Verksamhetens utveckling under året
Svårbedömd bygg- och bostadsmarknad, rådande konjunkturläge och pågående coronapandemi skapar en
stor osäkerhet kring hur stadsbyggnadsprocessen kommer att påverkas. En del av kontorets processer
uppvisar en ökad ärendemängd, exempelvis har beställning av nybyggnadskartor och inkomna bygglovoch teknikärenden ökat jämfört med föregående år, medan andra processer uppvisar en minskad ärendemängd, exempelvis planbeställningar och fastighetsbildningsärenden. Den sammantagna prognosen är att
det finns risk för minskat bostadsbyggande de närmsta åren, vilket påverkar malmöborna och olika samhällsaktörer.
Måluppfyllnad för kommunfullmäktigemål
För fyra kommunfullmäktigemål är trenden enligt planering, för tre kommunfullmäktigemål är trenden
positiv och för ett kommunfullmäktigemål kan trenden inte bedömas.
Stadsutveckling och klimat
För att stärka sin position som regional tillväxtmotor är etableringen av en Öresundsmetro central. Under
året har ett uppdrag påbörjats med syfte att redovisa lägen, storlek och möjlig tidshorisont för framtida
verksamhetsområden samt beskriva vilka typer av näringar områdena är lämpliga för ur ett regionalt perspektiv. Planberedskapen för arbetsplatser och bostäder är god, vilket är positivt för att stärka positionen
som regional tillväxtmotor. I pågående detaljplaner finns cirka 18 000 arbetsplatser och cirka 13 000 bostäder.
Ett av stadsbyggnadsnämnden viktigaste verktyg för att motverka segregation är att åstadkomma ett blandat bostadsbyggande i hela staden, vilket till exempel uppnås genom det planerade bostadsbyggandet längs
Storstadspaketets olika linjer.
Som ett led i att Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser har förvaltningen framgångsrikt drivit Energistrategi för Malmö och Naturvårdsplan för Malmö. Därtill har förvaltningen medverkat i Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö (LFM30), deltagit i
arbetet Malmö framtidens kuststad samt deltagit i arbetet med att ta fram ett nytt miljöprogram för Malmö
stad.
Trygghet och delaktighet
Projektet Ett tryggare Malmö bidrar till ökad trygghet och minskad brottslighet. Trenden med nedstängning
av 18 olovliga samlingslokaler visar en positiv avvikelse jämfört med målet om 30 stycken år 2022. Samma
positiva trend gäller antal stängda olovliga bostäder som är 77 stycket jämfört med målet 150 stycken år
2022.
En god organisation
Coronapandemin har snabbt drivit fram en delvis förändrad organisation och förändrat arbetssätt, däribland en snabb digital utveckling och flexiblare arbetsplatser. Det pågående förändringsarbetet SBK 2023
syftar till att utveckla verksamheten och möta framtidens utmaningar och behov.
Ekonomi
Stadsbyggnadsnämnden har för perioden januari – augusti ett utfall på +14 371 tkr och ett prognostiserat
överskott på +9 000 tkr jämfört med budget. Bostadsanpassningsbidrag har för perioden januari – augusti
ett utfall på +5 212 tkr och ett prognostiserat överskott på +4 000 tkr jämfört med budget.

För närvarande pågår flera nationella projekt avseende digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen, som
påverkar nämndens verksamhet. Mest aktuellt är det uppdrag som regeringen har gett Lantmäteriet att etablera en nationell plattform för tillgängliggörandet av digitala detaljplaner och digitala byggnader, som enligt kommande lagkrav ska vara klart den 1 januari 2022. I anslutning till kraven om tillgängliggörande
kommer även nya specifikationer för digitala byggnader och föreskrifter för detaljplaner, tillsammans med
nya föreskrifter om standardisering av information i grundkartor. Olika delar av verksamheten behöver
anpassa sig till de nya förutsättningarna - ett arbete som pågår bland annat genom utveckling av arbetssätt
och dialog med andra berörda parter och systemleverantörer. Förändringarna innebär en stor möjlighet
för verksamheten att effektivisera kontorets arbetsflöden och förflytta sig närmare målen i stadsbyggnadskontorets digitala agenda samt bidra till en mer effektiv samhällsbyggnadsprocess.
Under hösten väntas ett beslut från EU som innebär att kravet på öppna geodata kommer att skärpas. I ett
nyligen omarbetat EU-direktiv gällande vidareutnyttjande av offentliga data slår EU fast att öppenhet ska
vara en huvudprincip gällande värdefulla datamängder. Datamängderna ska göras tillgängliga av medlemsstaterna utan avgifter och med minimala restriktioner, vilket i praktiken innebär att dessa datamängder ska
vara tillgängliga som öppna data. Krav på öppna data kommer att medföra avgiftsbortfall och därför påverka finansieringen av nämndens verksamhet. Samtidigt är den samhällsekonomiska nyttan stor och
öppna data skulle minska behovet av administration liksom bidra till en ökad transparens i verksamheten.

