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Beslutande ledamöter
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Nicola Rabi (M)
Magnus Olsson (SD)
Andréas Schönström (S)
Peter Ollén (M)
Frida Trollmyr (S)
Simon Chrisander (L)
Josefin Anselmsson Borg (M)
Gunilla Ryd (V)
Anton Sauer (C)
Carina Nilsson (S) (Ordförande)
Lars-Johan Hallgren (SD)
David Blomgren (M)
Sedat Arif (S)
Harris Cheema (S)
Anders Pripp (SD)
Helena Grahn (M)
Anders Andersson (V)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Sara Wettergren (L)
Rose-Marie Carlsson (S)
Stefana Hoti (MP)
Farishta Sulaiman (M)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Sofia Hedén (S)
Kay Lennart Wictorin (C)
Björn Gudmundsson (S) (Vice ordförande)
Emma-Lina Johansson (V)
John Roslund (M)
Roko Kursar (L)
Juan-Tadeo Espitia (S)
Helena Nanne (M)
Janne Grönholm (MP)
Anders Skans (V)
Arwin Sohrabi (S)
Tony Rahm (M)
Anders Olin (SD)
Christina Wessling (S)
John Eklöf (M)
Jan Olsson (S)
Eva Hallén (SD)
Eva Christina Bertz (L)
Boel Pettersson (V)
Susanne Jönsson (S)
Anja Nordberg Sonesson (M) (Andre vice ordförande)
Dündar Güngör (S)
Rickard Åhman Persson (SD)
Nils Anders Nilsson (S) ersätter Anders Rubin (S)
Peter Johansson (S) ersätter Ilmar Reepalu (S)
Mats Sjölin (S) ersätter Carina Svensson (S)
Anna-Karin Bengtsdotter (S) ersätter Eva Ann-Britt Sjöstedt (S)
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Niclas Röhr (M) ersätter Håkan Fäldt (M)
Andreas Bruzelius (M) ersätter Linda Obiedzinski (M)
Michael Hård af Segerstad (SD) ersätter Stefan Robert Plath (SD)
Bo Stefan Claesson (SD) ersätter Anna Isaksson (SD)
Håkan Ask (SD) ersätter Jörgen Grubb (SD)
Patrick Angelin (SD) ersätter Lisbeth Persson Ekström (SD)
Carin Gustafsson (V) ersätter Hanna Kristina Thomé (V)
Lisa Stolpe (V) ersätter Sadiye Altundal (V)
Kami Petersen (MP) ersätter Mohamed Yassin (MP)
Joacim Ahlqvist (C) ersätter Michaela Esseen (C)
Ej tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
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§

170

STK-2022-199

Preliminär budget för Malmö stad 2023 med plan för åren
2024-2025

Sammanfattning
Förslag till preliminär budget för Malmö stad 2023 med plan för åren 2024–2025.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för att
kommunstyrelsen ska återkomma med ett nytt reviderat budgetförslag som tar
hänsyn till nya uppdaterade prognoser och höstens valresultat.
Beslutsgång
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Roko Kursar (L) och Stefana Hoti (MP) yrkar att ärendet
återremitteras till kommunstyrelsen för att kommunstyrelsen ska återkomma med ett nytt
reviderat budgetförslag som tar hänsyn till nya uppdaterade prognoser och höstens
valresultat.
Helena Nanne (M) yrkar avslag på återremissyrkandet och bifall till M:s budgetförslag.
Farishta Sulaiman (M) och John Roslund (M) yrkar bifall till M:s budgetförslag.
Emma-Lina Johansson (V), Anders Andersson (V) och Gunilla Ryd (V) yrkar att den budget som
kommunstyrelsen ska förelägga kommunfullmäktige i höst inte ska innehålla några
nedskärningar på välfärden.
Anton Sauer (C) yrkar bifall till C:s budgetförslag och avslag på återremissyrkandet.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag på återremissyrkandet.
Håkan Ask (SD), Nima Gholam Ali Pour (SD), Michael Hård af Segerstad (SD) och Lars-Johan
Hallgren (SD) yrkar bifall till SD:s budgetförslag.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig även Helena Grahn (M), Sara Wettergren (L), Tony
Rahm (M), John Eklöf (M), Sedat Arif (M), Anders Skans (V), Anders Pripp (SD), Carin
Gustafsson (V), Kay Wictorin (C), Andréas Schönström (S), Niclas Röhr (M) och Peter Ollén (M).
Ordföranden ställer återremissyrkandet under proposition, bifall mot avslag, och finner att
kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. De ledamöter som vill
bifalla återremissyrkandet röstar ja, de ledamöter som vill att ärendet ska avgöras idag röstar
nej, vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning genomförs med omröstningsapparat och utfaller med 27 ja-röster mot 25 nejröster och 7 nedlagda röster. 2 ledamöter var frånvarande under omröstningen.
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Voteringslista 1, bilaga 3.
Kommunfullmäktige har således beslutat att återremittera ärendet.
Reservationer och särskilda yttranden
Till kommunfullmäktiges beslut har Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) inkommit med ett särskilt
yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga 4 till kommunfullmäktiges protokoll.
Till kommunfullmäktiges beslut har Roko Kursar (L) inkommit med ett särskilt yttrande. Det
särskilda yttrandet intas som bilaga 5 till kommunfullmäktiges protokoll.
Till kommunfullmäktiges beslut har Stefana Hoti (MP) inkommit med ett särskilt yttrande.
Det särskilda yttrandet intas som bilaga 6 till kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Magnus Olsson (SD), inkommit med en
gruppreservation. Reservationen intas som bilaga 7 till kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Helena Nanne (M) inkommit med en
gruppreservation. Reservationen intas som bilaga 8 till kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet har Anton Sauer (C) inkommit med en
gruppreservation. Reservationen intas som bilaga 9 till kommunfullmäktiges protokoll.
Mot kommunfullmäktiges beslut i ärendet anmäler Anders Skans (V) gruppreservation.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och helägda bolag
Beslutsunderlag
•
Förslag till beslut KS 220607 §242 med reservation från (V), (M), (C) och
(SD)
•
Moderaternas budgetförslag (bilaga 35 §242 KS 220607)
•
Centerpartiets budgetförslag (bilaga 36 §242 KS 220607)
•
Sverigedemokraternas budgetförslag (bilaga 37 §242 KS 220607)
•
Förslag till beslut KSAU 220530 §361 med muntlig reservation från (M)
•
G-Tjänsteskrivelse KSAU 220530 Preliminär budget Malmö stad 2023 med
plan för åren 2024-2025
•
Preliminär budget för Malmö stad 2023 med plan för åren 2024 - 2025
•
Bilaga 1 - Principer för beräkning av demografieffekt
•
Bilaga 2 - Nämndernas budgetskrivelser 2023
•
Bilaga 3 - Nämndernas protokollsutdrag inkl. reservationer mm
•
Bilaga 4 - Bolagens budgetskrivelser 2023
•
Justerat protokoll extra KCS 2022-05-30 - inklusive fackliga skrivelser

Voteringslista
Malmö stad

Kommunfullmäktige
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Mötesdatum
2022-06-22

Voteringslista: § 170
Ärende: Preliminär budget för Malmö stad 2023 med plan för åren 2024-2025, STK2022-199
Voteringslist(or)
Bilaga 3
Ledamot
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Ledamot
Nicola Rabi (M), Ledamot
Magnus Olsson (SD), Ledamot
Andréas Schönström (S), Ledamot
Peter Ollén (M), Ledamot
Frida Trollmyr (S), Ledamot
Simon Chrisander (L), Ledamot
Josefin Anselmsson Borg (M), Ledamot
Gunilla Ryd (V), Ledamot
Anton Sauer (C), Ledamot
Carina Nilsson (S), Ordförande
Lars-Johan Hallgren (SD), Ledamot
David Blomgren (M), Ledamot
Sedat Arif (S), Ledamot
Harris Cheema (S), Ledamot
Anders Pripp (SD), Ledamot
Helena Grahn (M), Ledamot
Anders Andersson (V), Ledamot
Mubarik Mohamed Abdirahman (S), Ledamot
Sara Wettergren (L), Ledamot
Rose-Marie Carlsson (S), Ledamot
Stefana Hoti (MP), Ledamot
Farishta Sulaiman (M), Ledamot
Nima Gholam Ali Pour (SD), Ledamot
Sofia Hedén (S), Ledamot
Kay Lennart Wictorin (C), Ledamot
Björn Gudmundsson (S), Vice ordförande
Emma-Lina Johansson (V), Ledamot
John Roslund (M), Ledamot
Roko Kursar (L), Ledamot
Juan-Tadeo Espitia (S), Ledamot
Helena Nanne (M), Ledamot
Janne Grönholm (MP), Ledamot
Anders Skans (V), Ledamot
Arwin Sohrabi (S), Ledamot
Tony Rahm (M), Ledamot
Anders Olin (SD), Ledamot
Christina Wessling (S), Ledamot
John Eklöf (M), Ledamot

Ja
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Voteringslista
Malmö stad

Kommunfullmäktige
Ledamot
Jan Olsson (S), Ledamot
Eva Hallén (SD), Ledamot
Eva Christina Bertz (L), Ledamot
Boel Pettersson (V), Ledamot
Susanne Jönsson (S), Ledamot
Anja Nordberg Sonesson (M), Andre vice ordförande
Dündar Güngör (S), Ledamot
Rickard Åhman Persson (SD), Ledamot
Nils Anders Nilsson (S), Ersättare
Peter Johansson (S), Ersättare
Mats Sjölin (S), Ersättare
Anna-Karin Bengtsdotter (S), Ersättare
Niclas Röhr (M), Ersättare
Andreas Bruzelius (M), Ersättare
Michael Hård af Segerstad (SD), Ersättare
Bo Stefan Claesson (SD), Ersättare
Håkan Ask (SD), Ersättare
Patrick Angelin (SD), Ersättare
Carin Gustafsson (V), Ersättare
Lisa Stolpe (V), Ersättare
Kami Petersen (MP), Ersättare
Joacim Ahlqvist (C), Ersättare
Resultat
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Mötesdatum
2022-06-22

Ja
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
27

25
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Bilaga 4

2022-06-22
Ärende 4: Preliminär budget för Malmö stad 2023 med plan för åren 2024-2025.
SÄRSKILT YTTRANDE
De senaste åren har kommunfullmäktige valt att anta Malmö stads budget för nästkommande år under
hösten. Detta för att kunna ge verksamheterna så bra och säkra förutsättningar som möjligt, eftersom
de ekonomiska prognoserna har svängt mellan våren och hösten. Just nu är osäkerheten ännu större
när världsekonomin befinner sig i gungning till följd av Rysslands invasion av Ukraina.
Under maj var inflationen den högsta på 31 år och enligt de flesta bedömare är fler räntehöjningar från
riksbanken att vänta. Ekonomiska prognoser för de kommande åren, som stadskontorets förslag till
preliminär budget för 2023 bygger på, kommer därför med största sannolikhet att revideras kraftigt i
höst.
Dessutom är det val riksdag, region- och kommunfullmäktige 11 september där Malmöborna ska säga
sitt om hur Malmö stad och dess verksamheter ska styras under kommande mandatperiod.
Socialdemokraterna i Malmö menar därför att det mest rimliga är att kommunfullmäktige antar en
budget för verksamhetsåret 2023 under hösten 2022.
I valet till kommunfullmäktige 11 september söker vi socialdemokrater Malmöbornas förtroende för att
ta ytterligare steg i att bygga Malmö helt. Vårt kommunpolitiska program Tillsammans bygger vi
Malmö helt kommer att vara vägledande för våra budgetprioriteringar 2023 och framåt, om vi får
Malmöbornas fortsatta förtroende att leda staden. Det handlar bland annat om:
➢

Satsningar för ett tryggare Malmö
För även om tryggheten ökar och skjutningarna har minskat med 70 procent sedan 2017, är vi
långt ifrån nöjda. Mer måste göras för att stärka tryggheten och långsiktigt stärka tryggheten
genom tidiga insatser som kapar återväxten in till kriminalitet.

➢

Investeringar i barn och ungas utbildning
Även om Malmö har haft en positiv skolutveckling under tio års tid, är vi inte nöjda. Mycket
mer behöver göras för att alla barn och unga i Malmö får en bra start i livet. Därför ska vi
fortsätta satsa på att stärka likvärdigheten och måluppfyllelsen i skolan och trycka på för att
riksdagen ska avskaffa dagens marknadsskola. Elever ha rätt att välja sin skola, men en skola
ska aldrig kunna välja sina elever.

➢

En jobb- och tillväxtpolitik för hela Malmö
Även om det är glädjande att arbetslösheten sjunker och att allt färre Malmöbor behöver
vända sig till socialtjänsten för att klara sin försörjning, är vi långt ifrån nöjda. Mer måste göras
för att fler Malmöbor kommer i arbete och egen försörjning. Det handlar både om att fortsätta
rusta Malmöbor till att ta de framväxande jobben och investera i framväxten av fler jobb som
Malmöborna kan ta.

Programmet i sin helhet och våra prioriteringar under kommande mandatperiod biläggs detta yttrande.
Mot bakgrund av ovanstående yrkade vi återremiss på stadskontorets förslag till preliminär budget för
Malmö stad 2023, med plan för åren 2024-2025.
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Bilaga 5

Särskilt yttrande

Kommunfullmäktige
2022-06-22
Ärende 4: Preliminär budget för Malmö stad 2023 med plan för åren 2024-2025
Liberalerna i Malmö yrkade på en återremiss av ärendet när det behandlades i Kommunfullmäktige. I
enlighet med vad vi tidigare framfört vid beslut om tid för budget, så hade vi velat se beslut om budget
efter valet, liksom sker i till exempel Region Skåne, Göteborg och Stockholm.
11 september är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Lokalt ska Malmöborna välja
inriktning för hur Malmö ska utvecklas under de kommande fyra åren.
Just nu befinner sig världen i ekonomisk gungning till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Så även
Sverige. Under maj var inflationen den högsta på över 30 år och enligt de flesta bedömare är fler
räntehöjningar från riksbanken att vänta. De ekonomiska prognoserna för de kommande åren, som
stadskontorets förslag till preliminär budget för 2023 bygger på, kommer med största sannolikhet att
revideras kraftigt i höst.
Vi Liberaler menar att det enda rätta är att Malmöborna ges möjlighet att säga sitt i höstens val, innan
en budget för Malmö stads verksamhet för 2023 antas av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige
kommer då också att ha tillgång till nya och mer träffsäkra ekonomiska prognoser samt en bättre bild
över vilken nationell ekonomisk politik som en ny regering efter valet kommer att föra.
Liberalerna går till val på ett gediget kommunpolitiskt handlingsprogram med över 100 punkter, där vi
berättar för Malmöborna hur vi vill fortsätta driva Malmö i en mer liberal riktning under nästa
mandatperiod. Denna är bifogad yttrandet som en bilaga. Våra sex vallöften är:
1. Alla barn ska klara grundskolan med fullständiga betyg genom en skola med höga
förväntningar, kunskap och studiero i fokus.
2. Alla elever, oavsett bakgrund, ska få den hjälp och stöd de behöver.
3. Egen inkomst ger frihet och självförtroende, därför vill vi fortsätta prioritera jobb före bidrag.
4. Vi vill förenkla för företag att etablera sig och skapa jobb i Malmö. Pendlingen till Köpenhamn
ska bli smidigare med en ny metro och förbättrade avtal.
5. Alla Malmöbor ska vara trygga i sin stad. Det innebär tryggare utemiljöer, fler kommunala
ordningsvakter i samverkan med polisen. Med tidiga sociala insatser, en bra skola och
samverkan mellan olika aktörer bryter vi kriminella mönster.
6. Malmöborna ska känna sig trygga genom hela livet. Du ska ha rätt att bo tillsammans med din
partner på äldreboende och kunna välja hemtjänst.
Malmö 2022-06-22
Roko Kursar
Sara Wettergren
Simon Chrisander
Ewa Bertz

Med instämmande av ersättare:
Joel Laguna
Linda Eklund
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Bilaga 6

Miljöpartiet hänvisar till deras dokument ”Lokalt politiska program 20222026” som finns i ärendet som deras särskilda yttrande.
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Bilaga 7

Reservation
Kommunfullmäktige
Ärendenummer: STK-2022-199

Preliminär budget för Malmö stad 2023 med plan för åren 2024 – 2025
Sverigedemokraterna yrkade avslag på förslaget till återremiss och bifall till vår egen
budgetreservation.

Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss mot beslutet. Vi bifogar vår budgetreservation.

________________________
Magnus Olsson (SD), gruppledare

2022-06-22

Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126
E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se
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Bilaga 8

Reservation
Kommunfullmäktige 2022-06-22
Ärende 4. Preliminär budget för Malmö stad 2023 med plan för åren 2024–2025
Moderaterna yrkade avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut till förmån för bifall av
Moderaternas förslag till budget.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Helena Nanne (M)

PRELIMINÄR

BUDGET 2023

INLEDNING
De senaste årens pandemi har fortsatt inverkan på samhällsekonomin, även om borttagna
restriktioner har inneburit positiva effekter för återhämtningen. Rysslands invasion av Ukraina har
redan fått stor inverkan på de ekonomiska förutsättningarna framåt. Stora prisökningar på bland
annat energi och livsmedel, högre räntor och en osäker samhällsekonomisk utveckling påverkar
förutsättningarna i budgetarbetet.
Skatteunderlaget beräknas kommande år öka snabbare än i föregående prognoser, vilket främst beror
på högre pris- och löneökningar. Samtidigt ökar kostnadssidan ännu mer, som en följd av ökade
priser, löneökningar, en växande befolkning, stigande räntenivåer och ökade pensionskostnader.
Sveriges kommuner och regioner bedömer att kommunernas ekonomiska förutsättningar snabbt
kommer att försämras från 2023 och framåt1.
Stadskontoret har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till preliminär budget för 2023. Den slutliga
budgeten beslutas i november av det nyvalda kommunfullmäktige. Förslaget till budget 2023 bygger
på innevarande års budget. Nämnderna har fått en uppräkning av sina kommunbidrag utifrån
förväntade pris- och löneökningar enligt senaste prognos från Sveriges kommuner och regioner.
Nämndernas budget har också justerats utifrån den förväntade demografiska utvecklingen. Budgeten
tar också hänsyn till ökade räntekostnader och pensionskostnader utifrån senaste prognos.
I budgeten saknas i nuläget ett finansiellt utrymme om drygt 420 mnkr. För att nå en budget i balans
har ett generellt krav på anpassning och effektivisering fördelats till nämnderna.

STYRNING OCH LEDNING I MALMÖ
STAD
Enligt kommunallagen utgår styrningen i en kommun från kommunfullmäktige som beslutar i
ärenden av principiell karaktär såsom mål och riktlinjer för verksamheten samt kommunens
organisation. I Malmö fördelar kommunfullmäktige ansvaret för genomförandet av det kommunala
uppdraget till nämnderna genom reglementen och till bolagen främst genom bolagsordning och
ägardirektiv. Kommunens uppdrag regleras i stor utsträckning via lagstiftning och nationella
riktlinjer. Malmö stad har en styrmodell med ett långtgående decentraliserat ansvar. Utöver
reglementen och ägardirektiv styr kommunfullmäktige utifrån den långsiktiga visionen bland annat
genom mål, särskilda uppdrag och ekonomiska ramar.
Budgeten är det övergripande och överordnade styrdokumentet för stadens nämnder och helägda
bolag under året. Budgeten är bindande både vad avser uppdrag för verksamheten,
kommunfullmäktiges mål och ekonomiska ramar. Övriga kommunala styrdokument som planer,
program, policys och liknande är underordnade budgeten.

1

Ekonomirapporten, maj 2022, Om kommunernas och regionernas ekonomi, SKR

GRUNDUPPDRAGET
Kommunstyrelsens roll
Malmö som stad har flera stora nämndsövergripande utmaningar och prioriteringar som den kommunala organisationen behöver arbeta samlat med.
Kommunstyrelsen och dess förvaltning har ett särskilt ansvar för att stödja nämndernas och förvaltningarnas arbete i ett helhetsperspektiv. Detta inbegriper även arbetet med barnrätt, jämställdhet och
antidiskriminering, där Malmö stad har höga ambitioner. Dessa perspektiv ska beaktas i alla stadens
politiska beslut och genomsyra all kommunal verksamhet. Kommunstyrelsen ansvarar också för stadens arbete med frågor relaterade till näringsliv, tillväxt och företagande samt externa samarbeten
regionalt, nationellt och internationellt.
För att underlätta samordningen av den dagliga linjeverksamheten i en större helhet pågår därför ett
arbete med att utveckla fyra områden – Teknik, Stadsutveckling och miljö, Livslångt lärande samt Arbete och
socialt förebyggande.

Teknik, stadsutveckling och miljö
I teknikområdet ingår servicenämnden, miljönämnden, stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden och flera av Malmö stads bolag. Inom området ansvaras för en verksamhet som både vänder sig
in mot den kommunala organisationen och ut, direkt till Malmöborna.
Genom att internt i Malmö stad samordna och effektivisera kommunal service och kommunala
tjänster, som Malmöborna behöver, underlättas arbetet för stadens nämnder och bolag. Den
kommunala organisationen erbjuds en rad kommungemensamma tjänster som IT-service, HRservice, drift av kontaktcenter etc. Stöd lämnas också till organisationen i omställningen till en
förnybar energianvändning samt till det långsiktiga och strategiska miljöarbetet. Inom detta område
sker också försörjning och förvaltning av lokaler där den kommunala verksamheten för Malmöborna
bedrivs.
Bland den verksamhet som riktas utåt till Malmöborna kan nämnas trafik och infrastruktur, avfallsfrågor, ansvaret för myndighetsutövning och administration av färd- och riksfärdtjänst, förvaltning
av kommunens mark samt markexploatering, bostadsförsörjningsplan, förvaltningen av bostäder till
personer som kommunen har ett särskilt ansvar för, att svara för den fysiska planeringen av staden,
ansvara för grundläggande kartverk för kommunen, kommunal miljöplanering för energisektorn, det
långsiktiga strategiska miljöarbetet och konsumentvägledning.
Inom teknikområdet finns också ett ansvar för de åtaganden som kommunen har enligt lagstiftningen. Det handlar då bland annat om att bedriva tillsyn och kontroll inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt inom livsmedels- och foderområdet. Vidare sker tillsyn och övervakning av efterlevnaden
av lagstiftningen kring plan- och byggväsendet samt tillsyn inom miljövården.

Livslångt lärande
I området för livslångt lärande ingår gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, grundskolenämnden,
förskolenämnden, kulturnämnden och fritidsnämnden och flera av Malmö stads bolag. Inom
området finns ansvaret för att stödja barn, ungdomars och vuxnas utveckling socialt, emotionellt och
kunskapsmässigt. Perspektivet är Malmöbornas livslånga lärande.
Inom området livslångt lärande erbjuds de unga Malmöborna pedagogisk omsorg genom till exempel
förskola, öppna förskolor och familjecentraler, vilket är det första steget in i skolsystemet. Förskole-

verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg,
utveckling och lärande bildar en helhet.
Den obligatoriska förskoleklassen ska fungera som en brygga mellan förskolan och grundskolan.
Inom verksamheten i grundskolan finns även grundsärskola och fritidshem. Alla skolformer ska ge
eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper och värden samt utveckla elevernas förmåga att
tillägna sig dessa. Skolan ska utformas så att de bidrar till elevens personliga utveckling samt förbereder hen till aktiva livsval och ger en grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska också främja
allsidiga kontakter och social gemenskap samt en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet.
Fritidshemmet ska komplettera utbildningen inom skolformerna och erbjuda en meningsfull fritid
och rekreation.
Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ger eleven en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta
studier. Genom undervisningens utformning ska att den främja social gemenskap och utveckla
elevens förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Genom vuxen- och yrkesutbildningen får vuxna möjligheter att stödjas och stimuleras i sitt
lärande, utveckla kunskaper och kompetens för att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet. I
detta ingår inte minst utbildning inom sfi (svenska för invandrare). Vuxna med funktionsvariationer
ges möjlighet till en anpassad studiegång utifrån sina behov.
Inom området finns också kommunens ansvar gentemot enskilda huvudmän. Det handlar då om
sådant som att besluta om godkännande av fristående förskoleenheter, handlägga ärenden om bidrag
till enskilda skolhuvudmän inom grundskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola samt ha tillsyn
över fristående förskoleenheter.
Området för livslångt lärande innehåller även ansvaret för den kommunala kultur- och fritidsverksamheten. En rad verksamheter bedrivs som konsthallsverksamhet, kulturskola, museer, bibliotek,
stadsarkiv, fritidsgårdar, olika mötesplatser för Malmöborna, barnkulturaktiviteter samt idrotts-, badoch fritidsanläggningar. Vidare sker samverkan med Malmö Live och Malmö stadsteater. Medel
fördelas också till det samlade kulturområdet, folkbildning, föreningar samt via kulturstipendier.

Arbete och socialt förebyggande
I området för sociala frågor finns arbetsmarknads- och socialnämnden, funktionsstödsnämnden, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och flera av Malmö stads bolag.
Nämnderna ska tillhandahålla människor det stöd och den hjälp som riksdagen och
kommunfullmäktige har beslutat om. Insatserna ska, med respekt för Malmöbornas
självbestämmanderätt och integritet, syfta till att stärka individen för att denne i så stor utsträckning
som möjligt ska kunna leva ett självständigt liv som aktiv samhällsmedborgare. Socialnämndernas
verksamhet riktar sig till barn och vuxna som bor eller vistas i kommunen och har särskilda behov av
stöd och hjälp som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom att ansöka om hjälp från nämnderna.
Här ges stöd till personer vars behov är kopplade till ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom. Inom
området bedrivs en uppsökande verksamhet, exempelvis när det gäller barn och unga i riskzon och
ofrivillig ensamhet bland äldre. Här handläggs, beslutas och verkställs beslut om bistånd i huvudsak
enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lag om
vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt
föräldrabalken.
Inom området för sociala frågor finns också utförandet och uppföljningen av Malmö stads arbetsmarknadsinsatser samt hanteringen av överenskommelser mellan stat och kommun inom området.

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Kommunfullmäktiges mål i budgeten ska bidra till en effektiv styrning och god ekonomisk hushållning. Målen är långsiktiga och gäller för en mandatperiod, men ska uppnås så fort som möjligt.
De anger ett fåtal utvecklingsområden för hela staden där nämnder och styrelser behöver kraftsamla
för att åstadkomma en tydlig förflyttning. Tvärsektoriella frågor utgör inte egna
kommunfullmäktigemål utan integreras i uppföljningen inom samtliga målområden.
Malmö stads mål tar sin utgångspunkt i Agenda 2030. Analyser av Malmös utveckling utifrån de 17
globala målen är en viktig utgångspunkt för att definiera kommunfullmäktigemål för
mandatperioden. Analysen har redovisats i Hållbarhetsrapport 2021. En annan viktig utgångpunkt
inför den kommande mandatperioden är den uppföljning av målen för innevarande mandatperiod
som kommer att redovisas i samband med delårsrapporten i september 2022.
Denna budget innefattar inte några politiska prioriteringar. För att budgeten ändå ska innehålla mål,
föreslås att de mål som gäller innevarande mandatperiod behålls och att det nyvalda
kommunfullmäktige i höst beslutar om mål för den nya mandatperioden.

Arbete och utbildning
Malmö stad ska verka för att en större andel elever ska fullfölja en gymnasieutbildning inom 4 år

Nämnder som berörs: FSKN, GRN, GVN, ASN
Bidrar till Globala målen nr 1,2,3,4,5,8,10,16
Malmö stad ska verka för att en större andel ungdomar ska arbeta eller studera
Nämnder som berörs: GVN, ASN, FSN

Bidrar till Globala målen nr 1,2,3,4,5,8,10,16

Malmö stad ska verka för att öka andelen malmöbor som är självförsörjande
Nämnder som berörs: ASN, GVN, SN, KS

Bidrar till Globala målen nr 1,3,4,5,8,10,16,17

Stadsutveckling och klimat
Malmö stad ska verka för att staden stärker sin position som regional tillväxtmotor

Nämnder och bolag som berörs: KS, FRN, KN, SBN, TN, Malmö Live, Malmö stadsteater, MINC
Bidrar till Globala målen nr 1,7,8,9,11,12,13,14,15,17
Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser

Nämnder och bolag som berörs: Samtliga
Bidrar till Globala målen nr 3,6,7,9,11,12,13,14,15,16,17
Malmö stad ska genom planeringen av staden verka för en minskad segregation

Nämnder och bolag som berörs: KS, SBN, TN, KN, FRN, MKB, GRN
Bidrar till Globala målen nr 1,3,4,5,8,9,10,11,16,17
Malmö stad ska verka för att minska hemlösheten

Nämnder och bolag som berörs: ASN, TN, SBN, MKB, Boplats Syd
Bidrar till Globala målen nr 1,2,3,4,5,8,10,11,16,17

Trygghet och delaktighet
Malmö stad ska verka för att öka tryggheten bland malmöborna och för att brottsligheten ska
minska

Nämnder och bolag som berörs: KS, ASN, Parkeringsövervakning i Malmö, MN, SBN, TN, SN
Bidrar till Globala målen nr 1,3,4,5,10,11,16,17
Malmö stad ska verka för att öka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer i barns och ungas olika
livsmiljöer

Nämnder som berörs: FSKN, GRN, GVN, ASN, KN, FRN
Bidrar till Globala målen nr 1,2,3,4,5,8,10,11,16,17
Malmö stad ska verka för en god etablering för nyanlända, stärka delaktigheten och den sociala
sammanhållningen med ett särskilt fokus på svenska språket

Nämnder som berörs: FRN, GRN, GVN, FSKN, KN, ASN
Bidrar till Globala målen nr 1,2,3,4,5,8,10,16,17

En god organisation
Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och
trygga anställningar

Nämnder och bolag som berörs: Samtliga
Bidrar till Globala målen nr 1,3,5,8,10
Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning

Nämnder och bolag som berörs: Samtliga
Bidrar till Globala målen nr 4,8,11,16,17
Fler malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva att Malmö stad levererar en god och
likvärdig service genom hög tillgänglighet, professionellt bemötande, rätt kompetens samt genom
att ligga i framkant i den digitala utvecklingen

Nämnder och bolag som berörs: Samtliga
Bidrar till Globala målen nr 1,4,5,8,9,10,11,13,16,17

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
Enligt 11 kap. 1 § kommunallagen ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. En god ekonomisk
hushållning upprätthålls genom kommunfullmäktiges finansiella mål och mål för verksamheten samt
genom nedanstående riktlinjer. Riktlinjerna reglerar styrningen av kommunens samtliga nämnder och
helägda bolag men i olika omfattning.

