppnå ökat samnyttjande av kommunens lokalbestånd.
3. Lokalbehovsplaneringen kan standardiseras, med fokus på gemensamma
strukturer och rutiner för hur nämndernas lokalbehov presenteras.
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1 Inledning
Malmö är Sveriges snabbast växande storstad:
år 2029 förväntas det finnas över 50 000 fler
malmöbor än idag. Malmö är också en ung stad
– nästan halva befolkningen är under 35 år. Den
snabba befolkningsökningen ställer höga krav
på stadens verksamheter att leverera service,
bostäder och infrastruktur.
Enligt översiktsplanen ska Malmö växa genom
förtätning och utvecklas till en nära, tät, grön och
funktionsblandad stad. Staden står inför flera
utmaningar, och det är av avgörande betydelse
för Malmös utveckling att skapa en socialt
balanserad stad med goda livsbetingelser för alla.
Staden ska kunna växa men med minsta möjliga
påverkan på miljön såväl lokalt som globalt.
Strategisk lokalförsörjning är ett av kommunens
verktyg för att uppnå målet om ett socialt,
miljömässigt och ekonomiskt hållbart Malmö.
Lokalbehovet och användningen av lokaler
är en stor kostnad för kommunen, vilket
innebär att de val som kommunen gör påverkar
kommunens totala kostnader på ett betydande
sätt. Med utgångspunkt i stadens mål och
strategier, omvärldsbevakning och prognos av
befolkningsutvecklingen bedöms kommunens
lokalbehov i denna strategi på kort och lång sikt.
Genom att tydliggöra framtida investeringsbehov
och
lokalkostnader
kan
kommunens
verksamheter förses med ändamålsenliga och
funktionella lokaler som bidrar till att respektive
verksamhet kan nå sina mål. Ytterst handlar det
om att ge medborgarna bästa möjliga service för
skattepengarna - då måste resurserna styras dit
de gör störst nytta.
Fram till år 2020 har tekniska nämnden
haft ansvar för lokalförsörjningen i Malmö
stad. I lokalförsörjningsplanen har enheten
LiMa (Lokaler i Malmö) på fastighets- och
gatukontorets
inriktningsavdelning
årligen
sammanställt
och
bedömt
nämndernas
samlade lokalbehov. I februari 2020 beslutade
kommunfullmäktige om en ny organisering
av stadens lokalförsörjningsprocess. Denna
lokalförsörjningsplan är den sista som produceras
av tekniska nämnden.

Framtida
lokalförsörjningsplaner
behöver
troligen vara mer omfattande och ta ett än mer
detaljerat grepp kring nämndernas lokalbehov.
Lokalförsörjningsplan för 2020–2029 har en mer
generell karaktär. Planen ska ses som ett inspel
till kommande budgetprocess för 2021 och pekar
på nämndernas övergripande behov, samt en
sammanfattning av stadens årliga volym gällande
hyres- och investeringskostnad.
Planen är indelad i fyra avsnitt där det första är
en introduktion till lokalförsörjningsprocessen
i Malmö stad – nu och framåt. I avsnitt två
redogörs för de planeringsförutsättningar
som styr lokalförsörjningen och i avsnitt tre
sammanfattas respektive nämnds lokalbehov
tillsammans med rekommendationer för det
kommande arbetet. Planen avslutas med ett kort
avsnitt med konklusioner och medskick till det
fortsatta lokalförsörjningsarbetet.

1.1 Om lokalförsörjning i Malmö
stad

Fastigheter är kommunens största enskilda
fasta tillgång. Tillsammans med hyrda lokaler
svarar de för en betydande andel av kommunens
resursanvändning och måste därför planeras
utifrån en helhetssyn på kommunens utveckling
och ekonomi.
Tekniska nämnden har fram till juni 2020 i
uppdrag från kommunfullmäktige att ansvara
för kommunens lokalförsörjning. Enheten
LiMa har ansvar för att anskaffa och avveckla
kommunala lokaler och lägenheter, samt
medverka i andra kommunala nämnders
lokalbehovsplanering och utforma olika
alternativ till lokallösningar. Ansvaret innebär
även att hålla sig uppdaterad avseende
kommunens lokalbestånd och hyresnivåer samt
att förhandla om hyror. Nämnden ska även
förvalta kommunens lokalbank.
Lokalförsörjningsplanen ska vara ett underlag
till kommunens mål- och budgetdokument
genom att beskriva vilka behov de kommunala
verksamheterna har avseende lokaler samt
föreslå hur dessa ska kunna lösas.
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Enligt kommunfullmäktiges beslut den 6
februari ska ansvaret för lokalförsörjningen
framåt delas mellan två nämnder där
kommunstyrelsen ansvarar för den strategiska
lokalplaneringen och servicenämnden för den
operativa lokalprojektprocessen.
Malmö växer, organisationen växer
och mark och lokaler för kommunal
samhällsservice är en kritisk fråga för staden.
Lokalförsörjningsprocessen med dess
delprocesser kan och bör effektiviseras - dels
för att ha en mer stringent långsiktig strategi för
lokalförsörjningen, men också för att den ska
bli mer kostnadseffektiv. I den nya strukturen
och organiseringen, vilken också innebär
revideringar av stadens reglementen, kommer
lokalförsörjningsplanen vara än mer central än
idag.

1.2 Syfte

Syftet med lokalförsörjningsplanen är att utifrån
nämndernas lokalbehov göra en samlad analys
och bedömning av hur stadens lokalförsörjning
långsiktig ska utvecklas och drivas samt
vilka kostnader den genererar. Planen utgör
ett beslutsunderlag till budgetprocessen
och stadens årliga budget som beslutas av
kommunfullmäktige.

När lokalförsörjningens nya organisering är
bestämd bör lokalförsörjningsplanen beslutas av
kommunfullmäktige.

1.4 Strategi

Arbetet med lokalförsörjning utgår från
fyra strategier som tillsammans bidrar till en
framgångsrik lokalförsörjning:
•
•
•
•

Funktionell och kreativ
verksamhetsmiljö
Aktiv samverkan
Optimering av lokalanvändning
Samordning av stadsutveckling,
verksamhetsutveckling och
fastighetsutveckling

Framtida lokalförsörjningsplaner behöver
troligen vara mer omfattande och ta ett än mer
detaljerat grepp kring nämndernas lokalbehov.
Lokalförsörjningsplanen ska ligga till grund för
politiskt beslut gällande stadens ambitioner och
kapacitet volymmässigt och kostnadsmässigt.
Detta gäller stadens lokalbehov under en
specifik, definierad planeringsperiod. Planen ska
samtidigt utgöra ett tydligt beslutsunderlag inför
den årliga budgetprocessen. Årlig revidering
görs således även framgent.

En funktionell och kreativ verksamhetsmiljö
ger effektivare arbetsprocesser, nöjdare
medarbetare och bättre service till medborgarna.
För att kunna leverera ändamålsenliga och
funktionella lokaler som bidrar till hållbar och
effektiv resursanvändning krävs aktiv samverkan
och god förståelse för hur olika beslut och
ageranden påverkar de framtida lokalbehoven.
Det begränsade ekonomiska utrymmet gör
att det är viktigt att hitta rätt balans mellan
stadens efterfrågan på lokaler och bestånd av
ägda och hyrda lokaler. På kort sikt handlar
det om att optimera lokalanvändningen, till
exempel genom att samlokalisera verksamheter
och öka kapaciteten i befintliga lokaler. På
längre sikt handlar det om att utveckla den
strategiska styrningen och samordningen mellan
stadsutveckling, verksamhetsutveckling och
fastighetsutveckling.

En viktig aspekt av lokalförsörjningsplan
är att det behov som beskrivs och de
rekommendationer som planen ger till
politiken även ska utgöra ett förpliktigande
åtagande för alla inblandade nämnder.
Beställningar som nämnderna gör ska
finnas med i lokalförsörjningsplanen och

Lokalernas utformning och utnyttjande påverkar
även kostnaderna för andra verksamhetsresurser
som personal, inventarier, transporter,
städning och måltider. Det behövs flera
samverkande strategier för att ha en effektiv
resursanvändning. Till exempel strategisk
lokalplanering, som nämnts ovan, en enhetlig

1.3 Mål
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de beställningar som sedan beslutas innebär
således förpliktigande åtaganden. Det är
därför viktigt att alla nämnder involveras
grundligt i processerna för lokalbehovs- och
lokalförsörjningsplanering.

Figur 1: Lokalresursplanering. Källa: SKL - Strategisk lokalresursplanering

och effektiv process för lokalprojekt, fasta
forum för kommunikation och samverkan för
samordning av den strategiska styrningen och
planeringen.

1.5 Ekonomi

Malmö stads lokalbestånd omfattar ca 1,65
miljoner kvadratmeter LOA. Hyreskostnaden
för stadens verksamhetslokaler uppgår till ca 2,3
miljarder kronor per år.

1.6 Process och genomförande
Malmö stads arbete med lokalförsörjning
baseras på två huvudsakliga processer:
•
•

Strategisk lokalplanering
Operativ lokalprojektprocess

Den strategiska lokalplaneringen syftar
till att i ett långsiktigt perspektiv skapa
ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt
lokalbestånd för Malmö stads verksamheter
medan den operativa lokalprojektprocessen
hanterar leveransen av den enskilda
lokalen. Den strategiska lokalplaneringen
består av de tre delprocesserna
lokalbehovsplanering, lokalresursplanering och
lokalförsörjningsplanering. De tre processerna
utgör grunden för den lokalförsörjningsplan
som sammanställs varje år. Nedan beskrivs varje
delprocess mer ingående.
1.6.1 Lokalbehovsplanering
Lokalbehovsplanering innebär att
förvaltningarna årligen prognosticerar,

analyserar och prioriterar sina lokalbehov
(efterfrågan) i ett tioårsperspektiv där
utgångspunkten är befolkningsprognos och
verksamhetsplan. Därtill värderas kapacitet
och bedömd ändamåls-enlighet i det befintliga
lokalbeståndet. Även eventuella idéer och
förslag till förändringar i det befintliga
lokalbeståndet analyseras. Under 2019 har
majoriteten av stadens nämnder utarbetat och
beslutat om lokalbehovsplaner för 2020–2029.
Lokalbehovsplanerna har redovisats till LiMa
och använts som underlag för LiMas analyser
och förslag i denna rapport.
1.6.2 Lokalresursplanering
Lokalresursplanering (samplanering) är en
kontinuerlig process som syftar till att ta ett
helhetsgrepp om alla nämnders framtida
lokalbehov. En nulägesbeskrivning ger
översikt av kommunens befintliga och
planerade lokalresurser (tillgång) och genom
en behovsbedömning prioriteras behov,
åtgärder och lösningar som gynnar den
långsiktiga kommunnyttan. Det inbegriper även
planerad avveckling av fastigheter och lokaler
samt större planerade underhållsåtgärder.
Lokalresursplaneringen ligger till grund för
planeringen av kommande investeringar
och andra förändringar i lokalbeståndet eller
lokalanvändningen. Lokalresursplaneringen
sammanfattas varje år i lokalförsörjningsplanen.
Insatserna i lokalförsörjningsplanen följs upp
inför nästa års nulägesbeskrivning och så börjar
processen om.
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Figur 2: För att upprätta en effektiv resursanvändning är det viktigt att minimera gapet mellan
verksamheternas lokalbehov och kommunens lokalkapacitet.

1.6.3 Lokalförsörjningsplanering
Med lokalförsörjning avses planering,
anskaffning, anpassning och avveckling av lokaler
i såväl egen regi som inhyrda lokaler/bostäder för
kommunal verksamhet. Lokalförsörjningen kan
beskrivas som skillnaden mellan lokalbehov och
befintliga lokalresurser (efterfrågan/tillgång) dvs.
vad behöver anskaffas/avvecklas för att möta
behovet.
Lokalförsörjningsplanen redovisar beslutade
(objektsgodkända av servicenämnden) och
planerade lokalprojekt som är synkroniserade
med kommunens investeringsplan under
fem år framöver, både enligt tidigare fattade
beslut och enligt årets lokalresursplanering/
lokalrevision. Genom att redovisa alla projekt
i en gemensam plan skapas överblick över
planerade lokalförändringar och förväntade
budgetkonsekvenser. Det blir enklare att förutse
kommande investeringsbehov och bedöma om
avsatta investeringsmedel kommer att räcka. Det
blir också tydligt vilka prioriteringar som behövs
för att tillgodose nya och förändrade lokalbehov.
Avsikten är att hela lokalförsörjningsplanen
ska vara ett levande dokument som uppdateras
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regelbundet och som kan användas som
underlag för Malmö stads investeringsplanering,
resursfördelning och kommande
lokalbehovsplaner.
1.6.4 Lokalbalansens utveckling
Ett viktigt syfte med lokalförsörjningsplaneringen
är att bidra till en effektiv resursanvändning. För
att lyckas med det är det viktigt att lokalanvändare
och lokalförsörjare samverkar för att upprätthålla
en god lokalbalans. Det vill säga minimera gapet
mellan verksamheternas efterfrågan på lokaler
och befintliga lokalresurser.
I avsnitt 4. Lokalförsörjning 2020–2029 redovisas
prognoser över den förväntade efterfrågan
på lokaler och planerade lokalförändringar till
och med år 2029. I detta avsnitt redovisas även
beslutade och planerade investeringsutgifter enligt
Stadsfastigheters budgetunderlag för 2019.

