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Anvisning
Uppföljningens syfte är att följa utvecklingen under året. Uppföljningen utgör underlag för eventuella
beslut om korrigerande åtgärder samt underlag för den fortsatta planeringen.
Denna rapport är obligatorisk att använda och ska vara klarmarkerad i Stratsys senast den 4 februari.
Det finns möjlighet att lägga till egna rubriker, tabeller och textavsnitt.
Observera att det finns anvisningar under respektive rubrik.

Anvisning
Här rapporteras en övergripande sammanfattning på maximalt en sida. Kontrollera genom att exportera
till word.
Tekniska nämndens två förvaltningar fördes samman den 1 juli 2018 till en gemensam förvaltning, fastighets- och gatukontoret. Tekniska nämnden godkände den 18 juni en justerad nämndsbudget 2018, som är
en sammanslagning av de två tidigare separata nämndsbudgetarna för fastighetskontorets respektive gatukontorets verksamheter. Föreliggande årsanalys följer upp den justerade nämndsbudgeten.
Tekniska nämnden redovisar ett överskott på 391 mnkr varav 276 mnkr utgörs av exploateringsvinster
och 70 mnkr utgörs av reavinster. Resterande överskott, 45 mnkr, består till stor del av nya interna
markupplåtelser och avgäldsreglerade tomträtter, ökade intäkter hänförliga till parkering och felparkering
samt positiv nettoavvikelse på personalbudgeten.
Investeringsramen för fastighets- och gatukontoret uppgår till 1 141 mnkr. Den är fördelad mellan exploatering på kommunal respektive privat mark samt investeringar i anläggningstillgångar inom olika kategorier. Årets investeringar uppgår till 776 mnkr, vilket innebär en avvikelse mot budget på 365 mnkr. Försäljning av tomtmark under året uppgår till 621 mnkr jämfört med budgeterade 500 mnkr.
Byggstarter på kommunens mark omfattar hittills under året 1 840 nya bostäder. Exploatering pågår bland
annat i Västra Hamnen, Hyllie, Sege Park och Holma. Tillgången på planlagd och byggklar kommunalmark har än så länge varit tillfredsställande, men den framtida tillförseln måste säkras genom att planarbete
påbörjas för nya områden. Under 2018 har arbetet med Nyhamnen fortsatt och den fördjupade översiktsplanen har remitterats till samtliga nämnder. Samtidigt pågår arbete med detaljplaner i anslutning till området. Tekniska nämnden samordnar, med berörda nämnder, arbetet med att ta fram ett program för att
motverka hemlöshet. För att minska kostnaderna knutna till hemlösheten pågår ett arbete med att anskaffa
fler övergångslägenheter, där andrahandshyresgästen efter en prövotid får möjlighet att överta förstahandskontraktet.
Bostadsbyggandet på privat mark fortsätter med hög intensitet och i anslutning till denna byggs allmän
plats ut. Som exempel kan nämnas den stora parken i Elinegård som beräknas bli färdig under 2018. Arbetet med att skapa aktiva mötesplatser i staden fortgår också. Möjliggörande av minst 2 000 arbetsplatser
genom försäljning eller upplåtelse av mark under 2018 bedöms kunna uppnås. Framdriften av detaljplaner
för småindustri och service samt mark för ytkrävande verksamheter är dock fortfarande kritisk. Arbete
pågår tillsammans med stadsbyggnadsnämnden och stadskontorets näringslivskontor med att ta fram tydliga gemensamma prioriteringar i enlighet med utbyggnadsstrategin. Arbete med kollektivtrafikförbättringar, tillgänglighetsanpassning, trygghetsåtgärder och hastighetssäkringar pågår. Elektrifieringen av linje 7,
arbetet med Rosengårdsstation samt upprustningen av Persborgs och Östervärns stationer är goda exempel. Trafiken på kontinentalbanan startades under 2018. Genom arbetet med Storstadspaketet planeras
eller pågår en mängd utredningar vad gäller utbyggnaden av Malmöexpressen. Storstadspaketet syftar till
att skapa bättre kollektivtrafik och attraktivare stadsmiljöer samt ett ökat bostadsbyggande.

Anvisning
Visar målkedjan tom målindikator

Anvisning
Det finns två målavsnitt för er att välja. De avsnitt ni inte vill använda ska döljas i enhetsanpassningen.
1. Innehåller målkedjan från målområde till och med målindikator samt översikt
nämndsmål/bolagsmål
2. Innehåller målkedjan från målområde till och med åtagande samt översikt
nämndsmål/bolagsmål och översikt åtagande
Anvisning till denna textruta
Under denna rubrik kan nämnden/bolaget redogöra för hur arbetet med målstyrning fortgått. Om
nämnden/bolaget inte vill göra en sådan redogörelse lämnas rutan tom.
Måluppföljningen i årsanalysen är en bedömning av om respektive mål uppnåtts under 2018. Bedömningen görs i förhållande till målvärdena eller till i övrigt angivet önskat resultat för året. För att öka rapportens
läsvänlighet har redovisning av åtagandena tagits bort. Tekniska nämnden har 19 nämndsmål. Bedömningen är att 13 mål har uppnåtts under 2018 och sex har uppnåtts endast delvis. Det är en förbättring
jämfört med delårsrapport två då bedömningen var att endast sju av nämndmålet skulle uppnås under
helåret.
Målstyrningsarbete tekniska nämnden och fastighets- och gatukontoret
Fastighets- och gatukontoret har tillsatt en arbetsgrupp - Forum för verksamhetsstyrning - med uppdrag
att vara ledningsgruppens beredningsorgan för mål- och verksamhetsstyrning samt tillhörande uppföljning. Forumet består av representanter från samtliga avdelningar och ska gemensamt ta fram metoder och
tidplaner för nämndens och förvaltningens mål- och verksamhetsplanering och uppföljning. På sikt ska
detta att leda till arbetsprocesser med god kvalitet som används av samtliga avdelningar.I samband med
uppföljningen av budget 2018, och efter att fastighetskontoret och gatukontoret slagits samman till en
gemensam förvaltning, har behovet av att inför 2019 ta fram indikatorer som ger relevant information om
den årliga förflyttning som nämndsmålen syftar till, blivit tydligt. Vid uppföljningen har uppmärksammats
att några indikatorer baseras på mätningar som inte görs årligen, vilket innebär att målvärde och utfall
2018 blir svåra att bedöma. Utmaningen framöver ligger bl.a. i att hitta en avvägning mellan det årliga
perspektivet för nämndens mål i förhållande till mandatperioden på fyra år samt för de mer långsiktiga
målsättningarna inom den verksamhet som tekniska nämnden ansvarar för. Vidare föreligger ett behov av
att bättre beskriva de kausala sambanden mellan nämndens målsättningar, förvaltningens arbete samt det
resultat som arbetet leder till.
Gemensamt arbete i de tekniska nämnderna
De tekniska nämnderna och förvaltningarna driver sedan 2014 ett samarbete för att utveckla processen
med de gemensamma målen (se nämndsmål med #) och hitta gemensamma för-bättringsområden. Förvaltningarna har sedan 2015 anordnat workshops för nämnderna och direktörerna för att hitta gemensamma prioriteringar. Under 2018 har samarbetet fortsatt handlat om att samordna målarbetet och tidsplaner, men också om att gemensamt förbereda förvaltningarna och nämnderna inför den nya budgetpro-

cessen och målarbetet nästa mandatperiod. I måluppföljningen har det skett en samverkan kring hur de
gemensamma åtagandena följs upp och vilket resultat de för med sig.

Bedömning av måluppfyllelse görs enligt nedan:
Uppföljningen visar att målet, målvärdet eller bedömningskriteriet är uppnått
Uppföljningen visar att målet, målvärdet eller bedömningskriteriet är delvis uppnått
Uppföljningen visar att målet, målvärdet eller bedömningskriteriet inte är uppnått
Uppföljningen kan ännu inte göras, till exempel på grund av det inte finns tillgänglig data
Värden i tabeller som visas inom parentes indikerar könsuppdelade mått där flickor alternativt kvinnor
visas först följt av pojkar alternativt män. Värden utan parentes visar totala värdet.

Hur har resultatet av nämndens arbete under 2018 bidragit till att uppnå kommunfullmäktigemålet?
Tekniska nämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet främst genom att verka för den sociala hållbarheten i staden med hjälp av dialoginsatser och delaktighetsprojekt med Malmöbon samt genom utveckling av
sociala avtalsvillor i markavtal med byggherrar. Storstadspaketet bedöms vara en viktig faktor i arbetet
med den sociala hållbarheten. Vidare bidrar nämnden genom att verka för en ökad digitalisering av sin
verksamhet.
Resultatet av nämndens arbete under 2018 med delaktighetsprojekt för att öka Malmöbons inflytande över
sin stad, är att ca 70 % av de boende i områden där dialoginsats gjorts har upplevt att denna har bidragit
till ökad hållbarhet i närområdet. Resultatet är högre än förväntat. Generella undersökningar, som gjorts
under mandatperioden och som inkluderar områden där dialoginsats inte gjorts, om Malmöbon anser sig
kunna påverka och förändra stadens offentliga miljö visar emellertid en sjunkande trend.
Nämnden utvecklar arbetssätt inom exploateringsprocessen för att öka den sociala hållbarheten i staden.
Två pilotprojekt för arbete med sociala villkor i markavtal (Botildenborg och Kv. Sjösättningen) har resulterat i två konkreta handlingsplaner och projekten har nu gått in i genomförandefasen. Arbetssättet ska
bidra till att byggföretag tar ett större samhällsansvar vid exploatering av mark i Malmö. I fråga om sociala
villkor i markavtal som handlar om praktikplatser respektive skolsamverkan har samarbete med arbets-

marknads- och socialnämnden och grundskolenämnden etablerats.
Arbetet med att genomföra Storstadspaketet har inletts under året. Storstadspaketet bedöms kunna öka
den sociala hållbarheten i olika tidsperspektiv. Dels i planerings- och genomförandeskedet med dialog och
delaktighetsprojekt, dels som resultat av bl.a. av bostadsbyggande, förbättrad stadsmiljö och att stadens
olika delar byggs samman med bra cykelbanor och kollektivtrafik. Uppföljning av antalet färdigställda
bostäder inom influensområdena visar att drygt 3 700 bostäder byggts.
Nämndens digitaliseringsarbete har bland annat resulterat i att en skarp version av en förvaltningsgemensam webbkarta - mMap -, en plattform för presentation och samutnyttjande av geodata på Internet/intranet, har lanserats och implementeringsarbetet fortsätter under 2019. Vidare har informationen
om stadens koloniområden och möjligheter till arrendeupplåtelser för olika ändamål utvecklats och Malmöbon kan nu få svar på vanligt förekommande frågor genom att besöka hemsidan.
Har arbetet med nämndsmålen bidragit till kommunfullmäktigemålet på det sätt som var planerat i nämndsbudgeten för 2018? Om det finns fler nämndsmål - vad blir deras sammanvägda påverkan på kommunfullmäktigemålet?
Arbetet med nämndsmålen har i huvudsak bidragit till kommunfullmäktigemålet på det sätt som var planerat i nämndsbudgeten för 2018. Vidare har det på grund av tekniska svårigheter inte varit möjligt att
införa e-tjänst för beräkning av underlag för friköp av småhus.
Nämndsmålens sammanvägda påverkan på kommunfullmäktigemålet är tydligast i fråga om dialog- och
delaktighetarbetet och arbetet med sociala avtalsvillkor i exploateringsprocessens markavtal. Båda
nämndsmålen syftar till en ökad delaktighet för Malmöbon och därmed en ökad social hållbarhet i staden.
Vilka lärdomar tar nämnden med sig från mandatperioden när det gäller nämndens bidrag till
kommunfullmäktigemålet? Skulle nämnden kunnat göra något annorlunda för att öka måluppfyllelsen?
De lärdomar nämnden tar med sig från mandatperioden är att dialoginsatser och andra delaktighetsprojekt
är viktiga verktyg för Malmöbons upplevelse av nämndens arbete i staden. En omvärldsspaning kring hur
andra kommuner analyserar kvalitativt material och hur analyserna kan integreras i befintliga processer är
påbörjad. I ett längre perspektiv behöver nämnden finna vägar för att möta Malmöbons ökande engagemang och önskan att vara delaktig i stadens utveckling.
Vad gäller arbetet med digitalisering behöver nämnden ta ett mer samlat grepp om vad Malmöbon och
näringslivet har för behov och vilka möjligheter som finns att tillmötesgå dessa.
Vidare behöver de olika nämndsmålen som kopplas till kommunfullmäktigemålet vara mer genomtänkta
ur ett helhetssperspektiv.

Hur gick det?
Tekniska nämnden gör bedömningen att målet uppnåtts under året.
Arbetet med delaktighetsprojekt fortsätter för att öka Malmöbons inflytande över sin stad. Minst 50 % av
boende i områden med dialoginsats ska uppleva att resultatet av denna har bidragit till ökad hållbarhet i
närområdet. Undersökningar avseende upplevd delaktighet i områden har genomförts under hösten. Resultatet av undersökningar avseende upplevd delaktighet i områden där dialoginsats genomförts är högre
än förväntat. Vidare ska minst 23 % av Malmöborna anse att de har möjlighet att påverka Malmös offentliga utemiljöer. Generella undersökningar perioden 2014 – 2017, som inkluderar områden där dialoginsats
inte gjorts, visar att andelen Malmöbor som anser sig kunna påverka och förändra Malmös offentliga miljö

sjunker.
Under 2018 har arbetet med att utveckla arbetssätt inom exploateringsprocessen med sociala villkor i markavtal fortsatt. Arbetssättet ska bidra till utveckling av stadsmiljöer, bostadsområden och infrastruktur som
gynnar social hållbarhet. Två pilotprojekt för arbete med sociala villkor i markavtal (Botildenborg och Kv.
Sjösättningen) har resulterat i två konkreta handlingsplaner och projekten har gått in i genomförandefas.
I fråga om sociala villkor i markavtal som handlar om praktikplatser respektive skolsamverkan har samarbete med social- och arbetsmarknadsnämnden och grundskolenämnden etablerats. Arbetsprocessen har
tidigare kopplats samman med den ordinarie processen för tilldelning av mark i Malmö. Nämnden har fått
en bild av det nya arbetssättet kopplat till planeringsfasen i exploateringsprocessen, vilket behövs för att
längre fram kunna bedöma om metoden främjar att byggföretag tar större samhällsansvar vid exploatering
av mark i Malmö. Målet har i denna del uppnåtts.
Varför blev det så?
Anledningarna till att de tillfrågade upplever en ökad hållbarhet är att dessa insatser handlat om trafiksäkerhet i närområdet. Detta är frågor som engagerar och där små förbättringar ger stora resultat. En annan
viktig faktor är tidsaspekten. Ett snabbt genomförande av åtgärder efter att dialogen har genomförts ökar
känslan av delaktighet.
Utvecklingsarbetet för sociala villkor i markavtal har skett i nära samverkan med byggherrar som känner
engagemang i staden och vill leda en hållbar affärsutveckling.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Totalt sett är resultaten goda, vilket innebär att arbetet fortsätter som tidigare. Gällande lokala dialoginsatser är det sannolikt så att snabba åtgärder är en stor framgångsfaktor. I dialogprocesser kring mer övergripande frågor är det fall det viktigt att tydliggöra hur insatsen kommer att användas samt tidsperspektivet
för förväntat resultat.
Arbete pågår med att ta fram en analysmodell för kvalitativt material i dialog- och delaktighetsarbete. Syftet är att ge förvaltningen information baserad på dialog och kundtjänstärenden som ger förutsättningar
för förbättringsarbete. En omvärldsspaning kring hur andra kommuner analyserar kvalitativt material och
hur analyserna kan integreras i befintliga processer är påbörjad. I ett längre perspektiv behöver nämnden
finna vägar för att möta Malmöbons ökande engagemang och önskan att vara delaktig i stadens utveckling.

Hur gick det?
Tekniska nämnden bedömmer att målet uppnåtts under året. Arbetet med att genomföra storstadspaketet
har inletts under året. Uppföljning av antalet färdigställda bostäder inom influensområden visar att drygt
3 700 bostäder byggts att jämfra med målvärdet 1 500 färdigställda bostäder.
Att öka den sociala hållbarheten är en av storstadspaketets stora nyttor. Effekterna på den sociala hållbarheten uppstår i olika tidsperspektiv. Dels i planerings- och genomförandeskede med dialog och involvering av boende och intressenter, dels som resultat av ombyggnader och förbättringar av trafikinfrastruktur,
stadsmiljö och bättre kollektivtrafik och slutligen också som en långsiktig effekt av att stadens olika delar
binds ihop med bra cykelbanor och en bra kollektivtrafik. Den mängd bostäder som ska byggas i infrastrukturobjektens influensområden bidrar till att minska hemlöshet och trångboddhet. Ett arbete för att ta
fram övergripande principer och kvaliteter har påbörjats. Detta ska i sin tur omsättas i utformningsriktlinjer för den fysiska miljön. Att bidra till ökad social hållbarhet är en huvudinriktning för detta arbete.
I mars hölls ett första möte mellan representanter från fastighets- och gatukontoret och stadsbyggnadskontoret om det sociala hållbarhetsarbetet med utgångspunkt från de nämndsuppdrag förvaltningarna fått
för 2018 av sina respektive nämnder. Uppdragen handlar om social hållbarhet i samband med genomförandet av storstadspaketet där arbetet är i en uppstartsfas.
Varför blev det så?
Det långsiktiga arbetet med social hållbarhet i stadsbyggnadsprocessen fortgår. Under 2018 har det konkretiserats ytterligare genom de exempel som beskrivs i stycket ovan.

Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete under 2018 och framåt?
Under genomförandet kommer tekniska nämnden fortsatt följa upp och utvärdera arbetet tillsammans
med berörda samverkansparter. Nya samarbeten mellan tekniska nämnden och andra nämnder som berör
arbetsmarknadsinsatser, dialogverktyg och lärande har inletts.

Hur gick det?
Tekniska nämndens bedömmer att målet endast delvis uppnåtts under året. Informationen på malmo.se
om stadens koloniområden och möjligheter till arrendeupplåtelser för olika ändamål har utvecklats enligt
plan. Malmöbon ska kunna få svar på vanligt förekommande frågor genom att besöka hemsidan och därmed bl.a. kunna förkorta handläggningstider.
Det är vanligt förekommande att personer som äger hus på tomträtt ägd av Malmö stad, kontaktar förvaltningen för att undersöka möjligheterna till att köpa marken, ett s.k. friköp. Avsikten var att införa en etjänst för beräkning av underlag för friköp av småhus, så att Malmöbon skulle kunna göra egna beräkningar av kostnaden. Dock har det visat sig att det i dag saknas teknisk ”uppkopplingsmöjlighet"” mot de datakällor där nödvändiga uppgifter finns. Det är inte möjligt att införa ett sådant verktyg under 2018 och
utvecklingsarbetet fortsätter därför under 2019.
En förvaltningsgemensam webbkarta - mMap -, en plattform för presentation och samutnyttjande av geodata på Internet/intranet, ska implementeras. Syftet är att se till att rätt information kan presenteras vid
rätt tillfälle och på det sättet skapa bättre beslutsförutsättningar för berörda tekniska förvaltningar. Arbetet
tar längre tid än förväntat och den första skarpa versionen av kartan lanserades först november 2018. I
samband med leveransen i november intensifierades arbetet med att flytta över befintliga geodata till
mMap, men implementeringen kommer att behöva fortsätta under 2019.
Varför blev det så?
Arbetet med att utveckla den digitala informationen om koloniområden och arrendeupplåtelser görs i
samverkan mellan verksamhetsansvariga, kommunikatörer och IT/GIS-medarbetare, vilket är en förutsättning för att göra informationen lättillgänglig för Malmöbon.
Vad gäller e-tjänsten för beräkning av friköp har de tekniska svårigheterna och frågans komplexitet initialt
underskattats.
Arbetet med mMap har fördröjts bl.a. för att de inblandade förvaltningarna haft olika förutsättningar att

prioritera och resurssätta projektet. Även systemleverantören har haft problem med den resurssättning
som utlovades i början av arbetet. Arbetet med processer och data har varit en utmaning över förvaltningsgränserna, men samarbetet börjar hitta sin form och synergieffekterna börjar tydliggöras.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Införandet av e-tjänst för beräkning av underlag för friköp måste avvakta stadskontorets arbete med kundanpassningar. Först därefter kan e-tjänsten eventuellt införas som planerat.
Under 2019 ska ett styrdokument tas fram som ska ligga till grund för det fortsatta digitaliseringsarbetet
för tekniska nämnden.