Finansiellt mål
Malmö stad ska ha en hållbar ekonomisk utveckling. Målet är långsiktigt och avser att trygga en
hållbar ekonomisk utveckling över tid. Hållbarheten i ekonomin mäts genom att följa tre indikatorer:
Årets resultat, räntebärande nettolån samt utvecklingen av finansnetto och avskrivningar. De tre
indikatorerna mäts i relation till skatter och generella statsbidrag.
Att skuldnivån begränsas är en viktig förutsättning för en hållbar ekonomisk utveckling. En hög
skuldsättning innebär att ett långsiktigt ekonomiskt åtagande överlämnas till nästföljande generation
vilket begränsar dess möjligheter att forma den verksamhet som den generationen anser lämpligast.
Investeringsnivån måste anpassas till det finansiella utrymmet. Det kan ske genom en prioritering
mellan olika investeringsobjekt och en planering av när i tiden investeringar kan genomföras med
hänsyn till de finansiella förutsättningarna. Det finns också behov av att planera för årliga överskott i
driftsbudgeten. Ett budgeterat överskott innebär en reserv för oförutsedda händelser och minskar
risken för att underskott ska uppstå. Dessutom innebär ett överskott att delar av investeringarna kan
finansieras utan en ökad skuldsättning och bidrar på så sätt till en hållbar ekonomisk utveckling.
Inriktningen för kommunfullmäktiges finansiella mål är att resultatet över tid ska uppgå till 1 % av
skatter, generella statsbidrag och utjämning. I det finansiella målet ingår också att räntebärande
nettolån inte ska överstiga 30 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning och att
utvecklingen av finansiella kostnader och avskrivningar ska följas.
Utifrån nuvarande prognoser av den samhällsekonomiska utvecklingen så kommer det att saknas ett
finansiellt utrymme i budgeten de närmsta åren. Malmö stad har de senaste åren redovisat överskott
om 4-6 % per år i bokslutet och investeringar har kunnat finansieras utan ökad skuldsättning.
Bedömningen är att den finansiella ställningen för Malmö stad är så stark att det, för att mildra
behovet av anpassningar, är möjligt att under planperioden inte budgetera överskott.
I budget 2023 kompenseras nämnderna för pris- och löneökningar.
Målvärden för de tre indikatorerna 2023 är:
• Årets resultat ska uppgå till minst ett nollresultat.
• Räntebärande nettolån ska uppgå till högst 30 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämning.
• Relationen mellan finansnetto samt avskrivningar och skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämning ska följas.

RIKTLINJER FÖR NÄMNDER OCH
BOLAG
Kommunstyrelsens roll enligt kommunallagen är att leda och samordna förvaltningen av
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över verksamheten i nämnder och bolag. Nämnder och
bolagsstyrelser ska möjliggöra för kommunstyrelsen att utöva uppsiktsplikten.
Nämnder och helägda bolag ska utifrån kommunfullmäktiges budget årligen besluta om en budget
för den egna verksamheten. Budgeten ska innehålla de kommunfullmäktigemål som
nämnden/bolagsstyrelsen tilldelats samt plan för verksamheten och ekonomin. För nämnder som
har fått ekonomiska ramar av kommunfullmäktige ska också anges hur dessa ramar ska användas
under året. Nämnds- och bolagsbudget upprättas i enlighet med anvisningar från kommunstyrelsen.
Nämnder har rätt att inom sitt grunduppdrag ompröva verksamhet och besluta om ändrad inriktning
eller omfattning av verksamhet som nämnden bedömer lämplig eller nödvändig. Om förändringen
berör andra nämnder ska samråd med dessa ske före beslut. Ändringar som innebär avsteg från vad
kommunfullmäktige uttryckt i årets budget ska beslutas av kommunfullmäktige.

Riktlinjer för kommunfullmäktigemål
Budget
Varje kommunfullmäktigemål är särskilt riktat till flera nämnder och helägda bolag, som ansvarar
gemensamt för planering och genomförande av målet. Respektive nämnd/bolagsstyrelse ska i sin
nämnds- eller bolagsbudget besluta om sitt eget bidrag till tilldelade kommunfullmäktigemål.
Rapportering av målen i nämnds- och bolagsbudget ska ske i enlighet med anvisningar från
kommunstyrelsen.
Uppföljning
Nämnder och helägda bolag ska två gånger om året – i samband med Delårsrapport samt Årsanalys
– göra en bedömning av utvecklingen i relation till önskat utfall för mandatperioden. Rapportering
ska ske i enlighet med anvisningar från kommunstyrelsen och ligga till grund för kommunstyrelsens
rapportering till kommunfullmäktige om utvecklingen i förhållande till kommunfullmäktigemålen.

Riktlinjer för ekonomi
Nämnders och bolags kontroll över sin ekonomi och deras förmåga att vidta korrigerande åtgärder är
av central betydelse för att uppnå den av kommunfullmäktige planerade utvecklingen.
Utgångspunkten är att nämnder och bolag, inom ramen för sitt uppdrag, ska bedriva en väl
fungerande och effektiv verksamhet.
För att uppnå detta krävs bland annat att nämnder och bolag har en välfungerande intern ekonomisk
styrning. Nämnder ska därför upprätta interna riktlinjer för ekonomisk styrning. Dessa ska bland
annat innefatta ansvars- och befogenhetsfördelning mellan nämnd och dess förvaltning samt andra
nämndspecifika ekonomiska regelverk som krävs för att säkerställa nämndsansvaret. För bolagen
regleras kraven på intern styrning genom ägardirektiven.
Nämndernas ansvar för ekonomiska ramar
I den av kommunfullmäktige fastställda budgeten erhåller nämnden ekonomiska ramar genom ett
eller flera kommunbidrag och en investeringsram för sin verksamhet. Dessa ramar är bindande för
nämnden och får inte överskridas. Nämnderna har ansvar för att inom tilldelade ramar uppfylla de
mål och den lagstiftning som gäller för verksamheten. Verksamheten ska bedrivas inom tilldelade
ekonomiska ramar även om detta medför att de i budgeten angivna målen inte helt kan uppnås.

Nämnder ska i sin nämndsbudget årligen fördela tilldelade ekonomiska ramar till verksamheten.
Fördelningen ska göras med utgångspunkten att driva en väl fungerande och effektiv verksamhet.
Nämnden ska fördela de ekonomiska ramarna utifrån organisation, verksamhet eller på annat sätt
som är relevant utifrån nämndens storlek, verksamhetens karaktär och dess behov av intern styrning.
Nämnden bör undvika detaljstyrning men ska ta beslut om hur de ekonomiska medlen fördelas till
verksamheterna utifrån kommunfullmäktiges beslut.
Ändringar av tilldelade ekonomiska ramar beslutas av kommunfullmäktige. Det innebär att nämnder
som har flera kommunbidrag inte får omfördela medel mellan dessa ramar.
Befrielse från ansvar för ekonomiskt resultat för vissa nämnder
En nämnd kan vara befriad från resultatansvar för delar av sin verksamhet. Detta innebär att
nämnden för dessa verksamheter inte är ansvarig för det ekonomiska resultat som uppkommer
under året. Nämnden har dock ett ansvar att även inom dessa områden bedriva en väl fungerande
och effektiv verksamhet och vidta nödvändiga åtgärder. I detta förslag till budget föreslås inga
förändringar jämfört med innevarande års budget. Det innebär att följande verksamheter befrias från
resultatansvar:
• Teknisk nämnd – exploateringsverksamhet
• Teknisk nämnd – realisationsvinster fastigheter
• Teknisk nämnd – rivning, sanering och detaljplaner
• Teknisk nämnd (Hamnanläggningar) – rivning och sanering
• Servicenämnd – rivning och sanering
• Stadsbyggnadsnämnd – bostadsanpassningsbidrag
• Arbetsmarknad- och socialnämnd – statsbidrag flyktingar
Uppföljning för nämnder och helägda bolag under året samt konsekvenser för
kommande år
Nämnder och helägda bolag ska rapportera till kommunstyrelsen om utveckling av ekonomin under
året i enlighet med kommunstyrelsens anvisningar.
Nämnder och helägda bolag har, utöver vad som anges i anvisningar från kommunstyrelsen, alltid ett
ansvar att på eget initiativ informera kommunstyrelsen om förändrade förutsättningar eller händelser
som kan vara av betydelse för den kommunövergripande uppföljningen och styrningen av
verksamheten. Nämnder och helägda bolag ska för egen del regelbundet följa utvecklingen i sin
verksamhet och vidta korrigerande åtgärder efter behov.
I samband med kommunfullmäktiges behandling av kommunens årsredovisning ska
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige vilka justeringar av kommunbidrag och
investeringsramar som bör göras för nämnderna nästföljande år med anledning av kommunens
ekonomiska resultat.
Nämndernas investeringar, finansiell leasing och lokalförhyrning
Investeringar binder upp kommunens kapital vilket påverkar kommunens rörelsefrihet under en lång
tid. Därför gäller särskilda riktlinjer för större investeringsobjekt. Detta gäller även finansiell leasing
eller lokalförhyrning, vilket i vissa fall kan vara ett alternativ till att göra egna investeringar.
Nämnd ska planera och prioritera behovet av investeringar i relation till den investeringsram som
beslutats för hela planeringsperioden. Ramen för budgetåret får inte överstigas utan beslut i
kommunfullmäktige.
Före påbörjande av ett investeringsobjekt ska nämnd inhämta objektsgodkännande från
kommunstyrelsen om totala utgiften för objektet överstiger 15 mnkr. Om totala utgiften för objektet

överstiger 50 mnkr ska kommunfullmäktige lämna objektsgodkännande. Om investeringen är ett
komponentutbyte krävs inget objektsgodkännande, men utgiften för komponentutbytet ska ingå i
nämndens totala investeringsram. Uppföljning av de objekt som är beslutade av kommunstyrelsen
eller kommunfullmäktige ska ske enligt anvisningar från kommunstyrelsen.
I de fall uthyrande nämnd ansöker om objektsgodkännande för lokalinvestering ska dess
framställning innefatta preliminär hyresberäkning och nämndsbeslut från förhyrande nämnd om att
den ökade hyreskostnaden inryms i den förhyrande nämndens kommunbidrag. Nämnd som vill
finansiera köp av lös egendom med finansiell leasing ska i första hand göra så via Malmö leasing AB.
Beslut om finansiering via leasing ska alltid föregås av övervägande mellan eget inköp och finansiell
leasing, i samråd med stadskontorets ekonomiavdelning. Nämnd ska inhämta kommunstyrelsens
tillstånd att finansiera köp av lös egendom med finansiell leasing om inköpsvärdet i leasingavtalet
överstiger 15 mnkr.
Vid extern förhyrning av lokal ska förhyrande nämnd inhämta kommunstyrelsens tillstånd om
hyreskostnaden under kontraktstiden överstiger 15 mnkr. Med extern förhyrning menas all
förhyrning som inte sker från annan nämnd i kommunen.

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv
Kommuner och regioner har, enligt kommunallagen 11 kap. 14 §, möjlighet att under vissa angivna
förutsättningar reservera medel i en resultatutjämningsreserv (RUR) för att kunna täcka underskott
vid ett senare tillfälle. Syftet är att kunna bygga upp en reserv under goda tider för att senare, under
vissa omständigheter, kunna utnyttja denna när skatteunderlagsutvecklingen är svag. Reserven är
avsedd att utjämna normala svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln för att skapa större
stabilitet för verksamheterna.
Reservering av medel till RUR
Reservering till en resultatutjämningsreserv får enligt kommunallagen göras med högst ett belopp
som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter
balanskravsjusteringar som överstiger 1 % av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och
kommunalekonomisk utjämning.
Uttag av medel från RUR
Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv användas för att utjämna intäkter
över en konjunkturcykel.
Härutöver gäller för Malmö stad:
Uttag från resultatutjämningsreserven kan endast ske för att täcka underskott (d.v.s. när årets resultat
efter balanskravsjustering är negativt) som uppstår genom en lägre skatteunderlagsökning till följd av
en lågkonjunktur. (Vid bedömningen av konjunkturens effekt på skatteunderlaget kan budgetårets
ökning av skatteunderlaget i riket jämfört med den genomsnittliga ökningen under de tio föregående
åren användas som ett riktvärde. Källa: Sveriges kommuner och regioner, 2020, RUR och God
ekonomisk hushållning.)
Storleken på disponeringen får maximalt uppgå till motsvarande dubbla värdet som
skatteunderlagsutvecklingen understiger det tioåriga genomsnittet. Den del av uttaget som överstiger
värdet av den lägre skatteunderlagsutvecklingen ska endast avse finansiering av kostnader för
effektivisering och omställning.
Resultatutjämningsreservens storlek
Resultatutjämningsreserven får högst uppgå till 30 procent av summan av skatteintäkterna, generella
statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR,
RAMAR OCH EKONOMISK ANALYS
Planeringsförutsättningar
Utveckling av kommunernas ekonomi
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har i maj 2022 gjort följande bedömning av kommunernas
ekonomiska förutsättningar de kommande åren (Sveriges Kommuner och Regioner
Ekonomirapporten maj 2022):
”Efter två år med pandemi fanns en förhoppning om att kommuner och regioner med en rekordstark ekonomi skulle
få tid att hantera pandemins långsiktiga konsekvenser och kommande demografiska utmaningar. Men återigen har
verksamheten kommit att påverkas av faktorer som kommuner och regioner inte rår över. På kort tid har det ljusa
framtidsscenariot mörknat betänkligt, främst till följd av kriget i Ukraina och de konsekvenser det medför. Kriget
medför ett stort lidande för Ukrainas befolkning, men det har också kommit att påverka både nuläget och framtidsutsikterna för svenska kommuner och regioner. Inflationstakten har drivits upp till historiska nivåer och
tillsammans med stigande pensionskostnader bedömer SKR att resultaten i sektorn faller kraftigt. Samtidigt blir
utmaningen med demografins utveckling alltmer kännbar. Behovet av vård och omsorg ökar samtidigt som det råder
brist på arbetskraft.”
”Det ekonomiska resultatet i kommunsektorn var rekordhögt 2020, för att överträffas år 2021. Även 2022
beräknas resultatet bli starkt, om än på en mer normal nivå, för att sedan falla till ett beräknat underskott 2023.”
”Under 2000-talet har skatteintäkternas reala utveckling varit god till följd av att löneökningarna i samhället har
varit högre än prisökningarna, vilket är den normala situationen vid ekonomisk tillväxt. Inför 2023 är situationen
den omvända. Skatteunderlaget urholkas realt sett till följd av ökade priser, vilket innebär minskad köpkraft. Till
detta ska läggas att kommuner och regioner också ska finansiera en förändrad befolkningsstruktur med fler invånare
och en större andel äldre. SKR bedömer därmed att kommunernas och regionernas sammanlagda resultat faller till ett
underskott på 3 miljarder kronor om inga åtgärder eller intäktsförstärkningar vidtas.”
”De kommande åren är bristen på arbetskraft en av de största utmaningarna för såväl kommuner och regioner som
hela näringslivet. I välfärdssektorn uppstår de största behovsökningarna kommande år inom äldreomsorgen. Det beror
på att den stora gruppen 40-talister efterhand uppnår 80 år, och att behovet av vård och omsorg ökar i takt med
stigande ålder.”
”Rysslands krig i Ukraina har lett till stora flyktingrörelser i Europa. I skrivande stund beräknas fler än 12
miljoner personer i Ukraina ha lämnat sina hem, varav 5 miljoner har lämnat landet, och merparten av dessa till
EU. Färre än 1 procent har sökt sig till Sverige, enligt Migrationsverkets statistik, vilket betyder omkring 35 000
personer fram till månadsskiftet april–maj.”
”Kostnaden för avtalspensioner (inklusive finansiell kostnad) beräknas öka med 31 miljarder kronor 2023. Det
beror främst på inflationsuppgången men även på premiehöjningar i det nya pensionsavtalet och löneökningar under
pandemin.”