Svårbedömd marknad som påverkar nämndens planeringsförutsättningar och ekonomi
De senaste åren har byggtakten i Sverige varit exceptionellt hög med undantag från 2019, då det skedde en
markant inbromsning i byggandet och flera experter ansåg att det fanns tydliga tecken på en kommande
lågkonjunktur. Under 2020 ser stadsbyggnadskontoret istället att vissa av kontorets verksamheter visar en
ökad ärendemängd, medan andra visar en minskad ärendemängd. Exempelvis har beställning av nybyggnadskartor och inkomna bygglov- och teknikärenden ökat jämfört med föregående år, medan planbeställningar och fastighetsbildningsärenden minskat något.
Stadsbyggnadskontorets verksamhet påverkas i olika grad av det rådande konjunkturläget, då de stora projekten inom stadsbyggnadsprocessen sträcker sig över flera år. Påbörjade projekt fullföljs trots en svårbedömd konjunktur och inbromsningen drabbar istället skeden som ligger tidigare i processen. Detta gör det
svårt för stadsbyggnadskontoret att planera och prognostisera verksamheten.
Utmaningen är att tyda och förutspå hur marknaden och branschen kommer att agera och påverkas, både
generellt i Sverige och för Malmö- och Öresundsregionen. Under de senaste lågkonjunkturerna har inte
Malmöregionens bygg- och bostadsmarknad drabbats lika hårt som i övriga delar av landet. En anledning
till detta är att den danska efterfrågan och köpkraften bidrar positivt till att dämpa en lågkonjunktur i regionen. Hur den globala coronapandemin, som drabbade även Malmö under våren, kommer att påverka
bygg- och bostadsmarknaden på kort och lång sikt är svårt att bedöma i dagsläget. Stadsbyggnadskontoret
följer löpande utvecklingen gällande inflödet av ärenden och för strategiska diskussioner med byggmarknadens aktörer om kommande projekt.
Stadsbyggnadskontoret ser också att allt mer komplexa processer påverkar kontorets ärendehantering. Dagens planering kräver mer dialog och mer samordning med olika aktörer, vilket tar mer tid i anspråk. Mer
tid per ärende medför oundvikligen att färre ärenden kan slutföras, vilket direkt påverkar kontoret intäkter.
Stadsbyggnadskontoret strävar efter att driva en kombination av enkla och mer omfattande ärenden för att
ha en jämnare arbetsbelastning och ett jämnare intäktsflöde.
Att kontoret och staden har ettårsbudget försvårar också eftersom projekt inom stadsbyggnadsprocessen
löper under flera år vilket innebär att även små förseningar kan skjuta även stora projekt på framtiden och
därmed påverka nämndens ekonomi.

Växlande arbetsbelastning inom stadsbyggnadsprocessen till följd av konjunkturförändringar påverkar resursbehoven som i sin tur kan påverka utrymmet för verksamhetsutveckling.

Trend
Enligt planering
Avstämning
Stadsbyggnadsnämndens arbete fortlöper enligt planering.
Stadsbyggnadsnämnden deltar tillsammans med kommunstyrelsen och tekniska nämnden i arbetet med att
etablera en Öresundsmetro. Under året har stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden startat ett uppdrag med syfte att redovisa lägen, storlek och möjlig tidshorisont för framtida verksamhetsområden och
beskriva för vilken typ av näringar områdena är lämpliga ur ett regionalt perspektiv. Stadsbyggnadsnämnden har deltagit i tekniska nämndens arbete med att utveckla en masterplan för Malmö hamn. Arbetet tydliggör hur staden långsiktigt ska agera med sitt markinnehav i hamnområdet så att ett hållbart samhälle,
ökande sysselsättning, effektiv markanvändning och god avkastning kan uppnås.