Tekniska nämnden har aktivt deltagit i det kommunövergripande arbete som syftar till att utveckla stadens
arbete med Agenda 2030 och de globala målen. Fastighets- och gatukontoret har deltagit i framtagandet av
en nulägesanalys över hur Malmö förhåller sig till de globala målen. Härutöver pågår en mängd insatser
inom ramen för tekniska nämndens verksamhet, som bidrar till arbetet med att nå de globala målen. Som
exempel kan nämnas arbetet i Sege Park för att främja hållbart byggande, i samarbete med bland annat
miljöförvaltningen och ett antal byggaktörer. Ambitionen är att Sege Park ska bli Malmös nya skyltfönster
för hållbar stadsutveckling med stort fokus på delningsekonomi och samägande.
Ett annat exempel är det sysselsättningsfrämjande arbete som pågår på fastighets- och gatukontoret. Hösten 2018 antog tekniska nämnden en handlingsplan för att skapa sysselsättning för arbetslösa Malmöbor
inom tekniska nämndens verksamhetsområde. Genomförandet av handlingsplanen bygger bland annat på
att förvaltningen har ett nära samarbete med arbetsmarknads- och socialförvaltningen i frågorna.

Tekniska nämnden har behandlat uppdraget oktober 2018 och ärendet är nu avslutat.
Arbetet med uppdraget började i samband med att nämndsbudgeten antogs i januari 2018. Riktlinjerna är
framtagna för internt arbete och syftar till att skapa en enhetlig hantering av sociala villkor i avtal i exploateringsprocessen på kommunal mark. De föreslagna riktlinjerna utgår från samlade erfarenheter av det
utvecklingsarbete med sociala villkor som inleddes under 2015. Under 2016 och 2017 fördjupades arbetet
med sociala villkor i avtal i exploateringsprocessen på kommunal mark. Bland annat kom en ny samverkansform till mellan fastighetskontoret och arbetsmarknad- och social förvaltningen med fokus på att
skapa arbetstillfällen. Den föreslagna inriktningen för det fortsatta arbetet utgår från de samlade erfarenheter som utvecklingsarbetet genererat. I alla exploateringsprojekt ska social hållbarhet uppmärksammas.
Det finns två sätt att ta sig an arbete med sociala villkor i avtal i exploateringsprocessen på kommunal
mark, ett generellt och ett fördjupat. Nämnden antog inriktningen på sitt sammanträde i oktober och beslutade att fastighets- och gatukontoret ska arbeta vidare utifrån föreslagen inriktning.

Arbetet med investeringsstyrning har påbörjats. Det finns en utmaning i att hitta rätt geografiska områden
för att arbeta med geografiska investeringar ska få bäst effekt. Det är också viktigt att koppla arbetet med
geografiska investeringar till pågående arbete inom tekniska nämndens område. I och med Malmö stads
åtagande gentemot staten i arbetet med Storstadspaketet kommer investeringar och geografi att kopplas
ihop samman. Arbetet med att planera och genomföra de olika delarna av storstadspaketets influensområden innebär en investeringar i Malmö på många år sikt.

Tekniska nämnden har behandlat uppdraget oktober 2018 och ärendet är nu avslutat.
Arbetet med uppdraget, att ta fram förslag på hur planprocessen ska bidra till den sociala hållbarheten när
nämnden är beställare, började i samband med att nämndsbudgeten antogs i januari 2018. Förslaget som
tagits fram syftar till att skapa en samsyn över de möjligheter som nämnden har att påverka den sociala
hållbarheten som beställare av detaljplan. Detaljplanen är en del av exploateringsprocessen. Förslaget utgår
från planprocessen på kommunal mark och tar fasta på att tekniska nämndens verksamhet och ansvarsområden som sträcker sig i tid både före och långt efter planprocessen.
Utredningen visar att det förarbete som görs i tidigt skede av exploateringsprocessen utgör en viktig grund
för projektens fortsatta utveckling. Under arbetet identifierades att det är genom förstudier som nämnden
kan påverka den sociala hållbarheten i projekten. Resultaten från en förstudie som har bäring på social
hållbarhet är kunskap som kan användas i planering, genomförande och förvaltningsfas.

Hur har resultatet av nämndens arbete under 2018 bidragit till att uppnå kommunfullmäktigemålet?
Tekniska nämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet genom att planera och anlägga byggklar mark och
tillhörande infrastruktur för att möjliggöra och underlätta för etablering av olika typer av verksamheter
och därmed möjliggöra för nya arbetsplatser.
Resultatet av nämndens arbete är bl.a. att 1 400 nya kontorsarbetsplatser har möjliggjorts, i huvudsak genom försäljning av mark i kvarteret Priorn vid Triangeln, som också tillträtts. En försäljning av en kontorsbyggrätt i Hyllie, som möjliggör cirka 1 000 nya arbetsplatser är beslutad, men hann inte tillträdas under 2018. Intresset för kontorsbyggrätter i Hyllie har varit fortsatt stort. Tjänstesektorn utvecklas starkt
och Hyllie är fortfarande den intressantaste etableringen för många företag. Utvecklingen i Hyllie i övrigt
med bostäder och kommunal service som den nya skolan som togs i bruk under 2017 stärker också kontorsintressenterna.
Försäljning av mark för serviceverksamhet och småindustri har inneburit ca 400 nya arbetsplatser. Tekniska nämnden beslutade i höstas om en markreservation för ICA:s etablering för ca 1000 arbetsplatser på
Toftanäs, som ännu inte har tillträtts.
Mark för kontorsetableringar har tillhandahållits i god omfattning och på så sätt skapat förutsättningar för
tillväxt. Däremot har kommunal mark bara kunnat tillhandahållas i mycket ringa omfattning för andra
typer av arbetsplatser, t.ex. för att möta behovet relaterat till arbetslösa med lägre utbildning.

Vidare har nämnden bidragit med att en ny tågstation har byggts och tagits i bruk på Rosengård. Stationerna på Östervärn och Persborg har funktionsanpassats och bildar tillsammans Malmöpendeln, som nu
tagits i bruk för persontrafik. Förberedelser inför infrastruktursatsningen Storstadspaketet har gjorts i
samverkan med övriga aktörer.
Nämnden har även tillskapat arbetstillfällen inom den egna verksamheten och sysselsätter nu genom
trygghetspatrullerna, kolonipatrullen och Beijers parks café sammanlagt ca 70 personer. Utvecklingsarbetet
med att i entreprenader införa sociala villkor i denna riktning har fortsatt.
Har arbetet med nämndsmålen bidragit till kommunfullmäktigemålet på det sätt som var planerat i nämndsbudgeten för 2018? Om det finns fler nämndsmål - vad blir deras sammanvägda påverkan på kommunfullmäktigemålet?
Arbetet med nämndsmålet har bidragit till kommunfullmäktigemålet i huvudsak på det sätt som var planerat i nämndsbudgeten 2018. Dock är framdriften av detaljplaner för småindustri och service samt mark för
ytkrävande verksamheter (exkl. Norra Hamnen) fortfarande kritisk. Kommunens lager av planlagd mark är
nästan slut.
Vilka lärdomar tar nämnden med sig från mandatperioden när det gäller nämndens bidrag till
kommunfullmäktigemålet? Skulle nämnden kunnat göra något annorlunda för att öka måluppfyllelsen?
Lärdomen från mandatperioden är att det är avgörande att tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden
har en gemensam målbild och ett synkroniserat arbete för att få fram planlagd mark som möjliggör ett
varierat utbud av nya arbetsplatser. Under 2017 - 2018 intensifierades arbetet med en gemensam prioriteringsordning om framtagande av planer för nya verksamhetsområden för yteffektiva och personalintensiva
arbetsplatser för såväl hög- och lågkvalificerade jobb i enlighet med utbyggnadsstrategin och översiktsplanen. Arbetet har bedrivits under året och förväntas ge inspel i kommande översiktsplane- och detaljplanearbete.

Hur gick det?
Tekniska nämnden fortsätter genom sin förvaltning att arbeta aktivt med att planera och anlägga byggklar
mark och tillhörande infrastruktur för att möjliggöra och underlätta för etablering av olika typer av verksamheter. Tekniska nämnden bedömmer att målet uppnåtts under året.
Nämnden hade som mål 2018 att möjliggöra minst 2 000 nya arbetsplatser genom försäljning eller upplåtelse av mark. Under året har av kommunen såld mark tillträtts som möjliggör cirka 1400 nya arbetsplatser
(avser i huvudsak kontorsarbetsplatser i kvarteret Priorn vid Triangeln). En försäljning av en kontorsbyggrätt i Hyllie, som möjliggör cirka 1 000 nya arbetsplatser är beslutad men den har inte tillträtts. Försäljning
av mark för övriga verksamheter har pågått under året och inneburit ca 400 nya arbetsplatser. Den markreservation som beslutats av tekniska nämnden i september avseende ICAs etablering för cirka 1 000 arbetsplatser på Toftanäs är inte inräknade. Anledningen är att målindikatorn mäts vid tillträdet 2018.
För att fortsätta kunna möjliggöra nya kontorsarbetsplatser har fastighets- och gatukontoret och stadsbyggnadskontoret ett gemensamt åtagande som innebär att färdiga eller pågående detaljplaner ska finnas
med kontorsbyggrätt om minst 100 000 kvm BTA (motsvarande ca 5 000 nya arbetsplatser). Vid slutet av
2018 finns kontorsbyggrätter om ca 170 000 kvm BTA (motsvarande ca 8 500 nya arbetsplatser), vilket
innebär att det gemensamma åtagandet är uppfyllt.
Vidare ska minst 35 hektar tomtmark med färdiga eller pågående detaljplaner finnas i särskilda verksamhetsområden (exklusive Norra hamnen). Detaljplanearbete har pågått för Lockarp, Ollebo, Fortuna Hemgården (etapp 1) och Elisedal, omfattande totalt ca 39 hektar tomtmark. Lockarp har vunnig laga kraft och

Elisedal är antagen men överklagad. Övriga pågår och är i samrådsskedet, arbetet fortsätter under 2019.
Mark för kontorsetableringar har tillhandahållits i god omfattning och på så sätt skapat förutsättningar för
tillväxt och fler kontorsarbetsplatser. Däremot har kommunal mark bara kunnat tillhandahållas i mycket
ringa omfattning för andra typer av arbetsplatser, t.ex. för att möta behovet relaterat till arbetslösa med
lägre utbildning.
Arbetet med att styra och planera för transporterna i staden fortlöper enligt plan. Nu planeras samordning
med projekt Storstadspaketet för att optimera åtgärderna.
Vad gäller arbetstillfällen med förankring i utanförskapsområden som tillskapats inom tekniska nämndens
verksamhet sysselsätter nu trygghetspatrullerna, kolonipatrullen och i Beijers parks café sammanlagt ca 70
personer. Arbetet med att i entreprenader införa sociala villkor i denna riktning fortsätter.
Varför blev det så?
Intresset för kontorsbyggrätter i Hyllie har varit fortsatt stort. Tjänstesektorn utvecklas starkt och Hyllie är
fortfarande den intressantaste etableringen för många företag. Utvecklingen i Hyllie i övrigt med bostäder
och kommunal service som den nya skolan som togs i bruk under 2017 stärker också kontorsintressenterna. Utfallet vad gäller tillträdda kontorsbyggrätter under 2018 ska ses i perspektiv av att 2017 var ett mycket starkt år, då kontorsbyggrätter för ca 3 000 nya arbetsplatser tillträddes, varav ca 1 700 i Hyllie.
Framdriften av detaljplaner för småindustri och service samt mark för ytkrävande verksamheter (exkl.
Norra Hamnen) är fortfarande kritisk. Kommunens lager av planlagd mark är nästan slut. Planprocessen
för Ollebo och Fortuna Hemgården har dragit ut på tiden. Fastighets- och gatukontoret och stadsbyggnadskontoret har en gemensam prioriteringsordning om framtagande av planer för nya områden och det
är viktigt att detaljplaner kan antas i den takt som förutsatts.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Samarbetet mellan tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden och deras förvaltningar måste utvecklas
i syfte att få fram planlagd mark som möjliggör ett varierat utbud av nya arbetsplatser. Ett viktigt exempel
är att fastighets- och gatukontoret, stadsbyggnadskontoret och stadskontorets näringslivskontor under
2018 ska ta fram tydliga målsättningar och prioriteringar för planering av verksamhetsområden för yteffektiva och personalintensiva arbetsplatser för såväl hög- och lågkvalificerade jobb i enlighet med utbyggnadsstrategin och översiktsplanen. Arbetet har bedrivits under året och förväntas ge inspel i kommande
översiktsplane- och detaljplanearbete.
Det är vidare av stor betydelse att planläggningen för nya kontorslägen pågår kontinuerligt för att kunna
upprätthålla volymen planlagd mark och korta ledtiderna inför hyresgästernas inflyttning.

Hur har resultatet av nämndens arbete under 2018 bidragit till att uppnå kommunfullmäktigemålet?
Tekniska nämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet genom att verka för en tryggare trafikmiljö vid
förskolor och skolor och för att öka barns möjligheter att röra sig säkert i den offentliga miljön. Nämnden
bidrar även till kommunfullmäktigemålet genom anskaffning av lokaler för förskolor och skolor.
Resultatet av nämndens arbete under 2018 med trafiksäkerhet vid förskolor och skolor är att andelen föräldrar med hemmavarande barn som upplever att vägen till skolan är trafiksäker har ökat i förhållande till
2017. Detsamma gäller för närmiljön utanför skolan. Samtidigt upplever många skolor ett ökat problem
med en otrygg trafikmiljö vid skolorna och stressade föräldrars beteende vid hämtning och lämning med
bil har lyfts som en av orsakerna bakom problematiken.
Sannolikt har införandet av 30 km/tim utanför alla grundskolor i Malmö bidragit till den ökade upplevelsen av trygghet. En uppföljning av hastighetsefterlevnaden visar på att hastigheterna utanför skolorna
också har sjunkit och forskning visar att låga hastigheter är den viktigaste faktorn för att uppnå en säker
trafikkmiljö. Detta behöver dock inte betyda att den upplevda tryggheten hos föräldrar och barn är tillräcklig för att barnen ska kunna röra sig fritt i sitt närområde.
Vad gäller utbyggnaden av förskolor och skolor, har flera av stadens nämnder har under ett par år arbetat
intensivt med att få fram förskole- och skoltomter. Denna gemensamma satsning har gett resultat. Tekniska nämnden handlägger nu flera ärenden om nyetablering av förskolor och grundskolor. De lokalförsörjningsplaner som inkommit från förskole- och grundskolenämnderna visar dock att det finns merkapacitet inom nuvarande lokalbestånd. Resultatet av lokalanskaffningsarbetet 2018 är att behovet av förskoleoch grundskoleplatser har mötts.
Har arbetet med nämndsmålen bidragit till kommunfullmäktigemålet på det sätt som var planerat i nämndsbudgeten för 2018? Om det finns fler nämndsmål - vad blir deras sammanvägda påverkan på kommunfullmäktigemålet?
Arbetet med nämndsmålen har i huvudsak bidragit till kommunfullmäktigemålet på det sätt som var planerat i nämndsbudgeten för 2018.
Nämndsmålens sammanvägda påverkan på kommunfullmäktigemålet är att behovet av förskole- och
skolplatser har mötts och att trafikmiljön runt förskolor och skolor upplevs som tryggare.
Vilka lärdomar tar nämnden med sig från mandatperioden när det gäller nämndens bidrag till
kommunfullmäktigemålet? Skulle nämnden kunnat göra något annorlunda för att öka måluppfyllelsen?

De lärdomar som nämnden tar med sig är att den behöver arbeta mer proaktivt och systematiskt med att
säkra skolvägar och miljön runt skolorna. Under 2019 och framöver kommer arbetet med både skolvägar
och skolors närmiljö att fortlöpa i samarbete med grundskolenämnden. Eftersom fysiska åtgärder inte är
tillräckliga behövs nya former för samverkan för att arbeta med både skola och föräldrar.
Skillnaderna i barn och ungas möjligheter att röra sig på egen hand i Malmö behöver undersökas och analyseras, och analysen användas som underlag för planering av åtgärder.
Från att ha varit nästan helt inriktad på att finna nya tomter för skolbebyggelse kommer arbetet framöver
att tillsammans med facknämnderna få fram kostnadseffektivitet i nuvarande tomter i första hand. Det
finns ett behov av tydligare beställningar från fackförvaltningarna vilket hade underlättat processen för
tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden och servicenämnden.

Hur gick det?
Bedömningen är att målet har uppfyllts under året. Tekniska nämnden har valt att fokusera på barns rörlighet i arbetet med att bidra till den övergripande måluppfyllnaden. En uppföljning utifrån målindikatorerna visar att andelen föräldrar med hemmavarande barn som upplever att vägen till skolan är trafiksäker
har ökat. Detsamma gäller för närmiljön utanför skolan. Samtidigt upplever många skolor ett ökat problem med en otrygg trafikmiljö vid skolorna och stressade föräldrars beteende vid hämtning och lämning
med bil har lyfts som en av orsakerna bakom problematiken.
Varför blev det så?
Sannolikt har införandet av 30 km/tim utanför alla grundskolor i Malmö bidragit till måluppfyllnaden. En
uppföljning av hastighetsefterlevnaden visar på att hastigheterna utanför skolorna också har sjunkit och
forskning visar att låga hastigheter är den viktigaste faktorn för att uppnå en säker trafikkmiljö. Detta behöver dock inte betyda att den upplevda tryggheten hos föräldrar och barn är tillräcklig för att barnen ska
kunna röra sig fritt i sitt närområde.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbetet?
Nämnden behöver arbeta mer proaktivt och systematiskt med att säkra skolvägar och miljön runt skolorna. Under 2019 och framöver kommer arbetet med både skolvägar och skolors närmiljö att fortlöpa i
samarbete med grundskoleförvaltningen. Eftersom fysiska åtgärder inte är tillräckliga behövs nya former
för samverkan för att arbeta med både skola och föräldrar. Diskussion med relevanta förvaltningar är
inledd.
En del av detta arbete kommer att öka den faktiska säkerheten, vilket dock inte behöver påverka den upplevda tryggheten. Med anledning av detta är det osäkert hur tekniska nämndens åtgärder påverkar målgruppens upplevelse av trygghet.
Skillnaderna i barn och ungas möjligheter att röra sig på egen hand i Malmö behöver undersökas och analyseras, och analysen användas som underlag för planering av åtgärder.