1.7 Avgränsning

Lokalförsörjningsplanen hanterar lokalbehovet
hos Malmös stads nämnder. De kommunala
bolagen är inte inkluderade i planen.
Bostadsbyggande och kommunala bostäder
redovisas inte i planen.

2 Planeringsförutsättningar
I detta avsnitt presenteras förutsättningar
som påverkar kommunens arbete med
lokalförsörjning bl.a. översiktsplanens
intentioner, befolkningens utveckling, stadens
ekonomiska förutsättningar och den egna
verksamhetens organisering.

2.1 Befolkningsutvecklingen

Befolkningsutvecklingen är den faktor som har
störst betydelse för verksamheternas efterfrågan
på lokaler. Befolkningsutvecklingen påverkas
i sin tur av bostadsbyggandet, utvecklingen

på arbetsmarknaden, tillgången till allmänna
kommunikationer, utbudet av skolor och
förskolor samt annat som styr var människor vill
bo och arbeta.
Den snabba befolkningsutvecklingen har
stor inverkan på den kommunala planeringen
både på kort och lång sikt. Med en snabb
befolkningsökning och längre beslutsprocesser
behövs god framförhållning för att möta
efterfrågan på kommunal service.

Figur 3: Befolkningsprognos. Källa: Malmö stads befolkningsprognos 2020–2029
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Under 2018 ökade Malmös befolkning med 5680
personer. Det var fler än förväntat enligt tidigare
prognos. Det betyder att det i slutet av året
bodde 339 313 personer i kommunen. Malmö
uppskattas växa med över 50 000 nya invånare
till slutet av 2029, då det förväntas finnas över
390 000 malmöbor.
Befolkningstillväxten beror dels på ett fortsatt
högt antal födda kombinerat med få som dör,
samtidigt som inflyttningen från resten av Sverige
ökar. Utflyttningen förväntas också öka när större
generationer kommer upp i utflyttningsåldrar.

Det finns stora skillnader i tillväxttakten mellan
olika befolkningsgrupper. Snabbast växer
gruppen i gymnasieåldern (16–19 år) och
gruppen 80–89-åringar. Dessa grupper växer
med över 40 respektive 30 procent. Samtidigt
förväntas gruppen i förskoleåldern (1–5 år)
endast växa långsamt och gruppen som är 90 år
eller äldre till och med minska.
2017 tog Malmö stad fram en långsiktig
befolkningsprognos som sträcker sig fram till
2060. Enligt denna förväntas Malmö få en halv
miljon invånare 2047.

Figur 4: Befolkningsutveckling 1990–2029. Källa: SCB, Stadskontoret Malmö Stad

Sammanfattning befolkningsprognosen:
• Gruppen barn i förskoleåldern (1–5 år) förväntas växa långsamt
• Gruppen barn i grundskoleåldern förväntas växa snabbt fram tills 2023 och sedan
långsammare.
• Snabbare än någon annan grupp växer unga i gymnasieåldern (16–19 år)
• 80–89-åringar förväntas öka med 30 procent under prognosperioden
• Gruppen som är 90 år eller äldre förväntas minska
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2.2 Mål och riktlinjer

I Malmös översiktsplan, utbyggnadsstrategi,
bostadsförsörjningsplan och plan för
samhällsservice återfinns strategier för hur och
var Malmö ska växa.
2.2.1 ÖP
Malmö stads översiktsplan antogs i maj 2018
och är ett strategiskt dokument vars syfte är
att vägleda beslut om hur den existerande
stadsmiljön ska utvecklas. Det pågår ett
arbete med att uppdatera översiktsplanen
och ett nytt förslag kommer att skickas på
samråd under våren 2020. Den prioriterade
inriktningen i gällande översiktsplan är att
Malmö ska utvecklas till en nära, tät, grön och
funktionsblandad stad. All fysisk planering ska
förhålla sig till översiktsplanens prioriterade
inriktningar och strategier.
2.2.1.1 UTBYGGNADSSTRATEGI
Utbyggnadsstrategin lägger fast en gemensam
planering- och prioriteringsordning för
kommunens olika nämnder och förvaltningar
som är vägledande vid beslut om planläggning
och utbyggnad av blandad stadsbebyggelse och
verksamhetsområden.
Befolkningstillväxten som förväntas i Malmö
de närmaste åren sätter press på såväl
bostadsförsörjningen som utbyggnad av
samhällsservice – främst skolor och förskolor
– och plats för arbetsplatser av varierande
slag. Översiktsplanens kapacitet omfattar
drygt 50 000 bostäder och motsvarande
behov av samhällsservice. Utbyggnaden av
samhällsservice måste följa bostadsbyggandet i
nya områden så att inte kapacitetsbrist uppstår
och trycks ut i delar av staden där det inte finns
plats att bygga nytt.
Kommunens investeringar ska i första hand
styras till platser där de gör mest nytta såväl
kortsiktigt som långsiktigt. Kommunens resurser
ska kraftsamlas och samordnas till prioriterade
utbyggnadsområden. Två geografiska områden
som fortsatt ska ha starkt fokus är Västra
Hamnen–Nyhamnen-Östervärn-Rosengård och
Limhamn-Hyllie–Holma–Kroksbäck.

Läs mer om
strategierna
för Malmös
utbyggnad och
översiktliga
planering i
Översiktsplanen.
2.2.1.2 BOSTADSMARKNAD
Bostadsbyggandet är centralt för att utveckla
Malmö till en resurssnål och funktionsblandad
stad som är regionens motor för grön tillväxt.
De senaste tio åren har det i genomsnitt
byggts närmare 1 500 bostäder per år i Malmö,
samtidigt som befolkningen ökat med drygt 5
000 personer per år. För att bostadsbyggandet
ska gå i takt med befolkningsökningen behöver
det tillkomma 2100 bostäder per år i Malmö
fram till 2029.
Eftersom bostadsbyggandet varit för lågt under
2000-talet finns ett underskott på bostäder
som gör att det, utöver dessa 2 100 bostäder,
kan behöva byggas ytterligare ca 550 bostäder
per år till år 2029. Under de senaste åren har
bostadsbyggandet för första gången på flera år
gått i takt med befolkningsökningen.
Utgångspunkten för Malmö stads arbete
med bostadsförsörjning är kommunens
ansvar att skapa förutsättningar för alla i
kommunen att leva i goda bostäder samt
främja att ändamålsenliga åtgärder för
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.
Malmö stads målsättning är att arbeta utifrån
olika befolkningsgruppers bostadsbehov och
preferenser och därtill särskilt verka för att
utsatta gruppers behov tillgodoses. En grupp
som har särskilda bostadsbehov är äldre. Malmö
stads målsättning är att ge fler äldre möjlighet att
leva självständigt och tryggt i ordinärt boende.
Tre stora utmaningar för Malmö de kommande
åren är att bostadsbyggandet fortsatt ska gå i
takt med befolkningsökningen, att det ska finnas
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bostäder i olika prisklasser och att hemlösheten
ska minska.

Läs mer om Malmös bostadsförsörjning och
bostadspolitiska mål i Handlingsplan för bostadsförsörjning
– Malmö stads riktlinjer för bostadsförsörjning 2018-2022
samt om äldres boende i Malmö stads strategier för äldres
boende.

2.2.1.3 SAMHÄLLSSERVICE
Att tillgodose behov av samhällsservice innebär
att säkerställa tillgång till mark och lokaler,
oavsett om verksamheten drivs av kommunen
eller av andra aktörer. Inom all samhällsservice
pågår en koncentration och specialisering av
verksamheten som leder till färre och större
enheter. I den täta staden är varje yta dyrbar och
måste nyttjas på ett effektivt sätt. Malmö stad
måste fortsatt kunna planera samhällsservice som
förskolor, grundskolor och fritidsanläggningar
av hög kvalitet i en verklighet där de fysiska
ytorna ibland är begränsade. En serviceplanering
anpassad för en tätare stad innebär därmed
en ökad inriktning mot samnyttjande,
tredimensionella lösningar och flexibel
användning.
Samhällsservice som samutnyttjande kan behöva
extra plats för att kunna användas av fler, men
effekten kan som helhet ändå bli markbesparande
om byggande av andra anläggningar därmed
kan undvikas. En markbesparande åtgärd är
integrerade byggnadslösningar, som också kan
bidra till funktionsblandning. God tillgång
till platser för olika typer av fritidsaktiviteter,
såväl organiserade inom föreningslivet som för
spontanidrott är betydelsefullt för staden och
dess invånare ur en lång rad olika aspekter,
exempelvis folkhälsa, integration och attraktivitet.
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För att uppnå ett effektivt markutnyttjande och
rymma ytkrävande anläggningar med flera behov
på liten yta är det nödvändigt med nytänkande
och multifunktionella lösningar.

Läs mer om strategier för samhällsservice i Översiktsplan
för Malmö och Plan för samhällsservicens markbehov i
Malmö.

2.3 Budget 2020

Malmö stads budget för 2020 utgår från 13
kommunfullmäktigemål och innehåller ett
antal uppdrag till nämnderna. Budgeten sätter
ramarna för en stram ekonomisk politik de
närmaste åren. Alla verksamheter ska ha fokus
på kärnuppdraget. Stadens lokaler och ytor ska
användas smartare och möjligheterna till att
samnyttja ska tas till vara. Den administrativa
överbyggnaden i samtliga nämnder ses över så att
onödig administration kan minska. För stadens
egna lokaler införs ett internt stopp för indexerad
hyreshöjning under två år.

De mål och uppdrag som har stor påverkan på lokalförsörjningen är:
MÅL
• Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser
• Malmö stad ska genom planeringen av staden verka för minskad segregation
• Malmö stad ska verka för att minska hemlösheten.
UPPDRAG
• Kommunstyrelsen, i samarbete med stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och
fritidsnämnden, ges i uppdrag att samordna utbyggnaden av Stadionområdet.
• Grundskolenämnden och tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda vilka åtgärder
som behövs för att kunna göra fler skolgårdar till trygga och gröna samlingsplatser.
• Samtliga nämnder, under ledning av kommunstyrelsen ges, uppdrag att samarbeta för
att minska lokalkostnaderna och använda befintliga ytor mer effektivt.
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3 Lokalförsörjning 2020-2029
I det här avsnittet sammanfattas bedömningen
av nämndernas lokalbehov 2020-2029 och
kostnaderna för dessa. Extra fokus ligger den
närmare planeringshorisonten 2020-2025, vilket
är ett viktigt inspel till budget för 2021. Med

LiMas deltagande i arbetet menas perioden
fram till 2020-06-01. Därefter kan det vara
endera den operativa eller den strategiska
lokalförsörjningsfunktionen som tar vid.