Planberedskapen för arbetsplatser är mycket god. I pågående detaljplaner finns cirka 18 000 arbetsplatser.
I framtida utbyggnadskapacitet finns cirka 50 000 arbetsplatser.

Trend
Positiv avvikelse
Avstämning
Stadsbyggnadsnämndens arbete fortlöper bättre än planerat och har därför en positiv avvikelse.
Stadsbyggnadsnämnden står för en stor produktion av detaljplaner för bostäder. Cirka 13 000 bostäder
finns i pågående planer och nästan alla ligger inom Storstadspaketets influensområde.
Stadsbyggnadsnämnden har under året framgångsrikt drivit uppdragen Energistrategi för Malmö och Naturvårdsplan för Malmö och aktivt gett stöd till och medverkat i genomförandet av Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö (LFM30). Dessa uppdrag är viktiga för att minska stadens utsläpp av
växthusgaser. Stadsbyggnadsnämnden deltar i det kommunövergripande arbetet Malmö framtidens kuststad
samt i det av miljönämnden drivna arbetet med att ta fram ett nytt miljöprogram för Malmö stad.

Trend
Enligt planering
Avstämning
Stadsbyggnadsnämndens arbete fortlöper enligt planering. Ett av stadsbyggnadsnämnden viktigaste verktyg för att motverka segregation är att åstadkomma ett blandat bostadsbyggande i hela staden. Det planerade bostadsbyggandet längs Storstadspaketets linjer är ett sätt att garantera ett bostadsbyggande i hela staden.

Trend
Trenden kan inte bedömas
Avstämning
Trenden kan inte bedömas. Stadsbyggnadsnämnden arbetar aktivt med att öka bostadsbyggandet i hela
Malmö. Tillsammans med tekniska nämnden har stadsbyggnadsnämnden under året varit värd för ett
stormöte med de fastighetsaktörer som bygger staden. Under året har arbetet med att ta fram en ny handlingsplan för bostadsförsörjning inletts.
Inom ramen för projektet Mallbo anges tre detaljplaner som piloter; Öster om mässan i Hyllie, Elinelunds
gård etapp 3 och Gulmåran i Hindby. Av dessa är de första två pågående medan Gulmåran förväntas få
planuppdrag sent under 2020 eller i början av 2021.
Planberedskapen för bostäder är mycket god. I pågående detaljplaner finns cirka 13 000 bostäder. I lagakraftvunna detaljplaner som inte har byggstartats finns cirka 9 000 bostäder. I framtida utbyggnadskapacitet finns cirka 50 000 bostäder.

Trend
Positiv avvikelse
Avstämning
Stadsbyggnadsnämndens arbete fortlöper bättre än planerat och har därför en positiv avvikelse.
Stadsbyggnadsnämnden samarbetar sedan 2017 med andra förvaltningar och statliga myndigheter kring
frågan om ett tryggare Malmö. En viktig framgångsfaktor är att tillsammans med andra aktörer samordna
tillsynen genom att förbättra informationsunderlag, förenkla tillträde till lokaler, minska behovet av planering samt förenkla uppföljning.
Stadsbyggnadsnämnden konstaterar att i cirka 70 procent av alla de ärenden som hanterats i år har de
olovliga åtgärderna ägt rum i ett verksamhetsområde. Äldre verksamhetsområden som till exempel Emilstorp och Sofielund är i omvandling och där finns många lokaler som ägarna försöker hitta nya verksamheter vilket kan innebära en olovlig verksamhet. Nästan samtliga samlingslokaler och bostäder som stängts
under året finns i de östra delarna av Malmö. Det är därför viktigt för stadsbyggnadsnämnden att särskilt
fundera på utvecklingen av äldre verksamhetsområden, så att de integreras med staden i övrigt. Tillsynsarbetet bidrar till att samma regler tillämpas över hela staden, vilket bidrar till att minska brottsligheten.