Hur gick det?
Tekniska nämnden handlägger genom förvaltningen ett flertal ärenden om nyetablering av grundskolor
och förskoleplatser. Enligt de lokalförsörjningsplaner som inkommit från förskole- och grundskolenämnderna finns det merkapacitet inom nuvarande fastighetsbestånd. Förslag på lösning för gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden behov av nya gymnasieskolor är framtagen och behandlas delvis hos ansvarig
nämnd under december. Helårsmålet bedöms därmed uppnått.
Varför blev det så?
Flera av stadens förvaltningar har under ett par år arbetat intensivt med att få fram förskole- och skoltomter. Denna gemensamma satsning och fokus på ett visst behov har gett resultat.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Från att ha varit nästan helt inriktad på att finna nya tomter för bebyggelse kommer arbetet framöver att
tillsammans med fackförvaltningarna få fram kostnadseffektivitet i nuvarande tomter i första hand. Det
finns ett behov av tydligare beställningar från fackförvaltningarna där slutprodukten är så klar att det ger
en gemensam målbild som hade underlättat processen genom fastighets- och gatukontoret, stadsbyggnadskontoret och seviceförvaltningen/stadsfastigheter.

Hur har resultatet av nämndens arbete under 2018 bidragit till att uppnå kommunfullmäktigemålet?
Tekniska nämnden bidrar till komunfullmäktigemålet genom att bygga upp en grund för ett systematiskt
arbete med jämställdhetsanalyser inom Storstadspaketet. Vidare bidrar nämnden genom att tillgängliggöra
det offentliga rummet.
Resultatet av nämndens arbete under 2018 är att jämställdhetsanalyser har genomförts i de två förstudierna i Storstadspaketet som har löpt under året, Lindängen C och Davidshallsgatan. Inom ramen för Storstadspaketet har en grund för ett systematiskt arbete med jämställdhetsanalyser börjat byggas upp. Det
påbörjade arbetet kan bidra till att en betydande andel av de infrastruktursatsningar som färdigställs inom
ramen för Storstadspaketet de närmaste 15 åren kan bli genomlysta ur ett jämställdhetsperspektiv.
Arbetet med att utveckla en metod för att ta fram dataunderlag för att kunna utvärdera vilka målgrupper
som använder olika aktivitetsytor och andra mötesplatser (Rapport från Nydalaparken) har fortlöpt under
2018.
Nämnden har byggt bort enkelt avhjälpta hinder på allmän plats, tillgänglighetsanpassat övergångsställen
och busshållplatser samt delar av besöksanläggningarna Torup och Katrinetorp.
Har arbetet med nämndsmålen bidragit till kommunfullmäktigemålet på det sätt som var planerat i nämndsbudgeten för 2018? Om det finns fler nämndsmål - vad blir deras sammanvägda påverkan på kommunfullmäktigemålet?
Arbetet med tillgänglighetsanpassning på framförallt busshållplatser och övergångsställen samt på besöksanläggningarna Torup och Katrinetorp har inte fullt ut bidragit till kommunfullmäktigemålet på det sätt
som var planerat i nämndsbudgeten. Arbetet fortsätter in under 2019.
Nämndsmålens sammanvägda påverkan på kommunfullmäktigemålet är tillgängliggörande av det offentliga rummet, antingen ur ett jämställdhetsperspektiv eller funktionshindersperspektiv.

Vilka lärdomar tar nämnden med sig från mandatperioden när det gäller nämndens bidrag till
kommunfullmäktigemålet? Skulle nämnden kunnat göra något annorlunda för att öka måluppfyllelsen?
De lärdomar nämnden tar med sig från mandatperioden är bl.a. att det är svårt att utvärdera platsers användning utifrån kön och andra parametrar. Det finns inga etablerade metoder på marknaden.
Frågan är dock viktig att försöka få svar på och det har avsatts tid för en person med jämställdhetskompetens att arbeta med jämställdhetsanalyser i Storstadspaketet. Lärdomarna från arbetet i de båda förstudierna kommer att integreras i det fortsatta arbetet med jämställdhetsanalyser. En projektplan håller på att tas
fram för arbetet med att vidareutveckla arbetet med jämställdhetsanalyser i Storstadspaketet under 2019.
En del av vidareutvecklingen innefattar att bredda kunskapsunderlaget ytterligare vilket kommer möjliggöra att fler aspekter än kön kan analyseras.
Ett systematiskt arbete med att åtgärda brister i den offentlig miljön pågår och ger positiva utfall, men den
planerade versamheten så som den är beskriven i nämndsbudgeten har inte utförts fullt ut. Nämnden
kommer att ha ett ökat fokus på att den operativa verksamheten och den planerade synkroniseras i högre
grad framöver.

Vidare behöver de olika nämndsmålen som kopplas till kommunfullmäktigemålet vara mer genomtänkta
ur ett helhetssperspektiv.

Hur gick det?
Jämställdhetsanalyser har genomförts i de två förstudierna i Storstadspaketet som har löpt under året,
Lindängen C och Davidshallsgatan. Inom ramen för Storstadspaketet har en grund för ett systematiskt
arbete med jämställdhetsanalyser börjat byggas upp. Storstadspaketet innebär investeringar som kommer
att påverka Malmö under lång tid framöver. Investeringarna sträcker sig geografiskt över stora delar av
Malmö och kommer att beröra många Malmöbor i deras vardag. Det påbörjade arbetet kan bidra till att en
betydande andel av de infrastruktursatsningar som färdigställs inom ramen för Storstadspaketet de närmaste 15 åren kan bli genomlysta ur ett jämställdhetsperspektiv.
Arbetet med att utveckla en metod för att ta fram dataunderlag för att kunna utvärdera vilka målgrupper
som använder olika aktivitetsytor och andra mötesplatser (Rapport från Nydalaparken) har fortlöpt under
2018.
Åtagandet att genomföra jämställdhetsanalyser i förstudier (inom ramen för Storstadpaketet) är uppnått.
Nämndsmålet är dock omfattande och kan inte uppnås enbart med hjälp av det åtagande och de aktiviteter som är listade under målet. Därför har åtagandet och målindikatorn markerats som uppnådda medan
nämndsmålet är markerat som delvis uppnått.
En del aktiviteter och åtaganden som är listade under andra nämndsmål är även centrala för att att uppnå
detta nämndsmål. Se arbetet med platser för fysisk aktivitet (aktivitetsytor) och arbetet med Malmöfestivalen och andra arrangemang (aktiviteter) under nämndsmålet: Tekniska nämnden ska erbjuda Malmöborna
ett varierat utbud av mötesplatser för fritid, rekreation och evenemang. Detta komplicerar redovisningen.
Varför blev det så?
Det har avsatts tid för en person med jämställdhetskompetens att arbete med jämställdhetsanalyser i Storstadspaketet. Utvärdering av platsers användning utifrån kön och andra parametrar har visat sig vara
mycket svårt och kostnadsineffektivt och det finns inga etablerade metoder på marknaden, vilket försvårat
framdriften för arbetet.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Lärdomarna från arbetet med jämställdhetsanalyser i de båda förstudierna kommer att integreras i det
fortsatta arbetet med jämställdhetsanalyser. Ett antal utmaningar har identifierats under arbetet med jämställdhetsanalyser i Storstadspaketet och en rad aktiviteter planeras för 2019 med syfte att möta dessa utmaningar. En projektplan håller på att tas fram för arbetet med att vidareutveckla arbetet med jämställdhetsanalyser i Storstadspaketet under 2019. En del av vidareutvecklingen innefattar att bredda kunskapsunderlaget ytterligare vilket kommer möjliggöra att fler aspekter än kön kan analyseras.

Hur gick det?
Att tillgängliggöra den offentliga miljön för alla på likvärdiga villkor är ett kontinuerligt pågående arbete
som egentligen inte har någon slutpunkt. Bedömningen är därför att målet endast delvis uppnåtts under
året. Målindikatorn att andelen kvinnor/män som har besökt mötesplatser har uppnåtts.Målindikatorn att
åtgärda övergångsställen och busshållplatser med avseende på tillgänglighet har inte uppnåtts. Inventering
och dokumentring av eventuellt kvarvarande enkelt avhjälpta hinder på Torup och Katrinetorp pågår där
en delar har åtgärdats och andra delar planerats till 2019. Åtagandena att bygga bort enkelt avhjälpta hinder på allmän plats samt att tillgänglighetsanpassa arrangemang liksom att främja alla malmöbors tillgänglighet till aktiva mötesplatser har fortsatt under 2018 och kommer fortsätta 2019. Vad gäller tillgänglighetsanpassningar av busshållplatser och övergångsställen nåddes inte målet. Inte heller åtagandet att andelen kvinnor/män 65 år och äldre som reser kollektivt har uppnåtts fullt ut.
Varför blev det så?
Systematiskt och strategiskt arbetet har gett positiva utfall. Men tillgänglighetsanpassningar av busshållplatser och övergångsställen kunde inte utföras som beräknat på grund av bristfällig framförhållning.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Att göra allmän plats tillgänglig för alla på likvärdiga villkor är ett pågående arbete som kommer att fortsätta. Brister i befintlig miljö ska systematiskt fortsätta att åtgärdas enligt åtgärdsplaner, analyser, inventeringar med mera.

Jämställdhetsintegrering är en strategi för att införliva ett jämställdhetsperspektiv i alla beslut och i planering, genomförande, uppföljning och utveckling av verksamheten. Det är därför av stor vikt att berörda
förvaltningar samarbetar med frågan för att undvika dubbelarbete. Jämställdhetsintegrering är en fråga
som är aktuell i flera olika planeringsprocesser. Det kan vara i samband med exploatering men även vid till
exempel planering av skötsel och omvandling av allmän platsmark.

Hur har resultatet av nämndens arbete under 2018 bidragit till att uppnå kommunfullmäktigemålet?
Nämnden bidrar till kommunfullmäktigemålet genom att verka för minskad hemlöshet. Under 2018 har
357 avtal anskaffats därmed har lika många hushåll getts möjlighet att komma ur hemlöshet. Genom att
anskaffa och förvalta sociala boenden bidrar tekniska nämnden till att minska problematiken eftersom de
personer som får boende genom andrahandshyreskontrakt inte längre är hemlösa. En av tre andrahandshyresgäster har sedan fått möjlighet att ta över förstahandskontraktet.
Ett jämställt transportsystem gynnar dem som reser hållbart. Utveckling av infrastruktur för gång, cykel
och kollektivtrafik inom ramen för investeringsprojekten och med hjälp av driftsmedel pågår kontinuerligt.
Parallellt drivs arbete med att uppmuntra och påverka färdmedelsval så att fler Malmöbor och besökare
väljer att resa med kollektivtrafik, cykel och till fots.
Från den 1 december 2018 erbjuder Malmö stad gratis kollektivtrafik till alla medborgare som fyllt 70 år
via Seniorkortet. Huvudsyftet är att motverka isolering och möjliggöra ökat socialt välbefinnande.
Har arbetet med nämndsmålen bidragit till kommunfullmäktigemålet på det sätt som var planerat i nämndsbudgeten för 2018? Om det finns fler nämndsmål - vad blir deras sammanvägda påverkan på kommunfullmäktigemålet?
Tekniska nämnden har en bred samverkan med både allmännyttan, privata fastighetsägare och byggherrar.

Nämnden har arbetat fokuserat med att öka antalet övertag av lägenheter och minska hyresgästernas boendetider. Genom ett nära samarbete med fastighetsägare ges andrahandshyresgästerna möjlighet att ta
över hyresavtalet vilket minskar hemlösheten. Det finns också ett samarbete med övriga tekniska förvaltningar, främst för att öka bostadsproduktionen.
En omfattande resvaneundersökning genomförs vart femte år och resultatet för 2018 presenteras i mars
2019. Detta görs för att få en bild över hur satsningar på kollektivtrafik, cykel och gång fallit ut. Det är
därför svårt att göra en komplett bedömning av måluppfyllelsen. Om färdmedelsfördelningen är mer eller
mindre oförändrad behöver nämnden mer kraftfulla åtgärder för att nå uppsatta mål.
Seniorkortet är ett sätt att öka livskvalitén för äldre människor genom att gratis kunna förflytta sig inom
staden med kollektivtrafik.
Vilka lärdomar tar nämnden med sig från mandatperioden när det gäller nämndens bidrag till
kommunfullmäktigemålet? Skulle nämnden kunnat göra något annorlunda för att öka måluppfyllelsen?
En utmaning nämden står inför är att förtydliga ansvarsfördelningen gällande hemlöshetsfrågan. Det sker
ett nära samarbete med arbetsmarknads- och socialförvaltningen för att öka förståelsen för varandras
uppdrag, men också för att öka kunskapen och ta fram planer för hur hyresgästerna ska få tillträde till den
ordinarie bostadsmarknaden. Tekniska nämnden kommer att ta fram gemensamma mål och indikatorer
med arbetsmarknads- och socialnämnden 2019.
Genom Storstadspaketet tillskjuts nationella medel utöver de som redan budgeterats av staden. Detta
medför att Malmö från nu och under flera år framöver kommer genomföra stora investeringar i framförallt kollektivtrafik och anslutande infrastruktur. Det är en utmaning för nämnden att kunna dra nytta av
dessa medel på bästa sätt.

Hur gick det?
Under år 2018 har målet att anskaffa 350 nya avtal avseende övergångslägenheter (lägenheter där andrahandshyresgästen kan överta avtalet om denna uppfyller i förväg fastställda grundläggande krav från fastighetsägaren) uppfyllts.
357 avtal har anskaffats och därmed har lika många hushåll getts möjlighet att komma ur hemlösheten.
Genom att arbeta mer strategiskt och uppmuntra att andrahandshyresgäster som är hemlösa av en struktuell orsak söker eget boende har det befintliga beståndet kunnat återanvändas på ett resursbesparande
sätt. Detta medför att ytterligare ett antal hushåll lämnar hemlösheten. Bedömningen är att målet uppnåtts
under 2018.
Varför blev det så?
Tekniska nämnden har genom fastighets- och gatukontoret kontinuerliga samverkansmöten med fastighetsägarna för att stämma av antalet anskaffade lägenheter, övertag (hyresgäster tar över till förstahandskontrakt) och hur samverkan fungerar generellt. Detta är en viktig del att bygga en ömsesidigt förtroendefull samverkan. En rapport har tagits fram för att visa hur tidigare hyresgäster klarar av sitt boende efter
övertag till eget kontrakt hos MKB. Ansvaret för att personer som står långt från bostadsmarknaden, ska
ha möjlighet till bostad, delas av flera inom Malmö stad.
För att stärka fastighetsägarnas tillit till Malmö stads förvaltning av lägenheterna, har fastighets- och gatukontoret fortsatt att utveckla tillsynen av lägenheterna. Processer inom enheten och gentemot samverkanspartners har kvalitetssäkrats. Genom att utveckla arbetet utförs nu tillsyn i 97-98 % av samtliga övergångslägenheter.

Målet att 30 % av andrahandshyresgäster skulle ta över till förstahandskontrakt under året har nästan uppfyllts, 28 % har övertagit avtalet. Arbetsmarknads- och socialnämnden efter omorganisationen inte haft
möjlighet att prioritera detta. Tekniska nämnden kommer tillsammans med arbetsmarknads- och socialnämnden att prioritera detta arbete under 2019
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Arbetet har inletts med att göra en liknande rapport med de privata fastighetsägarna. En projektidé har
tagits fram där ansvaret för anskaffning av hyreskontrakt ska tydliggöras och utvecklas.
Tekniska nämnden kommer att ta fram gemensamma mål och indikatorer med arbetsmarknads- och socialnämnden 2019.

Hur gick det?
Bedömningen är att målet endast delvis uppnåtts. Utveckling av infrastruktur för gång, cykel och kollektivtrafik inom ramen för investeringsprojekten och med hjälp av driftsmedel pågår kontinuerligt. Parallellt
drivs arbete med att uppmuntra och påverka färdmedelsval så att fler Malmöbor och besökare väljer att
resa med kollektivtrafik, cykel och till fots. Andelen kvinnor som går, cyklar och använder kollektivtrafiken är större än bland männen och målet är att fler män ska välja dessa färdsätt.
Genom Storstadspaketet till skjuts nationella medel utöver de som redan budgeterats av staden. Detta
medför att Malmö från nu och under flera år framöver kommer genomföra stora investeringar i framförallt kollektivtrafik och anslutande infrastruktur. Malmöexpressbussar byggs ut i fem stråk och förvänts
bidra till attraktiv kollektivtrafik med ökad kapacitet, ökad framkomlighet för cyklister och en mer attraktiv
och integrerad stad.
En omfattande resvaneundersökning genomförs vart femte år. Andelen gång-, cykel- och kollektivtrafikresor var 58 % enligt Resvaneundersökningen 2013. Resvaneundersökning 2018 genomfördes under hösten
2018 parallellt med en app-baserad resvaneundersökning. Detta görs för att få en bild över hur satsningar
på kollektivtrafik, cykel och gång fallit ut. Målvärdet för 2018 – 64 % - är satt utifrån Trafik- och mobilitetsplanens målsättning att senast 2030 ska andelen gång-, cykel- och kollektivtrafikresor uppgå till 70%.
Resultaten och analysen av resultaten av undersökningen är klara i mars 2019. Inga nya resultat finns att
rapportera vilket gör att vi inte kan säga något om måluppfyllelse än. Det är därför svårt att göra en komplett bedömning av måluppfyllelsen.
Varför blev det så?

Då det inte finns ett resultat av resvaneundersökningen förrän i mars 2019 är det svårt att säga något om
varför resultatet blev som det blev. Om det inte skett någon markant förändring av färdmedelsandelarna
kan man konstatera att vi behöver göra mer kraftfulla satsningar för att nå uppsatta mål. Tekniska nämnden ska se över målindikatorn inför 2019.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Tekniska nämnden avvaktar resultatet av resvaneundersökningen. Om färdmedelsfördelningen är mer
eller mindre oförändrad behöver vi mer kraftfulla åtgärder för att nå uppsatta mål.