Malmö stads organisation består av följande nämnder och
förvaltningar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Arbetsmarknads- och socialnämnden (ASN)/ arbetsmarknads- och
socialförvaltningen (ASF)
Fritidsnämnden (FN)/ fritidsförvaltningen (FF)
Funktionsstödsnämnden (FSN)/ funktionsstödsförvaltningen (FSF)
Förskolenämnden (FSKN/ förskoleförvaltningen (FSK)
Grundskolenämnden (GSN)/ grundskoleförvaltningen (GSF)
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN)/ gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen (GVF)
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden (HVON)/ hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen (HVOF)
Kommunstyrelsen (KS)/ stadskontoret (STK)
Kulturnämnden (KuN)/ kulturförvaltningen (KuF)
Miljönämnden (MN)/ miljöförvaltningen (MF)
Servicenämnden (SeN)/ serviceförvaltningen (SeF)
Stadsbyggnadsnämnden (SBN)/ stadsbyggnadskontoret (SBK)
Tekniska nämnden (TN) / fastighets- och gatukontoret (FGK)
Stadsrevisionen (SR)

3.1 Effektiv lokalanvändning

Befolkningsutvecklingen är som tidigare
konstaterat den enskilda faktor som har störst
betydelse för verksamheternas volymutveckling
och lokalbehov. Utöver antalet brukare påverkas
lokalanvändningen även av brukarnas möjlighet
att välja utförare av den kommunala servicen
samt utbudet av exempelvis friskolor, enskilda
förskolor och privata omsorgsboenden.
Även verksamhetens organisation och
arbetssätt påverkar lokalanvändningen. En
centraliserad organisation där verksamheterna
är koncentrerade till få och större enheter
tenderar att ha en mer effektiv lokalanvändning
än en decentraliserad organisation med
många verksamhetsställen då varje byggnad
behöver utrymmen som entréer, trapphus och
personalrum för att fungera. När verksamheter
organiseras om eller byter arbetssätt krävs
ofta en anpassning av lokalerna. Genom att i
första hand undersöka möjligheterna att öka

kapaciteten i befintliga lokaler begränsas den
totala investeringsvolymen och de framtida
årskostnaderna jämfört med att bygga nytt.
Lokalanvändningen påverkar inte bara
kostnaden för lokaler utan också kostnaden
för andra verksamhetsresurser. Lokaler som
inte är anpassade för verksamheten riskerar
att bli kostnadsdrivande. Möjligheterna att
utnyttja lokalerna effektivt avgörs i många fall
av lokalernas utformning och tekniska status.
Om kapaciteten begränsas av rumsindelningar,
ventilationssystem eller stora oanvändbara ytor
riskerar kommunens totala lokalanvändning att
öka.
För att möta en föränderlig verksamhet krävs
att all nybyggnation har hög flexibilitet i
planlösning, placering av arbetsplatser och
tekniska system. Vidare bör utrymmen,
klimatskydd och försörjningsstråk enkelt kunna
förändras under byggnadens livstid.

Faktorer som påverkar behovet av lokaler:
•
•
•
•

Befolkningsutveckling
Valfrihet och utbud
Verksamhetens organisering och arbetssätt
Lokalernas utformning
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3.2 Lokaler och lokalkostnader 2019

Facknämndernas lokalbehovsplaner omfattar totalt
sett ca 1,65 miljoner kvadratmeter LOA. Målet bör
vara att samtliga lokalkategorier ska omfattas av
den strategiska planeringen.

Figur 5: LOA per nämnd. Källa: Kontraktsregistret 2019

Lokalhyran för Malmö stads facknämnder
presenteras i figur 6 nedan. Totalt sett uppgår
lokalhyreskostnaden för år 2019 till ca 2300
mkr per år. Lokalhyran för övriga innefattar de

nämnder med mindre omfattande lokalbehov
dvs. kommunstyrelsen, miljönämnden,
tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden,
servicenämnden och stadsrevisionen.

Figur 6: Årshyra för Malmö stads facknämnder. Källa: Kontraktsregistret 2019

3.3 Sammanfattning nämndernas
lokalbehov 2020-2029

Följande avsnitt sammanfattar övergripande
behov utifrån facknämndernas lokalbehovsplaner
samt generella bedömningar från LiMa.
LOKALKAPACITET
Under planeringsperioden 2020-2029 är
bedömningen att skolnämndernas lokalkapacitet
möter den förväntade efterfrågan utifrån
prognosticerad befolkningsutveckling. En viss
geografisk obalans råder dock, inte minst i
förskolenämndens lokaler. Den geografiska
obalansen kommer enligt lokalbehovsplanen
16

dessutom att förvärras under planeringsperioden.
Tillfällig platsbrist förväntas samtidigt uppstå
under ombyggnationer och när det görs
lokalanpassningar. Därför behövs det vidare göra
utredning kring hållbara och effektiva lösningar
för att kunna omlokalisera elever och personal.
Behovet av bostäder för hemlösa och trångbodda
förväntas öka under planeringsperioden. Likaså
gäller funktionsanpassade lokaler i både hälsooch omvårdnadsnämnden och arbets- och
socialnämndens lokaler. Båda dessa nämnder
står också inför ett ökat behov av administrativa
lokaler för att möta efterfrågan och det växande
antalet klienter.

LOKALANPASSNINGAR
Samtliga nämnder har enligt lokalbehovsplanerna
ett stort behov av lokalanpassningar
i det befintliga lokalbeståndet.
Lokalanpassningarna avser både upprustning
och tillgänglighetsanpassningar. Det gäller rena
upprustningsåtgärder för att höja standarden
på lokalerna samt åtgärder av fastighetstekniska
problem. Vidare har HVO, ASF och FSF
kommande krav på yteffektiviseringar för att
deras personal ska kunna växa.
GENERELLA BEDÖMNINGAR
Vidare är LiMas bedömning att det
krävs ytterligare dialog och medverkan i
planeringsprocessens tidiga skeden för att
underlätta att beställningar av nybyggnationer
sker i tid samt att underlätta planering av
lokalanpassningar.
Flera av nämnderna står inför tillfälligt behov av
omlokalisering eller i behov av att effektivisera
lokalnyttjandet. För att möta dessa behov
har flera nämnder identifierat ett behov av
ökad samverkan och kommunikation mellan
nämnderna. Samverkan mellan nämndernas
lokalplanering och stadens strategiska
lokalförsörjningsorganisation skulle ge bättre
lösningar, speciellt gällande kontorslokaler.
Idag råder det stor skillnad mellan olika nämnders
lokalbehovsplanering. Några av stadens nämnder
är relativt nya och arbetar fortfarande med att
utveckla sin lokalplaneringsprocess. Vidare så
skiljer sig nämnderna åt hur de har arbetat med
strukturen i sina planer, redovisning av objekt
och ekonomi etc. LiMa deltar därför gärna mer
aktivt i kommande lokalbehovsplaneringsarbete.
Avslutningsvis vill LiMa lyfta behovet av
ett gemensamt användande av nyckeltal
och prognoser. Gemensamt för en del av
facknämndernas lokalförsörjningsplaner är
att de inte innehåller några prognoser över
verksamheternas volymutveckling som tar hänsyn
till andra faktorer än befolkningsutvecklingen.
För att planera för en effektiv lokalanvändning
behöver kännedom om hur verksamheterna
utvecklas och var behoven ökar eller minskar.
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3.4 Beslutade och planerade
investeringar 2020-2025

Nedan redovisas de stora nämndernas planerade
och beslutade investeringar under perioden 2020–
2025. Enligt Stadsfastigheters investeringsplan
uppgår den totala investeringsutgiften till ca
5.9 miljarder kronor, med följande fördelning:
Beslutade: 1.1 miljarder kronor, planerade: 4.8
miljarder kronor.

Med beslutade investeringar avses investeringar
för vilka det finns ett objektsgodkännande i
servicenämnden. Med planerade investeringar
avses investeringar som är upptagna i
nämndernas lokalbehovsplaner och/eller utreds
av Stadsfastigheter.

Figur 7: Beslutade och planerade investeringar 2020-2025. Källa: Stadsfastigheter 2019
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3.5 Förskolenämnden

Enligt skollagen är varje kommun skyldig att
erbjuda förskoleplats till de vårdnadshavare
som har behov av detta. Behoven grundar sig
i att vårdnadshavaren arbetar, studerar eller att
barnet har särskilda behov. För barn som inte är
inskrivna i förskoleverksamheten finns öppen
förskoleverksamhet. Förskoleförvaltningen har ca
4700 medarbetare.
Sammanfattning av
förskolenämndens framtida
lokalbehov:
•
•
•
•

Antalet brukare ökar
Balans mellan utbud och efterfrågan
men ojämnt fördelat över staden
Prioritet att kvalitetssäkra lokaler
Avveckling av paviljongslösningar

3.5.1 Befolkningsutveckling åldersgrupp
1-5 år
2019 års befolkningsprognos skiljer sig från
2018 års prognos och pekar på en långsammare
befolkningsutveckling i åldrarna 1–5 år. Under
kommande tioårsperiod fram till 2029 förväntas
antalet 1–5-åringar öka med cirka 890 individer.
Då förskolan inte omfattas av skolplikt är
befolkningsprognosen endast ett vägledande
verktyg för att bedöma efterfrågan på
förskoleplatser. Efterfrågan uppskattas istället till
90% av den totala befolkningen i 1–5 årsåldern
under planeringsperioden 2020–2029.
3.5.2 Nuvarande lokalanvändning
Förskoleverksamheten består av cirka
220 organisatoriska enheter och antalet
förskolelokaler uppgår till cirka 250
stycken. Förskolorna är uppdelade i 51
förskoleområden som i sin tur är organiserade i 5
utbildningsområden – Norr, Innerstaden, Väster,
Söder och Öster. Befintlig kapacitet i maj 2019
uppgick till cirka 21 310 platser. Av dessa platser
fanns cirka 18 070 platser i kommunal regi.
Den totala lokalkostnaden väntas enligt
nuvarande planering öka med cirka 166 miljoner
kr fram till 2029. Det omfattande arbetet med
att ersätta bristfälliga lokaler med kvalitativa och
ändamålsenliga lokaler, etablering av förskolor

inom nybyggnadsområdena, den väntade
överkapaciteten samt kostnadsutvecklingen för
förskolelokaler är alla faktorer som bedöms ha
påtagliga effekter för den totala utvecklingen av
lokalkostnader.
3.5.3 Lokalbehov och kapacitet
I förskolnämndens lokalbehovsplan framgår
att det totala antalet förskoleplatser i Malmö
enligt nuvarande planering är tillräckligt under
planeringsperioden 2020–2029. Det bedöms
dessutom finnas en överkapacitet under stora
delar av perioden. I nuvarande lokalkapacitet
framgår också flera geografiska obalanser
gällande kapaciteten, vilket enligt nuvarande
planering kommer förvärras till 2029.
I nuläget råder en betydande platsbrist bland
förskolorna i Limhamns hamn, Ribersborg,
Gamla staden, Djupadal samt Nydala. Fram
till 2029 väntas den betydande platsbristen
bestå i Limhamns hamn och Nydala samt
väntas även bland förskolorna i Dammfri,
Örtagård samt Hamnarna. I nuläget råder en
betydande överkapacitet i förskolorna Elinelund,
Lorensborg, Hästhagen samt Gullviksborg. Fram
till 2029 väntas den betydande överkapaciteten
bestå bland förskolorna Elinelund, Hästhagen
samt Gullviksborg, och även i förskolorna
Södertorp, Herrgården samt Östra Skrävlinge.
Utöver en utjämning av platsfördelningen
arbetar nämnden för att uppnå en likvärdig
förskola gällande kvalitativa och ändamålsenliga
lokaler. Detta liksom att bygga nya förskolor i
Malmös nybyggnadsområden har varit en central
strategi sedan flera år. Mot bakgrund av den
långsammare befolkningsutveckling bedöms
det svårt att motivera en fortsatt utbyggnad av
förskolor. Den förväntade överkapaciteten samt
lokalkostnadsutvecklingen visar också ett ökat
behov av styrning avseende lokalplanering och
lokalkostnadsutvecklingen framöver.
Vidare lyfter förskolenämnden behovet
av att påbörja ett arbete med att avveckla
verksamheternas olika paviljongslösningar. Syftet
med dessa lokaler var att möta ett tillfälligt stort
behov vilket inte längre finns i staden som helhet.
Kostnaderna för dessa tillfälliga lokaler är höga
och avveckling har då hög prioritet.
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3.5.4 Planerade och pågående
förändringar
Under planeringsperioden 2020–2029 omfattas
cirka 5080 förskoleplatser i 41 om- och
nybyggnadsprojekt. Under samma period
planeras ca 4300 platser att avvecklas vilket
resulterar i en nettoutbyggnad om ca 780 platser.
3.5.5 Bedömning och rekommendationer
LiMas bedömning är att det behövs
en bättre balans mellan den verkliga
efterfrågan på förskoleplatser och den
planerade utbyggnadsvolymen. Med
den befolkningsutveckling som Malmö
stad står inför behövs därför en god
framförhållning i planeringen. För att
upprätthålla en effektiv lokalanvändning är
det viktigt att utbyggnadstakten går i takt med
behovsutvecklingen samt att det finns en god
överensstämmelse mellan förskoleverksamheten
och planerade lokalförändringar.
LiMa delar förskolenämndens bedömning att det
är nödvändigt med ytterligare styrning vad gäller
lokalplanering och lokalkostnadsutvecklingen
samt att nya strategier och ställningstagande för
lokalplaneringen bör tas fram. Vidare anser LiMa
det är nödvändigt att fortsätta med en fördjupad
kapacitetsutredning där samtliga förskolelokalers
fysiska och tekniska kapacitet inventeras
och uppdateras samt planera för en effektiv
användning. Likväl anser LiMa att tillfälliga
lokaler med tillfälliga bygglov bör avvecklas.
LiMa kan konstatera en fortsatt geografisk
obalans avseende förskoleplatser. Baserat
på denna utveckling och påtagligt ökade
lokalkostnader bedömer LiMa det nödvändigt
att minska risken för en underkapacitet i Malmös
ytterområden. LiMa rekommenderar att utreda
möjligheterna för att nyttja överkapaciteten
som finns i centrala Malmö. Det kan bidra
till verksamheternas fortsatta utveckling och
kostnadseffektivitet. Nedan följer en lista på
sammanfattade rekommendationer.
REKOMMENDATIONER
• Att pågående kapacitetsutredningar där
samtliga förskolelokalers fysiska och tekniska
kapacitet inventeras och uppdateras fortsätter.
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•

•

•

Att förskolenämndens planerade
nyproduktion analyseras med avseende på när
i tiden olika projekt bör genomföras och vilka
projekt som eventuellt kan senareläggas eller
stoppas.
Att framtida lokalbehovsplaner
kompletteras löpande med bedömningar
om verksamheternas utveckling och
framtida lokalbehov, samt att nyckeltal för
lokalnyttjandet och lokalkostnaderna tas fram.
Att förskolenämnden fortsätter arbetet med
att uppnå balans mellan efterfrågan och
kapacitet av förskoleplatser.