Sveriges Kommuner och Regioner gör i prognosen bedömningen att timlöneökningar enligt
konjunkturlönestatistiken kan förväntas uppgå till 3,0 % för 2023 och ökningen av
konsumentprisindex till 2,7 %. Den viktade sammanvägningen av dessa två faktorer ger ett index på
2,9 %. SKR:s prognoser över timlöner och KPI under de kommande åren framgår av tabellen nedan.
Utveckling av timlön och KPI (SKR april 2022)
Årlig procentuell förändring
Timlön, konjunkturlönestatistik
KPI, konsumentprisindex

2021
2,7
2,2

2022
2,7
5,2

2023
3,0
2,7

2024
3,1
2,6

2025
3,2
2,5

Befolkningen
Antalet invånare i Malmö uppgick vid årsskiftet 2021/2022 till 351 749. Malmös befolkning
förväntas framöver växa något mer än under de senaste två pandemiåren. Enligt Malmö stads senaste
befolkningsprognos som godkändes av kommunstyrelsen 2022-05-04, beräknas antalet invånare i
Malmö öka med cirka 4 100 (1,2 %) under år 2022 och med 4 000 under budgetåret 2023. I slutet av
planperioden, år 2025, förväntas befolkningen uppgå till 367 930. Situationen i Ukraina antas inte få
några större konsekvenser för befolkningsprognosen. Detta eftersom de som får uppehållstillstånd
enligt massflyktsdirektivet inte folkbokförs och därmed inte heller ingår i befolkningsstatistiken.
Efter att massflyktsdirektivet går ut, senast våren 2025, ökar osäkerheten i prognosen.
Tabellen nedan visar den befolkning som budget 2023 baserats på samt en jämförelse med
föregående års budget. Budgeten för respektive år har beräknats utifrån den befolkningsprognos som
tagits fram under våren året före budgetåret. Det budgeterade antalet invånare beräknas som ett
genomsnitt av det prognostiserade antalet invånare vid det årets början och dess slut.
Jämfört med föregående års budget förväntas den procentuella ökningen vara störst inom
åldersgrupper som efterfrågar gymnasieverksamhet och äldreomsorg. Ökningen är 4,5 % i
åldersgruppen 16–19 år och 2,3 % i åldersgruppen 80 år eller äldre. Antalet barn i förskoleålder, 1–5
år, förväntas i stället minska med 2,2 %.
Antal invånare, budget
0 år
1-5 år
6-15 år
16-19 år
20-64 år
65-79 år
80-w år
Totalt

2023
4 788
22 049
41 787
14 411
220 571
39 732
14 522
357 860

2022 Förändring
5 126
-338
22 539
-490
41 549
238
13 790
621
216 940
3 631
39 449
283
14 197
325
353 590
4 270

Skatteintäkter och generella bidrag
Intäkterna från skatter och generella bidrag för år 2023
och planperioden har baserats på Sveriges Kommuner
och Regioners prognos från april 2022.
Återhämtningen av arbetsmarknaden, efter covid-19,
beräknas kunna fortgå trots globala risker, hög inflation
och stigande räntor. Detta kommer att driva upp
antalet arbetade timmar, vilket gynnar lönesumman och
det kommunala skatteunderlaget under perioden 2022–
2025. Då även löner och priser hos kommuner antas

Skatteunderlag, årlig procentuell förändring
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öka innebär de prognostiserade högre skatteintäkterna inte någon reell resursförstärkning.
Skatteintäkterna är beräknade utifrån en oförändrad utdebitering med 21,24 %. En förändring av
utdebiteringen med 1 procentenhet förändrar skatteintäkterna med cirka 800 mnkr.
Om skatteunderlaget (för riket) 2023 förändras med 1 procentenhet påverkas intäkterna med cirka
210 mnkr.
Intäkterna har beräknats utifrån befolkningsprognosen från våren 2022. Om befolkningen förändras
med 500 personer påverkas intäkterna med cirka 55 mnkr.

Budget 2023 med plan för åren 2024–2025
Skatteintäkter och generella statsbidrag
Skatteintäkter och generella statsbidrag har budgeterats utifrån SKR:s prognos i april 2022. I
beräkningarna används Malmö stads befolkningsprognos beslutad under våren 2022.
Resultatutjämningsreserv
Enligt SKR:s prognos i april 2022 finns det möjlighet att nyttja disponering av
resultatutjämningsreserven för budgetåret 2023 till ett belopp om 34 mnkr. Den prognostiserade
ökningen av skatteunderlaget år 2023 ligger dock endast 0,1 procentenhet lägre än genomsnittet för
de tio föregående åren. En del av de ekonomiska förutsättningarna kommer sannolikt att förändras
inför budgetbeslutet under hösten och en förändring av skatteunderlaget med +0,1 procentenhet
skulle innebära att möjligheten av att disponera medel ur resultatutjämningsreserven upphör.
Stadskontoret har därför valt att inte budgetera medel ur resultatutjämningsreserven i denna
preliminära budget.
Utrymme för kostnadsökningar
Jämfört med budget 2022 har nämndernas ramar räknats upp för ökade kostnader med 2,9 %.
Nämnderna har därutöver ålagts ett krav på anpassning och effektivisering om 1,8 %.
Demografi
För de nämnder där det finns ett direkt samband mellan befolkningsutveckling och resursåtgång har
en demografieffekt beräknats. Beräkningarna utgår från den befolkningsprognos som tagits fram
under våren 2022.2
Ramjustering till följd av den demografiska effekten sker i första hand för nämnder som i huvudsak
driver en för kommunen obligatorisk verksamhet men har beräknats även för delar av kultur- och
fritidsverksamheten. Totalt har nämndernas kommunbidrag förstärkts med 225 mnkr för
demografieffekter. Det finns medel under kommunstyrelsens anslag till förfogande avseende
demografi för avrop av tekniska nämnden.
Bolag och kommunalförbund
Den totala ramen för bolag och kommunalförbund har schablonmässigt räknats upp för pris- och
löneökningar. Den faktiska uppräkningen fastställs slutligen i kommunstyrelsens nämndsbudget för
2023 och är i flera fall beroende av uppräkningar utifrån olika avtal.
I budgeten ingår på samma sätt som i budget 2022 en förväntad effekt inom Malmö stadshus AB,
där bolag som visar överskott balanserar underskott i andra bolag inom bolagskoncernen.
Räntor och utdelningar
Finansiella intäkter och kostnader bygger på prognos från april 2022 med hänsyn taget till
budgeterade investeringsnivåer, försäljning och budgeterat resultat. Nettoeffekten av räntor är
beräknat utifrån en oförändrad internränta om 1,25 %. I de finansiella intäkterna ingår en utdelning
från MKB med 50 mnkr och från Malmö Stadshus AB med 85 mnkr.
Revisorskollegiet
I kommunallagen framgår att det är kommunfullmäktiges presidium som ska bereda förslaget till
budget för revisorskollegiet. I beräkningarna ingår det förslag till budgetram för 2023 för

Demografiberäkningarna görs enligt en schabloniserad modell med faktorer som inte är påverkbara för en
enskild nämnd. Beräkningsmodellen utgår från att verksamheten för nya invånare drivs med samma ambitionsoch kostnadsnivå som den befintliga verksamheten.
2

revisorskollegiet som bereds av kommunfullmäktiges presidium. Kommunstyrelsen tar dock inte för
egen del ställning till budgetramen för revisorskollegiet.
Antaganden och tekniska justeringar
I nämndernas ekonomiska ramar ingår eventuella helårseffekter av beslut om justerade budgetramar
under 2022. I budget 2023 avser detta ökat kommunbidrag för LSS-utbyggnad 2022 som tilldelats
funktionsstödsnämnden.
Tilläggsbudget under 2022 som inte avser stadigvarande verksamhet ingår inte i
beräkningsunderlaget.
Tekniska nämnden och servicenämnden har tilldelats utökat kommunbidrag för driftskostnader
som uppstår till följd av komponentavskrivningar om 12,2 mnkr. Effekten av den för närvarande
låga räntenivån och annuitetsberäknad hyra har inneburit ett minskat avkastningskrav på
servicenämnden om 1 mnkr.
Tekniska nämndens och servicenämndens ramar för rivning, sanering och detaljplaner har totalt
justerats med - 34 mnkr.
Tekniska nämndens ram för exploateringsverksamhet, vilken är en intäktsram, har justerats med
- 35 mnkr.
Pensionskostnader och personalomkostnader har beräknats utifrån KPA:s senaste prognos (april
2022).
Övriga förändringar
Valnämndens ram förstärks med 1,6 mnkr som en följd av förberedelser inför EU-val år 2024 samt
ökade kostnader för ny lokal.
Funktionsstödsnämndens ram förstärks med 11,4 mnkr avseende LSS-utbyggnad.
Investeringsverksamhet
Investeringar genomförs av nästan alla Malmö stads nämnder. De två nämnder med högst
investeringsvolym är servicenämnden och tekniska nämnden. Servicenämnden genomför
investeringar framför allt i byggnader för samhällsservice såsom skolor, förskolor, boenden samt
lokaler för fritids- och kulturverksamhet. Tekniska nämnden genomför investeringar framför allt
avseende exploatering och utbyggnad av staden. Övriga nämnder investerar i utrustning.
Det samlade uppdraget kring IT och digitalisering flyttades från kommunstyrelsen till
servicenämnden den 1 maj 2021. De investeringar som avser IT och digitalisering inom områdena
digital infrastruktur, IT-investeringar samt investeringar i de lokala datanäten, som sammanlagt uppgår till
65 mnkr för år 2023. Dessa 65 mnkr ligger nu i servicenämndens investeringsram.
IT-organisationen har identifierat ett ackumulerat behov av IT-investeringar inom området Digitalisering för att klara välfärdsutmaningarna. För att rätt IT-investeringar ska prioriteras är det dock
angeläget att verksamheterna involveras i prioriteringsbesluten. IT och digitaliseringsforum, som
består av förvaltningsdirektörer, kommer prioritera projekten som ska påvisa effekthemtagning. En
särskild IT-investeringsram för området Digitalisering för att klara välfärdsutmaningarna läggs centralt
under Finansiering. Avrop från investeringsramen görs av servicenämnden.

Investeringsnivå
Malmö stads nämnder har i sina budgetskrivelser för år 2023 angett investeringsbehov för åren
2023–2028. Tabell nedan visar investeringsäskande för budgetåret 2023 samt för planåren 2024 och
2025.
Äskade investeringsutgifter, miljarder kr
Plan för 2023-2025
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De senaste åren har inte nämnderna genomfört investeringar motsvarande budgeterade nivåer. Detta
har framför allt berott på förskjutningar i tid av investeringsprojekt samt på att planerade projekt ej
blivit genomförda. Utifrån detta har investeringsnivån för budget 2023 samt för planåren 2024 och
2025 justerats ned med ca 10 % jämfört med nämndernas totala äskade nivå. Justeringen är gjord på
kommuntotal nivå och inte på de enskilda nämnderna.
Då bedömningen av de framtida investeringarna gjorts tidigt under 2022 och det råder en osäkerhet
kring både investeringstakt och prisnivåer, kommer uppdaterad information kring investeringar
under budget- och planperioden att inhämtas i samband med delårsrapporten. Justeringar kan sedan
komma att göras inför höstens budgetbeslut.
Investeringsutgifter, miljarder kr
Plan för 2023-2025
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Inkomster från exploateringsverksamhet beräknas till 420 mnkr och omfattar försäljning av
exploateringsmark samt exploateringsersättning från privat exploatör (tidigare benämnt
gatukostnadsersättning). Under perioden planeras inga försäljningar av anläggningstillgångar.