Trend
Enligt planering
Avstämning
Stadsbyggnadsnämndens arbete fortlöper enligt planering.
Stadsbyggnadskontoret genomför under 2020 ett medarbetardrivet utvecklingsarbete som kallas SBK
2023. Syftet är att identifiera vilken arbetsgivare stadsbyggnadskontoret ska vara 2023 för att bäst nå sina
mål. Resultatet visar bland annat behov av fortsatt digitalisering och processutveckling, ett utvecklat medarbetarskap och ledarskap, flexibla arbetssätt och attraktiva arbetsplatser.
Stadsbyggnadskontoret följer folkhälsomyndighetens rekommendationer kring att arbeta hemifrån till följd
av coronapandemin. Det har fått stor inverkan på det systematiska arbetsmiljöarbetet från att tidigare i huvudsak fokuserat på kontorets lokaler till att också beakta andra möjliga arbetsplatser såsom hemmet.
Förvaltningens arbete med digitaliseringen har intensifierats, till stor del som ett resultat av coronapandemin. Nya digitala mötesformer och verktyg har implementerats i snabb takt under våren 2020. Förvaltningens möten sker som ett resultat av detta främst via digitala verktyg. Även stadsbyggnadsnämnden har
under våren 2020 implementerat digitala nämndssammanträden. Digitaliseringen är en pågående process
som i allt väsentligt kommer att påverka ledar- och medarbetarskap på stadsbyggnadskontoret och i hela
Malmö stad. Det ställer givetvis krav flexibilitet, nytänkande och lyhördhet – och analoga lösningar där det
behövs, så att ingen lämnas efter.

Trend
Enligt planering
Avstämning
Stadsbyggnadsnämndens arbete fortlöper enligt planering.
Stadsbyggnadsnämnden arbetar för att säkerställa en god kompetensförsörjning för stadsbyggnadskontorets medarbetare. En del av det är den årliga kompetensförsörjningsanalysen, där kompetensluckor identifieras. Analysen genomförs som planerat under hösten och resultatet presenteras i årsanalysen.

Trend
Trenden kan inte bedömas
Avstämning
Trenden för stadsbyggnadsnämndens arbete kan vid delårsrapporten inte bedömas då indikatorn följs upp
årligen i samband med årsanalysen.
Stadsbyggnadsnämndens arbetar med att utveckla och ta tillvara på digitaliseringens möjligheter genom
flertalet aktiviteter som utgår från de målområden som definierats i den digitala agendan. Som en följd av
coronapandemin har nämnden utöver planerade aktiviteter genomfört ett digitalt samråd samt utvecklat
det kontorsövergripande arbetet med Office 365 i snabbare takt än förväntat, vilket har bidragit till en förflyttning närmare målen i den digitala agendan och därmed till en positiv avvikelse gentemot planen.
För att driva arbetet framåt har förvaltningens ledning under våren tillsatt en digitaliseringsledare och ett
digitaliseringsteam har etablerats för att leda, samordna och följa upp kontorets digitaliseringsarbete ur ett
helhetsperspektiv.

I april visade förvaltningen en prognos på +10 200 tkr. Kommunstyrelsen har beslutat att nämndens budget ska minskas med samma belopp från augusti månad. Nedan analys baserar sig på den nya budget som
förvaltningen fått efter justeringen.
Intäkter - Planprocessen (utfall -4 814 tkr, prognos -1 483 tkr)
Utfallet för januari – augusti visar ett underskott på 4 814 tkr jämfört med budget. Stadsbyggnadskontoret
har prognostiserat ett underskott på 1 483 tkr för helåret 2020. Huvudorsakerna till underskottet är en förskjutning av tidplaner till följd av bortfall i personalresurser samt komplexiteten i detaljplaner. Ytterligare
en orsak kan vara den osäkerhet som uppstått på marknaden kontra staden värdering av mark som följd