3.6 Grundskolenämnden

Grundskolenämnden ansvarar bland annat
för den kommunala grundskoleverksamheten,
förskoleklass, fritidshem och grundsärskola.
Ansvaret omfattar även elevhälsa,
modersmålsundervisning samt insatser för elever
i behov av särskilt stöd. Grundskoleförvaltningen
har ca 6100 medarbetare.
Sammanfattning av
grundskolenämndens framtida
lokalbehov:
•
•

Brukarna ökar i antal
Balans mellan behov och antal platser

Problem med icke ändamålsenliga lokaler samt
ventilation kräver temporär omlokalisering.
Renoveringen kommer ha påverkan på
enskilda skolors kapacitet men även nämndens
lokalkapacitet som helhet.
3.6.1 Befolkningsutveckling åldersgrupp
6-15 år
Malmö stads befolkningsprognos från 2019
visar att antalet Malmöbor väntas öka med
totalt 15 % till år 2029. Ökningen är störst i
befolkningsgruppen 6–15 år. Det förväntas ske
en ökning med 4 866 individer i grundskoleåldern
mellan 31 december 2019–31 december 2029.
Mellan 2019 och 2024 ökar gruppen individer
i grundskoleåldern med totalt 4 008 elever.
Mellan 2024 och 2029 ökar gruppen individer i
grundskoleåldern med totalt 858 elever. 80 % av
ökningen förväntas alltså ske under de första fem
åren för att sedan avta under perioden 2014–
2029.
3.6.2 Nuvarande lokalanvändning
Malmö stads grundskoleverksamhet består av
74 skolenheter som under 2019 genererade en
total tillgång på motsvarande ca 37 500 platser.
I Malmö stads regi fanns i juni 2019 ca 31 600
elever vilket motsvarar ca 84% av det totala
antalet skolplatser.
Baserat på antagandet att andelen elever i
kommunal regi ökar med ca en procentenhet,
d.v.s. från 85% till 86% framgent, kommer antalet
elever i Malmö stads grundskolor ha ökat från ca

32 000 juni 2019 (faktiska elever) till ca 37 600
den 31 december 2029 (prognosticerat tal utifrån
valfaktor). Detta motsvarar en ökning med 17%
eller ca 5 500 elever.
Platsberedskapen anses vara god om antalet
tillgängliga platser är på samma nivå som
hela befolkningsunderlaget. Detta innebär i
praktiken en merkapacitet sett till hur många som
prognosticeras att välja kommunal grundskola.
Merkapaciteten ger ett handlingsutrymme för
oförutsedda händelser och uppskrivningar i
befolkningsprognosen.
3.6.3 Lokalbehov och kapacitet
I grundskolenämndens lokalbehovsplan framgår
att den totala platstillgången är god i Malmö
under planeringsperioden 31 december 2019 – 31
december 2029. Det bedöms finnas en planerad
merkapacitet som möjliggör flera överväganden
och ställningstaganden.
För helheten finns en utbyggnadsvolym
som överstiger befolkningsunderlaget under
perioden 2025–2026 och ligger i nivå med
befolkningsunderlaget 2027–2029. I den analys
som presenterats i grundskolenämndens
lokalbehovsplan ingår alla planerade
lokalförändringar med påverkan på kapaciteten.
I vissa områden kan det trots god platstillgång i
helhet konstateras en begränsad platstillgång och
hög beläggningsgrad på områdes- och skolnivå.
Dessa periodvisa områdes- och skolspecifika
platsbrister kan i bästa fall avhjälpas genom
att omdisponera skolans redan befintliga
lokaler så att underskotten kan täckas genom
annan merkapacitet i övriga årskursintervaller
och genom att nyttja närliggande områdens
merkapacitet. Samtidigt innebär det fria
skolvalet att det är svårt att prognosticera
kapacitetsutnyttjandet i Malmö stads olika
delområden ur ett längre perspektiv.
Den merkapacitet som finns under vissa år
både möjliggör och underlättar planeringen för
åtgärdande av lokaler som inte bedöms vara
ändamålsenliga eller inte uppfyller gällande
myndighetskrav och riktlinjer. De nyproducerade
grundskolorna kommer kunna bidra till denna
planering och utgöra en ändamålsenlig och
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effektiv resurs för det omlokaliseringsbehov
som kan tänkas uppstå som följd av åtgärder i
befintliga grundskolebyggnader.
3.6.4 Planerade och pågående
förändringar
Skolplatskapaciteten kommer utvecklas i en
positiv trend med ca 1 100 fler grundskoleplatser
per år fram till år 2024. Störst positiv förändring
sker inför HT 2022 då närmare 1 650 fler platser
finns planerade jämfört med året innan. Under
utblicksåren 2024–2029 finns totalt ca 2 150 nya
platser planerade samtidigt som ca 600 tillfälliga
platser avvecklas. På övergripande Malmö stadnivå finns ett tillfredsställande antal nya platser
i planeringshorisonten 2019–2029 jämfört med
den prognostiserade volymutvecklingen.
Utöver demografiska förändringar nämner
grundskolenämnden andra faktorer som
påverkar verksamhetens behov av lokaler. Dessa
innefattar myndighetskrav gällande bristande
ventilation samt krav på friyta. Friytekraven
innefattar krav på utformning och ytmässiga
krav om 15 kvm/elev vistelseyta. Friytekravet
måste uppfyllas för att en grundskola ska
få bygglov och i förlängningen tillåtas
bedriva grundskoleverksamhet. Kravet om
friyta är antaget av stadsbyggnadsnämnden.
Grundskolenämnden menar att statiska friytekrav
kan innebära att grundskoleverksamheterna
måste minska platskapaciteten för enskilda
skolprojekt.
Under 2016 utförde servicenämnden en
ventilationsutredning gällande Malmö stads
grundskolor. Utredningen visar att 17 %
av grundskolorna har ventilationssystem
som behöver åtgärdas för att uppfylla
gällande myndighetskrav. Ytterligare 20% av
grundskolornas ventilationssystem har behov av
åtgärder på grund av ålder eller för att de inte
är tillräckligt energieffektiva. Att åtgärda dessa
skolors ventilationsproblem kommer ha en stor
påverkan på grundskolornas kapacitetstillgång
under tiden ventilationssystemen byts ut
eller åtgärdas, eftersom arbetet innebär att
grundskoleverksamhet inte kan bedrivas i de
byggnader och lokaler där åtgärderna utförs.
Ofta sträcker sig detta arbete mellan sex månader
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till två år, beroende på skolans storlek.
3.6.5 Bedömning och rekommendationer
Enligt grundskolenämnden beräknas att 3400
elever från 12 grundskolor kommer att behöva
omlokaliseras under en femårsperiod vid
ombyggnad och renovering av befintliga lokaler.
För att minska kostnader för hyra av tillfälliga
moduler bör en kartläggning av närliggande
skolors merkapacitet göras. Detta med syfte att
undersöka var elever tillfälligt kan omlokaliseras.

3.7 Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
ansvarar för den kommunala
gymnasieutbildningen, gymnasiesärskola/
särvux samt den kommunala vuxenutbildningen.
Ansvaret omfattar också skolhälsovård, elevvård,
modersmålsundervisning och insatser för
elever i behov av särskilt stöd. Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen har ca 1600
medarbetare.
Sammanfattning av
gymnasienämndens framtida
lokalbehov:
•
•
•

Brukarna ökar.
Det råder balans mellan behov och antal
platser.
Under nybyggnation av
Universitetsholmens gymnasium
behöver elever omlokaliseras fram till
2023. Om dessa elever inhyses i Norra
Sorgenfri gymnasium krävs anpassning
av dessa lokaler.

3.7.1 Befolkningsutveckling åldersgrupp
16-19 år
Befolkningsprognosen visar att det i Malmö
stad kommer ske en ökning med 43 % eller
5 372 personer inom åldern 16–19 år under
planeringsperioden 2020–2029. Enligt prognosen
förväntas antalet personer i åldersintervallet
16–19 år ligga relativt stilla fram till 2021 för att
sen vända och stiga succesivt för att 2029 nå 17
901 personer.
3.7.2 Nuvarande lokalanvändning
Nämnden hyrde under 2019 drygt 168 000 kvm
till en sammanlagd kostnad av ca 191 miljoner
kronor. Det är 4 000 kvm mer än året innan och
en ökad kostnad med 11 miljoner kronor. Den
största enskilda hyresvärden (80%) är Malmö
stad. Lokalkostnaderna per kvadratmeter för
gymnasieskolan i Malmö är högre i jämförelse
med både riket och andra jämförbara städer.
Detta gäller för totalkostnader såväl som
kostnader nedbrutna på programnivå.

Gymnasieskolan består av tolv enheter och
elevantalet i september 2019 är 6 360 personer.
Skolorna varierar såväl i lokalyta som i elevantal.
Gymnasiesärskolans verksamhet har en
hög andel elever med behov av särskilda
undervisningslokaler. Gymnasiesärskolans
lokaler är placerade dels inom Malmö latinskola
och Malmö idrottsgymnasium och dels vid
Valdemarsro gymnasium som enbart bedriver
gymnasiesärskola. Inom gymnasiesärskolan går
cirka 200 elever läsåret 2019/20.
Vuxenutbildningen finns till största delen
placerad på två större enheter och på ett par av
gymnasieskolorna; Agnesfrids gymnasium och
Pauli gymnasium. Vuxenutbildningen erbjuder
kommunal vuxenutbildning på grundläggande
nivå, gymnasial nivå, svenska för invandrare samt
särskild utbildning för vuxna. 8 280 elever läser
inom vuxenutbildningen hösten 2019.
3.7.3 Lokalbehov och kapacitet
Utifrån det som redovisas i
lokalförsörjningsplanen finns osäkerhetsfaktorer,
men nämndens bedömning är att det med
befintligt lokalbestånd samt den planerade
nybyggnationen av Universitetsholmens
gymnasium finns marginal att möta de
prognostiserade ökningarna av elever. Nämnden
har som strategi att vid omlokaliseringar i första
hand använda sig av befintligt lokalbestånd för att
på så sätt få ett maximalt nyttjande av befintliga
ytor.
Nämndens lokalplaneringsstrategi de tre
kommande åren innebär en effektivisering i
användningen av befintliga förhyrda lokaler.
Nämndens ambition är därmed att inrymma
den prognostiserade elevökningen under åren
2020 – 2022 inom ramen för befintliga lokaler.
Detta ställer krav på en systematisk planering och
samordnad schemaläggning som ska resultera
i en ökad nyttjandegrad av alla ytor under all
tillgänglig verksamhetstid.
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3.7.4 Planerade och pågående förändringar
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i
sin lokalbehovsplan sammanfattat sju pågående
lokalanpassningar och omlokaliseringar.
LOKALANPASSNINGAR OCH
OMLOKALISERING
• Universitetsholmens gymnasium motsvarar
i dagsläget inte lagkrav och därtill finns
ett ökat platsbehov. En ny gymnasieskola
ska enligt nämnden byggas på den
befintliga tomten och beräknas stå klar till
sommaren 2023. Den nya skolan uppskattas
inrymma 1200 elever. I samband med
nybyggnationen bedömer nämnden att Norra
Sorgenfri gymnasium kan vara ett lämpligt
omlokaliseringsalternativ. Omlokalisering av
eleverna till den skolan skulle i så fall medföra
ett stort behov av flera lokalanpassningar.
Omlokalisering och anpassning av lokaler
planeras av nämnden att genomföras under
sommaren 2020.
• Startskolan, en del av Norra Sorgenfri
gymnasium, kan behöva omlokaliseras.
• Vägledningscentrum är ombedda av sin
hyresvärd att lämna sina lokaler då de
planerar att renovera dessa. Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden utreder lösningar
men det finns i nuläget inget beslut om nya
lokaler.
• Resterande förändringar planeras att
genomföras under 2020 och har ingen större
påverkan på det totala lokalbehovet.
3.7.5 Bedömning och rekommendationer
Bedömningen är att gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningens lokalkapacitet
som helhet motsvarar befolkningsprognosen och
den förväntade ökningen av antalet elever. För att
ge en mer utförlig bedömning behövs ytterligare
och mer omfattande kartläggning av dagens
lokalkapacitet och kommande lokalbehov.
LiMas bedömning är att det finns ett behov av
ytterligare fördjupad analys vid nybyggnation
av gymnasieskolor. Analysen kan verka för att
nämnden bättre kan hushålla med den befintliga
lokalkapaciteten.
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LiMa deltar gärna aktivt tidigt i processerna
i den operativa lokalförsörjningsfunktionen
som placeras på SEF och kan då bidra med att
utveckla inriktning för utbyggnationer.