Ekonomisk analys
Resultatutveckling
För 2023–2025 budgeteras ett nollresultat.
Lånekvot och räntebärande nettoskuld
Räntebärande nettolån ska enligt det finansiella målet uppgå till högst 30 % av skatteintäkter,
generella statsbidrag och utjämning år 2023. Utifrån de planerade resultat- och investeringsnivåerna
bedöms lånekvoten understiga 30 % under hela planperioden.
Lånekvot - nettolån i förhållande till skatter och
generella bidrag
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Vid ingången av 2023 beräknas kommunen ha en räntebärande nettoskuld om 1,1 miljarder kronor
om pensionsskulden inkluderas. Under 2023 beräknas nettoskulden öka med 1,6 miljarder kronor.
Under de två kommande åren ökar skulden med ca 2,3 miljarder kronor respektive ca 1,9 miljarder
kronor till följd av fortsatt höga investeringsnivåer.
Räntebärande nettoskuld, miljarder kr
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Finansnetto och avskrivningar
Relationen mellan finansnetto samt avskrivningar och skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämning ska följas. Under perioden 2023–2025 beräknas andelen kostnader för kapitalanvändning
vara relativt oförändrad på ca 5 %.
Finansnetto och avskrivningar i förhållande till
skatter och generella bidrag
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FINANSIELLA RAPPORTER
Driftbudget
Tusentals kronor
Kommunfullmäktige
Revisorskollegiet *)
Valnämnd
Överförmyndarnämnd
Kommunstyrelse
KS anslag till förfogande
Servicenämnd
Rivning och sanering
Teknisk nämnd
Exploateringsverksamhet
Rivning, sanering och detaljplaner
Hamnanläggningar
Hamnanläggningar - rivning och sanering
Miljönämnd
Stadsbyggnadsnämnd
Bostadsanpassningsbidrag
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd
Grundskolenämnd
Förskolenämnd
Kulturnämnd
Fritidsnämnd
Hälsa- vård och omsorgsnämnd
Funktionsstödsnämnd
Arbetsmarknads- och socialnämnd
Statsbidrag flyktingar
SUMMA NÄMNDERNA
Skatter och generella statsbidrag
Personalförsäkr/pensioner
Bolag/kommunalförbund
Räntor och utdelningar
Gemensamma anläggningar och övrigt
SUMMA KOMMUNEN

BAS
26 381
13 283
3 091
32 965
463 649
179 354
-109 329
20 000
955 275
-320 000
35 000
-32 774
10 000
76 781
100 892
26 870
1 953 234
5 327 190
2 996 552
544 139
609 215
3 341 745
2 237 103
3 769 744
-50 000
22 210 360
-23 415 311
755 049
236 439
-288 865
9 442
-492 886

Demografi Effektivisering
Index
765
-489
385
90
-57
956
-611
13 446
-8 588
5 203
37 200
6 937

Övrigt
120
1 600

27 703

-17 694

2 227
2 926
779
56 644
154 489
86 900
15 780
17 667
96 911
64 876
109 323

-1 422
-1 869
66 600
33 300
-65 100
4 100
6 986
47 034
15 277
79 581

-37 377
-99 270
-54 330
-10 152
-11 410
-62 742
-41 711
-71 256

664 007

224 978

-418 978

13 120

224 978

-418 978

-58
13 062

11 400

9 816

673 823

*) Budgetramen till revisorskollegiet beslutas av kommunfullmäktige utifrån förslag från KF:s presidium

KB 2023
26 657
13 788
4 724
33 310
468 507
221 757
-102 392
20 000
965 284
-320 000
35 000
-32 774
10 000
77 586
101 949
27 649
2 039 101
5 415 709
2 964 022
553 867
622 458
3 422 948
2 286 945
3 887 392
-50 000
22 693 487
-23 415 311
755 049
246 255
-288 865
9 384
0

Investeringsplan
Tusentals kronor

UTGIFTER
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Teknisk nämnd
Teknisk nämnd Storstadspaketet för Malmö
Teknisk nämnd Hamnanläggningar
Miljönämnd
Stadsbyggnadsnämnd
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd
Grundskolenämnd
Förskolenämnd
Kulturnämnd
Fritidsnämnd
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnd
Funktionsstödsnämnd
Arbetsmarknads- och socialnämnd
Servicenämnd
Finansiering
Korrigering
SUMMA

BUDGET
2023

PLAN
2024

PLAN
2025

PLAN
2026

PLAN
2027

PLAN
2028

TOTALT
2023-2028

1 500
1 500
802 000
367 000
57 000
1 200
1 350
15 000
58 500
35 000
37 500
5 600
30 000
18 000
8 000
1 775 500
100 000
-300 000
3 014 650

900
1 500
722 000
793 000
337 000
1 000
1 350
45 000
58 500
35 000
43 500
6 500
30 000
20 000
8 000
2 000 000
200 000
-400 000
3 903 250

900
1 500
787 000
689 000
327 000
1 000
1 350
25 000
58 500
35 000
39 000
7 000
30 000
15 000
8 000
1 650 000
250 000
-400 000
3 525 250

900
1 500
761 000
820 000
30 000
1 000
1 350
15 000
58 500
32 000
26 500
7 000
40 000
15 000
8 000
1 450 000
250 000
-350 000
3 167 750

900
1 500
712 000
735 000
30 000
1 000
1 350
15 000
58 500
37 000
26 500
7 000
30 000
15 000
8 000
1 540 000
260 000
-350 000
3 128 750

900
1 500
748 000
124 000
35 000
1 000
1 350
15 000
58 500
39 000
27 000
7 000
40 000
15 00
8 000
1 540 000
260 000
-300 000
2 606 250

6 000
9 000
4 532 000
3 528 000
816 000
6 200
8 100
130 000
351 000
213 000
200 000
40 100
200 000
83 000
48 000
9 955 500
1 320 000
-2 100 000
19 345 900

134 000
134 000

277 000
277 000

235 000
235 000

301 000
301 000

229 000
229 000

47 000
47 000

1 223 000
1 223 000

INKOMSTER (teknisk nämnd)
Storstadspaketet för Malmö stad
SUMMA

Resultaträkning
Miljoner kronor

5 639
-24 893
-1 268
-20 522

Prognos
2022
5 384
-26 007
-1 247
-21 870

Budget
2023
4 712
-26 902
-1 282
-23 472

Plan
2024
4 786
-27 723
-1 308
-24 245

Plan
2025
4 820
-28 483
-1 321
-24 984

15 273
6 669
1 420

16 278
6 481
889

17 003
6 412
-57

17 631
6 622
8

18 260
6 724
0

138
-137
1 421

281
-156
1 014

390
-333
0

319
-327
0

350
-350
0

0

0

0

0

0

1 421

1 014

0

0

0

876

394

Utfall 2021
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

Ann Andersson
Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat
Resultat efter balanskravsjustering
(Årets resultat justerat med realisationsvinster)

Balansräkning
Miljoner kronor
Utfall 2021

Prognos
2022

Budget
2023

Plan
2024

Plan
2025

Materiella & immateriella anläggningstillgångar

24 634

25 967

27 650

30 195

32 349

Finansiella anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar

14 672
39 306

16 401
42 368

18 254
45 904

19 955
50 150

22 998
55 347

71
4 605

71
4 758

71
4 758

71
4 758

71
4 758

Summa Tillgångar

43 982

47 197

50 733

54 979

60 176

Eget kapital, avsättningar och skulder
Årets resultat
Resultatutjämningsreserv
Övrigt eget kapital
Eget kapital

1 421
4 781
14 638
20 840

1 014
4 781
16 059
21 854

0
4 781
17 073
21 854

0
4 781
17 073
21 854

0
4 781
17 073
21 854

Pensionsavsättning
Andra avsättningar
Avsättningar

2 668
162
2 830

2 816
162
2 978

3 143
162
3 305

3 457
162
3 619

3 671
162
3 833

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder

15 651
4 661
20 312

17 848
4 517
22 365

21 057
4 517
25 574

24 989
4 517
29 506

29 972
4 517
34 489

Summa Eget kapital, Avsättningar och Skulder

43 982

47 197

50 733

54 979

60 176

Pensionsförmåner intjänade före 1998

-4 755

-4 564

-4 503

-4 386

-4 240

Tillgångar

Bidrag till statlig infrastruktur
Omsättningstillgångar

Finansieringsanalys
Miljoner kronor

1 421
1 268
330
-88
-987
1 944

Prognos
2022
1 014
1 247
148
0
-1 035
1 374

Budget
2023
0
1 282
327
0
-320
1 289

Plan
2024
0
1 308
314
0
-350
1 272

Plan
2025
0
1 321
214
0
-340
1 195

0
-3
468
-186
24
-149
154

0
0
415
0
57
52
524

0
0
320
0
134
0
454

0
0
350
0
277
0
627

0
0
340
0
235
0
575

Kassaflöde investeringsverksamhet

-1 203

-1 960

-2 965

-3 853

-3 475

Räntebärande fordringar
Räntebärande lån
Kassaflöde finansieringsverksamheten

-1 094
173
-921

-1 682
1 944
262

-1 853
3 075
1 222

-1 701
3 655
1 954

-3 043
4 748
1 705

-26

200

0

0

0

Utfall 2021
Årets resultat
Avskrivningar
Pensionsavsättning
Andra avsättningar
Ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten
Minskn/ökn övr. långfristiga fordr.
Minskn/ökn förråd m.m.
Försäljn/inköp exploateringsmark
Minskn/ökn övriga kortfrist. fordr.
Minskn/ökning förutbetalda investeringsbidrag
Ökn/minskn övriga kortfristiga skulder
Kassaflöde löpande verksamhet
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Bilaga 1

2022-05-31

Synpunkter kring förslaget om Budget 2023
Alla förvaltningar måste få rätt ekonomiska förutsättningar för att kunna uppnå budget i balans
utifrån krav och resurser.
Detta innebär att budgeten per förvaltning måste vara rätt från början och att man tar bort alla
effektiviseringskrav och sparbeting
När det gäller pris och lönekompensationen så är det viktigt att den följer inflationen, annars
riskerar man att hamna i en situation att medarbetare i Malmö stad får en reallönesänkning och
att förvaltningarna hamnar i en situation med effektiviseringskrav eller sparbeting eftersom
förvaltningarnas budgetar redan är under finansierade om man inte tar hänsyn till inflationen.
Vision vill även se en satsning på äldre medarbetare när det gäller att tillvarata deras kompetens
och behålla dem i arbete genom att öppna upp för andra lösningar när det gäller
anställningsvillkor-såsom arbetstid och tjänstgöringsgrad t. ex att teckna avtal om 80-90-100 med
de fackliga organisationerna.
Vision
Ordförande
Peter Nilsson

Bilaga 2

Malmö 220530

Ang. förslaget till budget för Malmö stad 2023
Sv. Kommunalarbetareförbundet Avdelning Skåne Sektion 4,16 och 37 lämnar
härmed följande synpunkter:
Vi har ställt oss oeniga till arbetsgivarens förslag därför att verksamheterna är
underfinansierade redan som det är.
Att sedan arbetsgivaren går fram med ett budgetförslag redan innan sommaren
känns som en onödig process eftersom det är val i höst och en budget kommer att
formas efter den demokratiska processen är färdig i Malmö stad.
Vi tycker också att det är förvånansvärt att man går fram med en budget som
förutsätter stora nerskärningar när vi de senaste åren har aviserat budgetunderskott
men när året är slut så har det istället visat sig bli stora överskott.
Det sliter onödigt på personalen som tvingas gå underbemannade och inte få rätt
förutsättningar för arbetet. Bristerna i arbetsmiljön blir onödigt stora.
Cheferna vågar inte ta in personal på vikariaten utan använder timavlönade i stor
utsträckning som ger sämre villkor för vikarierna och inte minst innebär att
kontinuitet och kvalitet för brukarna blir sämre än de behövt vara.
Vi återkommer med fler synpunkter innan budgeten för 2023 fastställs i höst.

Med vänlig hälsning
Ewa Glimhed
Ordförande
Sektion 4
Malmö Vård/Omsorg

Niclas Strömberg
V. Ordförande
Sektion 16
Malmö Förskola/Skola

Annika Holst
Ordförande
Sektion 37
Malmö Fritid, Service och Teknik

Bilaga 3
Budgetskrivelse Ledarna Malmö stad, 2023
Ledarna förklarar sig oeniga till presenterad budget. Skälen är att den saknar politisk förankring, inte
har någon bäring till stadens behov och omvärlden utan är en ren uppräkning från budget 2022. Att
budgeten kommer att återremitteras och ändras efter valet är redan klartgjort. Denna budget
kommer därför aldrig bli aktuell. Ledarna yrkar däremot på följande satsningar i budget 2023:
Utöka antal chefer där medarbetartäthet per chef är för stor
I många förvaltningar har första linjens chefer långt större antal medarbetare än vad som är rimligt
för att utföra ett gott chefs- och ledarskap. Chefer vill ta ansvar och kunna leda verksamhet och
medarbetare. Men många vittnar om att de inte längre har tid att leda på ett bra sätt, vilket leder till
ökad stress och försämrade resultat. Medan arbetsbelastning och krav ökar upplever många att
resurserna snarare minskar. I slimmade organisationsdelar tas viktiga stödfunktioner bort och chefer
får ansvar för dokument- och rapporteringssystem, utöver i princip alla förekommande
personalfrågor. Vi vill att chefer ska få vara chefer.
Ledarna yrkar på att:
•

Ge ekonomisk kompensation till förvaltningar för att anställa fler chefer i syfte att få ned
medarbetartätheten med målet max 25 medarbetare per chef

Kompetensutveckling för chefer
Ledarna vill belysa och uppmuntra olika typer av ledarskap, som säkerställer att alla människor har
möjlighet att utvecklas och bidra med sin kompetens. Ledarskap som utvecklar kompetens och
innovationsförmåga hos individer och arbetsgrupper ger bättre verksamhet och resultat. Antalet
chefer i staden ökar, personalomsättningen är stor och uppdragen mer komplicerade i en föränderlig
omvärld. Den administrativa arbetsbördan ökar och krav på att inte bara leda den egna
verksamheten utan även arbeta kommun- och förvaltningsövergripande i strategiska frågor
tillkommer. Arbetsbördan för cheferna har därför ökat och nya rön och inriktningar som tillitsbaserat
ledarskap kräver att alla chefer i staden lär, förändrar sig och arbetar på nya sätt. Detta kräver
utveckling, kunskap, mognad och förståelse hos cheferna som individer. För att nå detta behövs tid
och resurser för både lärande och reflektion. I dagsläget nås max 10% årligen av stadens chefer av
Ledarcentrums utbildnings- eller kompetensutvecklingsutbud. Det innebär att det tar 10 år innan alla
chefer varit på minst en insats. Ledarna vill öka tillgängligheten för stadsövergripande
kompetensutveckling för cheferna.
Ledarna yrkar på att:
•
•

Öka anslagen till Ledarcentrum i syfte att öka antalet chef- och ledarutbildningar för chefer
så att antalet platser på dem tredubblas från 2023.
Avsätta medel för interna initiativ som ”chefsgrupper” så att alla chefer som anmält intresse
kan delta. Därtill professionalisera arbetet så att de som leder grupperna inte bara är chefer
och medarbetare i organisationen som ställer upp på sin ordinarie arbetstid utan är anställda
för det specifika uppdraget.

Malmö 2022-05-31

Per Mattsson, Företrädare Ledarna

Bilaga 4

Malmö

22-05-31

Lärarförbundet Malmös synpunkter på Malmö Stads ”Preliminär budget 2023”
Inledningsvis noterar vi den något annorlunda processen kring samverkan av budget
inför kommande år. Förelagt förslag utgörs av en ren tjänstemannabudget, utan
politiska prioriteringar, vilket också styr vilka synpunkter Lärarförbundet väljer att
lämna.