av coronapandemin, enligt den bedömning fastighets- och gatukontoret gjort. Hur detta kommer att påverka exempelvis konjunkturen och stadsbyggnadsprocessen är i dagsläget osäkert.
Intäkter – Bygglovprocessen (utfall +9 223 tkr, prognos +9 002 tkr)
Inom processen har stadsbyggnadsnämnden prognostiserat ett överskott på +9 002 tkr för helåret 2020.
De ökade intäkterna beror på en ökad andel stora ärenden jämfört med 2019 och budget samt den förändrade taxan inför 2020. Under de två första tertialen ser kontoret en ökning av ärendeinströmning på 15 %
jämfört med 2019. Andelen ärenden avseende nyproduktion av flerbostadshus har också ökat jämfört med
tidigare år. Under 2019 hanterades ca 25 ärenden avseende nyproduktion flerbostadshus och för 2020 prognostiserar kontoret omkring 40 ärenden. Det är av stor vikt att fortsätta dialogen med marknaden och
byggherrar, för att säkra framdrift i stadsbyggnadskontorets processer och säkrare prognoser och budget.
Intäkter - resterande intäkter (utfall +1 682 tkr, prognos +431 tkr)
Resterande intäkter avser bland annat detaljplanering, geodataverksamhet, mätuppdrag, byggsanktioner,
detaljplanekonsulter, fastighetsbildning, externa intäkter för projekt samt S:t Gertrud.
Under perioden januari - augusti har stadsbyggnadskontoret ett överskott för övriga intäkter på
+ 1 682 tkr, vilket till största delen beror på överskott på byggsanktioner och att intäkterna för detaljplanekonsulter ökat. Intäkten för detaljplanekonsulter matchas med motsvarande kostnad och nettopåverkan är
0.
Kostnader – personal (utfall -709 tkr, prognos +1 835 tkr)
Under perioden januari - augusti har stadsbyggnadskontoret ett underskott på -709 tkr jämfört med budget. I nämndsbudget 2020 hade förvaltningen ett vakansavdrag på 8 %, vilket ska motsvara frånvaro för
exempelvis sjukdom, deltidsarbete, föräldraledigheter och vakanser. Kontoret ser en nedgång i sjukfrånvaron som kan vara en effekt av att förvaltningens medarbetare till hög andel arbetar hemifrån till följd av
riktlinjer för distansarbete på grund av coronapandemin. Förvaltningen har prognostiserat ett överskott på
+1 835 tkr, vilket till största delen beror på hög andel hel- eller deltidföräldraledigheter samt vakanser för
helåret 2020. Vikarier för vissa yrkeskategorier är svårrekryterade. I prognosen har stadsbyggnadskontoret
använt ett vakansavdrag på 3 %, vilket ska motsvara sjukfrånvaro.
Personalkostnader i denna avvikelseanalys skiljer sig mot resultaträkningen som utgår från kontogrupper
inte processer/ aktivitet. Nämndens personalkostnader (arvoden) belastar aktivitet nämndsverksamhet och
personalkostnader i projekt belastar aktivitet projektverksamhet det vill säga inte aktivitet personal.
Kostnader - Resterande kostnader (utfall +9 111 tkr, prognos -785 tkr)
Posten resterande kostnader avser till exempel konsulter, projektverksamhet, utbildningar, resor, representation, nämndsverksamhet, modellverkstaden, utvecklingssatsningar, kontorsmaterial, förbrukningsmaterial, transporter, porto och IT-verksamhet. Inom flera områden har förvaltningen prognostiserat lägre
kostnader bland till följd av omprioriteringar och nya läget med coronapandemin. Det gäller exempelvis
kostnader för utbildningar och förbrukningsmaterial. Skillnaden mellan utfall och prognos beror bland annat på att många satsningar och projekt är uppskjutna och planerade till hösten.

Kostnader (utfall +5 212 tkr, prognos +4 000)
Under perioden januari till och med augusti har antalet registrerade ärenden minskat med 8 procent. Från
januari till februari ökade antalet registrerade ärenden med 4 procent men minskade från mars till augusti
med 12 procent, vilket kan antas vara en följd av pågående coronapandemi. Prognosen på +4 000 tkr är
något osäker, om mängden bostadsanpassningsbidrag fortsätter minska så kommer kan överskottet bli
högre.

Under perioden januari - augusti har stadsbyggnadskontoret ett ekonomiskt utfall på +289 tkr till följd av
Covid-19. Intäkterna på 474 tkr avser stadsbidrag för sjuklöner samt intäkter för utlåning av personal.
Kostnaderna på -185 tkr till följd av Covid-19 avser inställda tjänsteresor/ konferenser och inköp av ITutrustning för medarbetare och utrustning för mötesrum för att stötta medarbetarna i det nya digitala arbetssättet. Förvaltningens prognos motsvarar utfallet, men kan komma förändras beroende på beslut kring
exempelvis statsbidrag för sjuklöner under årets senare månader. Förvaltningen har inga förväntade intäkter eller kostnader.

Stadsbyggnadsnämndens prognos för investering är 630 tkr, vilket är 720 tkr lägre än budget. Avvikelsen
beror till största delen på att investeringsposter för bland annat serverutrustning är lägre än budgeterat.

Intäkter - ökning 19, 4 %
Utfall 2019 avseende intäkter är 89 736 tkr och prognos 2020 är 107 179 tkr, vilket motsvarar en ökning
med 19,4 %. De största orsakerna är planprocessen, bygglovsprocessen, geodataverksamheten och projektverksamheten.
Planprocessen hade ett utfall 2019 på 27 744 tkr medan prognos för 2020 är 30 453 tkr. Enstaka detaljplaner har stor inverkan på utfallet.
Bygglovsprocessen har ett utfall 2019 på 35 600 tkr medan prognos för 2020 är på 54 585 tkr. De ökade

intäkterna beror på en ökad andel stora ärenden jämfört med 2019 samt den förändrade taxan inför 2020.
Under de två första tertialen ser kontoret en ökning av ärendeinströmning på 10% jämfört med 2019. Andelen ärenden avseende nyproduktion av flerbostadshus har också ökat jämfört med tidigare år. Under
2019 hanterades ca 25 ärenden avseende nyproduktion flerbostadshus och för 2020 prognostiserar kontoret omkring 40 ärenden. Vid analys av de senaste åren så sticker 2019 ut som ett ovanligt stor nedgång i
utfall för bygglovsprocessen. Framförallt var det färre ärenden inom stora nybyggnadsprojekt. Utfall för
2020 ligger väsentligt över de senaste åren, exempelvis är utfall för 2018 på 48 418 tkr och utfall 2017 på
48 058 tkr.
Geodataverkamheten har ett utfall 2019 på 6 305 tkr och prognos för 2020 på 4 274 tkr, vilket beror på
införandet av kommungemensam geodata inför 2020. Införandet medförde att kommunbidrag omfördelades från andra nämnder till stadsbyggnadsnämnden, istället för internfakturering inom staden.
Intäkter för projektverksamhet har ett utfall 2019 på 5 657 tkr och prognos för 2020 på 1 277 tkr. Förvaltningen har inför 2020 valt att prioritera bland projekten, vilket medför minskningen. Motsvarande minskning återfinns på kostnadssidan för projektverksamheten.
Kostnader - ökning 3,1 %
Utfall 2019 avseende kostnader är 178 564 tkr och prognos 2020 är 184 026 tkr. Den största orsaken är
övriga kostnader. Övriga kostnader har ett utfall 2019 på 19 810 tkr och prognos för 2020 på 27 066 tkr.
En orsak var att intäkterna minskade i stor utsträckning under 2019 vilket gjorde att förvaltningen behövde ställa om på kort tid och väsentligt minska alla kostnader som kunde minskas till exempel konsulter, resor, modellverkstaden, utvecklingssatsningar, kontorsmaterial, förbrukningsmaterial, transporter,
porto och IT-verksamhet. Förvaltningen har under 2020 valt att prioritera ett flertal utvecklingssatsningar
under 2020 samtidigt som andra kostnader minskat exempelvis för resor till följd av coronapandemin.

Från januari till februari ökade antalet registrerade ärenden med fyra procent jämfört med 2019 men minskade från mars till augusti med nästan 12 procent jämfört med 2019, vilket kan antas vara en följd av pågående coronapandemi. Under perioden januari till och med augusti har antalet registrerade ärenden minskat med 8 procent jämfört med 2019. Bedömningen är att det förekommer att sökande avstår från att söka
anpassningar eftersom de på grund av coronapandemin inte vill ha hembesök av intygsgivare och att de
inte heller beställer sina anpassningar för att undvika kontakt med hantverkare. Den sammantagna bedömningen är att kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag kommer att minska med 2 % vid jämförelse mellan prognos 2020 med utfall 2019.