3.8 Fritidsnämnden

Fritidsnämnden ansvarar för drift och
tillgängliggörande av idrotts-, bad- och
fritidsanläggningar med undantag för de
anläggningar där grundskolenämnden och
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har
driftansvar. Fritidsnämnden har också ansvaret
för stadens fritidsgårdar. Dessutom ska nämnden
ansvara för större idrotts- och fritidsarrangemang
samt för allmän föreningsservice och
föreningsbidrag. Fritidsförvaltningen har ca 400
medarbetare.
Sammanfattning fritidsnämndens
framtida lokalbehov:
•
•
•
•
•

Utbyggnad av fritidsytan sker i samband
med att nya skolor uppförs
Ny simhall på Stadionområdet kommer
ersätta Simhallsbadet som avvecklas år
2029
Nya simhallsytor behövs till år 2022
Behov av en ny fritidsgård vartannat år
från 2025
Behov av nya kontorslokaler samt nytt
centralgarage för nämndens större
maskiner och transporter

fritidsnämnden förfogar över ägs och förvaltas av
Malmö stad genom Stadsfastigheter. Majoriteten
av de anläggningar där fritidsnämnden har
hyresavtal som förstahandshyresgäst drivs och
sköts av fritidsnämnden, men en del anläggningar
hyr nämnden ut till föreningar, kommersiella
aktörer eller andra förvaltningar i Malmö stad.
I dessa fall står andrahandshyresgästerna själva
för driften. Fritidsnämnden har idag såväl
kommungemensamma som lokala anläggningar
och objekt. De kommungemensamma
anläggningarna har hela Malmö som
upptagningsområde, till exempel Hylliebadet,
bågskyttebanan, Motorstadion och vissa
elitidrottsanläggningar.
I sin lokalbehovsplan har nämnden sammanställt
bokningsgraderna för respektive anläggningstyp.
Fritidsnämnden anser att bokningsgrader över
80 % motsvarar en mycket god beläggning.
Ishallarna har en mycket hög bokningsgrad
och grusplanerna en mycket låg bokningsgrad.
Sporthallar har en bokningsgrad på 65%, stor och
liten gymnastiksal på ca 45%.

3.8.3 Lokalbehov och planerade
förändringar
Nedan följer en kort sammanfattning av de mest
3.8.1 Befolkningsutveckling barn, äldre och prioriterade lokaltyperna och dess kommande
behov.
funktionsnedsatta
Fritidsnämnden pekar i sin lokalbehovsplan
STADIONOMRÅDETS UTVECKLING
ut tre målgrupper som är prioriterade i deras
I maj 2019 godkände kommunfullmäktige
verksamhet. Det är barn och unga i åldrarna
Planprogram för Stadionområdet (Pp 6048).
4–25, äldre (65+), samt personer med
Planprogrammet beskriver bland annat hur
funktionsnedsättning.
de av fritidsnämnden beskrivna framtida
funktionerna inom stadionområdet kan få plats.
Malmös 4–25-åringar kommer enligt prognosen
Planprogrammet utgår ifrån att Malmö Stadion
att öka med 16 500 personer mellan 2018
rivs och föreslår en utbyggnad på området i
och 2029. Störst kommer ökningen att
tre etapper med bland annat idrottsgrundskola
vara i stadsdelarna Centrum, Limhamnoch sporthall, tillbyggnad av Annebergsskolan,
Bunkeflo och Hyllie. Fritidsnämndens andra
friidrottsarena, simarena, gymnastikhall för
målgrupp, personer som är 65 år eller äldre,
gymnastikidrotterna, kombinerad is- och
förutses öka med ungefär 20 % fram till 2029.
bowlinghall, multihall med bland annat en fullstor
Nämndens tredje målgrupp, personer med
funktionsnedsättning uppskattas till 4 % av deras fotbollsplan, samt konceptbostäder. Området kan
vara fullt utbyggt till år 2030.
brukare. Denna målgrupp förväntas öka i takt
med att Malmö stads befolkning ökar i stort.
FRITIDSGÅRDAR
Sedan
fritidsnämnden tog över ansvaret för
3.8.2 Nuvarande lokalanvändning
Malmö stads fritidsgårdar har arbetet med
Merparten av de anläggningar som
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fritidsgårdarnas lokalbehov varit centralt.
Fritidsnämnden driver idag 17 fritidsgårdar (varav
två för mellanstadiet) på 16 olika platser. Under
den senare halvan av planeringsperioden bör
dock antalet fritidsgårdar öka med ungefär en
vartannat år. Utvecklingen av fritidsgårdarnas
lokaler och placering sker i relation till en växande
målgrupp, målgruppens geografiska spridning i
staden, samt målgruppens behov och preferenser.
Antalet 12–19-åringar i Malmö väntas öka med
37 % under planeringsperioden.
PUBLIKA ANLÄGGNINGAR
Det finns ett behov av fortsatt utredning av
det totala behovet av publika anläggningar och
arenor för elitidrotternas verksamhet samt större
arrangemang i hela Malmö stad.
SIMHALL
Planprogrammet för Stadionområdet anger
att en ny simhall ska placeras på området som
ska kunna tas i bruk år 2029 när Simhallsbadet
avvecklas. Fritidsnämndens preliminära
bedömning är att det utöver simhallen på
Stadionområdet behövs ytterligare simytor
inom planperioden. Behovet är i dagsläget stort
och behöver prioriteras skyndsamt för att nya
simytor ska kunna färdigställas till år 2022. Vid
utvecklingen av nya simhallar ska särskilda behov
för personer med funktionsnedsättningar beaktas.
Viktigt att beakta gällande ny simhall är att
nybyggnation ofta tar 5-7 år att färdigställa.
KONTORSLOKALER OCH CENTRALA
FUNKTIONER
Den del av fritidsförvaltningens personal som
suttit på Henrik Smithsgatan har flyttat till lokaler
på Ledebursgatan. Fritidsnämndens verksamheter
förväntas dock inom planeringsperioden behöva
nya lokaler med plats för fler medarbetare för att
kunna avveckla kontorsplatser på Drottninggatan.
Fritidsnämnden kommer inom de närmaste
åren att behöva ett nytt centralgarage för
nämndens större maskiner, traktorer och
transportfordon som ersättning för de lokaler
som idag hyrs vid Augustenborg. Till detta garage
behövs personallokaler samt lokal för enklare
maskinskötsel. Lokalerna som används idag är
inte längre ändamålsenliga.
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3.8.4 Bedömning och rekommendationer
LiMa deltar gärna tidigt i planeringen för
kommande lokalbehov. Samverkan med LiMa
kan underlätta lokalplaneringen som helhet.
Det kan även öka förutsättningarna för att de
större satsningarna tar hänsyn till Malmö stads
stadsplanering och planerade utbyggnationer.
Vidare rekommenderar LiMa utredning av
möjligheter för samnyttjande av lokaler och
anläggningar mellan flera nämnder. Samnyttjande
kan vara nödvändigt för att upprätthålla en
effektiv resursanvändning samt att investeringar
i lokaler och anläggningar prioriteras utifrån en
samlad bedömning av kommunens behov och
resurser.
Det är viktigt att beakta att nybyggnationer
kräver fördjupad utredning. Eftersom
planeringsprocessen från idé till färdigställande
tar cirka 5-7 år behöver beställningar komma in i
god tid för att kunna möta behovet.
Fritidsnämnden lyfter i lokalbehovsplanen vikten
av ett jämställt utbud av lokaler och verksamheter.
LiMa rekommenderar att tydligare analys och
styrning genomförs gällande hur fritidsnämndens
lokalplanering kan främja ett jämställt nyttjande
av fritidsytor. Till exempel kan nämnden
kartlägga vilket utbud som finns i lokalbeståndet
idag, vilka som nyttjar dessa lokaler och i
förlängningen hur utbudet kan balanseras för att
underlätta ett jämställt nyttjande.
Vidare rekommenderar LiMa att fritidsnämnden
fortsätter sitt arbete med att ta fram nyckeltal
för lokalernas brukningsgrad. Detta underlättar
för uppföljning och planering av lokaler och
anläggningar samt fungerar som underlag
för kommande lokalbehovsplaneroch mer
omfattande kartläggning av dagens lokalkapacitet
och kommande lokalbehov.

3.9 Kulturnämnden

Enligt kulturnämndens reglemente ska
nämnden företräda och ha det samlade ansvaret
för kommunens kulturverksamhet, främja
samordning och utveckling inom kulturområdet
samt bidra till kulturutbyte och samverkan på
regional nivå. Kulturförvaltningen har ca 600
medarbetare.
Sammanfattning kulturnämndens
framtida lokalbehov:
•
•
•
•

•

Behov av renovering och
tillgänglighetsanpassning av
verksamhetslokaler
Prioriterar verksamhet i Rosengård,
Lindängen, Holma/Kroksbäck och i viss
mån Kirseberg/Segevång
Utreder lokalisering av nytt
konstmuseum
Vill vara med tidigt i
planeringsprocessen för att kunna
säkerställa kulturutbud i framtida
utbyggnadsområden
Söker lösningar för samnyttjande

3.9.1 Befolkningsutveckling
I sin lokalbehovsplan pekar kulturnämnden ut två
målgrupper som särskilt viktiga att beakta i deras
verksamheter – unga och äldre. Grundskoleoch gymnasieåldern är den snabbast växande
åldersgruppen och gruppen 16–19 år förväntas
öka med 40 procent fram till 2029. Även om
det flyttar ut fler 0–5-åringar från Malmö än vad
som flyttar in betyder det att det i dagsläget finns
väldigt stora grupper i förskolan.
Gruppen med de yngsta äldre, de som är mellan
65 och 79 år gamla, förväntas växa något
snabbare än befolkningen i arbetsför ålder. Totalt
förväntas gruppen växa med 18 procent eller 6
800 personer under prognosperioden. Gruppen
med de lite äldre, 80–89 år, förväntas växa mycket
snabbare. Totalt förväntas gruppen växa med 32
procent, dubbelt så snabbt som staden totalt sett.
Detta innebär att det förväntas finnas 3 700 fler
80–89-åringar i Malmö år 2029 än vad det gjorde
i slutet av 2018.

3.9.2 Inriktning
I sin lokalbehovsplan pekar kulturnämnden
på två inriktningar för sin verksamhet under
planeringsperioden - socioekonomiska
förhållanden och den översiktsplan som förväntas
antas 2022.
Malmö är den stad i Sverige där flest barn växer
upp i ekonomisk utsatthet och andelen invånare
i åldern 6–19 år förväntas öka mer än dubbelt
så snabbt som stadens övriga befolkning fram
till 2027. Ur ett socioekonomiskt perspektiv är
Rosengård, Lindängen, Holma/Kroksbäck och i
viss mån Kirseberg/Segevång särskilt prioriterade
områden för kulturförvaltningen.
I den nya översiktsplanen finns
strategiska infrastruktursatsningar med
stadsutvecklingsprojekt kring Östervärns station
och Rosengårds station som gör det möjligt att
bygga en fysiskt och socialt mer sammanhållen
stad. Kulturnämnden pekar även ut utvecklingen
av Nyhamnen som en viktig del. Andra
tillväxtområden när det gäller nybyggnation och
förväntad befolkningsökning är Centrum, Hyllie
samt Limhamn-Bunkeflo.
3.9.3 Lokalbehov och kapacitet
Malmö och malmöbornas behov och
perspektiv ligger till grund för kulturnämndens
lokalbehovsplanering. Kulturnämnden ska sträva
efter att vara möjliggörare för detta, men också
säkerställa ett kulturutbud med hög professionell
kvalitet och relevans. För att kunna åstadkomma
det tar nämnden i beaktande var staden växer,
vilka behov, utmaningar och möjligheter som
karaktäriserar olika delar av staden.
BIBLIOTEK
Prioriteringar i närtid är biblioteken Rosengård
och Lindängen i första hand och i andra hand
Kirserberg/Östervärn/Värnhem. Biblioteken är
mycket välbesökta och spelar en viktig roll för
de boende i området. Biblioteken är dock slitna
och underdimensionerade i sin nuvarande form
och är i behov av upprustning och i vissa fall
omlokalisering.
TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING AV LOKALER
För att bidra med generationsöverskridande
27

mötesplatser för alla, ung som gammal och
som kan fungera överbryggande mellan olika
grupper i samhället vill kulturnämnden prioritera
anpassningar av befintliga lokaler. Bland annat
bibliotek, mötesplatser, museilokaler och
konsthall.
ETABLERING AV NYTT KONSTMUSEUM
Museets befintliga lokaler är inte ändamålsenliga,
varken ur ett publikt tillgänglighetsperspektiv, ur
ett arbetsmiljöperspektiv eller ett säkerhetsmässigt
perspektiv. 2018 beslutade kommunstyrelsen
att ge kulturnämnden i uppdrag att fördjupa
lokaliseringsalternativen innan beslut tas om
etablering av ett nytt konstmuseum. Arbetet med
den fördjupade utredningen pågår och tre möjliga
lokaliseringar undersöks. Utredningens syfte
är att på ett tydligt och åskådligt sätt redovisa
effekter av skillnader och likheter mellan olika
alternativ beroende på lokaliseringarnas olika
förutsättningar.
3.9.4 Bedömning och rekommendationer
Kulturnämndens målsättning utifrån bland
annat Kulturstrategin är att öka livskvalitén och
livsmöjligheter för Malmöbor och på så sätt bidra
till att skapa ett jämställt och jämlikt Malmö. Det
är viktigt för kulturförvaltningen att delta i tidiga
processer och forum gällande stadsplanering för
att kunna spela in kulturens perspektiv i stadens
utveckling. Stadsbyggnadskontorets startblock
skulle kunna vara ett sådant forum.
Vidare påpekar kulturnämnden ett ökande
behov av finansiella medel för att öka
standarden i sina befintliga lokaler samt för
att kunna tillgänglighetsanpassa dessa. LiMas
rekommendation är att renoveringsbehov och
tillgänglighetsanpassningar samordnas och
tidsätts för att öka planeringsförutsättningarna.
När det gäller samnyttjande av speciallokaler
(t.ex. skolor) är det viktigt med tidigt samråd
mellan berörda nämnder vid nyproduktion och
omställning/renovering. Detta skulle kunna ge
förutsättningar för effektivare processer och
lokalutnyttjande.
Framtida användning av Kirsebergs bibliotek bör
utredas.
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3.10 Hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden (HVON)
ansvarar för bistånd och insatser som riktar
sig till äldre personer, vuxna med fysisk
funktionsnedsättning och vuxna med somatisk
sjukdom. Nämnden fullgör de uppgifter som
enligt lag eller annan författning ligger på en
socialnämnd. Undantaget är de uppgifter som
funktionsstödsnämnden och arbetsmarknadsoch socialnämnden ansvarar för. Förvaltningen
har bland annat särskilda boenden för äldre
(vårdboenden och gruppboenden för personer
med demenssjukdom), hemtjänst, hemsjukvård,
korttidsboenden, dagverksamheter för personer
med demenssjukdom, avlösning och ledsagning,
öppna mötesplatser för seniorer med mera.
Hälsa- vård- och omsorgsförvaltningen har ca
5300 medarbetare.
Sammanfattning hälsa-, vårdoch omsorgsnämndens framtida
lokalbehov
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cirka 100 boendeplatser kommer att
byggas (Havsbrisen)
Ett framtida boende i Sege park är under
utredning
Befintliga lokaler för särskilda boenden
behöver antingen anpassas eller ersättas.
Funktionaliteten i befintliga lokaler för
ordinärt behöver utredas
Behov av att samla HSL-enheten i
gemensamma lokaler
Kostenheten och tillagningsköken
behöver ses över och anpassas
ändamålsenligt
Mötesplatser är i behov av renovering
Lokaler kräver funktionsanpassning
Behov av fler mötesplatser där mobila
och flexibla lösningar kan vara ett
alternativ.

3.10.1 Befolkningsutveckling 65+
Befolkningsprognosen visar att tillväxten skiljer
sig kraftigt åt bland de äldre. Gruppen i åldrarna
65–79 år uppskattas växa lite snabbare än staden
som helhet, medan gruppen 80–89-åringar
förväntas växa nästan dubbelt så snabbt.
Samtidigt antas gruppen med malmöbor som är

90 år eller äldre krympa under prognosperioden.
På kort sikt innebär befolkningsprognosen ett
minskat behov av antal platser inom särskilt
boende motsvarande ungefär ett boende. Från
ungefär mitten och framåt av prognosperioden
kommer behovet att öka igen. Den demografiska
utvecklingen indikerar ett behov av utökade
volymer, speciellt i åldersgrupper som förväntas
öka.
3.10.2 Nuvarande lokalanvändning
SÄRSKILT BOENDE
Förvaltningen har verksamheter som ansvarar
för totalt 1 540 lägenheter fördelat på 42 olika
boenden över hela Malmö. Av dessa är det totalt
92 boendeplatser som är i behov av renovering,
underhåll eller bör avvecklas. Flera boenden
saknar fullgoda personalutrymmen och är inte
anpassade efter de krav som finns gällande
dokumentation, omklädningsrum och liknande.
Detta innebär att en del av de befintliga lokalerna
för särskilda boenden antingen behöver anpassas
eller ersättas.
Behovet av särskilda boendeplatser påverkas
bland annat av hur bostadssituationen för äldre
i Malmö ser ut, samt möjligheterna att bo kvar i
ordinärt boende. Framtida byggnation av särskilt
boende bör därför ta hänsyn till att inriktningen
på ett särskilt boende kan behöva variera över tid.
Hur arbetssätt och behov hos brukare utvecklas
över tid behöver följas för att kunna utforma
lokalerna på ett så effektivt sätt som möjligt.
För grupperna 80–84 år och 85–89 år görs
antagande om minskande procentandelar, det
bygger på att gruppen 80–84 år och 85-89 år
antas bo kvar hemma i större utsträckning med
hjälp av hemtjänst och hemsjukvård.
ORDINÄRT BOENDE
Fler individer kommer att ha behov av hemtjänst
år 2029. En ökning med cirka 24 % antas gälla
för gruppen 80 år och äldre. Ökningen sker
framförallt från år 2024 och fram till 2029. Detta
innebär en ökning på drygt en sektion per år
2024-2029. Ökningen av antalet personer som
behöver hemtjänst påverkar inte lokalerna direkt,
utan kanske främst möjligheterna till digitalisering
inom avdelningen. Sammanfattningsvis har
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avdelningen för ordinärt boende inte behov
av fler lokaler under prognosperioden men
funktionalitet i nuvarande lokaler behöver
utredas.
ADMIN, MÖTESPLATSER OCH
DAGVERKSAMHET
I dagsläget råder balans i antal kontorsplatser.
Delar av HSL kommer att flytta till gemensam
adress. Men det finns ett behov av att samla de
delar inom HSL-enheten som fortfarande sitter
utspridda på flera olika adresser. Detta för att
få en samordning och effektiv arbetsprocess.
Kostenheten och tillagningsköken behöver ses
över och anpassas ändamålsenligt.
Bedömning har gjorts och två av dagens åtta
mötesplatser är i behov av renovering. För
ytterligare två mötesplatser behöver lokalerna ses
över på grund av arbetsmiljöskäl.
Inom dagverksamheten har antalet brukare med
fysiska funktionshinder och behov av hjälpmedel,
exempelvis lyft och rullstol, ökat. Detta innebär
behov av mer förrådsutrymme och större och
mer anpassade lokaler med möjlighet till avskilda
aktiviteter.
Avdelningen för hälsa och förebyggande har
identifierat behov av dagverksamhet riktad till
unga äldre med demenssjukdom. Möjligheterna
att rikta en verksamhet till den nya målgruppen
utreds och kan komma att innebära förändrade
behov av lokaler. Avdelningen har även ett
uppdrag att utveckla nya former för social
gemenskap och delaktighet i samhället för att öka
livskvaliteten och motverka ofrivillig ensamhet
hos äldre i Malmö stad. Aktiviteterna där ska
utvecklas, gärna i samarbete med andra aktörer,
och undersöka möjligheterna till att öppna fler
mötesplatser där mobila och flexibla lösningar
kan vara ett alternativ.
3.10.3 Planerade åtgärder och förändringar
Växelvården kommer centraliseras till
Mathildenborg, vilket frigör platser som innebär
att Norra Bulltofta kan avvecklas. Det är av
vikt att påbörja planering och byggnation av
Havsbrisen och eventuellt Sege Park för att skapa
goda marginaler inför eventuella renoveringar och
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innan befolkningsökningen sker.
En större samlokalisering utförs under vintern
2020; flera verksamheter kommer att flytta
in i lokalen på Storgatan 20 där det kommer
att finnas cirka 330 kontor. Avdelningen för
myndighet genomför också en flytt under 2020,
och bedöms sedan ha balans i lokalbehovet flera
år framöver.
3.10.4 Bedömning och rekommendation
Det finns en generell inriktning mot att vårdens
resurser förskjuts från sjukhusen till nära vård i
ordinärt och särskilt boende.
På kort sikt innebär detta ett minskat behov
av antal platser motsvarande ungefär ett
genomsnittligt särskilt boende. Från ungefär
mitten och framåt av prognosperioden kommer
behovet att öka igen. Nämnden behöver ta
ställning till om den framtida ökningen ska
tillgodoses genom att öka sin egen kapacitet att
tillhandahålla boende i eget ägande eller genom
att tillgodose ökningen via avtal med privata
aktörer. Vid behov av nybyggnation krävs lång
framförhållning då processen från beställning till
inflyttning kan ta 5-7 år.
LiMas bedömning är att byggnation av
Havsbrisen kommer starta först 2022 och vara
färdigställt framåt 2025. LiMas rekommendation
är att snarast följa upp den beställning som gjorts
gällande det boende som ska byggas i egen regi i
Sege park.
LiMas bedömning är att det finns ett behov
av att tydliggöra de olika stegen samt
ansvarsfördelningen inom planeringsprocessen; ju
mer sammanhållen process desto större chans att
projekt blir färdigställda i tid.

3.11 Funktionsstödsnämnden

Funktionsstödsnämnden är den politiska
nämnd som ansvarar för alla insatser enligt
LSS-lagen (Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade) samt socialpsykiatrin till
vuxna med psykiska funktionsnedsättningar/
sjukdomar. Nämnden ansvarar också för insatser
till barn med fysiska funktionsnedsättningar/svår
somatisk sjukdom. Funktionsstödsförvaltningen
har ca 2700 medarbetare.
Sammanfattning
funktionsstödsnämndens framtida
lokalbehov:
•

•
•
•
•

Planerad utbyggnad av LSS-boende (12
platser per år till 2024) möter behovet.
Samma utbyggnadstakt behövs 20252030.
Ökade kostnader till följd av hyra av
externa platser.
Mellan 2020-2025 finns det behov av två
nya lokaler per år för daglig verksamhet
(250-900 kvm per lokal och år)
Ombyggnad och anpassning av lokaler
för personer med nedsatt fysisk förmåga
eller demenssjukdom
Behövs ersättningsboende på 20
lägenheter för stödboendet Västra
Skrävlinge.

3.11.1 Befolkningsutveckling
Malmö stads växande befolkning medför att fler
malmöbor efterfrågar kommunal service inom de
områden som funktionsstödsnämnden ansvarar
för. Antal personer med verkställt beslut om
bostad med särskild service enligt LSS 9:8 och
9:9 beräknas öka från idag drygt 900 personer till
drygt 1000 personer år 2030.
Från 2020 – 2025 beräknas en nettoökning med
30 brukare per år, av vilka cirka åtta brukare har
ett mer omfattande stödbehov som ställer krav på
hög bemanning, specialkompetens och anpassade
lokaler.
3.11.2 Nuvarande lokalanvändning
Funktionsstödsnämnden har ca 99 000 kvm
yta fördelat på 192 objekt/lokaler (boenden,
dagliga verksamheter, kontor och mötesplatser).

Funktionsstödsnämndens målgrupper finns inom
hela åldersintervallet då nämndens verksamheter
riktar sig till barn, unga samt vuxna. Arbetet
kännetecknas av verksamhetsområden som
påverkas starkt av omvärlden, politiska beslut
och förändringar av lagstiftning. Nämndens
lokalbehov utgår från socialtjänstlagens
prioriterade grupper, lagens intentioner om
tre månaders verkställighet av beslut enligt
LSS samt att LSS är en rättighetslag. I de fall
lokalplaneringen avser barn ska barnperspektivet
beaktas. Nämndens lokalbestånd omfattar:
kontorslokaler och mötesplatser, korttidsboende
LSS och boenden enligt socialtjänstlagen, LSS
bostäder (gruppbostad, servicebostad och annan
särskilt anpassad bostad) och lokaler för daglig
verksamhet.
3.11.3 Lokalbehov och kapacitet
Befolkningsökningen i Malmö innebär att
det kommer att finnas ett fortsatt behov av
utbyggnad av LSS-boenden. Behovet av nya
platser ligger runt 12 stycken per år fram
till 2030. Det största behovet bedöms vara
inom gruppbostad, det gör behovet till två
gruppbostäder om året. Kommunen har
med planering av LSS-boenden vid större
nybyggnationer.
På kort sikt 2020-2022 kommer även fem
stycken mindre lokaler, spridda geografiskt i
staden, behövas till verksamhet som bedriver
kortare insatser (teamet för stöd och service).
Vidare finns under 2020 ett behov av en mindre
ersättningslokal för boendestödjare på ca 50-100
kvm, samt en mindre mötesplats för personer
inom socialpsykiatrin.
På kort sikt behövs ersättningsboende på 20
lägenheter för stödboendet Västra Skrävlinge.
Det befintliga tillfälliga bygglovet har förlängts till
och med 2024-03-04.
Ett kommunalt gruppboende enligt SoL för
personer som inte uppfyller kriterierna för att
tillhöra LSS, personkrets 3, vilket skulle minska
omfattningen av externa placeringar.
Gemensamt för all LSS-verksamhet är en ökning
av antalet brukare med omfattande behov, vilket
ställer krav på lägenheternas utformning och
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läge. I många fall upplever dessa brukare inget
mervärde i de gemensamhetsutrymmen som ska
finnas i en gruppbostad; snarare bidrar dessa till
stress och utmaningar. I nuläget kan Malmö inte
tillgodose behovet av lägenheter i stimulianpassad
miljö utan köper externa platser.
Den ökande livslängden för personer som är
brukare hos funktionsstödsnämnden medför en
ökande andel personer med demenssjukdomar
och nedsatt fysisk förmåga. Precis som i det
övriga samhället innebär den ökande andelen
äldre ett större behov av stöd och service från
samhället. I funktionsstödsnämndens verksamhet
medför det behov av ombyggnationer och
anpassningar i den fysiska boendemiljön.
Dygnspriset för nya externa placeringar har
under de senaste åren fortsatt att öka och i vissa
fall blivit mer än dubbelt så högt jämfört med
det vanliga snittpriset. Ökningen beror på att de
brukare som anvisas till platser utanför Malmö
har behov av ett mycket stort personalstöd och i
vissa fall även större lokalanpassningar.
Insatsen daglig verksamhet enligt LSS ökar i
Malmö och bedöms öka även framöver med ca
tre procent årligen. Ökningen kommer kräva att
det anskaffas lämpliga lokaler samt nybyggnation.
Trots ett intensivt arbete med att erbjuda
daglig verksamhet på externa arbetsplatser ute
i samhället är det fullt i flera verksamheter.
Bedömningen är att år 2020 och följande period
fram till år 2025 finns det behov av två nya
lokaler per år för att möta ökningen av antalet
brukare.
Årlig utbyggnad/anskaffning av två nya lokaler
för daglig verksamhet (ca 250–900 kvm/lokal)
behövs.
3.11.4 Planerade åtgärder och förändringar
När det gäller sociala boenden behövs på
kort sikt ersättningsboende på 20 lägenheter
för stödboendet Västra Skrävlinge; 20
fullvärdiga lägenheter för personer med psykisk
funktionsnedsättning och missbruk.
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Det planeras flera boenden enligt LSS i Malmö
de kommande åren. Minst ett boende planeras
under perioden 2020-2024. I dagsläget finns inga
ytterligare behov av LSS eller korttidsboenden
än de som är planerade för. Ökningen av antalet
malmöbor ökar dock, vilket kan medföra ett ökat
behov av LSS-platser.
En avvecklings- och renoveringsplan
finns och kommer genomföras under den
kommande tioårsperioden, förutsatt att
erforderliga finansiella medel tillsätts samt att
utbyggnadsplanerna går som planerat. Nämnden
ser att behovet av boenden i stimulianpassade
miljöer är markant och stort fokus kommer att
läggas här de kommande åren
Löpande lokalbehov för att möta behoven inom
LSS är en årlig platsutbyggnad motsvarande ca
två nya LSS-boenden (ca 650 kvm/boende), samt
två nya lokaler för daglig verksamhet (ca 550-900
kvm/lokal). I dagsläget behövs även fyra boenden
belägna i stimulianpassad miljö.
3.11.5 Bedömning och rekommendationer
Det finns ett stort behov av nya lokaler, främst
gruppboenden i stimulianpassade miljöer,
boenden anpassade för åldrande brukare, samt
lokaler för daglig verksamhet. Då det är särskilt
svårt att hitta tomter i stimulianpassad miljö
krävs ökad samverkan i frågan med bland annat
Fastighets- och gatukontorets avdelning för
stadsutveckling och Stadsbyggnadskontoret.
LiMa deltar gärna även framgent i tidiga
planeringsprocesser då nybyggnationsprojekt
kan ta lång tid. Vidare bör LiMa i samverkan
med Funktionsstödsförvaltningen fortsatt
följa upp behovet av gruppboenden i forum
för stadsutveckling och i stadens arbete med
detaljplaner.

3.12 Arbetsmarknads- och
socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar
för arbetsmarknadsfrågor, socialtjänst
och socialt arbete, lokalt geografiskt
utvecklingsarbete och trygghetsfrågor i Malmö.
Arbetet organiseras utifrån fyra avdelningar;
Arbetsmarknadsavdelningen; Avdelningen
boende, etablering och myndighet; Avdelningen
social resurs och Socialtjänsten. Arbetsmarknadsoch socialförvaltningen har ca 2300 medarbetare.
Sammanfattning av arbetsmarknadsoch socialnämndens framtida
lokalbehov:
•
•
•
•
•

Socialtjänstavdelningen är i stort behov
av nya lokaler för att kunna utöka sin
personalstyrka
Brist på boende för hemlösa eller
trångbodda
Behov av lokalanpassningar för att
kunna behandla fler klienter
Lokalerna behöver integreras med
andra nämnders lokaler för att utöka
möjligheterna till samverkan
Förvaltningens personal kommer i
framtiden behöva bli mer mobila i
sitt arbete; satellitlösningar för lokaler
behöver därför utredas.

3.12.1 Befolkningsutveckling
Enligt den senaste befolkningsprognosen
kommer Malmö stad att växa med runt
46 000 invånare under den kommande
10-års perioden. Arbetsmarknads- och
socialnämndens verksamhet påverkas både av
befolkningens sammansättning men även av
befolkningsökningen.
År 2018 var inflyttningen till Malmö nästan
16 500 personer och utflyttningen nästan 17
000. Detta motsvarar en omsättning på runt
fem procent av Malmös befolkning. Denna
omsättning kan snabbt leda till ett förändrat
behov av stöd från arbetsmarknads- och
socialnämnden verksamheter.

3.12.2 Nuvarande lokalanvändning
Nämndens lokaler omfattar många olika typer
av lokaler, bland annat socialkontor, kontor,
mottagningar, familjecentraler, lager, boenden,
verksamheter, kök, café, butik, verkstad,
stadslokal samt utbildningslokaler. Utöver
dessa har nämnden även boenden för hemlösa
hushåll, i dagsläget rör det sig om 634 personer.
Dessa boenden är utspridda över staden på
72 adresser. Nämnden har även 318 avtal på
boenden för kommunanvisade flyktingar. Boende
för ensamkommande barn finns på tio olika
boenden, både HVB och stödboenden, och idag
bor 148 personer där.
3.12.3 Lokalbehov och kapacitet
Socialtjänstavdelningarna använder sina lokaler
fullt ut, även till den gräns att det saknas
utrymme att utöka personalstyrkan. Bristen på
lämpliga lokaler bedöms ha en negativ inverkan
på nämndens möjligheter att möta malmöbornas
behov.
Det finns en brist på bostäder för hushåll som
är hemlösa eller trångbodda redan idag. Det är
sannolikt att ett liknande behov av dessa bostäder
finns även om tio år. I befolkningsprognosen görs
bedömningen att det finns behov av att bygga
ungefär 2 100 bostäder om året i Malmö för att
kunna erbjuda alla nya Malmöbor en bostad.
Denna beräkning tar bara hänsyn till bostäder
som behövs på grund av befolkningsökningen,
inte bostäder som behövs för hushåll som redan
nu är hemlösa eller trångbodda.
Upphandling av externa boenden med stöd
och utan stöd var under upphandling har
gjorts. För 2019-2023 finns planer för egna
akutboendepaviljonger med 300 platser. När det
kommer till boende för ensamkommande barn
finns planer för 19 nya lägenheter i stödboende.
Det beräknas inte finnas något behov av utökad
antal boende för kommunanvisade flyktingar.
Ur ett tioårsperspektiv kan det antas att
socialtjänstens verksamheter och antal
medarbetare kommer att behöva öka. Behovet
påverkas av flera faktorer; en ökande befolkning
i stort, befolkningens sammansättning,
samhällsekonomisk utveckling och folkhälsa.
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3.12.4 Planerade åtgärder och förändringar
Nämndens verksamheter har påbörjat ett
arbete med att göra en förflyttning från
myndighetsutövning till tidiga och tillgängliga
insatser. Översynen kommer sannolikt
att innebära förändringar för det framtida
lokalbehovet inom arbetsmarknads- och
socialnämnden. Ett principbeslut om att sträva
mot att tillbringa mer tid med sina klienter kan
innebära att lokaler behöver anpassas för fler
besök och möten med brukare.

Förfinade metoder för bokning och mätmetoder
gällande beläggning av befintliga boendeplatser
kan ge bättre planeringsförutsättningar.

Digitaliseringens utveckling kan komma att
påverka socialsekreterares administrativa arbete,
vilket i sin tur påverkar lokalbehovet.

En genomlysning och översyn behöver göras
gällande kontor och övriga verksamhetslokaler.

På kort sikt beräknas antalet nyanlända som
Malmö tar emot minska. Färre nyanlända innebär
ett mindre behov av bostäder för personer som
tas emot enligt bosättningslagen, vilket alltså
kommer att påverka lokalbehoven. Även antalet
ensamkommande barn antas minska.

LiMa deltar gärna i diskussioner om fördjupade
beslutsunderlag inför inhyrningar. Samverkan
kring detta kan lägga grunden för ett gemensamt
förhållningsätt för vilken typ av bedömningar
som behöver göras inför olika inhyrningar och
nya projekt.

Arbetsmarknads- och socialnämnden satsar på
samlokalisering och integrerade verksamheter
mellan till exempel socialtjänst, skola, förskola
och hälso- och sjukvård, som ett sätt att utveckla
och förbättra samverkan. Till exempel ska
fler familjecentraler startas. Socialtjänstens
personal kommer då befinna sig i lokaler som
är gemensamma för andra myndigheter och
verksamheter.
Socialsekreterare kommer alltså i framtiden
behöva vara mer mobila och arbeta både i
nämndens egna lokaler och i andras lokaler, för
att detta ska fungera behövs mindre satellitlokaler
för möten av olika slag. För detta krävs digital
infrastruktur, bland annat för att möjliggöra att
socialsekreterarna kan sköta sin dokumentation
oberoende av en fast arbetsplats. Samlokalisering
kan eventuellt innebära att personal behöver
dubbla kontor. Behovet av besöksrum och
konferensrum kommer troligtvis att öka efter
hand, men exakt hur detta påverkar verksamheten
och lokalbehoven kommer att behöva utvärderas
i framtiden.
3.12.5 Bedömning och rekommendationer
Det är komplicerat att genomföra en
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behovsanalys för Arbetsmarknads- och
socialförvaltningens olika målgrupper
avseende boendeplatser. För att öka
planeringsförutsättningarna bör ändå ett arbete
med detta fortsättas. LiMas rekommendation är
att förvaltningen undersöker förutsättningarna
för att ta fram nyckeltal gällande behovsanalysen
avseende olika målgrupper.

3.13 Servicenämnden

Servicenämnden ansvarar för de
serviceverksamheter som utförs i kommunal regi.
Nämnden underlättar för stadens förvaltningar
genom att samordna och effektivisera
service och tjänster. Nämndens förvaltning
Serviceförvaltningen är indelad i fyra avdelningar
med 1500 anställda. Nämnden ansvarar även
för förvaltning och byggnation av kommunala
fastigheter.
Servicenämndens kontorslokaler kan delas
in i två områden baserat på verksamheternas
geografiska placering: Henrik Smithsgatan
13 och Augustenborgsgatan 26. På Henrik
Smithsgatan finns förvaltningens ledningsstab,
avdelningen Stadsfastigheter och avdelningen

Skolrestaurangers administration placerade. På
Augustenborgsgatan 26 finns avdelningarna
Kommunteknik och Kommuntjänster.
Det finns också verksamheter på Krangatan
4, Baltzarsgatan 4 samt Sporregatan. I nuläget
inryms verksamheterna i befintliga lokaler
men beroende på framtida beslut kan ett ökat
lokalbehov uppstå för att kunna möta nya eller
utökade tjänster till övriga förvaltningar inom
Malmö stad.
3.13.1 Beslutade och planerade
investeringar
Figuren nedan redovisar de planerade och
beslutade investeringarna för nämnden under
2020-2025. Investeringarna avser underhåll och
investering i fastighetstekniska komponenter.

Figur 8: SEF:s beslutade och planerade investeringar 2020-2025 i
mkr. Källa: Stadsfastigheter 2019
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3.14 Nämnder med mindre
omfattande lokalbehov
(KS, MN, TN, SBN, SR)
Sammanfattning av KS, MN, TN,
SBN, SR framtida lokalbehov:
•
•
•
•

TN kommer att genomföra en
analys lokalbehovet som undersöker
möjligheten till effektivisering.
Det finns en uttalad ambition att samla
stadskontorets verksamhet i stadshuset.
MN har balans mellan tillgång och
efterfrågan på kontorsyta.
SR har för närvarande balans i sitt
lokalbestånd.

3.14.1 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden (TN) äger, utvecklar och
förvaltar stadens mark. Nämndens förvaltning
Fastighets- och gatukontoret har ca 450
medarbetare fördelat på fem avdelningar.
Tekniska nämndens lokaler består huvudsakligen
av kontorslokaler i stadshuset (ca 12 000 kvm).
Nämnden disponerar även personallokaler i
Folkets park, Magistratskolan/Abboten, Östra
Promenaden, Torup, Katrinetorp, Augustenborg
och Slottsträdgården. Nämnden har genomfört
en omflyttning efter en organisationsförändring.
När omflyttningen och smärre anpassningar är
fullt utförda kommer analys genomföras för att
få en överblick om möjlighet till effektivisering
av lokalerna men också om ytterligare eller andra
behov av lokaler för verksamheten anses behövas.
3.14.2 Stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden (SBN) har det
samlade ansvaret för planering, byggande
och stadsmätning i kommunen. Nämndens
förvaltning stadsbyggnadskontoret har runt 230
medarbetare fördelade på fem avdelningar.
Stadsbyggnadsnämnden huvudsakliga verksamhet
är lokaliserad till hus A, våning 2-4, i stadshuset
på August Palms plats och huvuddelen av
lokalerna används som kontorslokaler. Förutom
kontorslokaler finns mötes-och konferensrum på
våning 1, källare, ett arkiv för nämndens samlade
arkivmaterial och på våning fem i O-huset finns
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en modellverkstad. Stadsbyggnadsnämndens
lokalinnehav är relativt litet i relation till andra
nämnder i Malmö stad.
3.14.3 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen (KS) i leder, samordnar och
har uppsikt över Malmö stads verksamheter.
Nämndens förvaltning stadskontoret har sex
avdelningar och 300 medarbetare.
Merparten av nämndens verksamhet är
lokaliserad i stadshuset, men verksamhet bedrivs
även i andra fastigheter och det finns en uttalad
ambition att samla samtliga stadskontorets
medarbetare på en och samma adress. Nämndens
lokaler kan med all sannolikhet moderniseras och
göras mer yteffektiva och en översyn huruvida
stadshuset utnyttjas på bästa sätt bör därför
göras. I dagsläget finns inga kända yttre faktorer,
som nämnvärt påverkar kommunstyrelsens
förvaltningsvolym. Detta kan emellertid förändas
genom politiska omprioriteringar.
3.14.4 Miljönämnden
Miljönämnden (MN) arbetar för en säker
och icke skadlig miljö genom tillsyn av
allt från livsmedelshantering och vatten
till luftföroreningar, buller och miljöfarlig
verksamhet. Nämndens förvaltning
miljöförvaltningen har 200 medarbetare
uppdelade på fyra avdelningar.
Miljönämnden hyr idag kontorslokaler i
fastigheten Monbijou 18 på Bergsgatan 17 av
Stena Fastigheter AB, och hyreskontraktet har
en hyrestid från 2017-10-01 till och med 202709-30. I lokalerna finns 205 kontorsplatser och
fem sammanträdesrum i varierande storlek. I
nuläget har miljönämnden ca 198 medarbetare
och från och med 2019 har ökningen av antalet
medarbetare och behovet av kontorsplatser
avstannat.
3.14.5 Stadrevisonen
Malmö stadsrevision är det samlade namnet för
de politiskt valda revisorerna (revisorskollegiet)
och de sakkunniga som biträder dessa
(revisionskontoret). Stadsrevisionen
är organisatoriskt direkt underställd
kommunfullmäktige.

Stadsrevisionens tjänstepersoner finns inom
revisionskontoret och leds av revisionsdirektören.
Revisionskontoret, som finns i stadshuset, har
tolv anställda tjänstepersoner. Stadsrevisionen har
kontorsytor om ca 349 kvm i Stadshuset.
3.14.6 Bedömning och rekommendationer
Lokalbehovet för dessa nämnder bedöms tydliga
och verksamheterna är huvudsakligen samlade i
egna lokaler ägda av staden.
Generellt sett arbetar nämnderna med
effektivisering av befintligt lokalbestånd.
Huvudsakligen genom lokalanpassningar som
inrymmer fler medarbetare per kvm. LiMa
föreslår att vidare arbete med effektivisering av
kontorsytor för att möta platsbehov görs. Det är
dock viktigt i detta arbete att särskilt beakta hur
förändringar i planlösningar påverkar tillvaron
och komforten för de anställda.
Behov av ökad samverkan och kommunikation
mellan nämndernas lokalplanering och stadens
strategiska lokalförsörjningsorganisation skulle
kunna ge bättre lösningar, speciellt gällande
kontorslokaler. Ett forum för samverkan
bör etableras mellan nämnder med mindre
omfattande lokalbehov.
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4 Möjligheter och utmaningar
Fram till 2020 har tekniska nämnden ansvarat
för lokalförsörjningen i Malmö stad. När
verksamheten nu organiseras om finns
stora möjligheter att utveckla arbetet för
att uppnå en effektiv och ändamålsenlig
lokalförsörjningsprocess. I detta avsnitt
presenteras sammanfattningar av konklusionerna
från lokalförsörjningsarbetet tillsammans med
förslag på hur processen kan utvecklas framåt.

4.1 Omvärld

Lokalförsörjningen påverkas av många
omvärldsfaktorer. En större andel äldre,
befolkningstillväxt, ökade krav inom skola
och omsorg samt stora investeringsbehov
ställer nya krav på stadens verksamheter och
dess lokalbehov. 2 Digitaliseringen ändrar
organisationens arbetssätt och förändrar
behovet av lokaler. Agenda 2030 och mål om
minskade koldioxidutsläpp sätter ramar för
om, och vad, staden kan bygga nytt. Politiska
skiften, en möjlig lågkonjunktur och eventuellt
höjda räntor är andra faktorer som kan förändra
lokalförsörjningens förutsättningar.

4.2 Lokalförsörjningsprocessen

För att möta de behov som kommer av en
föränderlig omvärld krävs en välorganiserad
lokalförsörjningsprocess. Strategisk
lokalförsörjning är ett av kommunens verktyg
för att uppnå målet om en socialt, miljömässigt
och ekonomiskt hållbar stad. Genom god
kännedom om framtida behov, tydliga strategier
för kommunens fastighets- och lokalinnehav samt
riktlinjer för investeringar kan kommunen sprida
risken och skapa flexibla lösningar som svarar
mot skiftande behov.
Ett mål i det fortsatta lokalförsörjningsarbetet
är att lokalförsörjningsplanen blir ett
tydligare underlag för budgetprocessen och
ett verktyg för att styra investeringar. För
att uppnå målet behöver den strategiska
styrningen och samordningen mellan
lokalförsörjningsorganisationen och
facknämnderna utvecklas. Kopplingen
mellan nämndernas lokalbehovsplaner
och lokalförsörjningsplanen behöver
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vidareutvecklas. För att göra en samlad analys
av stadens lokalbehov behöver innehållet i
lokalbehovsplanerna vara kvalitetssäkrat och följa
samma struktur för samtliga nämnder.
Om lokalförsörjningsplanen ska bli ett
verktyg för att styra investeringar måste
nämndernas lokalbeställningar överensstämma
med den långsiktiga planering som
redovisas i lokalbehovsplanen. Eftersom
planeringsprocessen från idé till färdig byggnad
i snitt tar mellan fem och sju år är det viktigt
att ha god framförhållning för att kunna möta
verksamheternas framtida lokalbehov.

4.3 Organisation

Två viktiga frågor framåt är den nya
organiseringens styrning och ledning samt
att definiera respektive nämnders roller i
lokalförsörjningsarbetet. Att olika nämnder
ansvarar för de strategiska respektive de
operativa lokalförsörjningsfunktionerna
förutsätter fasta forum för kommunikation och
samordning mellan de olika nivåerna. Samverkan
mellan lokalförsörjningsorganisationen och
facknämnderna behöver ske tidigt i processen för
att kunna säkerställa att lokalbehoven möts och
undvika onödigt arbete.

4.4 Utvecklingsarbete

För att utveckla och kvalitetssäkra
lokalförsörjningsprocessen bör organisationen
arbeta med ständiga förbättringar där brister
identifieras och åtgärdas. Kvalitetsutvecklingen
kan exempelvis ske genom olika exempelfall
där processen för olika objekt kartläggs och
analyseras.
För att uppnå ökad grad av samnyttjande och
effektivitet krävs utökad kommunikation mellan
facknämnderna. En annan förutsättning för
att uppnå en ökad lokaleffektivitet är tydlig
och stabil styrning med gemensamma mål som
mäts, följs upp och kommuniceras. Det krävs
även tydliga riktlinjer för anskaffning, interna
upplåtelser och avveckling av lokaler samt en
tydlig struktur för hur effektiviseringsarbetet
ska gå till med modeller som är väl kända och

kommunicerade. En annan förutsättning är
ett tydligt uppdrag till samtliga nämnder att
medverka i effektiviseringsarbetet.
Riktlinjer för lokalförsörjningen som är brett
förankrade politiskt underlättar analys och
ställningstagande gällande stadens långsiktiga

lokalinnehav. Riktlinjerna bör innehålla mål för
lokalförsörjningen samt strategi för kommunens
fastighets- och lokalinnehav. Riktlinjerna bör även
tydliggöra ansvarsfördelning och samverkan,
kommunövergripande planeringsprocesser och
genomförande av projekt samt interna och
externa upplåtelser av lokaler.

Utvecklingsförslag lokalförsörjning:
• Ta fram mål och riktlinjer för lokalförsörjningen.
• Ta fram nyckeltal och riktvärden för olika verksamheters ytor.
• Ta fram en mall för lokalförsörjningsplanen med tydliga rubriker.
• Ta fram en mall för lokalbehovsplanen som svarar mot lokalförsörjningsplanens
struktur.
• Ta fram en tydlig instruktion till nämnderna om vad lokalbehovsplanen ska
innehålla.
• Kommunicera till nämndena varför lokalförsörjningsplanen är ett viktigt
underlag till beslutsprocessen.
• Ta fram mall och rutiner för samnyttjande mellan olika nämnder.
• Ta fram processbeskrivning för nybyggnation.
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