Att i givet läge presentera en budget med en indexuppräkning på 2,9 % och
effektiviseringskrav på 1,8 % för samtliga nämnder, innebär högst sannolikt en ökad
arbetsbelastning och minskade reallöner i våra skolverksamheter i fyra förvaltningar. Oaktat
vilken budget som kommer att gälla under 2023, behöver sambandet lyftas. Det riskerar att
ytterligare försvåra kompetensförsörjningen i alla skolverksamheter, utifrån en redan
allvarlig lärarbrist. Vi behöver fler utbildade, behöriga och legitimerade lärare i alla
skolformer för att alla Malmös barn och unga ska ges samma möjligheter till att lyckas och till
ett gott liv.
Att skapa förutsättningar för att rekrytera och behålla lärare i hela utbildningssystemet är en
viktig faktor för ökad måluppfyllelse, och för att fler barn och unga ska kunna få en
gymnasieexamen. Det förutsätter en satsning på professionens behov, mindre barngrupper i
förskolan och fler lärare per elev i grund- och gymnasieskolan. Ökade resurser i ordinarie
verksamhet, tidiga insatser och särskilt stöd, hade kunnat omhänderta en del av de
utmaningar som kompensatoriska åtgärder som t ex lovskola förutsätts lösa. Vi vill också lyfta
vikten av en fritidshemsverksamhet av hög kvalitet. Här krävs satsning på rimliga
gruppstorlekar och fler legitimerade lärare för att kunna vara ett verktyg till likvärdighet.
Malmö är en stad rik på utbildningsmöjligheter, från förskola till universitet och högskola. I
staden finns också stora möjligheter till högre utbildning inom de konstnärliga ämnena.
Lärarförbundet vill understryka vikten av en kvalificerad grundutbildning med start i
kulturskolan. Likaså ett utbyggt estetiskt program med både bredd och spets. Sammantaget
ger detta Malmös barn och unga förberedelse för universitets- och högskolestudier också
inom de konstnärliga ämnena. En väl fungerande infrastruktur för utbildning är en
investering i framtiden.
Malmö Stad har uttalat ambitionen att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare; vi ser att det
fortsatt finns en del att göra på området. Förutom satsningar på den personal som dagligen
möter malmöbor, likt det vi beskriver kopplat till bemanning och gruppstorlekar, behöver
även det systematiska arbetsmiljöarbetet och löneprocessen vara områden där fackliga och
arbetsgivare tillsammans hittar de bästa lösningarna. Förbättrade möjligheter att utföra
uppdraget, en förbättrad arbetsmiljö och fortsatta lönesatsningar ligger i linje med det.
Sammanfattningsvis menar Lärarförbundet att villkoren för Malmö Stads lärare och
skolledare måste förbättras. Andelen utbildade, behöriga och legitimerade lärare i alla
skolformer måste öka, skolledare måste ges ett rimligt antal underställda. Lärares och
skolledares löner måste öka på ett sätt som ger den nödvändiga signal till unga som står i
begrepp att välja utbildning och yrkesbana.
Allt börjar med bra lärare.
Marie Wall Almquist
Ordförande Lärarförbundet Malmö
Postadress

Box 4023
203 11 Malmö

Gatuadress

Rörsjögatan 26

Telefon

040-34 30 25
040-97 31 01 (direkt)
0709173858 (mobiltel.)

e-post marie.wall.almquist@ malmo.se

Bilaga 5
1

Centrala Sacorådet i Malmö stad

2022-05-31

Sacos synpunkter avseende förslaget om Budget 2023
Centrala Sacorådet i Malmö stad har fått möjlighet att framföra synpunkter gällande det förslag
till budget 2023 som stadens tjänstemän tagit fram.
Saco ställer sig oeniga till förslaget då det helt saknas ett säkerställande av det mest nödvändiga
dvs balans mellan krav och resurser i verksamheten samt att ge medarbetare förutsättningar att
utföra arbete med god kvalitét. Ur ett arbetsmiljöhänseende uppfattar vi det inte trovärdigt med
nästan två procents hyvling rakt över stadens förvaltningar utan att det presenteras med en
handlingsplan på hur det skall genomföras på ett hållbart sätt. Saco förväntar sig ett långt större
ansvarstagande än så från en stad som har den uttalade ambitionen att bli Sveriges bästa
offentliga arbetsgivare.
Processen känns också väldigt svår att förhålla sig till då politiken väljer att frånsäga sig allt
ansvar för den presenterade budgeten. Även om det rör sig om en preliminär budget så menar
Saco att det är av största vikt att politiken ytterst tar sitt ansvar för att skapa förutsättningar för
ett hållbart arbetsliv och bygga en organisation där uppställda krav möts med tillräckliga
resurser.
Saco vill betona att oavsett vilka mål som politiken sätter för nämnderna och verksamheten så
är det avgörande att budgeten är anpassad därefter. Föreskriften om Organisatorisk och social
arbetsmiljö (AFS 2015:4) anger att det ska råda balans mellan krav och resurser. De politiska
beslutsfattarna har det yttersta ansvaret att säkerställa detta.

En god organisation
Saco anser att målområde ”En god organisation” utgör grunden för att uppnå andra
målområdena och bör ha en framskjuten position där målområdet på ett naturligt sätt vävs in
som en förutsättning för att förverkliga de andra målområden. Skicka en värdefull signal till
staden och visa att det är avgörande för att lyckas med de andra målområdena att Malmö stads
medarbetare får rätt förutsättningar och resurser. Saco yrkar därför:
•

att målområde ”En god organisation” tydligt kopplas som en grundförutsättning för
staden att förverkliga alla andra uppsatta mål

Att samverka en budget är också en möjlighet för Saco att utifrån ett professions- och
medarbetarperspektiv ge värdefull input på stadens målarbete och på så sätt berika och påverka
budgeten till det bättre. Då denna budget inte bjuder in till en sådan dialog på ett övertygande
sätt väljer vi att tänka proaktivt och redan nu lägga fram Sacos prioriteringar inför höstens
budgetarbete. Inom målområde ”En god organisation” kan Saco identifiera ett flertal områden
Centrala Sacorådet i Malmö stad
Adress: Stora Nygatan 18, 211 37 Malmö
Telefon: ordförande Lina Svärd 040-34 51 18, sekreterare Patrik Nilsson 040-34 51 15, arbetsmiljösamordnare Melina Tirone
040-34 51 17
Hemsida: www.saco.se/malmo
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som arbetsgivaren skulle kunna satsa på och på så sätt fokusera på förbättringsområden som
verkligen bidrar till att nå uppställda mål. Saco har sammanställt ett antal budgetyrkanden som
vi anser staden behöver bejaka för få till en organisation som fungerar och levererar.
Lön
Förbunden inom Centrala Sacorådet i Malmö stad önskar se en mycket tydligare koppling
mellan det arbete som görs i de årliga löneprocesserna och stadens budgetarbete. Om vi fullt ut
ska arbeta med lön så att vi kan leva upp till löneavtalens intentioner och åstadkomma det
positiva sambandet mellan lön, motivation och resultat så behöver mer resurser skjutas till. Det
löneanalysarbete som avtalen förutsätter att arbetsgivaren genomför behöver i samma
utsträckning som förvaltningarnas budgetskrivelser vara ett fundament i budgetarbetet. Sacos
upplevelse är att staden slentrianmässigt använder sig av SKR:s prognos till att uppräkna
utrymmet, och vår fråga är varför då egentligen? Lönen är det värdefullaste redskapet vi har när
vi arbetar med måluppfyllnad, så det verktyget ska vi väl inte resignera kring och överlåta till
SKR att styra över.
Saco anser vidare att staden behöver trappa upp det förebyggande diskrimineringsarbetet
gällande jämställdhet. Om vi ska åstadkomma en lönekartläggning värd namnet så behöver ett
stort omtag göras kring arbetsvärderingen av stadens befattningar. Saco yrkar därför:
•

att staden ser över och reviderar arbetsvärderingen för samtliga befattningar så att en
korrekt lönekartläggning kan genomföras

•

att staden vid den årliga löneöversynen säkerställer att inga reallönesänkningar sker

•

att resurser avsätts utöver SKR uppräkningar för att göra nödvändig strukturella
förflyttningar i lönebilden för att säkerställa kompetensförsörjningen

•

att resurser tillsätts för att justera lönesnedsitsar, utan att medel tas från den årliga
översynen

Attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar
En god arbetsmiljö och trygga anställningar är en förutsättning för att behålla och attrahera
medarbetare i staden men också för att nå goda resultat för verksamheterna. Forskning visar att
ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete i sig utgör en friskfaktor för en verksamhet, varför Saco
vill understryka betydelsen att medel avsätts för att åtgärda de brister som Arbetsmiljöverkets
inspektion identifierat gällande stadens systematiska arbetsmiljöarbete. Att implementera en ny
årlig uppföljning kommer att vara resurskrävande, likaså att åtgärda behoven av
kompetenspåfyllnad inom området. Det är därför av betydelse att förvaltningarna ges
förutsättningar att arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet på alla nivåer. För att skapa
förutsättningar för detta och främja ett hållbart yrkesliv yrkar Saco:

Centrala Sacorådet i Malmö stad
Adress: Stora Nygatan 18, 211 37 Malmö
Telefon: ordförande Lina Svärd 040-34 51 18, sekreterare Patrik Nilsson 040-34 51 15, arbetsmiljösamordnare Melina Tirone
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Hemsida: www.saco.se/malmo
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•

att stadens chefer och HR-konsulter får kompetenspåfyllnad i systematiskt
arbetsmiljöarbete så att de kan stötta organisationen i detta viktiga arbete

•

att stadens chefer och HR konsulter erhåller utbildning avseende återhämtning i
arbetslivet, att förebygga psykisk ohälsa och att arbeta med friskfaktorer

•

att nya HR konsulter erbjuds Malmö stads partsgemensamma arbetsmiljöutbildning

•

att staden satsar tid och resurser på att arbeta med en medarbetarenkät som med
utgångspunkt i forskning undersöker den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
såsom lagen kräver

•

att staden beräknar den faktiska kostnaden för medarbetarnas sjukskrivningar för att
vissa på vilka faktiska ekonomiska vinster det finns att göra genom att arbeta främjande
och förebyggande med arbetsmiljön

Saco välkomnar ett digitalt stöd för det systematiska arbetet och vill betona vikten av att tid
och medel avsätts för att skräddarsy systemet så att det verkligen kommer verksamheterna till
gagn. Det är också viktigt att koppla samman det nya systemet med redan befintliga system i
staden. För att det digitala systemet ska bli ändamålsenligt yrkar Saco:
•

att en partsgemensam arbetsgrupp med olika kompetenser tillsätts vid anpassningen av
systemet till Malmö stads behov och att erforderliga medel tillförs

Saco anser vidare att första linjens chefers förutsättningar är kraftigt eftersatt i flera av stadens
förvaltningar och detta måste förbättras för att kunna uppnå en god arbetsmiljö. Antalet
medarbetare per chef behöver minska och chefsuppdraget måste tydliggöras. Saco anser att
chefers huvudsakliga uppdrag ska vara att stötta sina medarbetare och tillsammans med dem
utveckla och förbättra verksamheten. Saco yrkar därför
•

att staden samt respektive förvaltning får i uppdrag att tillsammans med de fackliga
förbunden tydliggör vad som är första linjens chefsuppdrag

•

att första linjens chefer ges goda förutsättningar till att stödja sina medarbetare genom
att minska antalet medarbetare per chef och stärka chefernas kompetens

Säkerställa en god kompetensförsörjning
Saco anser att det är av största vikt att säkra kompetensförsörjningen i kommunens
verksamheter. Malmö stad har en stor utmaning i att rekrytera akademiker med hög kompetens.
För att Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare måste frågans höga prioritet synas i
konkreta satsningar på såväl arbetsmiljö som konkurrenskraftiga marknadsmässiga löner. Saco
anser vidare att satsningar behöver göras på kontinuerlig kompetensutveckling då
kunskapsläget ständigt förändras. Det handlar om såväl vidareutbildning inom ett
Centrala Sacorådet i Malmö stad
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specialistområde som att få de kunskaper som krävs för att hantera nya digitala verktyg.
Akademiker, oavsett om de är samhällsvetare, ekonomer, ingenjörer eller lärare, är avgörande
för att vi ska kunna svara upp mot morgondagens utmaningar. Saco efterlyser inte bara
ytterligare resurser för kompetensutveckling utan vill också se att kompetensutveckling
används som ett strategiskt verktyg för verksamhetsförändring/förbättring och att det finns en
tydlig koppling mellan kompetensgap, kompetensbehov i verksamheten och individuell
kompetensutveckling. Att genomföra ett strategiskt arbete med kompetensmodeller och ett
vasst LMS -Learning management system anser Saco är grundläggande förutsättningar i detta
arbete men för att dessa ska få full effekt krävs även strategiska kompetensutvecklingsplaner.
Saco yrkar därför:
•

att nämnderna får i uppdrag att ta fram kompetensutvecklingsplaner på en strategisk
nivå som möter de kompetensbehov som kraven på verksamheten ställer

•

att tillräckliga resurser avsätts till att verksamheterna ska kunna erbjuda nödvändig
kompetensutveckling

Äldre, erfarna akademiker både kan och vill arbeta längre – under rätt förutsättningar.
Tillvarata äldre medarbetare och deras kompetens genom att öppna upp för nya lösningar på
anställningsvillkor – såsom arbetstid och tjänstgöringsgrad. Det kommer bli en strid på kniven
om arbetskraften. Att se den potential som finns bland äldre, personer med funktionsnedsättning
eller personer med språksvårigheter kommer bli absolut nödvändig för att rusta staden för
framtiden. Kompetensutveckla medarbetare med signalen om att medarbetare som är på väg
mot eller uppnått så kallad pensionsålder är en viktig resurs och skapa universellt utformade
arbetsplatser som är inkluderar alla.
•

att partsgemensamt se över omplaceringsprocessen gällande rehab/arbetsanpassning
utifrån trygga anställningsförhållande och ett hållbart arbetsliv

•

att arbetsgivaren Malmö stad inför modell 80 – 90 – 100 eller liknande för medarbetare
som närmar sig pension

•

att staden tar fram en tydlig plan på hur vi utifrån kompetensförsörjningsbehoven ska
tillvarata och utveckla äldre medarbetare

Framkant i den digitala utvecklingen
Saco ser att digitalisering kan ge positiva effekter men arbetsgivaren har en övertro till vilka
effektiviseringsvinster och förbättringar inom arbetsmiljön som digitalisering kan leda till och
hur snabbt sådana vinster syns i verksamheten. Utveckling och implementering av nya
arbetssätt och system innebär ett resurskrävande utvecklingsarbete för medarbetarna. Saco vill
betona att kvalitét och arbetsmiljö måste gå hand i hand med digitaliseringen. Vi vill
poängtera vikten av att tillsammans med medarbetarna utveckla digitala lösningar som stöttar
deras professionella arbete samt att politiken tar ansvar för att det krävs resurser för att göra
denna förändring. Saco yrkar att
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•

att digitalisering erbjuds som stöd till medarbetarnas yrkesutövning samt att
kompetensutveckling kopplas därtill