Hur har resultatet av nämndens arbete under 2018 bidragit till att uppnå kommunfullmäktigemålet?
Nämndsmålet bidrar direkt till kommunfullmäktiges ambition om trygghet och säkerhet för Malmöbor i
stadens offentliga rum och i trafiken. En samlad bedömning av målet om en trygg stad har uppnåtts. Arbete med att uppdatera trygghetsprogrammet pågår för att åtgärder inom programmet på sikt ska kunna
leda till att målet om trygg stad uppnås. Ett ständigt samarbete pågår med polisen, fastighetsägare i olika
områden i staden, allaktivitetshusen Lindängen och Hermodsdal och odlingsnätverket Beijers park. Inom
BID-processen (Business improvement districts) finns det samarbete med näringsliv och fastighetsägare i
Sofielund bland annat genom gemensamma städpatruller. Städpatrullerna kommer också att implementeras i andra områden i staden.
Målvärdet 2018 vad gäller upplevd otrygghet i stadsmiljön har uppnåtts, dock bör uppmärksammas att
andelen kvinnor som upplever otrygghet är högre än målvärdet.
Ett systematiskt arbete med åtgärdsplanen för enkelt avhjälpta hinder och trafiksäkerhetsstrategin har
bidragit till nämndsmålets uppfyllnad. Den långsiktiga trenden vad gäller svårt skadade i trafiken utvecklas
i positiv riktning med ett minskat antal skadade men utfallet är dessvärre högre än förväntat.
Har arbetet med nämndsmålen bidragit till kommunfullmäktigemålet på det sätt som var planerat i nämndsbudgeten för 2018? Om det finns fler nämndsmål - vad blir deras sammanvägda påverkan på kommunfullmäktigemålet?
Arbetsgruppen för trafikstrategin har förstärkts, roller och uppdrag har förtydligats. Samarbetet med polisen kring trygghetsfrågor har utvecklats och samverkan med fastighetsägare, näringsliv och civilsamhället
utökats. För att öka tryggheten i trafiken har bland annat har 40 km/h införts under våren 2018 utanför
Inre Ringvägen och 30 km/h vid samtliga grundskolor. En rad hastighetsdämpande åtgärder har genomförts på olycksdrabbade platser under året. Vad gäller målvaktsbilar har beredskap för myndighetsbeslut
om fordonsflytt kvällar och helger införts enligt plan. Samtliga parkeringsövervakare har nu möjlighet att i
sin handterminal konstatera ifall ett fordon har skulder eller ej.
Säkerhetsarbetet vid årets evenemang har i allmänhet ökat vilket har bidragit till ökad måluppfyllnad.
Detta innebär inte bara att en större budget har använts, utan även att arbetssätt har förbättrats och att fler
evenemang arbetat med frågan. Säkerhetsansvariga för arrangemang arbetar kontinuerligt med förbättrad

dialog med polis och säkerhetsbolag, med särskilt fokus på sexuella ofredanden. Löpande diskussioner om
övervakning har också förts med polismyndigheten.
Det pågår arbete för att kartlägga och minska skadegörelse samt andra störningar på stadens odlingslottsområden och tekniska nämndens besöksanläggningar. Arbetet med kartläggningen kommer att fortsätta
under 2019.
Vilka lärdomar tar nämnden med sig från mandatperioden när det gäller nämndens bidrag till
kommunfullmäktigemålet? Skulle nämnden kunnat göra något annorlunda för att öka måluppfyllelsen?
Ett antal samverkansområden har utvecklats under året gällande bland annat trygghetsskapande åtgärder
och ökat säkerhetsarbete vid arrangemang. För att nå fortsatt framgång i dessa så behöver arbetet formaliseras och förankras ordentligt i organisationen.

Hur går det?
En samlad bedömning av målet om en trygg stad är att målet uppnåtts. För att öka tryggheten i trafiken
har insatser i enlighet med Trafiksäkerhetsstrategin fortsatt. Bland annat har 40 km/h införts under våren
2018 utanför Inre Ringvägen och 30 km/h vid samtliga grundskolor. En rad hastighetsdämpande åtgärder
har genomförts på olycksdrabbade platser under året. Ett arbete med att få ner hastigheterna i lokalgator
har testats i Västra hamnen och på Möllevången. Dessa tester kommer att permanentas under 2019.
När det gäller singelolyckorna bland oskyddade trafikanter görs insatser för att minska dessa. Sedan år
2014 har singelolyckorna bland oskyddade haft en positiv nedåtgående trend. För att minska olyckorna
emellan oskyddade trafikanter har ett antal cykelsymboler målats på olycksdrabbade platser eller cykelbanor med stora flöden. Detta för att tydliggöra gående repektive cyklandes olika ytor.
Den långsiktiga trenden vad gäller svårt skadade i trafiken utvecklas i positiv riktning, dvs medelvärdet
över fem år av antalet svårt skadade i trafiken sjunker stadigt. Målvärdet för tekniska nämndens mål 2018
är emellertid högst 68 skadade, utfallet är 72.
Vad gäller målvaktsbilar har beredskap för myndighetsbeslut om fordonsflytt kvällar och helger införts.Tekniska nämnden arbetar tillsammans med Stockholm, Göteborg, Sigtuna kommun SKL, Transportstyrelsen och Näringsdepartementet fortsätter för att utreda ett nytt lagförslag som syftar till att
komma tillrätta med problematiken.
Samltiga parkeringsövervakare har nu möjlighet att i sin handterminal konstatera ifall ett fordon har skulder eller ej.Säkerhetsarbetet vid årets evenemang har i allmänhet ökat. Detta innebär inte bara att en större
budget har använts, utan även att arbetssätt har förbättrats och att fler evenemang arbetat med frågan.
Säkerhetsarbetet har haft hög prioritet på årets Malmöfestival, så även i Folkets Park kring VM i fotboll.
Ett ständigt samarbete pågår med polisen, fastighetsägare i olika områden i staden, allaktivitetshusen Lindängen och Hermodsdal och odlingsnätverket Beijers park. Inom BID-processen finns samarbete med
näringsliv och fastighetsägare i Sofielund bland annat genom gemensamma städpatruller. Städpatrullerna
kommer också att implementeras i andra områden i staden.
Målvärdet 2018 vad gäller upplevd otrygghet i stadsmiljön har uppnåtts, dock bör uppmärksammas att
andelen kvinnor som upplever otrygghet är högre än målvärdet.
Arbetet med tillgänglighetsanpassning sker efter framtagen handlingsplan med åtgärder inför 2018. Arbetet med enkelt avhjälpta hinder har inneburit att andelen Malmöbor med acceptabel tillgänglighet har ökat
och helårsmålet i denna del bedöms kunna uppnås. Uppföljning av enkelt avhjälpta hinder, med särskilt
fokus på åtgärdande av busshållplatser och övergångsställen, finns även under målområde 4.

Arbete pågår för att kartlägga och minska skadegörelse samt andra störningar m m på stadens odlingslottsområden och tekniska nämndens besöksanläggningar. Arbetet med kartläggningen kommer dock
behöva fortsätta in under 2019.
Varför blev det så?
Ett systematiskt arbete med åtgärdsplanen för enkelt avhjälpta hinder och trafiksäkerhetsstrategin bidrar
till nämndsmålets uppfyllnad.
Den långsiktiga trenden vad gäller svårt skadade i trafiken utvecklas i positiv riktning, d.v.s. ett minskat
antal skadade, men utfallet är dessvärre högre än förväntat.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Arbete med att uppdatera trygghetsprogrammet pågår för att åtgärder inom programmet på sikt ska kunna
leda till att målet om trygg stad uppnås.
Vid årsslutet ska säkerhetsinsatserna vid arrangemang beräknas gällande ekonomi i jämförelse med föregående år för att dra slutsatser om en eventuell utökning.

Uppdraget innebär att fastighets- och gatukontoret i samverkan med fastighetsägare, myndigheter, universitet och företagare utreder och tar fram förslag på om och i vilka områden i Malmö som fler BIDprocesser kan appliceras.
Det primära arbetet under hösten 2018 har varit att utvärdera det arbetet som genomförts i Sofielund och
kartlägga både framgångsfaktorer och fallgropar. Vidare har ett arbete påbörjats med att utreda vad fastighets- och gatukontoret har för roll i detta eller framtida BiD-samarbeten.
I motsats till vad som tidigare har nämnts har universitetet inte varit inkopplat för att analysera det befintliga BID-arbetet. Istället har vi arbetat med en konsult som har en bättre helhetsbild av området. Utvärderingen är baserad på intervjuer av nyckelpersoner och aktörer angående deras uppfattning av BiD Sofielund.
Det som framkommit under utvärderingsprocessen hittils är att vi har fler frågor att besvara i det fall vi
skall gå vidare och undersöka fler områden där BiD kan vara ett samverkansverktyg. Vidare pekar utvärderingen på att det arbete som görs pågått under för kort tid för att kunna ge korrekta analyser samt rekommendationer.
Vissa av de större fastighetsägarna som idag är verksamma i Sofielund kan tänka sig liknande upplägg i
andra geografiska områden men ramar för samarbete samt eventuellt områdes förutsätningar behöver bli
tydligare innan detta kan vara aktuellt.
I utvärderingen har det även uppkommit att fastighets- och gatukontorets roll i denna typ av samverkan
behöver förtydligas. Detta för att kunna förstå vilka krav, eller förväntningar som finns på förvaltningen
och staden, samt vilka förväntingar förvaltningen kan ställa på övriga samarbetsparter.

Infrastruktur Trygghetskameror
Under 2018 har fem möten hållits mellan Polisen och fastighets- och gatukontoret i syfte att diskutera hur
en utbyggnads- och investeringsplan för trygghetskameror skulle kunna planeras.
Under november månad har fastighets- och gatukontor fått in en prioriteringslista med 67 kameror fördelade på 16 platser/områden med varierande behov på varje enskild plats.
Av de 67 har under hösten har 11 punkter förberetts kring Möllan samt två vid Triangeln.

Inför 2019 och eventuellt 2020 återstår då 54 punkter fördelat på 12 platser där Polisen ser ett behov av
trygghetskameror.
Baserat på de installationer som genomförts under 2018 har vi uppskattat en schablonkostnad på 100 000
kronor per punkt. Denna kostnad bör dock beaktas med försiktighet då förutsättningarna på varje enskild
plats varierar i hög utsträckning.
För att kunna ta fram en komplett utbyggnads- och investeringsplan för trygghetskameror behöver fastighets- och gatukontoret påbörja en skarp projektering för varje område och enskild punkt. Först då kan vi
få en mer korrekt kostnadsuppfattning.
Arbetet med prioriteringslistan har tagit tid att arbeta fram då hotbilder och analyser förändrats under året.
Den lista som finns idag, är en ögonblicksbild av det behov som finns just nu. Denna kan komma att förändras över tid.
Listan som Polisen bifogat över punkter där det finns behov av infrastruktur för trygghetskameror är:
Lilla Torg 1
Hermodsdal 8
Holma 8
Kroksbäck 8
Bellevue/Lorensborg 4
Värnhemstorget 2
Norra Grängesbergsgatan 3
Stortorget/Hamngatan 1
Nydala 5
Lindängen 8
Oxie 1
Södergatan/Baltzargatan 1
Fartkameror
Tekniska nämnden ska uppvakta Trafikverket för att få lov att pröva användandet av fartkameror i
Malmö.

Hur har resultatet av nämndens arbete under 2018 bidragit till att uppnå kommunfullmäktigemålet?
Tekniska nämden har arbetat på en rad olika områden för att uppfylla kommunfullmäktigemålet. Arbetet
med att färdigställa en ny riskola i Husie öster om Jägersro pågår men ridskolan är ej färdig ännu. Vidare

bedriver tekniska nämnden verksamhet i rekreationsområdet Torup och på Kartinetorps landeri. Här har
aktiviteter genomförts enligt verksamhetsprogrammet. I Torup pågår även ett arbete med naturreservatsbildning i delar av friluftsområdet. Ett förslag finns som länsstyrelsen har tagit fram förslaget i samråd
med tekniska nämnden. Syftet med naturreservatet är både rekreativt och naturvårdande. Inom Sege Park
har ett helt nytt odlingsområde anlagts under 2018. Här finns möjlighet till varierad odling i form av bäddar (särskilt handikappanpassade) samt mindre odlingslotter uteslutande för enbart odling. En temalekplats har påbörjats under 2018.
En mängd arrangemang har genomfört i tekniska nämndens regi under 2018. Bland annat fick sändningarna av VM i Folkets park utökas eftersom Sverige gick vidare i gruppspelen, och drog närmare 130 000
besökare. De föreningsanknutna arrangemangen hade 50 000 besökare under den stora öppningshelgen
snittades 12 000 besök per dag. Andra satsningar är bland annat fotbolls- och basketaktiviteter, minicart,
sommarlovsbio i samarbete med barn- och ungdomsfestivalen (BUFF), och parkens årligt återkommande
barnaktiviteter. Big Five-festivalen turnén har ambulerat i fem olika stadsdelar beräknas ha haft mellan 10och 15 000 besökare per plats. Malmö vid havet har haft öppet under hela sommarlovet enbart wibiten
(vattenhinderbanan) har haft drygt 40 000 bad.
Har arbetet med nämndsmålen bidragit till kommunfullmäktigemålet på det sätt som var planerat i nämndsbudgeten för 2018? Om det finns fler nämndsmål - vad blir deras sammanvägda påverkan på kommunfullmäktigemålet?
Malmöborna anser fortfarande att utbudet både av mötesplatser och arrangemang och evenemang kan bli
bättre. De undersökningar som utförts visar på en förbättringspotential inom målområdet. Vidare har
både arbetet med att färdigtsälla ridskolan och en temalekplats försenast något. Bedömningen är därför att
teknsika nämnden endast delvis bidragit till målluppfyllesen under 2018 avseende målområde sju.

Vilka lärdomar tar nämnden med sig från mandatperioden när det gäller nämndens bidrag till
kommunfullmäktigemålet? Skulle nämnden kunnat göra något annorlunda för att öka måluppfyllelsen?
Det finns många lärdomar kring planering av verksamhet inom målområde sju som tekniska nämdnen
aktivt tar med sig till de kommande åren.

Hur gick det?
Bedömningen är att målet endast delvis uppnåtts. Under tredje tertialet 2018 har nya resultat presenterats
från närmiljö- och cityundersökning. Malmöborna visar en ökat positiv uppfattning gällande mötesplatser,
fritid och arrangemang. Ökningen är liten men ger en indikation på att arbetet går åt rätt håll. Kvinnor har
generellt en mer positiv uppfattning än män gällande stadens utbud.
Arbetet med en ny ridskola i Husie öster om Jägersro är försenat men arbetet på Torup, Katrinetorp och
de nya odlingslotterna på Sege park går enligt plan. En temalekplats kommer att färdigställas under året
men målet med två temalekplatser per stadsdel i Malmö har inte uppnåtts.
Uppföljningen visar att utbud och variation gällande mötesplatser, fritid och rekreation inte är tillräcklig.
Bedömningen är därför att nämndsmålet endast delvis uppnåtts under 2018.
Varför blev det så?
Frågeställningen är utformad så att den kan involvera stadens alla mötesplats-, fritids- och rekreationsmöjligheter. Även det som inte är i tekniska nämndens regi. Tekniska nämndens uppfattning är de arrange-

mang som utförs i egen regi har en god geografisk och demografisk spridning.
En anledning till att resultatet ökat något kan bero på sommarens fina väder där många har tagit del av
exempelvis Malmö vid havet samt VM i Parken vilka också fick hög medial närvaro.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Uppenbart är att den totala bilden av Malmös mötesplatser för fritid och rekreation inte bedöms vara
tillräcklig varierat. Tekniska nämnden ska undersöka var eventuella åtgärder ska genomföras.
Det pågår för närvarande ett arbete med en evenemangsstrategi hos stadskontorets näringslivskontor.
Tekniska nämnden inväntar hur denna strategi framåt kan svara på hur de fallande siffrorna kan vändas.

Hur har resultatet av nämndens arbete under 2018 bidragit till att uppnå kommunfullmäktigemålet?
Under 2018 skulle minst 1 500 bostäder ha påbörjats i exploateringsprojekten på kommunal mark varav
minst 50 % av dessa bostäderna skulle vara hyresrätter. Totalt har 1 840 nya permanenta bostäder påbörjats på kommunal mark varav 80 procent är hyresrätter. Utbyggnaden sker i olika delar av staden såsom
Hyllie, Västra Hamnen, Sorgenfri, Lindängen och Oxie. I Rosengård har planarbete för Rosengårds Centrum påbörjats (cirka 100 bostäder i första etappen). För Amiralsstaden / Culture Casbah pågår utredningsarbete (cirka 200-500 bostäder). I Holma pågår planarbete och förberedelser för genomförande vilket
innebär cirka 1 000 bostäder. I Sege Park pågår en byggherredialog med 12 byggherrar där hållbarhet är
fokusområde (totalt cirka 700 bostäder). Intresset för att bygga bostäder bedöms fortsatt vara stort i
Malmö i kombination med den goda konjunkturen och låg räntenivå. Tillsammans med god beredskap av
byggklar mark har detta lett till att målsättningen kunnat uppnås. En stor del av de påbörjade bostäderna
ligger i stationsnäralägen vilket underlättar resande och på sikt skapar en hållbar stadsstruktur.
Under innevarande år har försäljningar av mark genomförts till en sammanlagd inkomst om ca 621 Mkr.
Alla köpeskillingar har resultatförta och den totala exploateringsvinsten uppgår hittills till 482 Mkr..
Tekniska nämnden har i samarbete med miljönämnden, inom kort, färdigställt med en kartläggning av
mikroplaster och läkemedel i Malmös vatten. Vidare har tekniska nämnden samordnat arbetet med ett
program för att motverka hemlöshet. Uppdraget med ett sådant styrdokument kommer från kommunfullmäktige och målet är att både antalet hemlösa och de stora kostnaderna förknippade med hemlösheten
på sikt ska minska. Under 2018 har även arbetet med en strategisk utvecklingsplan för Malmö hamn påbörjats.
Har arbetet med nämndsmålen bidragit till kommunfullmäktigemålet på det sätt som var planerat i nämndsbudgeten för 2018? Om det finns fler nämndsmål - vad blir deras sammanvägda påverkan på kommunfullmäktigemålet?
Tekniska nämnden anser att nämndens arbetet har bidragit till kommunfullmäktigemålet på det sätt som
nämnden planerade i nämndsbudgeten för 2018.

Tekniska nämnden är kommunens markägare och ansvarar för exploatering och utveckling av kommunal
mark. Nämnden har valt att bidra till kommunfullmäktigemålet genom mål om tillhandahållande av byggklar mark för bostäder och tillskott till stadens ekonomi genom exploateringsvinster.
Vilka lärdomar tar nämnden med sig från mandatperioden när det gäller nämndens bidrag till
kommunfullmäktigemålet? Skulle nämnden kunnat göra något annorlunda för att öka måluppfyllelsen?
För de kommande årens fortsatt arbete med att bygga ut Malmö är det viktigt att ny planlagd och byggklar
mark måste säkras. Detta sker genom att planarbete och nya exploateringsprojekt påbörjas. Det är viktigt
att tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden tillsammans fortsätter utveckla samarbetet med en genomsam leveransplan för de kommande årens bostadsförsörjning. Genom kontinuitet och sammarbete
skapas en attraktiv och hållbar stad.

Hur gick det?
Tekniska nämnden gör bedömningen att målet uppnåtts under året. Målsättningen att minst 1 500 nya
bostäder ska ha påbörjats på mark som tillhandahållits genom tekniska nämndens exploateringsverksamhet antingen genom förvärv eller upplåtelse av kommunal mark. Vidare är målet att minst 50% av bostäderna ska avse hyresrätter. Under året har ca 1 840 bostäder påbörjats på kommunal mark, varav ca 80 %
var hyresrätter. Övervägande har byggstarterna på kommunal mark skett inom utbyggnadsområdet Hyllie
där drygt 1 000 bostäder påbörjats under året och därutöver har det startats byggen inom Västra hamnen,
Sorgenfri, Lindängen och Oxie C.
MKB har har under året påbörjat ca 470 nya bostäder på mark som kommunen tillhandahållit
Varför blev det så?
Intresset för att bygga bostäder i Malmö är stort. Befolkningsökning, god konjunktur och den historiskt
låga räntenivån har spelat stor roll ur ett investeringsperspektiv. Tillsammans med god beredskap av byggklar mark i har detta lett till att målsättningen för året kunnat uppnås.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Tillgången på planlagd och byggklar kommunal mark har än så länge varit tillfredsställande men den framtida tillförseln måste säkras genom att planarbete och förberedande exploateringsarbeten påbörjas för nya
områden. Planarbete har påbörjats inom flera exploateringsområden under året, bland annat inom utbyggnadsområdena Elinelund och Nyhamnen.
Vidare är det viktigt att tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden fortsätter utveckla samarbetet med
en gemensam leveransplan för de kommande årens bostadsförsörjning (detaljplaner för nya bostäder).

Hur gick det?
Under innevarande år har försäljningar av mark genomförts till en sammanlagd inkomst om ca 621 Mkr.
Alla köpeskillingar har resultatförts och den totala exploateringsvinsten uppgår hittills till 482 Mkr. Målvärdet för helåret är 200 Mkr. Under ekonomiavsnittet beskrivs detta mer utförligt i kapitlet "Exploaterings- och reavinster".
Arbete med översyn av arrendeavtal och utvärdering av tomträttsavgälder har genomförts enligt plan.
Arbetet med en strategisk utvecklingsplan för Malmö Hamn har inletts genom att förarbetet med en Masterplan har påbörjats. Arbetet med att få till stånd ett nytt nyttjanderättsavtal pågår alltjämt. Målet har därför uppnåtts under året.
Varför blev det så?
Tekniska nämnden som stadens markägare använder stadens mark för att möta behovet av bostäder,
kommunal service och fler arbetstillfällen. Exploateringsverksamheten bedrivs med sunda ekonomiska
principer som leder till ett överskott som stärker stadens ekonomi. Kommunens markreserv upplåtes med
god avkastning. Försäljningar av mark har genomförts enligt plan och genererat vinster. En förutsättning
för detta är att konjunkturen fortsatt varit god under året.

Hur har resultatet av nämndens arbete under 2018 bidragit till att uppnå kommunfullmäktigemålet?
I samband med att byggherrar undertecknar köpavtal/markupplåtelseavtal i de många exploateringsprojekt som tekniska nämnden arbetar med anges att byggherren ska följa Miljöprogram Hyllie och Miljöbyggstrategin. På detta sätt skapas en dialog med byggherren kring ökade miljöambitionerna i byggprojekten. Det pågår även en revidering av markanvisningspolicyn med tydligare fokus på hållbarhet och
resiliens som kriterier vid val av byggherre.
En rad projekt inom nämndens verksamhet gällande trafiksystem med låg miljöpåverkan har byggts under
året. Som exempel på detta kan nämnas cykelbana på Nobelvägen, införande av elbuss på linje 7 samt
pågatågstrafik på kontinentalbanan.Vidare pågår arbetet med en ny parkeringspolicy och norm med syfte
att utveckla stadsmiljöer med låg miljöpåverkan. I arbetet med att skapa attraktiva stadsmiljöer finns även
här en rad projekt i olika planeringsskeden. Här kan temalekplats Öresund nämnas så väl som arbetet med
Bastion Uppsala i vid Malmö C. Erfarenheterna från sommargågatan på Friisgatan ska användas och utvecklas i samverkan med lokala verksamheter på fler platser för att skapa en levande, trygg och attraktiv
stad för fotgängare i alla åldrar. En rad projekt med att öka tillgängligheten till natur, parker och vattenområden pågår, som exempel kan nämnas utvecklingsprojekt kring Pildamsparken och Millenieskogen samt
de olika besöksanläggningarna som tekniska nämnden ansvarar för. En annan del av arbetet med grönamiljöer är att skydda och utveckla befintliga parker och grönområden samt att skapa nya sådana.
Har arbetet med nämndsmålen bidragit till kommunfullmäktigemålet på det sätt som var planerat i nämndsbudgeten för 2018? Om det finns fler nämndsmål - vad blir deras sammanvägda påverkan på kommunfullmäktigemålet?
Nämnden arbetade under 2018 med nämndsmål om att främja Malmöbornas tillgång till grönområden
och vatten, skapa attraktiva stadsmiljöer med trafiksystem med låg miljöpåverkan i byggandet av en resilient och hållbar stad. Genom målarbetet bedömmer tekniska nämnden att arbetet bidragit till kommunfullmäktigemålet enligt planerna. Andelen Malmöborn som anser sin stadsmiljö som attraktiv och andelen
som anser sig ha god tillgänglighet till natur, parker och grönsområden kan dock förbättras.

Vilka lärdomar tar nämnden med sig från mandatperioden när det gäller nämndens bidrag till
kommunfullmäktigemålet? Skulle nämnden kunnat göra något annorlunda för att öka måluppfyllelsen?
En viktig del av arbetet med att skapa trafikmiljöer med låg miljöpåverkan och attraktiva stadsmiljöer finns
i detaljplaneskedet. Genom detta arbetssätt skapas ett samarbete med byggaktörer kring arbetet att skapa
en hållbar och attraktiv stad. Under 2019 kommer också arbetet med åtgärder i skyfallsplanen att påskyndas. Förarbetet och planeringen inför Storstadspaketet har under 2018 pågått för fullt. Storstadspaketet
kommer att påverka tekniska nämndens och Malmö stads arbete med att skapa en hållbar stadsbyggand
under den kommande mandatperioden.

Hur gick det?
Tekniska nämnden gör bedömningen att målet uppnåtts under året. I samband med undertecknande av
köpavtal/markupplåtelseavtal anges att byggherren ska följa Miljöprogram Hyllie respektive Miljöbyggstrategin. Kravet som ställs handlar inte om tekniska egenskapskrav utan mer om krav på en dialog med
kommunen och ifyllande av enkät om vilka miljöambitioner byggherren har. På så sätt skall byggherrens
ambitioner höjas.
Revideringen av markanvisningspolicyn pågår och miljöbyggstrategin kommer att arbetas in i policyn.
Likaså kommer ett ökat fokus på resiliens att arbetas in i policyn. Markanvisningspolicyn har blivit försenad men bedöms bli färdigställd under 2019.
I markanvisningstävlingar och liknande finns redan idag miljöambitioner med som ett av urvalskriterierna.
När den nya markanvisningspolicyn blir färdigställd kommer det att bli än tydligare med hållbarhet och
resiliens som kriterier vid val av byggherre.
Sedan starten av Miljöbyggstrategin i mars 2017 finns det 19 projekt på kommunal mark i Miljöbyggstrategin/Miljöprogram Hyllie. Sju projekt finns även på privat mark (nybyggnation och klimatprojekt). Miljöbyggstrategin vänder sig även till byggherrar på privat mark där byggherren frivilligt ansluter sig av eget
intresse. Anslutna projekt nomineras automatiskt till Malmö stads miljöbyggpris, Gröna lansen. Stadsbyggnadskontoret ansvarar för sammanställning av enkäter och rapporterar årligen till stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden.
Varför blev det så?
Revideringen av markanvisningspolicyn är ej klar men planeras att bli färdigställd under 2019.
Målet är i sig svårt att utvärdera då det är fler aspekter än miljöambitioner som vägs in vid till exempel val
av byggherre. Bedömningen är dock att målet uppfylls genom ett tydligare arbete med frågorna. Vid flera
större projekt arbetar kommunen med olika former av hållbarhetsprogram, t ex Sege Park, Hyllie och
Nyhamnen. Kommunen ställer, som tidigare nämnts, även krav på att byggherrar följer Miljöbyggstrategin
respektive Miljöprogram Hyllie.
Det är dock viktigt att ta i beaktande att arbetet med att skapa resilienta livsmiljöer genom att prioritera
byggherrar med högre miljöambitioner än vad PBL kräver, inte kommer vara färdigt under året utan
kommer att framöver vara en fortsatt del i exploateringsprocessen.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Det fortsatta arbetet handlar dels om att färdigställa markanvisningspolicyn och dels om att årligen utvärdera hur miljöbyggstrategin har påverkat måluppfyllelsen. Att även allt fler projekt på privat mark ansluter
sig till Miljöbyggstrategin tyder på att det finns ett behov av strategin och att den är användbar. Att an-

slutna projekt automatiskt nomineras till Malmö stads miljöbyggpris, Gröna lansen, kan också påverkat
intresset hos privata aktörer. Även om det redan är så idag så kommer det bli tydligare att resiliens och
hållbarhet får större tyngd i urvalet av byggherrar.

Hur gick det?
Attraktiva stadsmiljöer och trafiksystem med låg miljöpåverkan bidrar till en stad där det är lättare att leva
och resa hållbart. Genom att öka andelen som reser hållbart uppfyller vi målen i trafik- och mobilitetsplanen samtidigt som miljöpåverkan minskas. Detta mål är grundläggande för tekniska nämndens övergripande planerings- och linjearbete.
En rad projekt som bidrar till måluppfyllelse gällande trafiksystem med låg miljöpåverkan har byggts under
året. Exempelvis utbyggnad av cykelbana på Nobelvägen, införande av elbuss på linje 7, införande av
pågatågstrafik på kontinentalbanan med utbyggnad av Rosengårds station.
Även arbetet med att skapa attraktiva stadsmiljöer, såväl i innerstaden som i ytterområden, pågår kontinuerligt. För närvarande är det många projekt som är i planerings-/förprojekteringsskeden, som t ex temalekplats Öresund och Bastion Uppsala etapp 2. Bastion Uppsala etapp 1 och första delen av Folkets park
etapp 3 är exempel på projekt som genomförts under 2018. Utfallet i medborgarundersökningen antyder
en kvalitetssänkning inom detta åtagande, men det är endast en marginell procentuell nedgång som det är
svårt att dra några större slutsatser av.
En ny parkeringspolicy och norm har tagits fram och varit ute på remiss. Förslaget till policy stödjer utveckling av stadsmiljöer med låg miljöpåverkan.
I detaljplanearbetet ligger färdmedelsmålen för varje delområde som grund för planering av anslutande
trafiksystem. För att bygglov ska ges måste trafiksystemet leva upp till dessa förutsättningar. På så sätt
samarbetar staden med byggherrar och kan skapa en gemensam vision och verklighet. I detaljplanearbetet
ingår även nära samarbete med stadens parkeringsaktörer för att lösa mobiliteten på bästa sätt. Genom
tekniska nämndens deltagande i detaljplanearbete bidrar arbetet till en attraktiv stadsmiljö och ett trafiksystem med lågmiljöpåverkan.
Målet bedöms därför uppfyllt under året.
Varför blev det så?

Arbetet med detaljplaner har prioriterats under året. Ett antal projekt har genomförts enligt tidplanerna.
Det stora trycket inom bygg-/anläggningssektorn har gjort att upphandlingar fördröjts och fördyrats i
vissa fall.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Ett antal projekt är påbörjade och kommer att avslutas under 2019. Eftersom projekt löper under flera år
kan antalet färdigställda projekt under ett år variera kraftigt, trots löpande arbete.

•
•
•
•
•
•
•
•

Hur gick det?
Bedömningen är att målet uppnåtts under året. Det pågår ett kontinuerligt arbete med att öka tillgängligheten till natur, parker och vattenområden. Exempelvis pågår utvecklingsprojekt i Pildammsparken och
Millenieskogen samt inom tekniska nämndens besöksanläggningar.
Arbetet med faunalunden vid Käglinges rekreationsområde blev klart under 2018. Vad gäller möjliggörandet av tillgång till vattenlinjen vid Limhamns hamn så har en yta i direkt anslutning till vattenlinjen frigjorts

och kommer att iordningställas på enklare vis under året. Tekniska nämnden arbetar vidare med att i högre
grad än tidigare välja metoder som stärker den biologiska mångfalden, bland annat genom ändrad klippmetod av gräs och att i ökad grad så in örter och blommor som främjar pollinerande insekter, både tätortsnära som i jordbrukslandskapet.
Baserat på 2018 års närmiljöundersökning är tillgången till natur, parker och vattenområden inte tillräckligt
då målvärdet inte nås. Oavsett detta ökar värdet i undersökningen vilket ger oss en indikation på att arbetet ger de effekter vi önskar.
Varför blev det så?
Orsakerna till att måluppfyllnaden endast delvis bedöms kunna uppfyllas är flera. Tekniska nämnden har
genomfört färre projekt inom kategori mötesplatser. Som nämnts ovan innebär den pågående förtätningen
av staden att andelen grönytor minskar. En annan anledning kan vara att informationen kring vår natur,
parker och vattenområden inte varit tillräcklig.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Arbete fortsätter för att tillgodose att målet uppfylls. I detaljplaner verkar tekniska nämnden för att skydda
och vidareutveckla befintliga parker och natur, samt tillskapa nya i utbyggnadsområden. Ett exempel är
den nya stadsdelsparken i Hyllie. Tekniska nämnden arbetar också tillsammans med stadsbyggnadsnämnden med ett förslag till att utveckla naturreservatet på Klagshamnsudden.
I den senaste närmiljöundersökningen kan ett förbättrat resultat skönjas utfallet nu ligger väldigt nära målvärdet. Detta innebär att tekniska nämnden bör fortsätta det arbete som redan är påbörjat för att nå målet.

En viktig del i tekniska nämndens arbete är arbetet för minskad hemlöshet och framförallt minskade kostnader knutna till hemlösheten. Som ett led i detta arbetar tekniska nämnden med att anskaffa fler övergångslägenheter. Lägenheterna hyrs av ett flertal fastighetsägare och tekniska nämnden hyr sedan ut dem i
andra hand till hemlösa som har fått biståndsbeslut av arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Övergångslägenheter är ett avsevärt billigare boende än dygnsboenden. Under 2018 har 350 nya övergångslägenheter anskaffats av tekniska nämnden från olika fastighetsägare inklusive MKB Fastighets AB. Vidare
har cirka 30 procent av hyresavtalen avseende övergångslägenheterna övertagits av hyresgästerna under
2018.
Förtroendebyggande arbete gentemot fastighetsägarna är en central del i att Malmöstad kan anskaffa fler
övergångslägenheter. Detta sker dels genom dialog men även genom det viktiga tillsynsarbetet av lägenheterna. Vad gäller anskaffningen så har även de lägenheter som tekniska nämnden får via markförsäljningsavtal ökats från 10 till 15 procent. Detta kommer att ge effekt längre fram då förändringen gjordes
hösten 2017. Det genomförs utbildningsinsatser för arbetsmarknads- och socialförvaltningens personal.
Det är exempelvis viktigt att redan inledningsvis informera de som bor i övergångslägenheterna kring hur
man söker bostäder på ordinarie bostadsmarknaden samt hur regelverket ser ut kring övertag av övergångslägenheter.
Under 2018 har tekniska nämnden i samverkan med arbetsmarknads- och socialnämnden och stadsbyggnadsnämnden påbörjat arbetet med ett program och en handlingsplan för att motverka hemslöhet. I programmet föreslås inriktningen för Malmö stads övergripande arbete att motverka och minska hemlösheten. I handlingsplanen föreslås åtgärder på hur de berörda nämnderna kan arbeta för att minska och motverka hemlösheten. Programmet och handlingsplanen är planerade att skickas på remiss under början av
2019

Utredning rörande mikroplaster har blivit försenad då tekniska nämnden valde att avbryta första upphandlingen. Anledningen var att inkomna anbud inte uppfyllde ställda krav på provtagning och analys av
mikroplaster i våra vatten. Vid en andra upphandling handlades endast den teoretiska delen och ett uppdrag att ta fram förslag på hur gummipartiklar ska kunna kvantifieras i framtiden. Slutrapportering är planerad till första halvan av januari 2019.
Vad gäller kartläggningen av plaster har ingen specifik upphandling skett men tekniska nämnden kommer
att sammanställa befintlig information som erhållits från övrig verksamhet.
En konsult har handlats upp för att utreda förekomsten av läkemedel i Malmös vatten, Slutrapportering är
planerad till första halvan av januari 2019.
Efter det att upphandlade konsulter avlämnat sina rapporter kommer arbetsgruppen gå igenom befintligt
underlag och presentera en utvärdering av de rapporter som tagits fram av konsulter under året. Vidare
ska rapporten om möjligt även beakta andra för området intressanta rapporter som tagits fram av eller på

uppdrag av Malmö Stad och VA Syd. Sammanfattningen ska även omfatta slutsatser med förslag till vidare
åtgärder i form av till exempel utvidgade utredningar, direkta åtgärder för att minska påverkan samt om
möjligt en kostnadsbedömning av dessa insatser.
Utredningen beräknas kunna presenteras i tekniska nämnden och miljönämnden i mars 2019 och sedan
kommunfullmäktige.

Hur har resultatet av nämndens arbete under 2018 bidragit till att uppnå kommunfullmäktigemålet?
Tekniska nämndens mål syftar till en arbetsplats där medarbetarna ska ha bra arbetsvillkor med hög kompetens och kunskap för att möta Malmöborna. Nämndsmålet bedöms som delvis uppnått för 2018.
Den systematiska kompetensförsörjningsprocess som Malmö stad använder sig av är grunden för det
viktiga och långsiktiga arbetet med att säkerställa att kompetensbehovet möts. Fokus för tekniska nämnden har under 2018 främst legat på kortsiktiga insatser såsom rekrytering. Under 2018 antogs även fastighets- och gatukontorets kompetensförsörjningsplan för 2019. Utvärderingen av årets insatser visar att
arbetet har gett resultat i form av minskade kompetensgap avseende de största yrkesgrupperna, med undantag för ingenjörer och trafikplanerare.
Arbetet med att vara en öppen och attraktiv arbetsplats med inspirerande ledare och medarbetarskap har
fortsatt. Framförallt genom arbetsmiljöarbetet som sker systematiskt enligt Malmö stads arbetsmiljöprocess. Arbetsmiljöarbete inom tekniska nämndens verksamhetsområde tydliggörs i ett årshjul för att arbetet
ska kunna ske långsiktigt, planerat och systematiskt. Under 2018 har en uppdatering och implementering
av checklistan för systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsträffar skett. Vidare har även en uppföljning
och utvärdering av samverkan genom en gemensam uppföljningsstruktur för samverkansgrupper genomförts. Resultatet visar att samverkansgrupperna fungerar bra som forum för dialog och där möjlighet finns
för att delta i planerings- och beslutsprocesser, risk – och konsekvensanalyser.
Har arbetet med nämndsmålen bidragit till kommunfullmäktigemålet på det sätt som var planerat i nämndsbudgeten för 2018? Om det finns fler nämndsmål - vad blir deras sammanvägda påverkan på kommunfullmäktigemålet?
Medarbetarenkäten under hösten visade på något lägre resultat för HME än målvärden för fastighets- och
gatukontoret. Sjukfrånvaron under 2018 är lägre än genomsnittet och personalomsättningen är i nivå med
genomsnittet för Malmö stad.
Mycket av arbetet med medarbetarena har under 2018 gått till sammanslagningen av de båda förvaltningarna under tekniska nämnden till fastighets- och gatukontoret.

Hur gick det?
Nämndsmålet bedöms endast delvis ha uppnåtts under året. Nämndens målvärde att HME totalt ska vara
75 samt andel medarbetare med utländsk bakgrund ska vara 20% har inte uppnåtts under året, vilket bidrar till bedömningen av nämndsmålet. Förvaltningens arbete med åtagandena bedöms ha bidragit positivt
till måluppfyllelsen. Under året har fokus varit att undersöka, följa upp samt ta fram planer och utvecklingsaktiviteter för att förvaltningen ska vara en attraktiv och öppen arbetsplats med inspirerande ledar-

och medarbetarskap för alla medarbetare.
Resultatet av medarbetarenkäten som genomfördes under hösten gav en nulägesbild utifrån en helt ny
förvaltning. Först efter nästa års medarbetarenkät kan resultaten jämföras kopplat till motivation, ledarskap och styrning. Förvaltningens totalt HME blev 73, målet var 75.
Sjukfrånvaron under perioden juli-december är lägre än genomsnittet i Malmö stad. Personalomsättningen
under samma period är i nivå med genomsnittet i Malmö stad. Bland yrkesgruppen ingenjörer har personalomsättningen ökat.
Genom att tillämpa Malmö stads systematiska kompetensförsörjningsprocess samt fortsatt arbete enligt
handlingsplan är bedömningen att kompetensbehovet säkerställs på sikt. Uppföljningen av årets insatser
visar att arbetet har gett resultat i form av minskade kompetensgap avseende de största yrkesgrupperna,
med undantag för ingenjörer och trafikplanerare.
Nämndens arbetsmiljöarbete bedöms fungera tillfredsställande vilket bidrar till ökad hållbarhet i arbetsmiljön.
Varför blev det så?
Förvaltningen har arbetat med åtagandena under året men vissa omprioriteringar av aktiviteter har gjorts
med anledning av bildandet av den nya förvaltningen. Arbetet har skett enligt vad som planerades i budget
2018 men nämnden kan konstatera att insatserna inte fått effekt fullt ut.
Resultatet i medarbetarenkäten har legat något lägre än genomsnittet i Malmö stad. I samband med att en
ny förvaltning bildas uppstår naturligt otydligheter rörande exempelvis styrning och ledning.
Sjukfrånvaron är låg under perioden juli-december. Samarbete med företagshälsovården pågår och kommer att fortsätta under 2019 vilket främjar en hållbar arbetsmiljö men också en kvalitativ rehabiliteringsprocess.
En del av kompetensförsörjningsarbetet har pågått i verksamheterna. Fokus har under 2018 främst legat
på kortsiktiga insatser såsom rekrytering bland annat med anledning av storstadspaketet men också för att
nå kompetensmålen. Yrkesgruppen ingenjörer påvisar en ökad personalomsättning. En bidragande orsak
bedöms vara den ökade konkurrensen. Förvaltningens totala personalomsättning under perioden julidecember var 5,1% vilket motsvarar 21 personer. Under hösten har ett lönebildningsarbete påbörjats med
löneanalyser kopplat till önskad lönestruktur.
Förvaltningen har utökat antalet sektionschefer vilket har bidragit till ett närvarande ledarskap med hög
ledartäthet.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Arbetet med att fastighets- och gatukontoret ska vara en attraktiv och öppen arbetsplats med inspirerande
ledar- och medarbetarskap för alla medarbetare är ett långsiktigt arbete.
Medarbetarnas kompetens är avgörande för hur nämnden ska nå sina verksamhetsmål. Att se medarbetarna som en investering, utveckla förvaltningens arbetssätt och satsa på innovativ samverkan bidrar till en
attraktiv arbetsplats. Under 2019 kommer förvaltningen att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning
för att säkerställa kompetensbehov på kort och lång sikt. En kompetensförsörjningsplan har upprättats
och innehåller de identifierade åtgärder som behöver vidtas för att minska kompetensgapet och för att
övergripande kompetensmål ska uppnås. Att arbeta aktivt med att attrahera, utveckla och behålla medarbetare men också att underlätta chefers vardag är centrala förbättringsområden.
Vidare har medarbetarenkätens resultat analyserats på varje arbetsplats och det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter, vilket kommer leda till aktiviteter anpassade för varje arbetsgrupp.
Genom att se över formuleringen av mål och åtaganden, intensifiera pågående och planerade åtgärder och

aktiviteter är bedömningen att arbetet kommer att ge önskad effekt på sikt.

Tekniska nämnden ska säkerställa att underhållsskulden inte ökar
Hur går det?
Arbete med att ta fram underhållsplaner för nämndens verksamhetsområden pågår i syfte att systematisera
underhållsåtgärder för att inte underhållsbehovet ska öka. Det finns en modell för att hur arbetet och underhållsplanerna ska se ut.
Arbetet med underhållsbehovet för bro följer plan och planerade åtgärder är klara. Eftersläpningen vad
gäller broisolering har helt arbetats bort sedan 2010. Alla broar äldre än 30 år har fått ny isolering och
beräknas klara uppåt 40 år innan nästa isolering behöver göras.
För närvarande pågår arbetet med att ta fram fem nya underhållsplaner under 2018. Dessa områden är
vägräcke, havsmuddring, apparatskåp och elcentraler, murar och stödmurar och temalekplatser. Inom alla
fem områden har nämnden påbörjat inventering och kartläggning av nuläget.
Eftersom arbete alltjämt pågår med att inventera och analysera underhållsskulden är bedömningen att

målet endast delvis kommer att uppnås under året.
Varför blev det så?
En inventering av beläggningen på Malmös körbanor har genomförts under 2018 och nu kan en analys på
hur stort underhållsbehovet är göras. Denna analys beräknas vara färdig i december. Vad gäller underhållsskulden för beläggning så har den stagnerat på grund av att slitage på beläggningen är större. Anledningen
är tyngre och fler fordon. Även smalare körbanor som leder till att fordonen kör i samma spår bidrar.
Antalet grävningar har också ökat vilket förkortar livslängden på beläggningen.
En konsult är upphandlad för att göra en beläggningsinventering av stadens gator, gång- och cykelbanor
för att bättre kunna fastställa statusen för underhållsskulden. Inventeringen av stadens gator är färdig och
vi har startat inventeringen av gång- och cykelbanorna.
Hur påverkar utfallet verksamhetens fortsatta arbete?
Återstående arbete som behöver göras är att bygga om broar som har skador i form av dålig bärighet och
som inte klarar allt tyngre trafik. Varje år inventeras en tredjedel av stadens broar för att fastställa broarna
status och underhållsbehov. Årets inventering av status för broar är genomförd och nu pågår analys av
resultatet för att kunna beräkna det kvarvarande underhållsbehovet. Innan årsskiftet 2018-2019 är en uppdaterad uppskattning av underhållsbehovet klar. Resultatet kommer att redovisas i samband med årsanalysen tillsammans med en analys.
Ett arbete är också påbörjat för att göra en beläggningsinventering av stadens gator, gång- och cykelbanor
för att bättre kunna fastställa statusen för underhållsskulden. Inventeringen av stadens gator är färdig och
inventeringen av gång- och cykelbanorna är färdig under hösten. Fördjupad redovisning kan därför göras i
samband med årsanalysen.
Årlig förändring av underhållsskulden (%) inom beläggning
I den nya inventeringen så har underhållsskulden förändrats mot den tidigare gällande körbanor, pågående
inventering av beläggningen på cykelbanor ska kompletteras under hösten. En uppdaterad uppskattning
kommer att redovisas senast under 2019. Med anledning av detta har vi svårt att redovisa den årliga förändringen 2018.
Ny inventering av beläggningsstatusen är beställd och kommer att färdigställas under 2018. Delresultat
gällande körbanor som representerar huvuddelen av beläggningarna har inkommit och indikerar på att vi
fortsatt har stort behov av underhåll, Den budget som finns avsatt för 2018 kommer att arbetas upp och
arbetet pågår enligt plan.
Årlig förändring av underhållsskulden (%) inom bro
Varje år inventeras en tredjedel av stadens broar för att fastställa broarna status och underhållsbehov.
Årets inventering av status för broar är genomförd och nu pågår analys av resultatet för att kunna beräkna
det kvarvarande underhållsbehovet. Innan årsskiftet är en uppdaterad uppskattning av underhållsbehovet
klar, vilken kommer att redovisas i samband med årsbokslutet tillsammans med en beskrivning av analysen.

Anvisning
Förvaltning: Det finns en textruta direkt under denna rubrik för den förvaltning som vill inleda med
en övergripande beskrivning.
Bolag: Här klistras förvaltningsberättelse in enligt den anvisning som utgetts av stadskontoret för årsbokslut 2018 (Bilaga 7 Förvaltningsberättelse). Alternativt kan word-dokumentet bifogas som bilaga till
denna stratsys-rapport (klicka på "Bilagor", sist bland rubrikerna i rapportmallen för att ladda upp bilaga).

Anvisning
Förvaltningar: Det är frivilligt att använda denna textruta. Om den lämnas tom syns den inte i den
slutliga rapporten.
Bolag: Här klistras förvaltningsberättelse in enligt den anvisning som utgetts av stadskontoret för årsbokslut 2018 (Bilaga 7 Förvaltningsberättelse). Alternativt kan word-dokumentet bifogas som bilaga till
denna stratsys-rapport (klicka på "Bilagor", sist bland rubrikerna i rapportmallen för att ladda upp bilaga).

Anvisning
Här beskrivs viktiga händelser i verksamheten under året, såväl planerade som oförutsedda.
För vissa nämnder finns särskilda underrubriker att skriva under.

Anvisning
Det är frivilligt att använda denna textruta. Om den lämnas tom syns den inte i den slutliga rapporten.

1. Tekniska nämndens två förvaltningar har blivit en gemensam
Efter en översyn av fastighets- respektive gatukontoret hösten 2016 beslutade kommunstyrelsen att ge
tekniska nämnden i uppdrag att sammanföra de två förvaltningarna till en gemensam. Den 1 juli 2018
startade förvaltningen fastighets- och gatukontoret.
Kommunstyrelsen har varit uppdragsgivare för organisationsarbetet och tekniska nämndens presidium har
utgjort den politiska styrgruppen. Stadsdirektören har i en beställargrupp ansvarat för samordning med
stadens organisation i övrigt samt för att kommunstyrelsens intentioner genomförts. Projektet har letts av
förvaltningscheferna för de båda förvaltningarna med stöd av extern konsult som projektledare. Rekryte-

ringen av fastighets- och gatudirektör avslutades i november 2017 och direktören tillträdde den 1 februari
2018.
Projektet med att forma den nya förvaltningen har inneburit ett värdefullt arbete med att lägga grunden
(ansvarsområden, framgångsfaktorer, utmaningar, mål, processer med mera) där delaktighet och dialog har
varit ledord. En viktig drivkraft för den nya organisationen är att ha fokus på helheten. En gemensam
förvaltning kan öka förutsättningarna för en god ekonomi- och verksamhetsstyrning, en större tydlighet
och effektivitet i exploateringsprocessen. en större samsyn avseende markanvändandet i staden och en
effektivare resursanvändning.
Under hösten har arbete pågått med att kvalitetssäkra och skapa rutiner och regelverk, men också andra
viktiga områden som behöver komma på plats för den nya förvaltningen. Lednings- och styrsystemet har
varit i fokus och en ny projektstyrningsmodell för fastighets- och gatukontoret har börjat formas. De
första stegen har tagits för hur arbetet medförvaltningskulturen ska bedrivas. Planering för att flytta samman medarbetarna i de nya organisatoriska enheterna inom stadshuset har pågått.
2. Det juridiska fastighetsägandet inklusive ägandet av Malmö hamn
· Markinnehavet och behov av förvärv
Arbete med fullföljandet av tidigare fastighetsförvärv har pågått under året (Varvsstaden, Brännaren,
Hermodsdal). Inga nya förvärv har genomförts eller planeras i närtid. Däremot pågår utredningar och
förhandlingar i tidiga skeden för ett antal objekt. Tekniska nämnden undersöker vidare möjligheten till
strategiska markförvärv i staden för att fortsätta utveckla Malmö.
Vad gäller stadens fastigheter som upplåts med tomträtt, pågår utredning om stadens principer för fastställande av avgälder och friköpspriser, främst avseende tomträtter för flerbostadsändamål. Utredningen beräknas vara färdig under 2019.
· Malmö Hamn
Arbetet med att förhandla fram ett nytt nyttjanderättsavtal med Copenhagen Malmö Port (CMP) fortgår.
Under 2018 har arbetet påbörjats med en långsiktig strategiska utvecklingsplan (masterplan) för Malmös
kommersiella hamn. Det övergripande syftet med masterplanen är att beskriva hur utvecklingen i Malmö
hamn kommer att se ut de närmaste 30 åren.
3. Exploatering av mark för bostäder
· Mark för fler bostäder
Tekniska nämnden har under året beslutat om tomträttsavtal och köpeavtal som tillsammans möjliggör
cirka 1200 bostäder.
I Hyllie har utvecklingen fortsatt med markreservationer till 16 aktörer gjorts avseende mark för ca 850
nya bostäder. Tilldelningarna har gjorts efter utvärdering av inkomna intresseanmälningar, som baseras på
det markanvisningsprogram som togs fram 2017. Programmet omfattar tre planområden med olika förutsättningar och skilda karaktärer. I norr ligger området Söder om badhuset med mark för 350 bostäder. Här
förväntas en mångfald av bostadsformer som kan förstärka mötet mellan det nya och befintliga Hyllie.
Norr om Hyllie allé ligger området Solkvarteren som får upp till 300 bostäder med fokus på solenergilösningar. Området Söder om Klipporna, med 200 bostäder, förväntas med sitt läge bidra till stadspuls och
attrahera dem som söker en internationell prägel. Byggherredialog med aktuella byggherrar har pågått
under hela året och fortsätter under 2019.
I Västra hamnen har tekniska nämnden godkänt ett antal köpe- och tomträttsavtal för möjliggöra utveckling av bostäder och verksamheter. Bland annat tre avtal där Skanska förvärvar mark för bostäder, äldreboende och förskola. Parallellt har ett pilotprojekt drivits i syfte att utarbeta konkreta handlingsplaner för
sociala åtaganden som kan användas i kommande projekt. I pilotprojektet kommer sociala åtagande att
genomföras som omfattar praktikplatser, ett samarbete med Rosengårdsskolan under byggtiden, samar-

bete med Stapeln samt en anpassad lokal för Yalla Trappan.
Under året tillträdde kommunen marken för en skola inom Varvsstaden i enlighet med tidigare upprättat
köpeavtal. Serviceförvaltningen genom stadsfastigheter påbörjade under året byggandet av den nya skolan.
För Sege Park tilldelades 12 aktörer mark för totalt ca 700 nya bostäder under 2017. Under 2018 har dialogen med byggherrarna haft fokus på hållbarhetsfrågorna. Under året har också projekteringen av områdets gator påbörjats parallellt med rivning av vissa av byggnaderna inom området.
I Holma har planarbete för cirka 1 000 nya bostäder samt kontor, parkerings, och två förskolor pågått
under året. Parallellt med planarbetet har genomförandefrågor avhandlats med MKB.
I Sorgenfri, inom kvarteret Spårvägen, har drygt 200 bostäder färdigställts under 2018. Kvarterets parkeringshus samt Lindens nya förskola har utförts. I de renoverade båghallarna har konsthögskolan etablerat
sig. Genomförandeförberedelser har under året gjorts för kvarteret Brännaren där ny detaljplan vann laga
kraft i december 2017. Kvarteret ska bland annat rymma 600 nya bostäder samt skola och förskola. En
exploateringssamverkan har startats tillsammans med områdets alla fastighetsägare. Malmö stad har tillträtt
fastigheten Brännaren 8 där en ny grundskola ska utvecklas.
Söder om kalkbrottet i Limhamn har detaljplan ansökts för att möjliggöra utvecklingen av kommunens
mark. Området förväntas inrymma cirka 1 500 bostäder när det står klart och ansluter till det område som
utvecklas av bland andra Ikano, öster om Kalkbrottet.
· Nyhamnen
Arbetet med Nyhamnen har fördjupats under året och arbetet med genomförandestudier fortsätter. Den
fördjupade översiktsplanen var på utställning fram till den 1 september 2018 och tekniska nämnden lämnade yttrande till stadsbyggnadsnämnden i december. Under hösten har tekniska nämnden ansökt om
detaljplan för den första större etappen på kommunal mark vid området kring Smörkajen i Nyhamnens
västra delar. Totalt beräknas denna detaljplan kunna inrymma cirka 500 bostäder och cirka 1 000 arbetsplatser.
· Bostäder för äldre
Bostäder för äldre kan delas in i två huvudgrupper. Den ena gruppen består av särskilda boenden för de
som har omfattande behov av vård och omsorg. Dessa boenden kräver ett kommunalt beslut vilket prövas
efter behov. Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för att tillhandahålla dessa platser. För närvarande pågår inget projekt för sådan boendeform.
Den andra gruppen består av seniorboende av olika slag. Framförallt skiljer sig detta från särskilda boenden genom att den boendes behov av lägenheten inte prövas av kommunen. Seniorgården, som är en del
av JM- koncernen har förvärvat mark för att uppföra ett seniorboende med 45 lägenheter i Hyllie samt
ytterligare ett seniorboende i kvarteret Priorn vid Triangeln. En annan variant på seniorboende är Södertorpsgården som i huvudsak ägs av kommunala stiftelser och där fördelningen av lägenheter sker utifrån
stiftelsernas intentioner. Under året har detaljplanearbete för att bygga ut Södertorpsgårdens fastighet i
Kulladal pågått.
4. Exploatering av mark för sysselsättning
· Mark för fler arbetsplatser
I Malmö Industrial Park i Norra hamnen har en markanvisning gjorts till IKEA omfattande 10 hektar och
en markreservation omfattande ytterligare 5 hektar. Syftet är att möjliggöra en logistiksatsning på distribution och e-handelslösningar. Cirka 200 nya arbetsplatser bedöms kunna bli resultatet av satsningen.
I Norra hamnen pågår förberedelser för fortsatt utfyllnad i nordväst. Arbete med detaljplan och vattendom har startats upp under året.

I Nyhamnen har Eon Sverige efter upphandling tecknat avtal med Castellum om att etablera sitt nya nordiska huvudkontor för ca 1 500 medarbetare. Arbete med ny detaljplan och avtalsförhandlingar gällande
befintlig tomträtt och tillskottsmark pågår. Vidare har det också under året pågått ett intensivit detaljplanearbete avseende Jernhusens mark i södra Nyhamnen med syfte att få till en ny tingsrättsbyggnad. Detaljplan för Magasin 1 (även kallad M1) har påbörjats under hösten för kontor, handel och service.
I Hyllie har mark för kontor sålts till Whilborgs och Annehem. Totalt ca 1500 arbetsplatser möjliggörs i
projekten. Under året har byggrätt för hotell sålts till IKEA i Vintrie park med ca 200 rum samt till Parkfast som utökar med 80 rum i Hyllie.
Under året har 8 markområden sålts i verksamhetsområdena (Valdermarsro, Elisedal, Lockarp och Toftanäs) omfattande ca 3 hektar. Försäljningarna bedöms skapa förutsättningar för ca 300 nya arbetsplatser.
Planering pågår för 4 nya verksamhetsområden (Lockarp, Ollebo, Fortuna Hemgården och Elisedal) omfattande totalt ca 39 hektar tomtyta. Detaljplan för Lockarp antogs under sommaren och nu pågår projektering samt planering för att göra marken byggklar. Detaljplaneprocessen har pågått under året i de övriga
områdena och fortsätter in på 2019.
I augusti reserverades 5 hektar i området vid Tullstorp utmed Yttre Ringvägen till ICA Fastigheter för att
utveckla framtida logistiklösningar inom detaljhandeln. Planarbete har startats upp under året och ambitionen är att anläggningen ska kunna färdigställas 2021/2022. Anläggningen förväntas ge cirka 900 nya
arbetstillfällen.
Fastighets- och gatukontoret, stadsbyggnadskontoret och syadskontorets näringslivskontor har under 2018
arbetat med att ta fram tydliga målsättningar och prioriteringar för planering av verksamhetsområden för
yteffektiva och personalintensiva arbetsplatser för såväl hög- och lågkvalificerade jobb i enlighet med utbyggnadsstrategin och översiktsplanen.
5. Exploatering av privat mark – utbyggnad av allmän platsmark
Bostadsbyggandet fortsätter med hög intensitet i Malmö och i anslutning till detta upprättas exploateringsavtal och allmän plats byggs ut med anpassning till exploatörernas utbyggnadstakt. Under året har tekniska
nämnden beslutat om exploateringsavtal som möjliggör cirka 600 bostäder.
I Limhamns gamla industriområde pågår bostadsproduktion och utbyggnad av allmän plats. Under 2018
har kajentreprenaden i kv Cementen färdigställts. I stora delar av området har byggator färdigställts. Detta
för att möjliggöra att byggnation på kvartersmark ska komma igång. I kvarteren runt Cementparken, där
husen redan har byggts har färdigställandet av omkringliggande gator påbörjats. Strandgatan/Övägen har
projekterats för ombyggnation med cykelbana och träd för att möta den nya exploateringen samt skapa en
tillgänglig och attraktiv förbindelse till ön.
Byggnationen av den stora parken i Elinegård har pågått under året och kommer bli helt färdigställd under
2019. Parken som bland annat innehåller en lekplats kommer att utgöra en lummig grön kil ut mot kalkbrottssjön och kommer att bli en grön och attraktiv vistelsemiljö för boende i området såväl som övriga
Malmöbor
I Västra hamnen har utbyggnaden fortsatt under 2018. I Västra dockan har byggnation av allmän plats i
anslutning till Dansteatern pågått under året. Vissa gator har färdigställts under året och projektering pågår
för kommande delar. Bassängkajen har färdigställts och utgör numera ett promenadvänligt kajstråk med
planteringar och sittplatser. För området kring de gamla Varvshallarna, i östra delen av Varvsstaden, har
förarbeten startats upp.Vad gäller färdigställandet av gator, torg, park och kajstråk i området har projekteringen påbörjats i slutet av året. För södra delen av Einar Hansens Esplanad har byggentreprenör kontrakterats under hösten. Färdigställandet av denna del kommer att knyta ihop området och bilda en viktig
koppling i Västra Hamnen.
I Klagshamn har parken öster om kalkbrottsjön som ansluter till intilliggande bostadsområde färdigställts.
I parken finns utsiktsplats, naturmark, gångstråk, lekplats och utegym.

I Tygelsjö är entreprenad påbörjad för utbyggnad av gator och naturområde i anslutning till byggnation av
förskola, skola, LSS samt bostäder för ca 40 radhus öster om Tygelsjö kyrka. Här kommer att skapas en
bykänsla med gång- och cykelstråk och ett rekreationsområde med vistelseytor samt en ridstig.
I Oxie har färdigställandet av park och lokalgata i anslutning till bostadsbyggnationen norr om spåret i
kvarteret Träpanelen påbörjats.
6. Kommunens lokalförsörjning
· Lokalförsörjning
Under året har en kvalitetssäkring av fastighets- och gatukontorets arbete med lokalförsörjningen genomförts avseende rutiner för ärendehantering, diarieföring och upphandling. En ny sida har lanserat på
KOMIN där de övriga förvaltningarna i tidigt skede kan rapportera in lediga lokaler som på sikt förhoppningsvis ger ökad nyttjandegrad av kommunens samlade lokaler
· Mark för kommunal service
För att få ett kvalitetssäkrat underlag, för fastighets- och gatukontoret samt stadsbyggnadskontoret att
arbeta vidare med, krävs en långsiktig planering av fackförvaltningarna. Organisationsförändringen i
Malmö stad 2017 innebär att flera förvaltningar fortsatt är i uppbyggnadsfas och därför ännu inte kunnat
samla sig kring utbyggnadsbehovet och de strategiska frågorna kring lokalbehovet. För skolförvaltningarna
ses en lägre takt av utbyggnadsbehovet och som exempel har förskoleförvaltningen under året gjort en
utvärdering av behovet. Arbetet med att få fram en gemensam plattform kommer att kräva fortsatt intensivt arbete av alla berörda förvaltningar.
Under våren har en arbetsgrupp med representanter från fastighets- och gatukontoret och stadsbyggnadskontoret inventerat möjliga områden för nybyggnation av LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade) i stimulireducerad miljö. Resultatet har presenterats för funktionsstödsförvaltningen och nu kan planering för flera nya boenden påbörjas.
· Boendelösningar utifrån bosättningslagen och socialtjänstlagen
Under försommaren har fastighets- och gatukontoret och arbetsmarknads- och socialförvaltningen kommit överens om en förändrad lokalsöksprocess då bland annat anvisningstalet från Migrationsverket förändras över året samt att många beställningar har sitt ursprung från flera olika organisationer och därmed
inte kan anses kvalitetssäkrade utifrån dagens situation.
Tillsamans med servicenämnden har en översyn gjorts över vilka lokaler som kan byggas om till bostäder
och ett antal har identifierats. Problemet med denna lösning är oftast kortsiktig då flera endast kan utföras
med tillfälliga lov då detaljplanerna inte godkänner bostäder. Dock är denna lösning ändå billigare än att
använda dygnsboenden.
Flera andra större projekt är under beredning, men det är de långsiktiga, strategiska lösningarna som måste
börja säkerställas exempelvis genom upphandling av hyresrätter på kommunens mark där detaljplanen är
godkänd för bostäder. En annan del i arbetet är att byggnation i egen eller i MKB:s regi tar fart för att öka
mängden avtal direkt till arbetsmarknads- och socialförvatlningen. Bostadsmoduler är en lösning där staden tyvärr har haft dåliga erfarenheter, men det är ändå så att bostadsmoduler är billigare och bättre för
staden än att använda dygnsboenden.
7. Förvaltning av bostadslägenheter för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar
Under 2018 har arbetet påbörjats med ett program för att motverka hemlöshet. Arbetet är ett led i att
genomföra de olika aktiviteter som kommunfullmäktige beslutade om när handlingsplan för bostadsförsörjning antogs. Arbetet görs tillsammans med stadsbyggandsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden. Det är viktigt att motverka och minska både hemlösheten och kostnaderna som den medför.
Vidare pågår ett arbete med att anskaffa lägenheter från olika fastighetsägare som sedan kan hyras ut till

personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar. Under 2018 har framförallt en ny tillsynsverksamhet
byggts upp och kommit igång med sitt arbete.
Då leveransen av blockinhyrningar till anvisade enligt bosättningslagen förskjutits har lägenhetsenheten på
kort tid tecknat cirka 200 hyresavtal med MKB på enstaka lägenheter. Detta för att klara av att flytta personer från det tillfälliga boendet på Sege Park. Lägenheterna ska betraktas som genomgångsbostäder,
andrahandshyresgästerna ska söka boende på egen hand. Besittningsskyddet har avtalats bort under 4 år.
I Hyllie pågår arbete med att ta fram ett förfrågningsunderlag för området öster om Mässan. Syftet är att
utveckla ett projekt där kommunen kan blockförhyra bostäder för hushåll som har svårt att ta sig in på
den ordinarie bostadsmarknaden.
8. Förvaltning och utveckling av kommunens mark, byggnader, anläggningar och vattenområden
· Allmän platsmark och mötesplatser
Arbetet med mötesplatser har pågått under året bland annat med utgångspunkt i programmet för Aktiva
mötesplatser. Några exempel är planeringen av ett nytt större utegym/aktivitetsyta på Ribersborg och ett
antal motionsslingor i Nydala-Hermodsdal-Lindängen-stråket samt i Hyllie. Arbetet med upprustning och
utveckling av tennisbanan i Rostorp är färdigställt. Anläggandet av en ny aktivitetsyta i Videdalsparken har
pågått under året och fortsätter under 2019. Aktivitetsytans målgrupp är främst vuxna och ungdomar och
innehåller utegym, träningsställning, kickbike/skate, basket och sittplatser för umgänge.
Flera processer har pågått parallellt i Lindängelund under 2018. Arbetet fortsätter med att ta fram tillståndsansökningar, utvecklingsprogram, detaljplan samt att vidare undersöka mark och vatten. Det pågår
en utredning/förprojektering av området, där syftet är att förbättra förutsättningarna för att kunna använda ytan i rekreativt syfte. Detta kommer att vara uppstarten för en etappvis utbyggnad, med avstamp i
det utvecklingsprogram som har bearbetats under året.
Arbetet med skyfallsåtgärderna i Söderkulla har fortlöpt under året. Ombyggnaden i Söderkullaparken är
klar och arbetet i Fosietorpsparken har påbörjats. Planen är att 6 000 kubikmeter vatten ska kunna hanteras genom sänkta ytor i Söderkullaparken och Fosietorpsparken.
Byggnation av temalekplats Öresund, i anslutning till Marinpedagogiskt center på Ribersborg har påbörjats. Lekplatsen i Stadionparken är färdigställd 2018 och kommer att invigas i januari 2019.
Förprojektering av sista etappen av Varvsparken påbörjades under 2018. Ett förslag på en mindre upprustning av Triangelplatsen, tillsammans med fastighetsägarna, har tagits fram. Arbetet med åtgärder för
att öka tillgängligheten till och attraktiviteten hos Malmös kanalrum i enlighet med programmet för Malmös kanalrum har fortsatt med en ombyggnad av Bastion Uppsala, där etapp 1 invigdes i maj och arbetet
med etapp 2 har påbörjats under året.
· Besöksanläggningar och arrangemang
Visningarna av Fotbolls-VM under sommaren i Folkets Park blev oerhört populära och mängden besökare bidrog till ökade kostnader för säkerhet. Arrangemangsområdet blev snabbt fullsatt under populära
matcher och polisen krävde fler ordningsvakter för att hantera köerna utanför området. Då Sverige gick
vidare från gruppspelet ökade även kostnaderna för hyra av teknik. Det stora intresset gjorde också att
man valde att bygga upp ytterligare ett visningsområde inför Sveriges sista match för att möta besökstrycket och öka säkerheten. Vidare har Folkets Park avtalat med två nya verksamheter i parken och verksamhetsanpassning av fastigheter har krävts, vilket har medfört ökade kostnader.
Under hösten har två arrendatorer vid Torup samt Katrinetorp aviserat att de vill överlåta sina verksamheter. Detta kommer innebära att det är viktigt att ha nya arrendatorer på plats inför säsong då de har en
stor påverkan för att skapa framgångsrika besöksanläggningar.
Sommaren 2018 flyttade SVT inspelningen av Sommarlov från Västra Hamnen till Beijers Park. Detta
medförde en hel del problem men slutresultatet blev lyckat. Under 2019 kommer SVT fortsätta samar-

betet med Sommarlov i Beijers Park. Detta är arbete är redan igångsatt.
En större förändring under årets Malmöfestival var ny områdesplanering där den större scenen på Posthusplatsen utgick och därmed gjorde det möjligt att öppna Suellsbron för kollektivtrafiken. Detta gav
också en ekonomisk möjlighet att stärka festivalens innehåll.
Festivalens final utgjordes av en exklusiv spelning med Steve Angello på Stortorget där gaget gick till ett
projekt för att stötta ungdomar i Malmö. Denna spelning satte också nytt publikrekord med 27 000 besökare framför scenen.
Jul I City flyttar 2018 från Gustav Adolfs torg till Stortorget med fokuserat innehåll riktat mot ungdomar.
Arrangemanget är en del av Malmö Stads lovsatsning tillsammans med Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor.
Sommarens Big Five växte under våren till en större beställning och ett större arrangemang än tänkt vid
årets början. Fem platser skapades på nya platser i staden där det normalt sett inte sker arrangemang.
Malmö vid havet och Urban beach fick en större publiktillströmning än planerat, besökssiffrorna från
2017 mer än tredubblades. Ett välplanerat och bra innehåll i kombination med det bra vädret är förklaringen.
Generellt har satsningarna på situationell säkerhet ökat. Detta beroende på interna bedömningar men även
externa som t ex Polisens tillståndsmyndighet.
· Dialog och Kundservice
På grund av trafiksituationen i Bo01-området genomförde förvaltningen en dialogprocess i västra hamnen
under våren. Dialogprocessen resulterade i ett antal tillfälliga och permanenta åtgärder som implementerades innan och efter sommaren. Åtgärderna utvärderades i november. Resultatet från utvärderingen kommer att ligga till grund för beslutsärende till tekniska nämnden under februari 2019.
· Drift och underhåll
Den hårda vintern i början av 2018 medförde en stor insats för att upprätthålla vinterväghållningen. Detta
medförde höga kostnader tidigt på året.
Det extrema vädret i form av uteblivet regn har gjort att förvaltningens avtalade driftsentreprenörer har
fått ägna mycket tid åt bevattning vilket kommer att leda till högre kostnader under året och ökat underhåll kommande år för utbyte av växter. Det fina vädret har även medfört att betydligt fler människor vistats ute på torg, stränder och i parker för aktiviteter och intag av måltider vilket medfört att renhållningen
på allmän platsmark varit ansträngd under sommaren.
9. Kommunens trafik och infrastruktur
Den nya kollektivtrafikbron över Varvsbassängen har under hösten börjat studeras mer i detalj. Här har
ett samarbete med fastighetsägare och byggherrar i Varvsstadens område där brons norra fäste hamnar
påbörjats.
Utredningar avseende funktioner och ytor i anslutning till de stora terminalerna Malmö C, Värnhem och
Södervärn har startats under året. Syftet är titta närmare på lösningar som rymmer fler och längre bussar i
och med införandet av ytterligare MEXlinjer.
Utöver stråk- och busslinjespecifika utredningar har generella utredningar och arbeten startats för att ta
fram måldokument, tekniska riktlinjer och utformningsprinciper för hållplatser, busskörfält, trädplantering, skyfallshantering med mera. Det har även under året påbörjats ett arbete med att integrera trygghetsfrågor, jämställdhet och barnperspektiv i planeringen och genomförandet.
Parallellt med utredningar för storstadsåtgärder har ett arbete tillsammans med region Skåne initierats för

att etablera nya bussdepåer som inletts för att klara av en större och elektrifierad bussflotta.
Mindre ombyggnader i form av kollektivtrafikförbättringar, tillgänglighetsanpassningar, trygghetsåtgärder
och hastighetssäkringar har planerats och genomförts löpande i staden. Under 2018 inleddes arbetet med
byten av alla Malmös busshållplatser. Nya cykelställ har placerats ut kontinuerligt runt om i staden och
arbetet med standardhöjning av cykelparkeringar vid kollektivtrafiknoder har genomförts. Hyrcykelsystemet har blivit en framgång, med 1 000 fler användare än året innan. Planering och analyser har genomförts
inför utbyggnaden av 50 nya hyrcykelstationer under året. Beslut på var de nya hyrcykelstationerna ska
placeras togs i tekniska nämnden i maj.
Satsningar på cykelinfrastruktur fortsätter med bland annat ny cykelbana längs Mellanhedsgatan, som
öppnades i december. Införandet av cykelöverfarter fortsätter genom omreglering av redan befintliga passager och införande av nya.
Elektrifieringen av busstrafiken längs linje 7 som har beslutats av tekniska nämnden har genomförts under
innevarande år. Under året har hållplatserna vid Ön och Svågertorp att anpassats och den nya laddinfrastrukturen har satts upp.
Under året har Nobelvägen, på sträckan Spånehusvägen-Dalaplan, byggts om och skapat ett sammanhängande cykelstråk från Hornsgatan till Mobilia. Förutom knappt 1,5 km ny cykelbana har 41 träd planterats och dynamiska hastighetsdämpande åtgärder installerats.
Projektet för genomförande av Rosengårds station samt för upprustning och anpassning av Persborgs
station och Östervärns station byggstartdes i januari. Persontågstrafik på Kontinentalbanan startade i december 2018.
· Trafiksatsningar och resvanor
Fastighets- och gatukontoret har under året startat Malmö Works tillsammans med näringslivet – ett initiativ för hållbara jobbresor i enlighet med Malmö stads mål i Trafik- och mobilitetsplanen. Tio malmöföretag är med inledningsvis men antalet ska växa efter hand när formatet har testats och utvärderats.
Företagen driver sitt förändringsarbete själva, med stöd från fastighets- och gatukontoret samt Skånetrafiken.
· Trafikreglering och parkeringsövervakning
I samband med ett remissvar (TN-2017-2323) till kommunfullmäktige gällande boendeparkering i Malmö,
fick fastighets- och gatukontoret i uppdrag att se över parkeringsregleringen i ett par områden. Under
våren uttryckes ett särskilt önskemål med fokus på denna utredning med inriktning på framförallt Limhamn. Utredningen handlades upp och genomfördes under juni månad. Under hösten fattade Tekniska
Nämnden beslut om att införa avgiftsbelagd parkering i Limhamn som genomförs under 2019.
Arbetet med att försvåra för målvaktsbilar har pågått under hela året. Antalet flyttade målvaktsbilar når
inte det uppsatta målet, den sannolika förklaringen till detta är att stadens satsning har gett effekt och att
det därför inte påträffas lika många målvaktsbilar på allmän platsmark vilket i grunden är positivt.
10. Övrig planerad verksamhet
· Storstadspaketet
Storstadspaketet (Sverigeförhandlingen) syftar bland annat till förbättrad kollektivtrafik och att denna
tillsammans med attraktivare stadsmiljöer ska skapa förutsättningar för ökat bostadsbyggande. Efter det
att avtal tecknats under 2017 pågår arbete med att ta fram en plan för storstadspaketets genomförande i
Malmö.
Arbetet leds av stadskontoret på uppdrag av kommunstyrelsen. Plan för genomförandet (åtgärder för
utbyggnad kollektivtrafik, cykel och bostäder) beslutades av kommunfullmäktige 2018-10-25. Som en del i
arbetet utvecklas förslag på organisation för Malmö stads arbete med genomförandet. I avtalen har Malmö

stad bland annat gjort utfästelse om att 26 750 bostäder utmed elbusstråken ska ha färdigställts senast
2035. Bedömningen är att ca 2/3 av dessa kan byggas på mark kommunen tillhandahåller. För resterande
1/3 är det nödvändigt att bostadsbyggande kommer till stånd på privat mark. För att åstadkomma detta
har fördjupade inventeringar av markägoförhållanden genomförts och nya arbetsmodeller och samarbetsformer med privata fastighetsägare utvecklats.
Inom Storstadspaketet har den första etappen av utbyggnad för Malmöexpressen (MEX) på linje 8 påbörjats på sträckan mellan Fullriggaren och Centralstationen. Det handlar om ombyggnad av hållplatser och
upprustning av gator och beläggning samt byggnation av busskörfält. På Västra Varvsgatans norra del har
arbetet pågått under året med en mer omfattande ombyggnad av gatan där även plantering av nya träd
ingår. Denna etapp finansieras till del av stadsmiljöavtalsmedel.
En förstudie är påbörjad under året för införande av Malmöexpressen på linje 4 samt parallell cykelbana
på delar av stråket. Förstudie för införande av Malmöexpressen linje 10 (västra delen av nuvarande linje 8)
samt parallell cykelbana. Förstudie för cykelbana längs delar av Amiralsgatan har påbörjats.
Ett arbete har startats under hösten med att tidsätta och planera samtliga busslinjernas olika etapper utifrån behov av förstudier, detaljprojektering och entreprenader. Utifrån det arbetet fortsätter resursplaneringen för alla de kompetenser som kommer at bli involverade i genomförandet av storstadspaketet. Parallellt har arbetet pågått med att ta fram projektplaner, riskanalyser mm för de olika busslinjerna.
· Policy och riktlinjer för marksanering
Enligt uppdrag i budget 2017 gav kommunfullmäktige under mål 8. En ekologiskt hållbar stad, ett uppdrag till kommunstyrelsen att tillsammans med berörda nämnder ta fram en ändamålsenlig policy för
marksanering med utgångspunkt från ekonomi och malmöbornas hälsa. Projektgruppens förslag till policy
och riktlinjer skickades på remiss till berörda förvaltningar under våren 2018 och inkomna remissvar och
en del omarbetningar resulterade i en ny version efter sommaren vilken presenteras för styrgruppen i september 2018. Utöver förslag till policy och riktlinjer har projektgruppen identifierat ett antal förslag på
förbättringsområden där projektgruppen föreslår vidare utredning eller översyn av dessa.
Även arbete kring redovisningsprinciperna för marksanering och ramar för hantering av utgifter vid omeller tillbyggnad av skolor och förskolor inleddes under 2018.
11. Uppföljning HR
· Uppföljning arbetsmiljö.
I Malmö stad görs en årlig uppföljning avseende arbetsmiljö. Denna består av uppföljning av arbetsmiljö,
systemuppföljning av SAM (det systematiska arbetsmiljöarbetet) samt uppföljning av samverkan. Syftet
med den årliga uppföljningen är ge nämnden kontinuerlig uppföljning kring arbetsmiljön i förvaltningen
och att ge ett fördjupat underlag för ställningstagande om nämnden uppnår kommunfullmäktiges målsättningar inom arbetsmiljöområdet. Uppföljningen av arbetsmiljön samt av systemuppföljning av SAM sker i
en planerad process i dialog i samverkansgrupper och i förvaltningsråd (tillika skyddskommitté). Uppföljning av samverkan rapporteras ej vidare till nämnd.
Systemuppföljningen av SAM visar att förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete bedöms fungera
tillfredsställande (3,8 av 5), se vidare bilaga 1.
Uppföljning av arbetsmiljön ger även den en tillfredsställande bild av förvaltningens arbetsmiljö. Fastighets- och gatukontoret har bra ledartäthet, få arbetsskador och tillbud och sjukfrånvaron under perioden
juli-december är lägre än genomsnittet i Malmö stad. Personalomsättningen under samma period är i nivå
med genomsnittet i Malmö stad, se vidare bilaga 2.
·Aktiva åtgärder
Malmö stad vill vara en bra arbetsgivare som är fri från diskriminering. Enligt diskrimineringslagen har vi
ett ansvar att förebygga diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimine-

ringsgrund. Detta arbete heter aktiva åtgärder och innebär att arbetsgivaren ska genomföra ett fortlöpande
arbete i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda, följa upp/utvärdera) inom följande fem områden: arbetsförhållanden, bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor, rekrytering och befordran,
utbildning och övrig kompetensutveckling samt möjligheter att förena arbete och föräldraskap.
För att kunna arbeta med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagens intentioner och politikens intentioner har ett ramverk för Malmö stad tagits fram. I enlighet med detta har förvaltningen genomfört workshops i samtliga ledningsgrupper och förvaltningens styrdokument och riktlinjer har granskats. Gällande
granskning av styrdokument och riktlinjer har ingen risk för diskriminering framkommit. Vid workshops i
ledningsgrupper har det identifierats risker som förvaltningen kommer att arbeta med under 2019, se vidare bilaga 3..

Anvisning
Det finns en färdig rapport i Qlikview (Ekonomisk analys -> Detaljer, Arbetsyta: Stratsys för nämnd)
ifrån vilken du kan klippa och klistra in siffrorna i den befintliga tabellen nedan. Du klistrar in via CTRL
+ V. Du kan klistra över formlerna.
Det går även bra att registrera in siffrorna manuellt. Tänk då på att kostnader ska registreras med minustecken och att alla belopp ska registreras i tkr.

Anvisning
Här analyseras vad som påverkat nämndens nettointäkter. Nämndens nettointäkter jämförs med föregående års utfall.

Den stora förändringen av intäkter kan främst härledas till kraftig ökning av parkeringsintäkter, där en
anledning är att betalningsviljan ökat i och med införandet av betalning via app och en annan att fler områden för gatuparkering har införts, bl a i Limhamn.

Anvisning
Under denna rubrik finns möjlighet att lägga in en egenutformad resultaträkning.
I tabell Resultaträkning gäller:
Tabellen kan skapas på två sätt: I Excel som sedan kopieras och klistras in i textrutan via knappen
"klistra in bild", eller genom att skapa en tabell direkt i Stratsys. Strukturen från resultaträkningen i mallen kan kopieras och anpassas.
Resultaträkningen måste minst innehålla den information som finns i den i mallen föreslagna resultaträkningen med avseende på raderna. Kolumnerna utfall, budget och avvikelse, som i den i mallen föreslagna resultaträkningen, ska finnas med.
Beloppen ska registreras i tkr. Kostnader ska registreras med minustecken.

Obs! Tabellens innehåll skall vara avstämt med QlikView/andra ekonomisystem så att siffrorna överensstämmer.

Anvisning
Analysera de huvudsakliga orsakerna till eventuell avvikelse mellan kommunbidrag och nettokostnad
för aktuell period.
Tekniska nämnden redovisar ett överskott på 391 mnkr varav 276 mnkr utgörs av exploateringsvinster
och 70 mnkr utgörs av reavinster. Resterande överskott, 45 mnkr, består till stor del av nya interna
markupplåtelser och avgäldsreglerade tomträtter, ökade intäkter hänförliga till parkering och felparkering
samt positiv nettoavvikelse på personalbudgeten. Det positiva resultatet överförs inte till 2019 och tekniska nämnden kan inte ta del av överskottet från 2018 under 2019. Det positiva resultatet beror delvis på
ökade intäkter och dessa intäkter har budgeterats i nämndsbudget 2019, vilket har skapat förutsättningar
för en balanserad nämndsbudget 2019.
Intäkterna ökar med 370 mnkr, varav 300 mnkr förklaras i avsnitt 4.2.3.3 Exploaterings- och reavinster
Övriga intäkter ökar med 69 mnkr beroende på bland annat på:
•
•
•
•
•
•
•

Höjd taxa samt teknikskifte till telefonparkering gällande gatuparkeringen samt kraftigt ökad betalningsvilja gällande felparkering, 9 mnkr jämfört med budget.
Felparkering, kraftigt ökad betalningsvilja och ersättning från staten för målvaktsbilar, 10 mnkr
jämfört med budget.
Stora ökningar för servitut och byggbelamringar på markupplåtelse, 8 mnkr jämfört med budget.
Även extern finansiering till olika arrangemang som inte var känd vid budgetarbetet, 11 mnkr.
Ersättning för dagvattenhantering samt ökade intäkter från trafiksäkerhetsföreningen, 6 mnkr
jämfört med budget.
Ökad satsning med statliga medel avseende trygghetssatsningar, 12 mnkr, som ej var budgeterade.
Ökade parkeringsintäkter i Hyllie, 6 mnkr jämfört med budget.

Personalkostnaderna minskar med 22 mnkr, jämfört med budget. Tillsättning av ett antal tjänster avvaktade beslut om storstadspaketet och starten av den nya organisationen
Övriga kostnader ökar med 64 mnkr. I tabellen ovan är ökningen 26 mnkr, vilket beror på 38 mnkr lägre
kostnader för såld exploateringsmark, vilket förklaras i avsnitt 4.2.3.3 Exploaterings- och reavinster.
Ökningen beror bland annat på:
•
•
•
•
•

Ökade kostnader för vinterväghållningen, 7 mnkr jämfört med budget.
Ökad vandalisering på armaturer samt ökade elkostnader för trygghetssatsningar, 7 mnkr jämfört
med budget.
Ökade kostnader för sten och markarbeten, 12 mnkr jämfört med budget.
Högre kostnader för artister, teknik och säkerhet i samband med avslutningskonserten på malmöfestivalen. Tillkommande kostnader under året motsvaras av bidrag för MUCF, Urban beach, vinter i city mm. 14 mnkr jämfört med budget.
Trafikering av malmöpendeln i december kostade 3,3 mnkr, vilket inte var budgeterat.

Anvisning
I QlikView-applikationen Ekonomisk analys finns en färdig tabell från vilken du kan klippa och klistra in
siffrorna i tabellen. Du klistrar in via CTRL+V.
Det går även bra att registrera in siffrorna manuellt. Tänk då på att beloppen ska registreras i tkr utan
tecken. Tabellens innehåll ska vara avstämt med QlikView så att siffrorna överensstämmer.

Anvisning
Kommentera eventuell avvikelse mot beviljad investeringsram.
Fastighets- och gatukontorets totala investeringsram år 2018 uppgår till 1 141 mnkr. Utfallet för året landar på 776 mnkr, vilket innebär en avvikelse mot budget på 365 mnkr. Den främsta anledningen till avvikelsen mot budget beror på förskjutningar framåt i tiden för olika projekt. För vissa kategorier kan detta
innebära en svårighet att hålla sig inom 2019 års investeringsram, då denna äskades och planerades redan i
mars 2018. Andra kategorier kommer sannolikt fortsatt få framskjutna projekt och därmed förskjutna
investeringsutgifter. Bedömningen i nuläget är att fastighets- och gatukontorets totala investeringsram för
2019 inte behöver utökas. Samtliga projekt kommer att följas upp löpande under året och en första avvikelserapportering kommer att ske i ekonomisk rapport under maj månad.

Ramen för exploatering på privat mark för 2018 är ca 205 mnkr. På grund av fördröjningar av olika slag
har vissa projekt skjutits framåt i tiden. Nedan nämns de projekt som står för störst avvikelser.
I Kv Fodret är detaljplanen överklagad och ny exploatör har kommit in i projektet. Övägen/Strandgatans
projektering har senarelagts och fortsätter under 2019, bland annat på grund av anpassning till närliggande
entreprenader. I södra delen av Esplanaden har upphandlingen av entreprenad tagit längre tid än beräknat.

I projekten Entré samt Elinegård gator färdigställande är vi beroende av utbyggnaden i området och exploatörens framdrift. På det övergripande projektet Varvsstaden har en omfördelning gjorts till projekten
Varvshallarna DP 5175 kaj och bro samt Varvshallarna DP 5175 allmän plats, där nya senarelagda tidplaner har tagits fram i samråd med exploatör.
I ett par projekt har entreprenaderna kommit längre än beräknat. Kv Cementen byggator färdigställdes
under 2018 och i Kv Cementen sydvästra kajrenovering ligger kajentreprenaden före plan.
Sammantaget innebär detta att årets utgifter för exploatering på privat mark uppgår till ca 127 mnkr, 78
mnkr lägre än årsramen.
Inkomsterna stannar på ca 119 mnkr, 57 mnkr lägre än årsramen, vilket är en följd av förändringarna i
utgifterna. Större delen av exploatering på privat mark finansieras av externa exploatörer.

Det årliga anslaget för exploateringsutgifter är i likhet med tidigare årens budgetram, 300 mnkr. På grund
av diverse orsaker har vissa projekt skjutits framåt i tiden eller inte satts igång. Orsaker till detta är bland
annat ändrade tidplaner för externa aktörer eller fördröjningar i andra entreprenader / projekteringsarbeten, som medför ändrade tidplaner för utbyggnad av allmän plats. Exempel på sådana projekt är
Strandhem, Botildenborg, Sege Park, Malmö idrottsgrundskola och Hyllie. Vidare förskjuts färdigställande
av allmän plats på grund av att byggprojekten inte färdigställs inom bedömd tid, t ex handelsprojektet vid
Pildammsvägen i Hyllie och Lindängen C. Utfallet för årets exploateringsutgifter på kommunal mark uppgår till 207 mnkr vilket är 93 mnkr lägre än budget.

Försäljning av tomtmark
Försäljning av tomtmark anges här inklusive gatukostnadsersättning, dvs inklusive den del av inkomsterna
som ska reserveras för att täcka utgifter för att anlägga allmän plats i projekten.
När 2018 summeras kan vi konstatera att fastighets- och gatukontorets avyttringar inom exploateringsprojekten uppgår totalt sett till 621 mnkr, en ökning med 121 mnkr jämfört med budget 2018. Anledningen
till den positiva avvikelsen är att efterfrågan på bostäder och verksamhetslokaler just nu är hög. Projektområde Hyllie står fortsatt för en stor del av exploateringsinkomsterna samt Västra hamnen.

Tomträtter och interna markupplåtelser
I budgetskrivelsen 2018 beräknades möjliga kapitaliserade avgälder (tomträtter och interna markupplåtelser) till 150 mnkr.
Under 2018 har tolv nya interna markavtal slutits med stadsfastigheter, däribland fyra studentboende på
Sege Park, två förskolor och en vårdcentral. Avtal har även slutits för Backaskolan med tillhörande idrottshall och skoldaghem. Den kapitaliserade avgälden för dessa nya interna markavtal med stadsfastigheter uppgår till 43 mnkr. Sju tomträttsavtal med upplåtelsedatum under år 2018 har aktualiserats, där två av
dem skett inom projektet Lindängen C och två inom projektet Korvetten i Västra hamnen. Det totala
avgäldsunderlaget för tomträttsavtalen uppgår till 125 mnkr.

Exploateringsvinster
En exploateringsvinst är det som återstår av köpeskillingen sedan avsättning har gjorts för gatukostnader
(motsvarande del av kostnaderna för iordningställande av allmän plats) och anskaffningsvärdet för den
sålda marken har täckts (kostnader för iordningställande av kvartersmark). Saneringskostnader för hantering av förorenade massor som överstiger MKM (mindre känslig markanvändning) har resultatförts inom
ramen för exploateringsvinster i de fall det avser exploateringsprojekt.
År 2018 har försäljningar genomförts till en sammanlagd inkomst om 621 mnkr. Alla köpeskillingar har
resultatförts och exploateringsvinsten uppgår till 482 mnkr, en ökning med 282 mnkr jämfört med budget
2018.
Ökningen beror till stor del på fortsatt god utveckling inom projektområde Hyllie samt Västra hamnen.

Reavinster
Försäljning av anläggningstillgångar uppgår till 74,6 mnkr, vilket har genererat en realisationsvinst på totalt
70,3 mnkr. Två markförsäljningar avseende delar av Svedala Värby och Grundkallen 9 utgör 42 mnkr av
den totala försäljningssumman. Resterande försäljningar består av ett flertal mindre friköp med mycket
låga ursprungliga anskaffningsvärden.
Reavinster budgeteras inte och det görs ingen prognos utöver det som vid prognostillfället är beslutat att
säljas.

I takt med att staden förtätas ökar behovet av kommunal mark för att framförallt tillgodose behoven av
grundskolor och förskolor. I budget 2018 begärde tekniska nämnden 180 mnkr för större markförvärv,
vilket beviljades. När 2018 summeras landar förvärven på 150 mnkr, enligt 79 mnkr Brännaren 8, 46 mnkr
i Varvsstaden, 15 mnkr Folkvisan 3 samt 10 mnkr Hermodsdal 10. Förutom dessa förvärv har värdering
av kvartersmark, som erhållits vid en bytesaffär gjorts. Värderingen har resulterat i en anskaffningsutgift
om 20 mnkr, vilket innebär att utgiften för större markförvärv därmed uppgår till 170 mnkr.

Budgeterad kostnadsram för kategori Mobilitet uppgår till 152 mnkr och utfallet blev 118 mnkr, vilket
innebär en budgetavvikelse på 34 mnkr.
Den första etappen av utbyggnad för Malmöexpressen (MEX) på linje 8 påbörjade 2018 på sträckan mellan Fullriggaren och Centralstationen. På grund av förseningar i entreprenaden förskjuts färdigställandet
till 2019. Den planerade cykelbanan på Kronborgsvägen förskjuts framåt i tiden då den kommer att anpassas till utbyggnad av planerad kollektivtrafik inom ramen för Storstadspaketet.
Budgetavvikelsen gällande inkomster beror främst på att Malmöexpressen linje 8 är förskjuten i tiden,
vilket gör att stadsmiljöavtalsbidraget och EU-bidraget betalas ut först under 2019.

Budgeterad kostnadsram för denna kategori uppgår till 64 mnkr och utfallet blev 33 mnkr. Budgetavvikelsen på 30 mnkr beror delvis på att projekt Arilds plan, lek och mötesplats (Mary Anderssons park) förskjuts till 2019, då en ny upphandling krävts. Denna försening har även lett till att intäkterna från Boverket
uteblivit. Även projekten Bastion Uppsala och Öresundslekplatsen har förskjutits till 2019. Arbetet med
skyfallsåtgärderna i projekt Söderkulla etapp 1 fortsätter in på våren 2019, entreprenaden beräknas bli
billigare än tidigare kalkylerat.
Budgetavvikelsen avseende intäkterna på 14,2 mnkr är en följd av ovan framskjutna projekt.

Arbetet med reinvesteringar fortlöper enligt framtagna underhållsplaner och nya underhållsplaner tas fram
löpande. Budgeterade medel var 54 mnkr och utfallet blev 51,6 mnkr. Avvikelsen beror på att flera projekt
löpt under tre år vilket påverkar utfallet på innevarande år men inte projektens totala volym.

Budgeterade medel för denna kategori var 5 mnkr och utfallet blev 4,1 mnkr. Avvikelsen beror på byggprojektet Ny toalett i Bulltofta rekreationsområde som blev försenat under projekteringen, men byggnaden kommer att färdigställas under 2019.

Avseende Brounderhåll har eftersläpningen arbetats bort och underhållet är i fas. Övriga områden har
fortsatt stort underhållsbehov pga ökat slitage de senaste åren. Budgeterade medel för denna kategori var
33 mnkr och utfallet blev 29,5 mnkr.

Budgeterade medel för denna kategori uppgår till 147 mnkr och utfallet blev 36,5 mnkr. Avvikelsen på 112
mnkr beror främst på förseningar av ridanläggningen i östra Malmö, 56 mnkr och anläggande av kommunalt VA på Kölnan och Almåsa, 51 mnkr. Orsaken till dessa förseningar beror på att entreprenörernas
anbud är högre än budgeterade medel och diskussioner förs kring förnyade upphandlingar med en tydligare specifikation.

Kommunstyrelsen har avsatt anslag, till tekniska nämndens förfogande, att avropa gällande driftkonsekvenser för aktiverade investeringar. Det ackumulerade anslaget uppgår år 2018 till 63 mnkr. Av dessa är
38 mnkr överförda från föregående års ej utnyttjade anslag.
Tidigare i år har tekniska nämnden (ärende STK 2018-783) begärt överföring från kommunstyrelsens
anslag till förfogande med 10 mnkr för helårskonsekvenser. Återstående anslag efter avrop uppgår därmed
till 53 mnkr, vilket kommer att överföras till år 2019.

Anvisning
Under denna rubrik finns särskilda frågor som kommunstyrelsen vill ha besvarade i årsanalysen. I det
fall underliggande fråga är frivillig att svara på (anges i anvisningen under den rubriken) är denna rubrik
möjlig att dölja.

Anvisning
Med anledning av att antalet riktade statsbidrag ökat kraftigt under de senaste åren behöver kommunstyrelsen få en samlad bild över Malmö stads intäkter gällande dessa statsbidrag. Rubriken är döljbar för
de nämnder som inte har några riktade statsbidrag.
Beskriv i nedanstående textruta vilka riktade statsbidrag nämnden erhållit under år 2018.
I tabellen under textrutan specificeras respektive statsbidrag utifrån avsändande myndighet, benämning/ändamål och belopp. Obs! endast en rad per statsbidrag. Belopp anges i tusentals kronor och
som saldo/netto per benämning/ändamål. Summan ska stämma med saldo på kontona 35100 och
35140. Kontakta förvaltningens kontaktperson på Enheten för ekonomisk styrning, stadskontorets
ekonomiavdelning, om du är osäker på hur du ska rapportera i tabellen.
I Malmö stads kodplan, under kontogrupp 35, går att läsa följande:

351 Driftbidrag

Här redovisas verksamhetsanknutna intäkter i form av driftbidrag från staten och statliga myndigheter. Dock inte ersättning för personlig assistans från försäkringskassan. Med statliga myndigheter avses bland annat Migrationsverket, Skolverket, Socialstyrelsen, Försäkringskassan, Länsstyrelser, Högskolor och universitet, Trafikverket med flera.
OBS! Ombokning av felkonterade driftbidrag måste göras före årsbokslutet.

Anvisning
OBS! Ange kortfattade benämningar, eller den benämning som används av avsändande myndighet. Vid
behov av ytterligare förklarande text anges det i fotnot till tabellen.
Ange endast en rad per benämning/ändamål. Belopp anges i tusentals kronor och som saldo/netto per
benämning/ändamål.