Sacos generella ställningstaganden
Saco vill särskilt lyfta fram vikten av att beakta forskning, ha helhetssyn och arbeta med
delaktighet från alla professioner i organisering och utveckling av stadens verksamheter.
Stadens olika nämnder, förvaltningar och verksamheter behöver arbeta tillsammans med de
utmaningar som är gemensamma och forum med mandat måste skapas för att samverka över
gränserna på alla nivåer. Demografipengar och indexering kan inte räknas som egentligt
budgettillskott, utan det är pengar som äts upp direkt av kostnader kopplat till demografiska
förändringar och kostnadsökningar. Indexeringarna måste även spegla den höga
inflationstakten för att säkerställa att uppräkningen speglar de faktiska kostnadsökningarna. Här
har politiken ett stort ansvar. Det är en social investering att satsa på medarbetarna i staden.
Ta ansvar genom att säkerställa att det finns balans mellan krav och resurser i verksamheten
och ge medarbetare förutsättningar att utföra arbete med god kvalitét, det i sig är lönsamt för
staden. Flera års hyvling i organisationen har satt sina spår. Det leder till en ökande omsättning
på chefer och medarbetare samt till att tid och resurser inte finnas att utveckla och förbättra
verksamheten. En hållbar organisation leder till bättre effekt och i slutändan bättre resultat.
Saco anser att det är av största vikt att politiken ytterst tar sitt ansvar för att skapa förutsättningar
för ett hållbart arbetsliv. Slutligen yrkar Saco:
•

att stadens politiska ledning håller löftet i årets budgetberedning om att bjuda in
arbetstagarparterna tidigt i ett påverkansbart skede i budgetprocessen

•

att Saco inför höstens budgetprocess får skriftliga svar på våra yrkanden

För Centrala Sacorådet i Malmö stad

Lina Svärd
Ordförande
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Adress: Stora Nygatan 18, 211 37 Malmö
Telefon: ordförande Lina Svärd 040-34 51 18, sekreterare Patrik Nilsson 040-34 51 15, arbetsmiljösamordnare Melina Tirone
040-34 51 17
Hemsida: www.saco.se/malmo
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Vårdförbundets synpunkter till Malmö stads preliminära budget 2023

Vårdförbundet ställer sig oeniga till Malmö stads preliminära budget 2023. Det
är fullständigt orimligt med anpassning och effektivisering om 1,8% när lagstyrd
verksamhet för våra legitimerade medlemsgrupper ökar.
Vårdförbundet anser att Malmö stads budget varit underfinansierad i många år i
förhållande till uppdraget som ständigt utökas för våra medlemsgrupper bl a
genom omställningen god och nära vård. Den kommunala primärvården ökar
stadigt i omfattning och komplexitet. Omställningen till nära vård kommer kräva
ännu mer satsningar.
Malmö stad har som Skånes största kommun ett ansvar att föra en
personalpolitik som gör att staden blir attraktiv och konkurrenskraftig som
arbetsgivare och som ger en hälsofrämjande arbetsmiljö. Omsättningen för
Vårdförbundets medlemsgrupper i Malmö stad ligger konstant väldigt högt, år
2021 var omsättningen 24,1% vilket är långt över önskat läge. En sådan
personalomsättning kostar pengar samt påverkar både patientsäkerhet och
arbetsmiljö negativt. En hög personalomsättning leder också till ökad
användning av bemanningssjuksköterskor till extremt höga kostnader.
Vårdförbundet välkomnar att Malmö stad, enligt Malmö stads budget 2022, ska
bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. För att uppnå detta mål ser
Vårdförbundet att det krävs kraftfulla åtgärder för våra medlemsgrupper. Det
behövs både en långsiktig och kortsiktig plan för att förbättra arbetsmiljön och
patientsäkerheten, bli en attraktivare arbetsgivare och även behålla och
rekrytera sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och skolsköterskor.
Vårdförbundet förväntar sig att det tillkommer tillräckliga åtgärder i Malmö stads
budget 2023.
Vårdförbundet har påtalat flertalet åtgärdsförslag under lång tid i alla
sammanhang. Vi ser att arbetsgivaren har en viss ambition och det sker en del
förbättringar men tyvärr i alltför långsam takt. Malmö stad måste skyndsamt och
aktivt tillgodose behovet av kompetens i den kommunala primärvården i form av
fler sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.
Omvärldsförändringar som påverkar sjuksköterskans,
specialistsjuksköterskans och skolsköterskans uppdrag i Malmö stad
•

God och nära vård (SOU:2020:19)
Omställning där alltmer hälso- och sjukvård förflyttas till kommunen och
kräver fler sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Som en del av
överenskommelsen God och nära vård 2021 har SKR och regeringen
tagit fram fyra utvecklingsområden för goda förutsättningar för vårdens
medarbetare gällande bl a specialistutbildning för sjuksköterskor,
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utvecklings- och karriärmöjligheter och avsatt medel för detta.
Arbetsgivaren behöver ge goda förutsättningar till de sjuksköterskor och
specialistsjuksköterskor som går någon form av utbildning.
•

Börja med barnen! Sammanhållen god och nära vård för barn och
unga (SOU 2021:34)
Utredningen föreslår insatser som ska bidra till en mer likvärdig vård,
inklusive hälsofrämjande och förebyggande insatser, för barn och unga i
hela landet. I uppdraget ingick även psykisk hälsa. Utredningen föreslår
bland annat åtgärder för att barn delaktighet i vården ska öka samt för
stärkt samverkan mellan de många verksamheter som möter barn, till
exempel, vård, skola och tandvård. Utredningen ger också förslag för en
tryggare övergång mellan vård till barn och vård till vuxna.

•

Coronakommissionen delbetänkande i december 2020
Visar bl a att det behövs ökad medicinsk kompetens i den kommunala
primärvården. Det konstateras att sjuksköterskekompetens bör som
huvudregel finnas på plats på varje särskilt boende dygnet runt under
veckans alla dagar. Detta är en förutsättning för kontinuerlig tillgång till
medicinska insatser och även för att omsorgspersonal ska kunna få stöd
och handledning. Sverige har en låg andel sjuksköterskor jämfört med
våra nordiska grannländer. Coronoakommissionen bedömer att
kommuner bör få möjlighet att anställa läkare. Kommunen måste även bli
bättre på att kravställa gentemot regionen i fråga om läkarstöd i den
kommunala primärvården. Dessa åtgärder förbättrar både
patientsäkerheten, arbetsmiljön och arbetsbelastningen för
sjuksköterskor.

•

Sverige under pandemin Volym 1 och 2 SOU 2021:89
En av kommissionens viktigast övergripande slutsatser som redovisas
är:
Hälso- och sjukvården har med kort varsel kunnat ställa om och skala
upp vården av sjuka i covid-19. Det är i stor utsträckning personalens
förtjänst. Omställningen har skett till priset av en extrem belastning för de
anställda liksom inställd och uppskjuten vård. Vi kommer därför att leva
med pandemins konsekvenser under en lång tid framöver.
Vårdförbundet instämmer till fullo med Coronakommissionen. För
Vårdförbundets medlemsgrupper har det varit ytterligare hög belastning
då det är hög omsättning, många vakanta tjänster och alldeles för stor
andel bemanningssjuksköterskor.
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Arbetsgivaren behöver bli en attraktivare arbetsgivare för att behålla och
rekrytera våra medlemsgrupper. Arbetsgivaren behöver även värna god
och tillräcklig återhämtning så att Vårdförbundets medlemsgrupper får ett
hållbart arbetsliv.
•

Utredningen om en Äldreomsorgslag och Stärkt medicinsk
kompetens i kommuner (S 2020:16)
Senast 30 juni 2023 kommer utredningens förslag att redovisas.
Utredningen, där Vårdförbundet medverkat, kommer att föreslå ökade
krav på medicinsk kompetens i kommunerna i form av bland annat en
ökad sjuksköterskebemanning. Det vore klokt av Malmö stad att redan
nu förbereda för den lagstiftning som kan förväntas. Övriga argument i
Vårdförbundets skrivelse talar också tydligt för behovet av en rejäl
satsning på sjuksköterskorna i den kommunala primärvården.

•

Utskrivning från slutenvården (2017:162) - Lagen om samverkan vid
utskrivning från slutenvård
Vårdtiderna inom slutenvården är kortare och allt fler patienter kommer
hem från sjukhuset med komplexare hälsotillstånd än tidigare med ökad
vårdtyngd och har ett allt större behov av avancerad hälso- och sjukvård
från sjuksköterska och specialistsjuksköterska i den kommunala
primärvården.

•

VFU – verksamhetsförlagd utbildning för sjuksköterskestuderande
Inom projektet Framtidens sjuksköterska, ett samarbete mellan Region
Skåne, Malmö stad och Malmö universitet utökas praktiken för
sjuksköterskestuderande i hemsjukvården från 2 veckor till 4 veckor från
hösten 2021. Samtidigt införs handeldarmodellen peer learning som
innebär att handledande sjuksköterska har två sjuksköterskestuderande
samtidigt. Det finns behov av handledarutbildning på universitet för
sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor i Malmö stad. Arbetsgivaren
behöver ge goda förutsättningar till de sjuksköterskor, skolsköterskor och
specialistsjuksköterskor som handleder sjuksköterskestuderande både
på grund- och specialistnivå. Sjuksköterskestuderande är våra blivande
kollegor och en viktigt del av Malmö stads framtida
kompetensförsörjning. Vårdförbundet students VFU rapport 2021 visar
tydligt att sjuksköterskestuderande efterfrågar att alla handledare av
sjuksköterskestuderande ska ha genomgått handledarutbildning på
högskola på minst 7,5 högskolepoäng. Handledaren behöver också få
avsatt tid både för att handleda och även för reflektion tillsammans den
studerande.
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Medlemmarnas arbetsmiljö
Det råder sedan lång tid stor obalans mellan krav och resurser i våra
medlemmars arbetsmiljö. Arbetstiden räcker inte till för att utföra alla
arbetsuppgifter som legitimerad sjuksköterska enligt lag är ålagd att utföra med
god kvalitet och hög patientsäkerhet. Samtidigt ökar kraven ständigt t ex utifrån
omställningen god och nära vård, vaccinationer och med utökat antal
studerande under förlängd VFU. Resultatet blir bl a en stressig arbetsmiljö, allt
oftare upplevd etisk stress, hög andel övertid, hög omsättning av sjuksköterskor
och svårigheter att rekrytera ordinarie kollegor. Medlemmar påtalar detta till
chefer, det tas upp i riskbedömningar och syns i resultatet av
medarbetarenkäten. Under pandemin har rapporter om problematiken avlöst
varandra och blivit uppenbara för alla.
HÖK 22 - Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor
samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m.
Vårdförbundet och SKR tecknade nyligen nytt avtal HÖK 22. Malmö stad har ett
ansvar att följa och hedra alla delar i vårt gemensamma nya avtal. Där finns
förutsättningar för Malmö stad att bli en mer attraktiv arbetsgivare som då bättre
kan attrahera, rekrytera, behålla och utveckla. För en god och säker vård och
en god arbetsmiljö. Vårdförbundet anser att det behövs mer pengar till
löneöversyn 2023, en ökad lönespridning och en högre satsning på Särskilt
yrkesskickliga. Redan Florence Nightingale sade att underbetald arbetskraft
alltid blir dyrare i längden.
För att Malmö stad ska bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare med en
god hållbar arbetsmiljö och hög patientsäkerhet
•

Öka grundbemanning och andelen specialistsjuksköterskor

Utredredningen om en Äldreomsorgslag och Stärkt medicinsk kompetens i
kommuner (S 2020:16) har fått i uppdrag av regeringen att lämna förslag på
hur tillgången till medicinsk kompetens kan stärkas i verksamheten och vid
behov även den kommunala ledningen. Utredningen består av två delar.
Dels ska äldreomsorgens uppdrag tydliggöras, dels ska god hälso- och
sjukvård och medicinsk kompetens säkerställas i kommunerna, för samtliga
som mottar kommunal primärvård.
Vårdförbundet ser att sjuksköterskeorganisationerna i Hälsa-, vård och
omsorgsförvaltningen och Funktionsstödsförvaltningen är underbemannade
sedan lång tid. Det har utökats med ytterst få tjänster de senaste åren.
Översyn av grundbemanningen saknas. Förberedelse inför upphandling av
ett resursuppskattningsverktyg till sjuksköterskans uppdrag pågår.
Vårdförbundet är positiva till detta långsiktiga arbete men förstår att det
dröjer innan upphandlingen är klar och dröjer ännu längre tid innan vi ser
resultatet av verktyget. Vårdförbundet anser att det redan finns tillräckligt
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tydliga underlag för att grundbemanningen behöver öka och så även
andelen specialistsjuksköterskor.
•

Behålla och rekrytera sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor,
skolsköterskor och sektionschefer HSL

Arbetsgivaren behöver omgående återuppta strukturerade avgångssamtal
med varje sjuksköterska, specialistsjuksköterska, skolsköterska och
sektionschef HSL som avslutar sin anställning i syfte att kunna förbättra och
därmed behålla dessa. Malmö stad behöver bli ännu modernare med
tilltalande annonsering och bättre rekryteringsvägar.
•

Attraktivare villkor för sjuksköterskor på kvällen

I Hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen och Funktionsstödsförvaltningen är
det sedan lång tid särskilt svårt att rekrytera sjuksköterskor och
specialistsjuksköterskor till kvällen. Detta medför stora
bemanningskostnader av bemanningssjuksköterskor, hög andel övertid för
ordinarie sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor och en ovärdig brist på
kontinuitet för patienten. I flera kranskommuner är veckoarbetstiden sänkt
för sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor kväll i syfte att attrahera och
rekrytera sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor men även att
konkurrera med andra kommuner. Samtidigt ger detta sjuksköterskorna och
specialistsjuksköterskorna ett attraktivare schema, rimligt antal helger och
möjliggör vila och återhämtning. Medlemmarna på kvällen påpekar ständigt,
både till Vårdförbundet och chefer, det orimliga i att arbeta varannan helg på
kvällen som ger påtaglig brist på återhämtning av god kvalitet. Dialog om
förbättrade villkor för sjuksköterskor på kvällen har förts med arbetsgivaren
sedan omorganisationen 2017. Tålamodet hos kvällssjuksköterskorna tryter.
Både Vårdförbundet och chefer i verksamheterna ser behovet och påtalar
ständigt detta i förvaltningen. Senaste tiden har ytterligare några
sjuksköterskor på kvällen valt att lämna Malmö stad och tagit anställning i
grannkommuner med attraktivare villkor. Det är akut brådskande att
arbetsgivaren förbättrar villkoren för sjuksköterskor och
specialistsjuksköterskor på kvällen!
•

Sektionschefer HSL

Det är hög omsättning av sektionschefer och är svårt att rekrytera framförallt
sektionschefer HSL. Det har under en längre tid varit ett flertal långvariga
vakanser av sektionschefer HSL vilket gjort att flera ordinarie sektionschefer
HSL haft dubbla uppdrag under en längre tid. Detta påverkar arbetsmiljön
för både enskild sektionschef HSL och de berörda sjuksköterskegrupperna.
Det gör också att flera sjuksköterskegrupper inte har kunnat ha ett fysiskt
nära ledarskap i tillräcklig omfattning. Arbetsgivaren behöver omgående
kartlägga varför sektionschefer HSL slutar och varför det är svårt att rekryter
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dessa. Vårdförbundet har fått till sig att det även är en fråga om lönenivåer
för sektionschef. Vårdförbundet förespråkar även att det rekryteras HSL
resurschef för att kunna täcka vid vakanser, pensionsavgångar, semester,
föräldraledighet m.m. Behov av stabilitet med sektionschefer HSL med god
kunskap om sjuksköterskans uppdrag och ansvar ökar i takt med att
sjuksköterskans uppdrag ökar i samband med omställningen god och nära
vård.
•

Statistiska centralbyråns temarapport 2017:3 Sjuksköterskor
utanför yrket

Många sjuksköterskor lämnade yrket pga hög arbetsbelastning och dålig
löneutveckling. En hög andel kan tänka sig att komma tillbaka till yrket med
högre lön, möjlighet att styra över arbetssituationen och en rimligare
arbetsbelastning i förhållande till arbetstiden. Vårdförbundet avdelning
Skåne ser att allt för många sjuksköterskestuderande hoppar av
utbildningen och många yrkesverksamma väljer att lämna yrket. Det är en
oroande utveckling som behöver tas på allra största allvar.
•

AST akademisk specialisttjänstgöring

Kollektivavtal om utbildningsanställningar dvs att grundutbildad
sjuksköterska utbildar sig till specialistsjuksköterska på betald arbetstid. Vid
omställning god och nära vård ökar behovet av specialistutbildade
sjuksköterskor vilket även bl a Coronakommissionen påtalat. Detta året
studerar ett antal grundutbildade sjuksköterskor i Malmö stad till
specialistsjuksköterska med inriktning vård av äldre på betald arbetstid.
Vårdförbundet är positiva till detta men anser att arbetsgivaren behöver föra
dialog med Vårdförbundet för att teckna kollektivavtal för AST angående
villkor vilket gynnar både våra medlemmar och arbetsgivaren. Allt fler
kommuner i Skåne tecknar AST vilket utgör ytterligare konkurrens för Malmö
stad.
•

Karriärmodell

Ett partsgemensamt arbete med strukturerade och välfungerande
karriärmodeller kan bidra till verksamhetens utveckling samtidigt som de
attraherar, motiverar och bidrar till att behålla sjuksköterskor och
specialistsjuksköterskor genom att skapa tydligare förutsättningar för
kompetensutveckling, karriär- och löneutveckling. Arbetsgivaren behöver
kartlägga och registrera kompetensen som finns i Hälsa-, vård och
omsorgsförvaltningen rätt gällande grundutbildad sjuksköterska och
specialistutbildad sjuksköterska. Även andra relevanta högskoleutbildningar
behöver kartläggas t ex handledarutbildning, diabetes, palliativ vård och
förskrivningsrätt. Ett partsgemensamt arbete om karriärmodell har påbörjat i
Malmö stad och behöver fortsätta partsgemensamt i berörda förvaltningar.
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•

Delegeringar av medicinska uppgifter

Enligt föreskrift SOSFS 1997:14 får sjuksköterska med formell och reell
kompetens föreskriva delegering av medicinska uppgifter till person som
saknar formell kompetens, dock efter utbildning, handledning, och enligt
rutin framtagen av medicinskt ansvarig sjuksköterska. Sjuksköterska äger
själv med sin legitimation ansvar att bedöma om delegering kan ges. Både
sjuksköterska som delegerar och den som tar emot delegering har ett
personligt yrkesansvar. I kommunal primärvård har delegerande
sjuksköterska ansvar för alltför många delegeringar av omsorgspersonal och
uppföljning av dessa vilket inte ger patientsäkra delegeringar. Det är ett
arbetsmiljöproblem för delegerande sjuksköterska och skapar etisk stress att
inte ha möjlighet att följa upp delegeringarna som det ska enligt författning.
Malmö stad har en hög andel avvikelser gällande bl a läkemedelshantering.
Sjuksköterskan bör inte ansvara för så stor mängd delegeringar och
delegerad personal och behöver kunna avsätta mer tid för utbildning,
handledning och uppföljning av delegeringar. Under pandemin har
uppföljningar brustit som snarast behöver återupptas och förbättras.
Dessutom upplever sjuksköterskorna att det allt oftare brister i kompetensen
hos omsorgspersonalen vilket gör att det finns ett ytterligare ökat behov av
utbildning och handledning.
•

Lokaler för sjuksköterskor

I omställningen god nära vård bedrivs alltmer hälso- och sjukvård i
kommunen vilket gör att det behövs fler sjuksköterskor och
specialistsjuksköterskor. Malmö universitet har utökat praktiktiden för
sjuksköterskestuderande från 2 veckor till 4 veckor i hemsjukvården.
Samtidigt införs en ny handledningsmetod, peer learning, som innebär att
det är 2 studerande samtidigt. Sjuksköterskornas lokaler är redan trånga och
med dessa förändringar är det akut behov av större lokaler. Inga
förändringar har gjorts under året. Nu är det brådskande!
Med hänvisning till ovanstående anser Vårdförbundet att det är mycket viktigt
att Malmö stad ökar grundbemanningen av sjuksköterska och andelen
specialistsjuksköterskor i syfte att förbättra arbetsmiljön och öka
patientsäkerheten. Covid -19 pandemin visar tydligt behovet av tillräcklig andel
sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor som är närvarande i den
patientnära vården och har möjlighet till undervisning för omsorgspersonal i t ex
basal hygien och läkemedelshantering. Under pandemin har vårdskulden i
Malmö stad ökat i form av t ex uppföljningar både gällande patienter och
delegeringar, fallprevention, nutritionsbedömningar och det förebyggande
arbetet. Även utvecklingsarbete behöver återupptas vilket kräver resurser både
av sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, skolsköterskor och sektionschefer
HSL.
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Med ovanstående åtgärder anser Vårdförbundet att Malmö stad blir en betydligt
attraktivare arbetsgivare som därmed bättre kan behålla och rekrytera
sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, skolsköterskor och sektionschefer HSL
och därmed minska den höga omsättningen av dessa grupper. Det medför
också en minska andel bemanningssjuksköterskor och därmed minskar den
extremt höga kostnaden för dessa som belastar budgeten. Malmö stad har då
bättre förutsättningar att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare.
Jacqueline Mkada styrelseledamot Vårdförbundet avdelning Skåne och
huvudskyddsombud Malmö stad
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Preliminär budget för Malmö stad 2023 med plan för åren 2024-2025
STK-2022-199
Sammanfattning

Förslag till preliminär budget för Malmö stad 2023 med plan för åren 2024–2025.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner preliminär skattesats för kommunalskatt i Malmö år
2023 till 21,24 procent.
2. Kommunfullmäktige godkänner preliminära mål för Malmö stads verksamheter, inklusive ansvarsfördelningen till nämnder och helägda bolag.
3. Kommunfullmäktige godkänner preliminärt finansiellt mål för Malmö stad.
4. Kommunfullmäktige godkänner preliminära riktlinjer för nämnder och helägda bolag av
betydelse för god ekonomisk hushållning, inklusive befrielse från ansvar för ekonomiskt
resultat för vissa nämnder.
5. Kommunfullmäktige godkänner preliminära riktlinjer för resultatutjämningsreserv.
6. Kommunfullmäktige godkänner preliminär driftsbudget för 2023, med beaktande av resultatet av kommunfullmäktiges presidiums beredning av förslag till kommunbidragsram
för revisorskollegiet, för vilken kommunstyrelsen inte har beredningsansvar.
7. Kommunfullmäktige godkänner preliminär investeringsbudget för år 2023.
8. Kommunfullmäktige godkänner preliminär resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys för 2023.
9. Kommunfullmäktige godkänner preliminär ekonomisk plan för åren 2024–2025.

SIGNERAD

10. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att, inom ramen för beviljade anslag
2023
- besluta om fördelning av centralt avsatta anslag till kommunstyrelsens förfogande, samt

-
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besluta om justering av kommunbidrag och investeringsram i ärenden av icke
principiell karaktär under förutsättning att berörda nämnder är överens om åtgärden.

Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•

G-Tjänsteskrivelse KSAU 220530 Preliminär budget Malmö stad 2023 med plan för åren
2024-2025
Bilaga 1 - Principer för beräkning av demografieffekt
Bilaga 2 - Nämndernas budgetskrivelser 2023
Bilaga 3 - Nämndernas protokollsutdrag inkl. reservationer mm
Bilaga 4 - Bolagens budgetskrivelser 2023
Preliminär budget för Malmö stad 2023 med plan för åren 2024 - 2025

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-30
Kommunstyrelsen 2022-06-07
Kommunfullmäktige 2022-06-22
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och helägda bolag
Ärendet

Enligt 11 kap. kommunallagen (2017:725) ska kommunen varje år upprätta en budget för nästa
kalenderår (budgetår). Förslag till budget ska upprättas av styrelsen före oktober månads utgång
och förslag till budget för revisorernas verksamhet ska upprättas av fullmäktiges presidium senast vid samma tidpunkt. Budgeten ska fastställas av kommunfullmäktige före november månads
utgång. Undantag från dessa datum kan endast göras på grund av särskilda skäl (till exempel under valår).
Enligt Malmö stads tidplan för budget och uppföljning 2022, beslutad av kommunfullmäktige,
ska preliminär Budget 2023 behandlas av kommunstyrelsen den 7 juni samt av kommunfullmäktige den 22-23 juni.
Stadskontoret har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till preliminär budget för 2023. Den slutliga budgeten beslutas i november av det nyvalda kommunfullmäktige. Förslaget till budget 2023
bygger på innevarande års budget och utgår från en oförändrad skattesats jämfört med 2022.
Nämnderna har fått en uppräkning av sina kommunbidrag utifrån förväntade pris- och löneökningar enligt senaste prognos från Sveriges kommuner och regioner. Nämndernas budget har
också justerats utifrån den förväntade demografiska utvecklingen. Budgeten tar också hänsyn till
ökade räntekostnader och pensionskostnader utifrån senaste prognos.
I budgeten saknas i nuläget ett finansiellt utrymme om drygt 420 mnkr. För att nå en budget i
balans har ett generellt krav på anpassning och effektivisering fördelats till nämnderna.
Detta ärende innehåller förslag till preliminär budget för Malmö stad 2023 med plan för åren
2024-2025 samt förslag till preliminär skattesats för kommunalskatten i Malmö 2023.
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I budgetförslaget har det förslag till budget för revisorskollegiet som beretts av kommunfullmäktiges presidium beaktats, men utan ställningstagande.
Kommunfullmäktigemål
Kommunfullmäktiges mål i budgeten ska bidra till en effektiv styrning och god ekonomisk hushållning. Målen är långsiktiga och gäller för en mandatperiod, men ska uppnås så fort som möjligt. De anger ett fåtal utvecklingsområden för hela staden där nämnder och styrelser behöver
kraftsamla för att åstadkomma en tydlig förflyttning. Tvärsektoriella frågor utgör inte egna
kommunfullmäktigemål utan integreras i uppföljningen inom samtliga målområden.
Malmö stads mål tar sin utgångspunkt i Agenda 2030. Analyser av Malmös utveckling utifrån de
17 globala målen är en viktig utgångspunkt för att definiera kommunfullmäktigemål för
mandatperioden. Analysen har redovisats i Hållbarhetsrapport 2021. En annan viktig utgångpunkt inför den kommande mandatperioden är den uppföljning av målen för innevarande mandatperiod som kommer att redovisas i samband med delårsrapporten i september 2022.
Denna budget innefattar inte några politiska prioriteringar. För att budgeten ändå ska innehålla
mål, föreslås att de mål som gäller innevarande mandatperiod behålls och att det nyvalda
kommunfullmäktige i höst beslutar om mål för den nya mandatperioden.
Finansiellt mål
Inriktningen för kommunfullmäktiges finansiella mål är att resultatet över tid ska uppgå till 1 %
av skatter, generella statsbidrag och utjämning. I det finansiella målet ingår också att räntebärande nettolån inte ska överstiga 30 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning och
att utvecklingen av finansiella kostnader och avskrivningar ska följas.
Utifrån nuvarande prognoser av den samhällsekonomiska utvecklingen så kommer det att saknas
ett finansiellt utrymme i budgeten de närmsta åren. Malmö stad har de senaste åren redovisat
överskott om 4–6 % per år i bokslutet och investeringar har kunnat finansieras utan ökad skuldsättning. Bedömningen är att den finansiella ställningen för Malmö stad är så stark att det, för att
mildra behovet av anpassningar, är möjligt att under planperioden inte budgetera överskott.
Driftsbudget 2023
I budgetdokumentet finns en tabell som redogör för nämndernas ekonomiska ramar för drift
2023, det vill säga deras kommunbidrag. Vissa nämnder har flera ekonomiska ramar för särskilt
avgränsade ändamål.
I nämndernas ekonomiska ramar ingår eventuella helårseffekter av beslut om justerade budgetramar under 2022. Dessa har inarbetats i basen för budget 2023. Tilläggsbudget under 2022
som inte avser stadigvarande verksamhet ingår inte i beräkningsunderlaget. Till basen läggs utrymme för kostnadsökningar, demografieffekt samt övriga förändringar. Förklaringar till dessa
justeringar återfinns i budgetdokumentet samt i bilaga Principer för beräkning av demografieffekt.
Investeringsplan
De senaste åren har inte nämnderna genomfört investeringar motsvarande budgeterade nivåer.
Detta har framför allt berott på förskjutningar i tid av investeringsprojekt samt på att planerade
projekt ej blivit genomförda. Utifrån detta har investeringsnivån för budget 2023 samt för planåren 2024 och 2025 justerats ned med ca 10 % jämfört med nämndernas totala äskade nivå. Juste-
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ringen är gjord på kommuntotal nivå och inte på de enskilda nämnderna.
Då bedömningen av de framtida investeringarna gjorts tidigt under 2022 och det råder en osäkerhet kring både investeringstakt och prisnivåer, kommer uppdaterad information kring investeringar under budget- och planperioden att inhämtas i samband med delårsrapporten. Justeringar kan sedan komma att göras inför höstens budgetbeslut.

Ansvariga

Anna Westerling Ekonomidirektör
Magdalena Bondeson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör

