Bilagor
Bilaga 1: Bilaga 1 Budget per projekt och kategori

I februari 2019 beslutade tekniska nämnden, enligt kommunfullmäktiges instruktioner, om Nämndsbudget
för 2019, delarna Plan för verksamheten samt Ekonomi. I mars 2019 beslutade tekniska nämnden om en fullständig nämndsbudget för 2019 med alla tre delarna: Mål, Plan för verksamheten och Ekonomi.
Tekniska nämnden står inför fem viktiga områden för perioden 2019–2024. Gemensamt för dem är att de
berör hela Malmö stad och samtliga nämndens verksamheter samt att de har tydliga konsekvenser för
nämndens ekonomi.
De fem områdena är:
•
•
•
•
•

Rum för fler Malmöbor
Fler i sysselsättning och ett mer diversifierat näringsliv
Förtätning av staden
Underhåll
Åtgärder för att skapa trygghet och säkerhet

Kommunens markinnehav är ett viktigt redskap som skapar förutsättningar för att möta utmaningarna.
Den nya förvaltningsorganisationen under tekniska nämnden ger nya förutsättningar för att möta utmaningarna och fortsätta arbetet med att bygga en stad.
Nämndsbudget 2019 har fokus på bostadsbyggande samt åtgärder för att öka sysselsättningen och skapa
fler arbetsplatser i staden. Trygghetsfrågor genomsyrar också budgeten, som ett led i att möta stadens utmaningar på detta område.
Tekniska nämnden arbetar vidare med utveckling av stadens trafiksystem med syfte att skapa en hållbar
stad. I hållbarhetsarbetet är de gröna frågorna en viktig del, både vad gäller skapandet av nya gröna kvaliteter men även tillgängliggörandet av de befintliga. Storstadspaketet och det åtagande staden har gjort
kring bostadsbyggande och byggande av nya cykelbanor och nya busslinjer tar fart under 2019. Arbetet
med storstadspaketet sträcker sig fram till år 2035.
Kommunfullmäktige har fastställt kommunbidraget till 635 283 tkr, varav förvaltning 037 fastighets- och
gatukontoret har fått ett kommunbidrag på 835 283 tkr, marksanering 40 000 tkr och exploateringsvinster
ett negativt kommunbidrag på 240 000 tkr. Förvaltning 037 fastighets- och gatukontoret har fått en indexuppräkning på 2,5%, effektiviseringskrav på 2% samt riktade satsningar på 34 000 tkr.
Fastighets- och gatukontoret har för 2019 beviljats en investeringsram om totalt 921 mnkr, i enlighet med
nämndens äskande. En ny övergripande kategorisering av nämndens investeringsprojekt har tagits fram
som bygger på en tydlig koppling till organisationsstrukturen. Portföljen består av de sex nya kategorierna
Mobilitet, Stadsmiljöutveckling, Exploatering, Storstadspaketet, Befintlig miljö samt Fastighet/Byggnader.
Kategorin Exploatering är uppdelad på underkategorierna kommunal respektive privat mark. Investeringsram för kategori Storstadspaketet ingår inte i den beslutade budgetramen. Tekniska nämnden ska därför
inkomma med separat ärende till kommunfullmäktige om begäran av ram för 2019 avseende Storstadspaketet.

Tekniska nämndens ansvar anges i nämndens reglemente, som beslutas av kommunfullmäktige. Nedan
återges de viktigaste ansvarsområdena.
Det juridiska fastighetsägandet inklusive ägandet av Malmö hamn
Tekniska nämnden företräder kommunen i alla frågor som rör kommunens fastighetsinnehav (mark).
Detta innebär att nämnden ansvarar för försäljning och köp av fastigheter, upplåtelse av mark samt ansöker om fastighetsbildningsåtgärder, inskrivningsåtgärder och liknande.
I ansvaret ligger även att utöva rollen som ägare för stadens hamn (den kommersiella hamnen).
Exploatering av mark inom kommunen
Tekniska nämnden ska samordna och genomföra exploatering inom kommunen. Detta innebär att nämnden ska köpa, iordningställa och sälja eller upplåta byggklar kommunal mark för bostäder och näringsverksamheter. Nämnden ska också bevaka kommunens ekonomiska intresse i stadsutbyggnaden och att exploatering på mark som inte tillhör Malmö stad sker på gynnsamma villkor för kommunen.
Exploateringsansvaret innebär även att samordna alla ingående arbeten som gatu-, park- och ledningsarbeten i exploateringsprojekten. Nämnden bär det samlade budgetansvaret för markexploatering och har
därför det yttersta ansvaret för nödvändiga åtgärder.
Kommunens lokalförsörjning
Lokalförsörjningsansvaret innebär att anskaffa och avveckla lokalkontrakt och bostadslägenheter samt att
medverka i andra kommunala nämnders lokalbehovsplanering och utforma olika alternativ till lokallösningar.
Ansvaret innebär även att hålla sig uppdaterad med kommunens lokalkontrakt och hyresnivåer samt att
förhandla om hyror. Nämnden förvaltar även kommunens lokalbank.
Förvaltning av bostadslägenheter för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar
Tekniska nämnden ansvarar för anskaffning av bostadslägenheter för personer för vilka kommunen har
ett särskilt ansvar. Nämnden förvaltar hyresavtalen för dessa lägenheter.
Förvaltningen innebär att bostadslägenheter hyrs ut i andra hand till dessa personer. Uppdraget innefattar
även teknisk tillsyn av de bostadslägenheter som kan övergå till andrahandshyresgästen samt, efter samverkan med berörd nämnd, teknisk tillsyn av boenden som hyrts in genom så kallade blockhyresavtal.
Förvaltning, utveckling och upplåtelse av kommunens mark, byggnader, anläggningar och vattenområden
Tekniska nämnden ansvarar för förvaltning, utveckling och upplåtelse av kommunens allmänna platsmark
och kvartersmark, men också av övrig mark som kommunen äger, till exempel jordbruksmark, skogsmark,
exploateringsmark och koloniområden. Förvaltningsansvaret omfattar även kommunens byggnader, anläggningar och vattenområden – i den mån inte en annan nämnd har ansvaret.
Nämnden ska tillgodose en god stadsmiljö och en förstärkt Malmöidentitet. Det offentliga rummet ska
fyllas med mötesplatser, stadsliv och aktiviteter och göras tillgängligt för alla. Nämnden fullgör stadens
skyldigheter som huvudman för allmänna platser och väghållare, vilket innebär skötsel och underhåll av,
samt investeringar i, kommunens mark. I denna egenskap ansvarar nämnden även för gaturenhållningen.
Nämnden är väghållningsmyndighet för gator inom detaljplanerat område där kommunen är huvudman
eller för allmänna vägar, där kommunen särskilt förordnats att vara väghållare, med undantag av de vägar

där trafikverket är väghållare.
Nämnden svarar enligt ordningslagen för att avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats som förvaltas
av nämnden. Nämnden upplåter torgplatser, utövar tillsyn över torghandeln och tar ut avgift för vissa
upplåtelser av offentlig plats.
Kommunens trafik och infrastruktur
Tekniska nämnden ansvarar för trafikens infrastruktur, för stadens strategiska trafikplanering samt för att
utarbeta förslag till långsiktig trafikplanering och utbyggnad av gatu- och vägnätet i kommunen. Nämnden
ansvarar även för utvecklingen av trafiksäkerhetsarbetet i kommunen.
Nämnden ansvarar för fortlöpande planering av, och för kommunens verksamhet inom, kollektivtrafikområdet. Nämnden företräder kommunen och bevakar kommunens intressen i kollektivtrafikfrågor. Samarbete och kontakter ska inriktas mot en god och säker tillgänglighet för samtliga trafikantgrupper och
mot utformning av ett miljöanpassat trafiksystem.
Tekniska nämnden är kommunens nämnd för vissa trafikfrågor. Detta innebär att nämnden hanterar lokala trafikföreskrifter, beredande av ärenden rörande trafikfrågor i enlighet med trafikförordningen, väglagen samt annan i sammanhanget relevant trafiklagstiftning. Nämndens ansvar innebär också att företräda
kommunen i frågor om kommunal parkeringsövervakning samt om flyttning av fordon i vissa fall.
Avfallsfrågor
Tekniska nämnden ansvarar för kommunens renhållningsskyldighet i enlighet med miljöbalken om avfall
och producentansvar samt tillhörande renhållningsförordning m.fl. författningar. Detta innebär att nämnden företräder kommunen i frågor rörande framläggande av förslag till avfallsplan och renhållningsordning för kommunen, uppföljning och planering av avfalls- och renhållningsverksamhet inom kommunen
samt samordning av regionala frågor inom verksamhetsområdet. Uppgifterna utförs i förekommande fall
med biträde av resurser från kommunalförbundet VA-syd.
Lokala ordningsstadgor
Inom tekniska nämndens ansvarsområde hanterar nämnden förslag till utfärdande av lokala ordningsföreskrifter och liknande inför kommunfullmäktiges antagande. Nämnden handlägger frågor om undantag
från skyldighet att svara för gångbanehållning som kan ha ålagts fastighetsägare eller fastighetsinnehavare.
Avhjälpande av föroreningsskador med mera
Nämnden ansvarar för huvudmannaskap om avhjälpande av föroreningsskador och statligt stöd för sådant
avhjälpande.

Fastighets- och gatukontoret är indelat i fem avdelningar: avdelningen för offentlig miljö, fastighetsavdelningen, stadsutvecklingsavdelningen, inriktningsavdelningen och avdelningen för struktur och stöd. Förvaltningen har ca 440 anställda. Förvaltningsledningen utgörs av fastighets- och gatudirektören och de fem
avdelningscheferna.

•
•
•
•
•

Avdelningen för offentlig miljö utvecklar Malmö genom att förvalta, upplåta, reglera och aktivera
stadens offentliga rum.
Fastighetsavdelningen är stadens fastighetsägare och anskaffar, förvaltar, upplåter och säljer mark.
Avdelningen anskaffar och förvaltar stadens sociala lägenheter.
Stadsutvecklingsavdelningen planerar och bygger den hållbara staden, utifrån en helhetssyn på
stadsutveckling.
Inriktningsavdelningen samordnar och leder förvaltningens inriktning för helhet, hållbarhet och
långsiktighet.
Avdelningen för struktur och stöd skapar struktur för styrning och ledning och ger verksamheten
stöd i gemensamma processer och frågor.

Kommunfullmäktige fastslår varje år budgeten för Malmö stad och lägger fast övergripande kommunfullmäktigemål. Därefter tar nämnden fram sin nämndsbudget, som innehåller nämndsmål och resursfördelning.
Som ett svar på nämndsbudgeten tar förvaltningens avdelningar fram åtaganden.
Nämndsmålen är formulerade så att det går att göra en årlig bedömning av måluppfyllelsen, trots målens
långsiktiga natur. Samtidigt garanterar långsiktigheten i målen att förvaltningen har möjligheten att arbeta
strategiskt och systematiskt med dess uppfyllande. Långsiktiga nämndsmål ger förvaltningen möjlighet att
planera sina åtaganden i rätt ordning och på ett sätt som blir begripligt och ger en stabilitet för medarbetarna.
Nämndens arbete inför nämndsbudget 2019
Inför nämndsbudget 2019 har mindre förändringar av nämndsmålen gjorts jämfört med den justerade
nämndsbudgeten, som antogs sommaren 2018, för den nyskapade förvaltningen fastighets- och gatukontoret. Två mål har tagits bort och ytterligare ett är verksamhetsspecifikt 2019. Tre av målen har justerats
för att bli tydligare och bättre passa nämndens verksamhet. Nämnden har 16 mål 2019.
Fyra nämndsmål är gemensamma med andra nämnder i Malmö stad, dessa är markerade med #.
Eftersom nämndsmålen är långsiktiga ökar kunskapen och förmågan att analysera resultat och effekter för
varje år. Det gör att mindre justeringar av metoder för uppföljning görs årligen. Nämndsmålen beskriver
det resultat som nämnden förväntar sig av förvaltningen. Till varje nämndsmål finns en eller flera indikatorer kopplade. Indikatorerna används för att följa resultatet av arbetet med målen.
Till varje indikator som är kvantifierbar finns ett målvärde för 2019, om inte mätningen görs för första
gången (basårsmätning).
Till varje indikator som bygger på kvalitativ analys finns en bedömningsgrund fastställd för 2019.
Hur presenteras nämndsmålen?
Avsnittet om målen är uppdelat i kommunfullmäktiges nio målområden. För varje kommunfullmäktigemål
presenterar tekniska nämnden sitt eller sina tillhörande nämndsmål. I direkt anslutning till målen skriver
nämnden sin planeringskommentar. Planeringskommentaren ska svara på följande:
Varför har nämnden/bolaget valt just detta nämndsmål? Beskriv hur nämndsmålet bedöms bidra till kommunfullmäktigemålet?
Beskriv hur nämnden/bolaget ska samverka med andra nämnder/bolag (eller externa aktörer) för att
skapa bättre förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktigemålet?
Finns målkonflikter med andra nämnder/bolag eller annan kommuncentral styrning i uppfyllandet av
kommunfullmäktigemålet? Hur hanteras detta
· Vilka förändringar har gjorts sedan budget- och uppföljningsåret 2018 för att förbättra nämndens/bolagets möjlighet att bidra till att uppfylla kommunfullmäktigemålet?
Nämndsmålet följs av en beskrivning av indikatorerna med en planeringskommentar som svarar på varför
denna indikator valts och på vilket sätt indikatorn kan användas för att visa på måluppfyllelse. Nämnden
anger också hur ofta indikatorn kommer att följas upp och beskriver valet av målvärde eller bedömningsgrund.
Kommunfullmäktige tar i sin budget också fram ett antal uppdrag till stadens nämnder. Tekniska nämnden redogör under varje uppdrag hur de planerar att utföra och redovisa uppdraget.

Till sist redovisar förvaltningen de åtaganden som görs för att nå nämndsmålen för 2019.
Samarbete med andra nämnder och förvaltningar
Ett samarbete mellan fastighets- och gatukontoret, miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och serviceförvaltningen finns sedan ett antal år tillbaka med uppdraget att samordna och föra dialog om mål- och
budgetprocessen, utveckla gemensamma mål och hitta förbättringsområden mellan de tekniska förvaltningarna och nämnderna. För att bygga en grund för gemensamma prioriteringar i förhållande till kommunfullmäktigemålen har workshops med nämnderna och förvaltningarna anordnats. Fokus har legat på
bland annat målområde 1 - En ung, global och modern stad, målområde 2 - En stad för näringsliv och arbete och målområde 3 - En stad för barn och unga, målkonflikter och samarbetsformer med utgångspunkt
i nämndernas respektive roller. Arbetet handlar om att skapa rätt förutsättningar för att klara av stadens
gemensamma utmaningar med målet att uppnå högre måluppfyllelse och tydliga positiva effekter för staden och Malmöborna.
Genom samarbetet har flera gemensamma nämndsmål och åtaganden formulerats. Dessa markeras med #
i rapporten. Uppföljningen av dessa nämndsmål är anpassad till nämndernas rollfördelning som det uttrycks i nämndernas reglementen. Under 2018 och början av 2019 har samarbetet bland annat handlat om
att synkronisera förslag till mål och åtaganden. I detta arbete har flera nya möjligheter till gemensamma
mål uppmärksammats, bland annat gällande stadens trygghetsarbete. Under resten av 2019 fokuseras arbetet på att synkronisera nämnderna inför arbetet i stadens nya målstruktur.

Värden i tabeller som visas inom parentes indikerar könsuppdelade målvärden där flickor alternativt kvinnor visas först följt av pojkar alternativt män. Värden utan parentes visar totala målvärdet.

Varför har nämnden/bolaget valt just detta nämndsmål? Beskriv hur nämndsmålet bedöms bidra
till kommunfullmäktigemålet?
Nämndsmålet bidrar till kommunfullmäktigemålet genom att delaktighet används som att viktigt verktyg i
arbetet för en hållbar stadsutveckling med utgångspunkt i människors vardag och behov. Tekniska nämnden har valt att i detta mål fokusera på sitt uppdrag som stadens markägare och de möjligheter den rollen
ger i arbetet med dialog och social hållbarhet i framförallt exploateringsprojekt. Arbetet med att i samverkan med byggherrar ta fram avtalsvillkor om sociala åtaganden har under resulterat i ett antal koncept för
sociala mervärden vid förtätning. Tekniska nämnden fortsätter in i en ny fas i arbetet, från planering till
genomförande.
Beskriv hur nämnden/bolaget ska samverka med andra nämnder/bolag (eller externa aktörer)
för att skapa bättre förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktigemålet?
Tekniska nämnden samverkar genom sin verksamhet i hög utsträckning med andra nämnder, myndigheter
och näringsliv. Samverkan genomförs i nämndens gemensamma projekt eller program. Möjligheter till
ökad dialog och delaktighet som underlag inför planarbete ska lyftas med stadsbyggnadsnämnden. I övrigt
sker samverkan med projektspecifika byggaktörer och andra inom projekten berörda aktörer.
Finns målkonflikter med andra nämnder/bolag eller annan kommuncentral styrning i uppfyllandet av kommunfullmäktigemålet? Hur hanteras detta?
Målkonflikter bedöms inte föreligga.
· Vilka förändringar har gjorts sedan budget-och uppföljningsåret 2018 för att förbättra nämndens/bolagets möjlighet att bidra till att uppfylla kommunfullmäktigemålet?
Inga förändringar har gjorts.

Varför har nämnden/bolaget valt just detta nämndsmål? Beskriv hur nämndsmålet bedöms bidra
till kommunfullmäktigemålet?
Storstadspaketet (resultatet av Sverigeförhandlingen) medför en kraftfull satsning på en hållbar stadsutveckling genom utbyggnad av kollektivtrafik, cykelbanor och stadsmiljöer kombinerat med utbyggnad av
bostäder.
Tekniska nämnden har en stor investeringsverksamhet. Det är angeläget att styra nämndens investeringar
så att dessa bidrar till ett socialt hållbart Malmö. Storstadspaket innebär totalt investeringar om ca 4 miljarder kronor fram till 2035. Tekniska nämnden kommer att ha huvudansvaret för genomförandet av storstadspakets infrastrukturobjekt med satsningar på kollektiv- och cykeltrafik. Nämnden kommer därutöver,
genom sitt samlade ansvar för kommunens exploateringsverksamhet, att bidra till uppfyllandet av bostadsåtagandet om totalt 26 750 nya bostäder fram till 2035. Storstadsavtalet ger möjlighet till en injektion och
ett uppsving för områden som inte varit aktuella för utveckling och exploatering på många år. Ambitionen
är att detta ska ge positiva värden och bidra till förändringar för de som bor i områdena även på ett socialt
plan.
Beskriv hur nämnden/bolaget ska samverka med andra nämnder/bolag (eller externa aktörer)
för att skapa bättre förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktigemålet?
Arbetet med storstadspaketet kommer att genomföras i nära samarbete med stadsbyggnadsnämnden och
kommunstyrelsen. En omfattande samordning (planering, projektering, tidplaner, ekonomi) krävs för tekniska nämndens exploateringsverksamhet och genomförandet i storstadspaketet. Att föra dialog tidigt med
fastighetsägare och bostadsrättsföreningar för att skapa investerings- och förändringsvilja blir avgörande
för att kunna gå fram med de tänkta satsningarna på kollektivtrafik och cykel och för att samtidigt skapa
den förtätning som antalet nybyggda bostäder i avtalet förutsätter. Utöver bostäder måste även kompletterande funktioner tillföras. Förutom samhällsservice i form av förskola, skola, fritid och kultur, bör även
plats för nytt näringsliv skapas i form av nya lokaler för handel, kontor och andra typer av verksamheter.
Dialogen behöver föras på många plan och det blir viktigt att alla delar av den kommunala organisationen
arbetar i samma riktning. Genomförandet av storstadspaketet sker i nära samarbete med Region Skånes
kollektivtrafiknämnd.
Finns målkonflikter med andra nämnder/bolag eller annan kommuncentral styrning i uppfyllandet av kommunfullmäktigemålet? Hur hanteras detta?
De målkonflikter som kan finnas, finns på detaljnivå i genomförandet och hanteras i den normala hanteringen av planprocessen och exploateringsprocessen.
Vilka förändringar har gjorts sedan budget-och uppföljningsåret2018 för att förbättra nämndens/bolagets möjlighet att bidra till att uppfylla kommunfullmäktigemålet?
Storstadspaketet startar på allvar under 2019. Det finns nu en mätmetod för att följa upp antalet färdigställda bostäder inom storstadspaketets. Möjligheterna att bidra till måluppfyllelsen av fullmäktigemålet
bedöms därför ha ökat.

Varför har nämnden/bolaget valt just detta nämndsmål? Beskriv hur nämndsmålet bedöms bidra
till kommunfullmäktigemålet?
Nämndsmålet bidrar till kommunfullmäktigemålets inriktning genom att verka för en ökad digitalisering
av tekniska nämndens verksamheter och därmed erbjuda Malmöbon förbättrad service. En ökad digitalisering medför även förenklingar för medarbetarna.
Beskriv hur nämnden/bolaget ska samverka med andra nämnder/bolag (eller externa aktörer)
för att skapa bättre förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktigemålet?
Samverkan sker med andra berörda förvaltningar avseende implementering av gemensam webbkarta.
Finns målkonflikter med andra nämnder/bolag eller annan kommuncentral styrning i uppfyllandet av kommunfullmäktigemålet? Hur hanteras detta?
Målkonflikter bedöms inte föreligga.
Vilka förändringar har gjorts sedan budget-och uppföljningsåret 2018 för att förbättra nämndens/bolagets möjlighet att bidra till att uppfylla kommunfullmäktigemålet?
Inga förändringar har gjorts.

Varför har nämnden/bolaget valt just detta nämndsmål? Beskriv hur nämndsmålet bedöms bidra
till kommunfullmäktigemålet?
Nämndsmålet har valts för att den höga arbetslösheten, inte minst bland ungdomar och utrikes födda, är
en av Malmös allra största utmaningar. Att tillhandahålla byggklar mark och möjliggöra hållbara transporter ger förutsättningar för stora och små företag att utvecklas och är därför en viktig uppgift för tekniska
nämnden - i syfte att bidra till fler nya arbetsplatser och därmed en växande arbetsmarknad för Malmöborna.
Beskriv hur nämnden/bolaget ska samverka med andra nämnder/bolag (eller externa aktörer)
för att skapa bättre förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktigemålet?
Tekniska nämnden, miljönämnden och stadsbyggnadsnämnden har olika roller i samband med stadens
utveckling och måste därför samverka för att på bästa sätt hantera stadens utmaningar. Nämndsmålet är
därför gemensamt för dessa nämnder. Fastighets- och gatukontoret och stadsbyggnadskontoret ska tillsammans ta fram en leveransplan med gemensamma prioriteringar avseende verksamhetsområden och
kontorsetableringar. Tekniska nämnden arbetar aktivt - i samverkan med marknadens aktörer - med att
skapa förutsättningar för etableringar av olika typer av företag som leder till fler arbetstillfällen och som
bidrar till ett dynamiskt och visionärt näringsliv i Malmö.
Finns målkonflikter med andra nämnder/bolag eller annan kommuncentral styrning i uppfyllandet av kommunfullmäktigemålet? Hur hanteras detta?
Framtagande av nya särskilda verksamhetsområden i enlighet med Översiktsplan för Malmö och tillhörande utbyggnadsstrategi är angeläget i syfte att kunna erbjuda olika typer av företag etableringsmöjligheter. Inte minst är det viktigt med företagsetableringar som leder till jobb som vänder sig till Malmöbor
med lägre utbildning. Kommunens lager av tomtmark för denna typ av verksamheter är i stort sett slut.
Anledningen till att nya verksamhetsområden hittills inte kunnat planläggas i tillräcklig takt bedöms inte ha
sin orsak i konflikt mellan olika nämndsmål. Det är snarare resurs- och prioriteringsfrågor relaterade till
planläggning av nya områden som är orsaken till den låga takten.
Vilka förändringar har gjorts sedan budget-och uppföljningsåret 2018 för att förbättra nämndens/bolagets möjlighet att bidra till att uppfylla kommunfullmäktigemålet?
Inga förändringar har gjorts.

Varför har nämnden/bolaget valt just detta nämndsmål? Beskriv hur nämndsmålet bedöms bidra
till kommunfullmäktigemålet?
Tekniska nämnden har rådighet över den allmänna platsmarken och den offentliga miljön i Malmö stad.
Genom att prioritera arbetet med trygghet och säkerhet för barn och unga ökar också möjligheten för
målgruppen att använda stadens offentliga rum.
Beskriv hur nämnden/bolaget ska samverka med andra nämnder/bolag (eller externa aktörer)
för att skapa bättre förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktigemålet?
Tekniska nämnden samarbetar med kulturnämnden och fritidsnämnden för att skapa aktiviteter och mötesplatser. Trygghetsinitiativ görs i samarbete med stadsområden, myndigheter och föreningar. I arbetet
med trygga skolvägar samarbetar tekniska nämnden med grundskolenämnden och personal på Malmös
skolor.
Finns målkonflikter med andra nämnder/bolag eller annan kommuncentral styrning i uppfyllandet av kommunfullmäktigemålet? Hur hanteras detta?
Målkonflikter bedöms inte föreligga.
Vilka förändringar har gjorts sedan budget-och uppföljningsåret 2018 för att förbättra nämndens/bolagets möjlighet att bidra till att uppfylla kommunfullmäktigemålet?
Inga förändringar har gjorts

Varför har nämnden/bolaget valt just detta nämndsmål? Beskriv hur nämndsmålet bedöms bidra
till kommunfullmäktigemålet?
Nämndsmålet är gemensamt med miljönämnden, servicenämnden och stadsbyggnadsnämnden. Det bidrar
till kommunfullmäktigemålet genom att dessa nämnder med en gemensam målbild ska sträva efter att
kommunen effektivt ska kunna erbjuda förskolor och skolor som är av god kvalitet, ändamålsenliga och
kostnadseffektiva.
Den stora inflyttningen till kommunen, tillsammans med att många barnfamiljer väljer att bo kvar i innerstaden, har skapat ett stadigt ökande behov av förskole- och skolplatser. Idag är anskaffning av lokaler
till framförallt skolor en Malmö stads högst prioriterade frågor. Tekniska nämnden bidrar genom att stötta
övriga verksamheter i anskaffning av lokaler och genom att agera ombud åt förvaltningarna i hyresförhandlingar.
Beskriv hur nämnden/bolaget ska samverka med andra nämnder/bolag (eller externa aktörer)
för att skapa bättre förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktigemålet?
Viktiga samverkanspartners är de beställande skolnämnder samt övriga tekniska nämnder.
Finns målkonflikter med andra nämnder/bolag eller annan kommuncentral styrning i uppfyllandet av kommunfullmäktigemålet? Hur hanteras detta?
Många olika intressen och verksamheter måste samordnas på begränsade ytor. Målkonflikter är därför
oundvikliga och olika initiativ tas i olika sammanhang för att på bästa sätt hantera målkonflikter mellan
nämnderna respektive förvaltningarna.
Vilka förändringar har gjorts sedan budget-och uppföljningsåret 2018 för att förbättra nämndens/bolagets möjlighet att bidra till att uppfylla kommunfullmäktigemålet?
Målindikatorn har förbättrats för att tydligare utvärdera tekniska nämndens arbete inom lokalförsörjningsprocessen.

Varför har nämnden/bolaget valt just detta nämndsmål? Beskriv hur nämndsmålet bedöms bidra
till kommunfullmäktigemålet?
Nämndsmålet bidrar till kommunfullmäktigemålet genom att verka för att allmän plats, arrangemang och
offentliga lokaler, inom nämndens ansvarsområde, ska kunna användas även av personer med olika sorters
funktionshinder. Tekniska nämndens rådighet som markägare i staden innebär att nämndsmålet bidrag till
fullmäktigemålet genom att allmän plats i staden och arrangemang i tekniska nämndens regi ska vara
öppna och inkluderande.
Beskriv hur nämnden/bolaget ska samverka med andra nämnder/bolag (eller externa aktörer)
för att skapa bättre förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktigemålet?
Samverkan med andra nämnder sker för att skapa bättre förutsättningar för att tillgänglighetsfrågorna beaktas i planeringsskedet. På ett sådant sätt att det skapas miljöer där alla kan och vistas och röra sig på lika
villkor.
Finns målkonflikter med andra nämnder/bolag eller annan kommuncentral styrning i uppfyllandet av kommunfullmäktigemålet? Hur hanteras detta?
Målkonflikter bedöms inte föreligga.
Vilka förändringar har gjorts sedan budget-och uppföljningsåret 2018 för att förbättra nämndens/bolagets möjlighet att bidra till att uppfylla kommunfullmäktigemålet?
Inga förändringar har gjorts.

Varför har nämnden/bolaget valt just detta nämndsmål? Beskriv hur nämndsmålet bedöms bidra
till kommunfullmäktigemålet?
Hemlösheten är en av Malmö stads högst prioriterade frågor. Hemlösheten har dessutom ökat de senaste
åren. Hemlösheten kostar Malmö stad stora pengar varje år och innebär ett lidande för de hushåll och individer som befinner sig i hemlöshet. Nämndsmålet bidrar till kommunfullmäktigemålet genom att verka
för att minska hemlösheten i Malmö.
Ett av tekniska nämndens uppdrag är att anskaffa och förvalta boenden åt personer i hemlöshet. Genom
att upplåta bostäder med hjälp av andrahandskontrakt kan tekniska nämnden bidra till att minska hemlösheten. Målet är att personerna med dessa andrahandskontrakt inom loppet av maximalt två år ska ta över
kontraktet och på så sätt komma ur sin hemlöshet.
Beskriv hur nämnden/bolaget ska samverka med andra nämnder/bolag (eller externa aktörer)
för att skapa bättre förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktigemålet?
Arbetet görs i på uppdrag av och i samarbete med arbetsmarknads- och socialnämnden som beställer boendena. En kontinuerlig dialog med arbetsmarknads- och socialnämnden är en förutsättning för att uppnå
målet samt att öka förståelsen för varandras uppdrag. Det gäller även att öka kunskapen och ta fram planer för hur hyresgästerna ska få tillträde till den ordinarie bostadsmarknaden. Det sker även en bred samverkan med både MKB, privata fastighetsägare och byggherrar. Genom regelbundna möten ökas förståelse och kunskap om hemlöshetsproblematiken. Samarbetsavtal och blockförhyrningar tas fram och det
sker regelbundna utvärderingar avseende samverkan och resultat. Det finns även ett nära samarbete med
arbetsmarknads- och socialnämnden. Det finns också ett samarbete med övriga tekniska förvaltningar,
främst för att öka bostadsproduktionen.
Finns målkonflikter med andra nämnder/bolag eller annan kommuncentral styrning i uppfyllandet av kommunfullmäktigemålet? Hur hanteras detta?
Tekniska nämnden måste samarbeta med övriga nämnder och MKB för att prioritera och fördela det begränsade utbudet av resurser.
Vilka förändringar har gjorts sedan budget-och uppföljningsåret 2018 för att förbättra nämndens/bolagets möjlighet att bidra till att uppfylla kommunfullmäktigemålet?
Inga förändringar har gjorts.

Varför har nämnden/bolaget valt just detta nämndsmål? Beskriv hur nämndsmålet bedöms bidra
till kommunfullmäktigemålet?
Nämndsmålet bidrar till fullmäktigemålet genom att fokusera på tekniska nämndens arbete med trygghet
och säkerhet för Malmöbor i stadens offentliga rum. Säkerhetsarbetet sker parallellt med trygghetsarbetet
för att säkerställa att den fysiska miljön utformas för att möta omvärldens utmaningar. Den upplevda
otryggheten i Malmö är en prioriterad fråga. Särskilda satsningar kommer att göras vid gång- och cykeltunnlar för att öka tryggheten. Belysningen förbättras i utsatta områden efter dialog med medborgare och
polis och andra förvaltningar inom Malmö stad. Tekniska nämnden bidrar även i framtagande av infrastruktur för trygghetskameror i samarbete med polisen. Tekniska nämnden fortsätter arbetet för att
minska nedskräpningen. Återkommande åtgärder i trafiksystemet syftar till att göra trafiksystemet säkrare
Beskriv hur nämnden/bolaget ska samverka med andra nämnder/bolag (eller externa aktörer)
för att skapa bättre förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktigemålet?
Tekniska nämnden samverkar med bland annat stadsbyggnadsnämnden och MKB i planprocessen. I förvaltande av staden samverkar nämnden med servicenämnden. I aktiveringen av gaturummen samverkar
nämnden med kulturnämnden och fritidsnämnden. Tekniska nämnden samarbetar också med polisen och
fastighetsägare kring trygghetsfrågor. Det har skett en synkronisering med stadsbyggnadsnämnden kring
målets formulering utifrån ett trygghets- och säkerhetsperspektiv.
Finns målkonflikter med andra nämnder/bolag eller annan kommuncentral styrning i uppfyllandet av kommunfullmäktigemålet? Hur hanteras detta?
Målkonflikter bedöms inte föreligga.
Vilka förändringar har gjorts sedan budget-och uppföljningsåret 2018 för att förbättra nämndens/bolagets möjlighet att bidra till att uppfylla kommunfullmäktigemålet?
Nämndsmålet har förtydligats för att i högre utsträckning fokusera på just säkerhet och trygghet i den offentliga miljön och den del av detta arbete som tekniska nämnden kan bidra till.

Varför har nämnden/bolaget valt just detta nämndsmål? Beskriv hur nämndsmålet bedöms bidra
till kommunfullmäktigemålet?
Tekniska nämnden utvecklar stads- och gaturum genom sitt stadsutvecklingsarbete. Detta sker både i utbyggnadsområden och den befintliga miljön. Nämndsmålet bidrar till fullmäktigemålet genom att ett varierat utbud av mötesplatser ger Malmöborna möjligheter till kreativitet och aktivitet. Alla ska kunna hitta
något som intresserar dem och som intresserar tillräckligt många för att möten ska uppstå. Alla platser eller evenemang ska inte tilltala alla, den totala summan av mötesplatser och evenemang ska däremot tillgodose helheten.
Beskriv hur nämnden/bolaget ska samverka med andra nämnder/bolag (eller externa aktörer)
för att skapa bättre förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktigemålet?
Tekniska nämnden samarbetar med andra nämnder, främst fritidsnämnden och kulturnämnden men också
kommunstyrelsen och servicenämnden för att nå detta mål. Samarbete finns också utanför Malmö stad
och omfattar bland annat den idéburna sektorn, handelsorganisationer och näringslivet. Tekniska nämnden arbetar med att förenkla för den privata sektorn att producera evenemang på allmän platsmark i
Malmö.
Finns målkonflikter med andra nämnder/bolag eller annan kommuncentral styrning i uppfyllandet av kommunfullmäktigemålet? Hur hanteras detta?
För alla ytor i staden finns det olika intressen att tillvarata och inga platser rymmer alla önskade funktioner. I en växande stad som förtätas uppstår avvägningar mellan olika intressen och samhällsfunktioner.
En ökad användning av staden och kan exempelvis medföra att ljudnivåer ökas, vilket kan resultera i målkonflikter med bland annat miljönämnden.
Vilka förändringar har gjorts sedan budget-och uppföljningsåret 2018 för att förbättra nämndens/bolagets möjlighet att bidra till att uppfylla kommunfullmäktigemålet?
Inga förändringar har gjorts.

Varför har nämnden/bolaget valt just detta nämndsmål? Beskriv hur nämndsmålet bedöms bidra
till kommunfullmäktigemålet?
Nämndsmålet har valts eftersom Malmös starka befolkningsutveckling medför omfattande behov av nya
bostäder. Bostäder byggs dels på kommunal mark som tillhandahålls genom tekniska nämndens exploateringsverksamhet, dels på privat mark där exploateringsavtal med externa aktörer tecknas för att möjliggöra
genomförandet av nya detaljplaner. Att kommunal mark tillhandahålls för bostadsbyggande och kommunal service är nödvändigt för att möta den ökande befolkningens behov.
Blandade upplåtelseformer är ett uttalat mål i syfte att få ett varierat utbud av nya bostäder och möta olika
gruppers behov och önskemål. Mot bakgrund av behovssituationen fokuseras särskilt på produktion av
nya hyresrätter. Tekniska nämnden ska härvid verka för att MKB tilldelas mark för byggande av bostäder,
som bidrar till uppfyllandet av MKB:s nyproduktionsplaner.
Malmö ska enligt gällande översiktsplan präglas av närhet och vara en tät och grön stad. Staden ska växa i
huvudsak genom förtätning innanför Yttre Ringvägen. Högt markutnyttjande eftersträvas framför allt i
stationsnära lägen.
Beskriv hur nämnden/bolaget ska samverka med andra nämnder/bolag (eller externa aktörer)
för att skapa bättre förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktigemålet?
Tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden arbetar gemensamt vad gäller att ta fram detaljplaner respektive byggklar mark för nya bostäder. Detta gäller såväl totalt antal nya bostäder per år, som antalet hyresrätter.
Finns målkonflikter med andra nämnder/bolag eller annan kommuncentral styrning i uppfyllandet av kommunfullmäktigemålet? Hur hanteras detta?
Förtätning innebär att många olika intressen måste samordnas på begränsade ytor. Målkonflikter är därför
oundvikliga och olika initiativ tas i olika sammanhang för att på bästa sätt hantera målkonflikter mellan
nämnderna respektive förvaltningarna.
Vilka förändringar har gjorts sedan budget-och uppföljningsåret 2018 för att förbättra nämndens/bolagets möjlighet att bidra till att uppfylla kommunfullmäktigemålet?
Inga förändringar har gjorts.

Varför har nämnden/bolaget valt just detta nämndsmål? Beskriv hur nämndsmålet bedöms bidra
till kommunfullmäktigemålet?
Nämndsmålet är valt för att bidra till kommunfullmäktigemålet genom att stadens mark används för att
möta behovet av bostäder, kommunal service och näringsliv/arbete, men även genom att möjligheter till
strategiska markförvärv bevakas. Tekniska nämnden är den juridiska markägaren i Malmö stads organisation.
Exploateringsverksamheten ska bedrivas med sunda ekonomiska principer som leder till ett överskott som
stärker stadens ekonomi. Kommunens markreserv ska upplåtas till god avkastning. Tomträtter och olika
typer av arrenden ger en inkomst till stadens ekonomi varje år.

Malmö Hamn är en viktig del av staden. Det ligger därför i stadens intresse att Malmö Hamn långsiktigt
utvecklas med en stark ekonomi och fortsatt erbjuder malmöborna arbetstillfällen. För att säkra en utveckling på lång sikt kommer arbetet med en strategisk plan för hamnens utveckling att påbörjas under
ledning av tekniska nämnden.
Beskriv hur nämnden/bolaget ska samverka med andra nämnder/bolag (eller externa aktörer)
för att skapa bättre förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktigemålet?
Samverkan sker med övriga berörda nämnder, i första hand stadsbyggnadsnämnden (planläggning av
mark), med servicenämnden i samband med interna markupplåtelser och med kommunstyrelsen i arbetet
med Malmös kommersiella hamn.
Finns målkonflikter med andra nämnder/bolag eller annan kommuncentral styrning i uppfyllandet av kommunfullmäktigemålet? Hur hanteras detta?
Målkonflikter bedöms inte föreligga.
Vilka förändringar har gjorts sedan budget-och uppföljningsåret 2018 för att förbättra nämndens/bolagets möjlighet att bidra till att uppfylla kommunfullmäktigemålet?
Inga förändringar har gjorts.

Varför har nämnden/bolaget valt just detta nämndsmål? Beskriv hur nämndsmålet bedöms bidra
till kommunfullmäktigemålet?
Nämndsmålet har valts för att styra markexploateringen så att långsiktigt resilienta livsmiljöer skapas. Tekniska nämndens uppdrag är bland annat att tillhandahålla byggklar mark för bostäder, näringsliv och kommunal service som ett led i arbetet att bygga en långsiktigt hållbar stad. Vid markreservationer, markanvisningar, försäljning av mark och upplåtelse med tomträtt kan nämnden påverka det hållbara byggandet genom att uppmuntra och ställa krav som leder till att byggherrarna skapar resilienta livsmiljöer.
Tekniska nämnden kan ställa krav på ekologisk hållbarhet i samband med markanvisning. Markanvisningspolicyn omarbetas så att krav på resiliens arbetas in i policyn. När nämnden bygger nytt ska hänsyn tas till
befintliga ekologiska värden och integrera flera vid utformningen av parker, torg, gaturum, gårdar och
byggnader. Med rätt förutsättningar, smart gestaltning och god förvaltning kan samma yta generera många
olika nyttor som bidrar till människors välmående, attraktiva livsmiljöer, samtidigt som de har förmåga att
förbättra luftkvaliteten, minska buller, fördröja och rena dagvatten och reglera temperaturen i stadsmiljön.
Goda förutsättningar för stora träd i den täta staden är extra viktiga eftersom de bidrar med i stort sett alla
resilient skapande kvaliteter. Tekniska nämnden vill skapa en värdetät och grön stad.
Beskriv hur nämnden/bolaget ska samverka med andra nämnder/bolag (eller externa aktörer)
för att skapa bättre förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktigemålet?
Tekniska nämnden samverkar med flera kommunala nämnder men framförallt med stadsbyggnadsnämnden i dessa frågor. Samverkan sker också med externa aktörer, exempel på detta är dialog med Fastighetsägarna Syd, Sveriges byggindustrier samt Malmö högskola och Lunds universitet.
Finns målkonflikter med andra nämnder/bolag eller annan kommuncentral styrning i uppfyllandet av kommunfullmäktigemålet? Hur hanteras detta?
Målkonflikter bedöms inte föreligga..
Vilka förändringar har gjorts sedan budget-och uppföljningsåret 2018 för att förbättra nämndens/bolagets möjlighet att bidra till att uppfylla kommunfullmäktigemålet?
Inga förändringar har gjorts.

Varför har nämnden/bolaget valt just detta nämndsmål? Beskriv hur nämndsmålet bedöms bidra
till kommunfullmäktigemålet?
Trafiksystem med låg miljöpåverkan gör det lättare att resa hållbart. Genom att öka andelen som reser
hållbart uppfylls målen i trafik- och mobilitetsplanen samtidigt som miljöpåverkan minskas. Ett fungerande trafiksystem skapar även en attraktiv stadsmiljö och en hållbar stadsstruktur. Genom ett systematiskt arbete bidrar tekniska nämnden till uppfyllelse av fullmäktigemålet.
Beskriv hur nämnden/bolaget ska samverka med andra nämnder/bolag (eller externa aktörer)
för att skapa bättre förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktigemålet?
Tekniska nämnden samarbetar med stadsbyggnadsnämnden i detaljplanearbetet så att färdmedelsmålen
för varje delområde används som grund för planering av anslutande trafiksystem. Det sker även en dialog
och samarbete med stadens byggherrar för att skapa en gemensam vision och verklighet
Finns målkonflikter med andra nämnder/bolag eller annan kommuncentral styrning i uppfyllandet av kommunfullmäktigemålet? Hur hanteras detta?
All nybyggnad och förändring av staden innebär målkonflikter. Att ha som målsättning att skapa ett hållbart trafiksystem med låg miljöpåverkan innebär att det måste ske en avvägning gentemot andra intressen
och funktioner i staden
Vilka förändringar har gjorts sedan budget-och uppföljningsåret 2018 för att förbättra nämndens/bolagets möjlighet att bidra till att uppfylla kommunfullmäktigemålet?
En mindre justering av nämndsmålet har skett jämfört med 2018. Syftet är att det ska vara tydligare vad
målet syftar till att uppnå

Varför har nämnden/bolaget valt just detta nämndsmål? Beskriv hur nämndsmålet bedöms bidra
till kommunfullmäktigemålet?
Tekniska nämnden ansvarar för den offentliga miljön genom sitt ansvar som stadens markägare. I detta
ligger skötsel och nybyggnad av parker och naturområden. Nämndsmålet är valt för att möjliggöra för
Malmöborna att vistas i grön- och vattenområden. Vistelse i natur, parker- och vattenområden har en stor
hälsofrämjande påverkan på människor, både fysiskt som psykiskt. En grön miljö bidrar även till förbättrat
klimat.
Närheten har avgörande betydelse för att grön- och vattenområden ska användas regelbundet som den
resurs de är. Ju längre det är till dessa områden, desto färre och kortare besök görs.
Beskriv hur nämnden/bolaget ska samverka med andra nämnder/bolag (eller externa aktörer)
för att skapa bättre förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktigemålet?
Samverkan sker framförallt med stadsbyggnadsnämnden i planarbetet.
Finns målkonflikter med andra nämnder/bolag eller annan kommuncentral styrning i uppfyllandet av kommunfullmäktigemålet? Hur hanteras detta?
Den största målkonflikten ligger i att byggandet av en tät stad innebär att olika intressen måste samsas på
en begränsad yta i staden.
Vilka förändringar har gjorts sedan budget-och uppföljningsåret 2018 för att förbättra nämndens/bolagets möjlighet att bidra till att uppfylla kommunfullmäktigemålet?
Målindikatorerna har bytts ut för att göra uppföljningen av målet bättre.

Tekniska nämnden arbetar kontinuerligt med renhållning och försöker minska nedskräpning på olika sätt.
Tekniska nämnden kommer i detta uppdrag att redovisa åtgärder som utförs i dagsläget för att kartlägga
det som nämnden arbetar med, Målet är att få en dokumenterad grund att stå på. Tekniska nämnden ska
redovisa hur arbetet med nedskräpning och renhållning utförs idag och hur planerna för resten av
året.Uppdraget avgränsas genom att undersöka och utreda makroplaster och inte mikroplaster. Tekniska
nämnden kommer att redovisa det arbete som utförs och är planerat på allmän platsmark såsom gator,
torg och parker. Redovisningen kompletteras med projekt som tidigare provatats men som inte anammats
och varför.

Tekniska nämnden förvaltar stadens markreserv samt allmän plats och kommunala naturområden. Härigenom förvaltar nämnden även de träd som kommer att ingå i framtida exploateringsområden samt de träd
som står på allmän plats och i naturområden.
Tekniska nämnden ska bidra till fler nya träd i staden genom två deluppdrag:
1. att plantera fler träd i markreserven där det är lämpligt inför framtida exploatering
2. att plantera fler träd på allmän plats
Målet med arbetet ska vara att långsiktigt öka trädkrontäckningen i staden och sträva efter att trädkrontäckningen ökar mest i områden med minst krontäckning.

Malmö stads transportpolitiska målsättning är att öka de hållbara transportslagens resande; till år 2030 ska

cykelandelen vara 30 % jämfört med 22 % år 2013. Det innebär en ökning av antalet cykelresor med
+70 %, motsvarande ytterligare ca 130 000 dagliga cykelresor. För att inrymma denna ökning behöver kapacitet tillföras i cykelvägnätet, utöver att nya stråk tillkommer enligt tidigare rådande principer.
Redan idag är delar av Malmös cykelvägnät hårt belastat, där vissa stråk hanterar flöden om 8 000 – 10 000
cyklister per dygn. För dubbelriktade cykelbanor (vilket idag alla Malmös cykelbanor är, förutom det
mindre antal målade cykelfält som finns) om ca 3 m bredd är detta att likställa med en fullt utnyttjad kapacitet. Högre cykelflöden än så skulle innebära sänkt framkomlighet, ökad trängsel och ökad olycksrisk mellan cyklister. I korsningspunkter mellan dubbelriktade cykelbanor blir trängseln större och trafiksituationen för cyklister svårare redan vid betydligt lägre flöden än så.
Enkelriktade cykelbanor å sin sida har, rätt utformade, en betydligt större kapacitet såväl på sträcka som i
korsningspunkter jämfört med dubbelriktade cykelbanor. Utöver att vara mer kapacitetsstarka, finns det
flera studier som visar att de även är mer trafiksäkra.
I Storstadspaketet såväl som Cykelprogram för Malmö 2012-2019 är ett flertal sträckor utpekade där cykelbanor ska byggas ut. I huvudsak ligger dessa saknade sträckor utmed ett utpekat framtida huvudcykelvägnät, längs med huvudgatunätet, längs med vilket både översiktsplan och Trafik- och mobilitetsplan
anger planeringsambitionen att bygga ut cykelbanor på båda sidor om gatan.
Tekniska Nämnden bedömer uppdraget som ett behov att se över möjligheten att införa kapacitetsstarka
cykelvägar i Malmö, i första hand längs med återstående sträckor i Cykelprogrammet. Enkelriktade cykelbanor (supercykelstråk) på båda sidor om gatan skapar en kapacitetsstark och attraktiv cykelinfrastruktur.
För att införandet av enkelriktade cykelbanor i ett i övrigt dubbelriktat cykelvägnät ska bli så bra som möjligt, föreslås utredningen genomföras i följande delar:
· Konsekvensbeskrivning av enkelriktade vs dubbelriktade cykelbanor
· Utformningsriktlinjer av enkelriktade cykelbanor
· Implementationsplan

Varför har nämnden/bolaget valt just detta nämndsmål? Beskriv hur nämndsmålet bedöms bidra
till kommunfullmäktigemålet?
Tekniska nämndens mål bidrar fullmäktigemålet genom att arbeta för en attraktiv arbetsplats med fokus
på att attrahera, rekrytera och motivera medarbetare med rätt kompetens för att möta Malmöborna och
deras behov. Förutsättningar för detta är bra arbetsvillkor och ett hållbart arbetsliv där medarbetare och
chefer känner engagemang, kreativitet och respekt. Det är också viktigt att kompetens tas tillvara och att
möjligheter ges till kompetensutveckling utifrån verksamhetens uppdrag. Målet syftar även till att organisationen ska ha öppet och professionellt arbetssätt där kulturarbetet på fastighets- och gatukontoret spelar
en central roll.
Beskriv hur nämnden/bolaget ska samverka med andra nämnder/bolag (eller externa aktörer)
för att skapa bättre förutsättningar för att uppnå kommunfullmäktigemålet?
Idag finns HR-nätverk inom de tekniska förvaltningarna men även nätverk kopplat till Malmö stads HRprocesser. Aktiviteter inom ramen för kompetensförsörjning sker i hög grad i samarbete mellan de tekniska förvaltningarna i Malmö stad, exempelvis deltagande på olika arbetsmarknadsdagar på högskolor och
universitet för att stärka arbetsgivarvarumärket.
Finns målkonflikter med andra nämnder/bolag eller annan kommuncentral styrning i uppfyllandet av kommunfullmäktigemålet? Hur hanteras detta?
Målkonflikter bedöms inte föreligga.
Vilka förändringar har gjorts sedan budget-och uppföljningsåret 2018 för att förbättra nämndens/bolagets möjlighet att bidra till att uppfylla kommunfullmäktigemålet?
Åtagandena och målindikatorerna har sett över för att tydliggöra nämndens arbete med ledarskap, som
tagits fram för att förbättra nämndens möjlighet till att bidra till att uppfylla kommunfullmäktigemålet.

Under detta avsnitt redovisas tekniska nämndens planering för verksamheten 2019.

Malmö stad står inför flera utmaningar som berör tekniska nämndens verksamhetsområden. Stadens
markinnehav är ett viktigt redskap som skapar förutsättningar för att möta flera av dessa utmaningar.
Även tekniska nämndens investeringar, kompetens och resurser är ett viktigt redskap i stadsutvecklingsprocessen.
Tekniska nämnden har identifierat fem viktiga områden inför 2019. Gemensamt för dem är att de berör
hela Malmö stad och stora delar av nämndens verksamhet samt att de har tydliga konsekvenser för nämndens ekonomi.
De fem områdena är:
•
•
•
•
•

Rum för fler Malmöbor
Fler i sysselsättning och ett mer diversifierat näringsliv
Förtätning av staden
Underhåll
Åtgärder för att skapa trygghet och säkerhet

Nedan redovisas nämndens planerade verksamhet under 2019 utifrån hur den bidrar till att lösa dessa utmaningar.

Malmö har en haft hög befolkningsökning under lång tid. Befolkningen beräknas fortsatt öka och en utmaning för tekniska nämnden är att upprätthålla en hög nivå vad gäller påbörjade nya bostäder.
Storstadspaketet
Inom ramen för Sverigeförhandlingen har ett avtal träffats mellan parterna staten, Region Skåne och
Malmö stad om en kraftfull utbyggnad av kollektivtrafik och cykelbanor i Malmö. Satsningen kopplas till
en omfattande bostadsutbyggnad i kollektivtrafiknära stråk. Insatserna utgör ett paket av åtgärder kallat
Storstadspaket för Malmö som består av åtta elbusslinjer, varav fyra är Malmöexpresslinjer. Vidare ingår i
flera cykelbaneobjekt samt en utbyggnad av Lommabanan. Totalt ska det byggas 26 750 bostäder inom
elbusslinjernas influensområden fram till 2035. Bostäderna planeras på både kommunal och privat mark
och innefattar stora delar av Malmö stads yta.
Mark för bostäder
För att möta befolkningsökningen och samtidigt ta hand om den trångboddhet som råder behövs 2 500
lägenheter byggas årligen i Malmö.
Förutsättningarna ges i bland annat Malmös översiktsplan (med ingående utbyggnadsstrategi), Malmös bostadspolitiska mål samt Handlingsplan för bostadsförsörjning. Genom exploatering av kommunens mark åstadkoms ett prisvärt och allsidigt bostadsbyggande i hela Malmö – olika upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar
och hustyper. Bostadsbyggande är en långsiktig, tidskrävande och komplex process som involverar ett flertal aktörer. Genom att använda det kommunala markinnehavet på ett klokt sätt kan tekniska nämnden säkerställa ett effektivt stadsbyggande. Under året arbetar nämnden med att utveckla markanvisningspolicyn
och en modell för projektstyrning.
Viktiga fokusområden kommande år är att skapa fler bostäder för hushåll med låg betalningsförmåga och

boende för unga och äldre. Det finns en rad områden där byggstarter kommer att ske under 2019. Fastighets- och gatukontoret, stadsbyggnadskontoret och Malmös kommunala bostadsbolag (MKB) har en gemensam leveransplan som ska möjliggöra realiserandet av MKB:s nyproduktionsplaner. Arbetet med
kommunens möjligheter att skapa sociala mervärden utifrån Malmöbornas behov fortsätter i exploateringsarbetet.
Arbete för att motverka hemlöshet
Tekniska nämnden har ett viktigt ansvar i arbetet med att motverka och minska hemlösheten i Malmö.
Det finns en stor grupp Malmöbor med låg betalningsförmåga som har svårt att efterfråga bostäder på bostadsmarknaden. För dessa gäller det att skapa förutsättningar att kunna skaffa ett eget boende. Det är
också viktigt att minska stadens kostnader för dygnsboenden och framförallt antalet hemlösa personer och
hushåll. Under 2019 fortsätter arbetet med anskaffning och övertag av övergångslägenheter, det vill säga
att möjliggöra övertag av förstahandshyreskontrakt. Vidare bereds ett program och en handlingsplan för
att motverka hemlösheten.
Mark för offentlig service
Befolkningsökningen skapar behov av utbyggd kommunal service. En stad i utveckling med högt befolkningstryck ställer stora krav på flexibilitet i markanvändningen samtidigt som nybyggnationen är hög. I
takt med att staden förtätas ökar också behoven av mark för att framförallt tillgodose behoven av skolor,
förskolor och LSS-boenden.
Under 2019 kommer ett antal interna markavtal att tecknas för skola och förskola. Samtidigt ser tekniska
nämnden ett något avtagande behov av att upplåta mark för skolor och förskolor, på grund av att staden
arbetat ikapp behovet. Behovet av LSS-boenden är fortsatt stort och under 2019 möjliggörs ytterligare boenden, dels genom interna markavtal på kommunens mark, dels genom att teckna avtal med privata aktörer.
Öresundsmetron
Tekniska nämnden fortsätter att medverka i utredningsarbetet kring Öresundsmetron, inom ramen för ett
Interreg-projekt. Samtidigt förbereder fastighets- och gatukontoret förslag på hur ett fortsatt, långsiktigt
arbete och organisering skulle kunna utvecklas gällande Metron.
Behov av ökad digitalisering
I takt med att befolkningen ökar ställs också allt större krav på att effektivisera den kommunala förvaltningen. Digitalisering blir ett viktigt verktyg för att erbjuda bättre och smartare samhällsservice. Under
2019 inleder tekniska nämnden arbetet med att ta ut en riktning för den egna digitaliseringen, genom att
etablera en digital agenda.

Malmö har jämförelsevis hög arbetslöshet och det finns en stor andel Malmöbor som saknar gymnasiekompetens. En utmaning är att möjliggöra fler arbetsplatser för en ökande befolkning och skapa ett mer
diversifierat näringsliv.
Mark för olika typer av verksamheter och arbetstillfällen
Efterfrågan på mark för kontor bedöms bli fortsatt stark, främst i stationsnära lägen såsom Hyllie, Triangeln och Malmö C/Nyhamnen. Likaså är efterfrågan på mark i särskilda verksamhetsområden fortsatt stor.
Under året ska arbetet med att bygga upp lager av planlagd mark fortsätta.
I en stad med hög arbetslöshet finns många hushåll med låg betalningsförmåga. Utmaningarna kring hemlöshet är därför nära kopplad till den höga arbetslösheten. Förutom nya kontorsarbetsplatser är det därför

viktigt att skapa fler arbetsplatser i staden med jobb som passar Malmöbor utan högre utbildning. Tekniska nämnden fortsätter arbetet med att ta fram mark för mindre verksamheter samt för industri- och logistikföretag.
Sysselsättning för arbetslösa Malmöbor genom tekniska nämndens verksamhet
Tekniska nämnden antog i oktober 2018 en handlingsplan för att öka sysselsättningen bland arbetslösa
Malmöbor genom nämndens verksamhet. Under 2019 arbetar nämnden i enlighet med planen. Nämnden
fortsätter arbetet med extratjänster inom ramen för trygghetspatruller för utökad städning och tillsyn. Vidare används sysselsättningsfrämjande villkor i arbetet med entreprenadupphandlingar, tjänsteupphandlingar, varuupphandlingar samt tjänstekoncessioner.
Malmös kommersiella hamn
Malmös kommersiella hamn är en viktig del av stadens näringsliv och det pågår en utvecklingsprocess genom utfyllnad och exploatering, särskilt av Malmö Industrial Park (MIP). Arbetet har påbörjats med att ta
fram en utvecklingsplan, en så kallad Masterplan för hamnen. Arbetet med att förhandla fram en förlängning av nyttjanderättsavtalet mellan Malmö och Copenhagen Malmö Port (CMP) pågår också. Avtalet ska
gälla från och med 2035.

Malmö är en relativt liten kommun till ytan. Malmö stad är en stor markägare och äger drygt hälften av
marken innanför kommungränsen. Marken ger rådighet över utveckling i en växande stad. Det behövs en
avvägning mellan olika intressen som har markbehov för till exempel bostäder, näringsliv, kommunal service och grönytor. Ett sätt att hushålla med marken är att förtäta. Förtätningen av staden styrs av översiktsplanens inriktningar, vilket bland annat innebär att bygga tätt och hållbart i befintlig stadsmiljö. En
utmaning är att bygga nya bostäder i Malmö som möter befolkningsökningen och samtidigt följa översiktsplanens strategi om att i huvudsak växa innanför Yttre Ringvägen.
Att omvandla industrimark till mark för bostäder och kommunal service innebär höga investeringsutgifter,
men även höga kostnader för drift och underhåll. Genom detta arbetssätt maximeras dock resursutnyttjandet av marken. Vid planeringen av nya arbetsplatser behöver även kommunikationerna och infrastrukturen ses över så att rätt förutsättningar ges för att ta sig till sitt arbete med hållbara färdmedel.
Det är viktigt med ett välfungerande samarbete med andra nämnder och förvaltningar kring stadsutvecklingsprocessen. Det finns även en rad exempel på samarbeten där tekniska nämnden samverkar med andra
aktörer i arbetet med att utveckla Malmö. BID (Buisness Improvment District) Sofielund är ett sådan, Citysamverkan och föreningen På Limhamn är två andra.
Markinnehav
En viktig del av tekniska nämndens verktygslåda är stadens markinnehav som skapar förutsättningar för
att möta de framtida utmaningarna.
Oavsett konjunkturläge måste tekniska nämnden fortsatt investera i stadsbyggnad och infrastruktur. Det
ska även vara attraktivt att investera i samtliga Malmös områden. Mot bakgrund av detta är det aktuellt att
göra strategiska markförvärv, med hänsyn till stadens långsiktiga utveckling och framtida infrastruktur.
Marken som tekniska nämnden förfogar över arrenderas ut och upplåts till odlingslotter, koloniområden,
jordbruk och övriga verksamheter. Upplåtelseavgifterna ska spegla en avkastning på en försiktig uppskattning av markens marknadsvärde. De senaste årens utveckling på markpriserna resulterar därför i relativt
höga höjningar av både arrendeavgifter och tomträttsavgälder. Högre nyttjanderättsavgifter innebär att
nyttjanderättshavaren ställer större krav på Malmö stad som upplåtare.
Det pågår en översyn av principerna för avgäldsreglering beträffande främst flerbostadshus. Detta kan innebära förändrade tomrättsintäkter för Malmö stad framöver. Möjligheten att bryta segregation genom att

exempelvis ge rabatter på tomträttsavtal för den som vill bygga bostadsrätter inom ett område dominerat
av hyresrätter eller vice versa ska undersökas.
Inkluderande utformning av det offentliga rummet
Utformningen av det offentliga rummet är en viktig jämlikhets- och jämställdhetsfråga. Under 2019 satsar
tekniska nämnden på att öka tillgängligheten på offentliga platser genom gestaltningen av det offentliga
rummet.
Trafik
Tekniska nämnden fortsätter att genomföra åtgärder som bidrar till att öka kapacitet och framkomlighet
för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Det ska vara möjligt och attraktivt för fler att resa med dessa färdmedel, vilket också bidrar till minskad trängsel. Det handlar också om att genomföra åtgärder för att minska
trafikens miljöpåverkan i form av luftföroreningar och buller. För att förstärka incitamentet att välja tåg
kommer möjligheten till pendlingsparkeringar att utredas. För alla Malmöbor som fyllt 70 år är det möjligt
att åka gratis kollektivtrafik.
Under året genomförs prioriterade åtgärder inom Cykelprogrammet, med undantag för de sträckor som de
kommande åren kommer att genomföras inom ramen för Storstadspaketet. Tekniska nämnden kommer
under 2019 också att utreda möjliga supercykelstråk.
Malmöpendeln och nya stationsnära områden
Persontrafiken på Malmöpendeln kommer att byggas ut i samband med satsningen inom Storstadspaketet.
Insatsen kommer att knyta staden tätare samman och underlätta Malmöbornas resande. Under 2018 har
station Rosengård byggts och stationerna Persborg och Östervärn byggs om och anpassas för den nya
pågatågstrafiken på Kontinentalbanan. Trafik med avgångar en gång per halvtimme och riktning startade i
december 2018. Malmö stad har träffat avtal med Skånetrafiken om tillköp av denna pågatågstrafik. Med
de nya stationerna har det skapats förutsättningar för att förtäta de stationsnära områdena, både med bostäder och handel. Detta arbete har påbörjats 2018 men fortsätter 2019 och framåt. En analys av det stationsnära området kring Rosengårds nya station har tagits fram. Detta för att se om området har förutsättningarna att bli en ny destinationspunkt som attraherar besökare till området och som kan bli en naturlig
del att besöka i anslutning till stationen. Tekniska nämnden kommer att följa resandeutvecklingen för Malmöpendeln och initiera riktade marknadsföringsinsatser.
Ekosystem
Med ekosystemtjänster menas alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger människan och som
bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Tekniska nämnden arbetar bland annat med att värna och stärka de
kulturella tjänsterna genom att bygga och förvalta parker och grönområden. En stor utmaning är att bygga
både tätt och grönt i en förtätad och växande stad. Områden med trädunderskott i staden ska identifieras
och möjligheterna att plantera fler träd på dessa områden kartläggs. Vidare kommer även ett utvecklingsarbete kring att driva, stötta och utveckla stadsodling på allmän platsmark påbörjas.
Arbetet med att anpassa Malmö efter omvärldens påverkan fortsätter. Malmöborna eftersöker bättre tillgång till natur, parker och vattenområden. Genom planering, aktivering och information ska denna förbättras. De aktiviteter i handlingsplanen för skyfall som berör tekniska nämndens verksamhet ska påbörjas
under 2019 och är en integrerad del av förvaltningens verksamhetsplanering.
Ökat underhållsbehov
Tekniska nämnden har under senare år tagit fram underhållsplaner för Malmö stads anläggningar. När en
underhållsplan tas fram görs en inventering av anläggningen för att bedöma dess status, undersöka om den
har rätt funktion och säkerställa att livslängden upprätthålls. I vissa fall visar underhållsplanen att underhållsbehovet ökat på grund av ökad belastning och ett mer frekvent användande av anläggningarna. En
förtätad stad och ökat befolkningsantal ställer nya krav och skapar nya behov för hur vi planerar för drift-

och underhåll i staden. En del av underhållsbehovet kommer att hanteras genom storstadspaketets insatser
och genom de projekt som kommer att genomföras kommande år. För närvarande pågår analyser av inventeringen för att närmare kunna bedöma hur stort underhållsbehovet är och vilka insatser som behöver
genomföras.

En stad som främjar rörelse och vistelse på gator, torg och allmänna platser skapar förutsättningar för ett
rikare stadsliv och ett tryggt stadsrum. Polisens trygghetsmätning visar att renhållningen påverkar den upplevda tryggheten. Den upplevda tryggheten går även hand i hand med sättet vi transporterar oss på. Kombinationen av dessa är viktig för stadens attraktivitet och en hållbar utveckling.
Under 2019 kommer tekniska nämnden att ta fram en trygghetsstrategi, i syfte att ytterligare öka fokus på
trygghetsfrågorna.
Trygghet och säkerhet i trafiksystemet
Arbetet med trafiksäkerhet med fokus på huvudgatunätet syftar till att minska gruppen döda och skadade i
Malmö. Detta innebär en förhöjd trafiksäkerhet i enlighet med antagen trafiksäkerhetsstrategi. Konkret
handlar det om att genomföra åtgärder som dämpar hastigheter och trafikmängder på det lokala vägnätet.
En utbyggnads- och investeringsplan finns delvis framtagen och Trafikverket kommer att uppvaktas i
syfte att få lov att pröva användandet av fartkameror i Malmö.
Trygghet och säkerhet i det offentliga rummet
Tekniska nämnden ansvarar för det offentliga rummet i Malmö. Säkerhetsarbetet sker parallellt med trygghetsarbetet för att säkerställa att den fysiska miljön är utformad för att möta omvärldens utmaningar.
Särskilda satsningar kommer att göras vid gång- och cykeltunnlar för att öka tryggheten. Belysningen förbättras i utsatta områden efter dialog med medborgare och polis och andra förvaltningar inom Malmö
stad. Tekniska nämnden bidrar även i framtagande av infrastruktur för trygghetskameror i samarbete med
polisen.
Tekniska nämnden fortsätter arbetet för att minska nedskräpningen. Under 2019 sker ett strategiskt arbete
med beteendepåverkan för minskad nedskräpning samt ett samarbete med Marint kunskapscenter för att
skapa en renare kustlinje. Tillsammans med servicenämnden sker metodutveckling för minskad nedskräpning. Dessa insatser är också en stor del i arbetet med att minska mängden plastavfall i den offentliga miljön.
Sedan ett par år tillbaka har fler parker och grönområden utanför de centrala delarna fått städning på helgerna, något som kommer att fortsätta. Nämnden arbetar också med åtgärder för att öka trygghet och säkerhet på odlings- och koloniområdena som exempelvis staket, belysning och orienteringsskyltar.
För att öka den upplevda tryggheten på allmän plats i Malmö fortsätter påbörjat arbete med BID Sofielund, antalet trygghetspatruller utökas till fler delar av Malmö, trygghetsbelysningen förstärks och andra
fysiska åtgärder genomförs för att öka den upplevda tryggheten.
Aktivering av det offentliga rummet
Under 2019 fortsätter tekniska nämnden att sprida sina egna arrangemang över hela Malmö, i syfte att hela
staden ska uppfattas som aktiv och kreativ. Både Torup och Folkets park förlänger sina säsonger genom
att programlägga en större del av året. Arbetet med en temalekplats i Oxie befinner sig i en förstudiefas.
Tekniska nämndens arbete med egna och externa arrangemang och evenemang i stadens offentliga rum,
så som torg, gator, parker och stränder, kräver en nära samverkan med flera parter. Under 2019 startas ett
arbete som syftar till att aktivt kartlägga nya möjliga arrangemangsplatser och arrangemang. Bland några av
tekniska nämnden arrangemang kan nämnas arbetet med sommargator, Urban beach, Malmöfestivalen,

Toughest, Big Slap och SM-veckan. Arbetet med mötesplatser fortsätter, bland annat med utgångspunkt i
programmet för aktiva mötesplatser.
I takt med att staden byggs ut med bostäder och kollektivtrafik är behovet av annan infrastruktur lika viktig. Som en del av detta, men också för framtida behov för turism och besöksnäring, kommer en utredning att initieras för att hitta en lämplig plats för utomhusarrangemang med kapacitet för 30 000–50 000
personer.

Under 2019 riktar kommunfullmäktige tre uppdrag till tekniska nämnden:
•
•
•

att utreda möjligheten att minska mängden plastavfall i den offentliga miljön
att plantera fler träd
att utreda möjliga supercykelstråk

Tekniska nämnden bidrar också till uppdraget om att ta fram en strategi för klimatneutralt byggande.
Detta uppdrag riktas till stadsbyggnadsnämnden, tillsammans med berörda nämnder
Samtliga uppdrag är integrerade i Plan för verksamheten. Vissa av de uppdrag som riktades till nämnden
under 2018 innebär fortsatt arbete under 2019. Även detta är integrerat i verksamhetsplaneringen. Vissa av
tekniska nämndens riktade uppdrag till förvaltningen för 2018 har också inneburit vidare arbete under
2019, som återfinns i verksamhetsplaneringen.

Kommunbidrag och fyra driftsanslag
Tekniska nämnden har fyra olika driftsanslag eller driftsbudgetar, vilka ska redovisas, rapporteras och följas upp separat i olika tabeller. Nämndens olika driftbudgetar har ett kommunbidrag på totalt 621 997 tkr.
Under tekniska nämnden och förvaltning 037 budgeteras fastighets- och gatukontorets verksamhet med
ett kommunbidrag på 835 283 tkr, exploateringsvinster med ett negativt kommunbidrag på 240 000 tkr
samt marksanering med kommunbidrag på 40 000 tkr. Under tekniska nämnden och förvaltning 014 budgeteras hamnanläggningar med ett negativt kommunbidrag på 13 286 tkr. Det negativa kommunbidraget
innebär att det finns ett resultatkrav avseende exploateringsvinster och 014 hamnanläggningar. Varje driftbudget under tekniska nämnden och förvaltning 037 redovisas i en egen tabell nedan och hamnanläggningar redovisas i driftbudget för förvaltning 014 i en separat rapport.
Kommunbidraget för förvaltning 037 har räknats upp med index på 2,5% samt ett effektiviseringskrav på
2%. Samtidigt har kommunbidraget höjts med 34 mnkr avseende kostnader på malmöpendeln (21 mnkr),
kollektivtrafik för äldre (11 mnkr), arbete för ökad tillgänglighet på offentliga platser (1 mnkr) samt för en
satsning på fler träd i staden (1 mnkr). Under kommunstyrelsens anslag till förfogande finns 25 mnkr avsatt för att kompensera för ökade kostnader slutbesiktigade och godkända investeringsprojekt, 3,5 mnkr
av dessa ska avsättas till åtgärder inom cykelprogrammet.
Det negativa kommunbidraget för exploateringsvinster har höjts med 40 000 tkr till 240 000 tkr. Marksanering har tidigare inte funnits som egen driftbudget utan är en ny verksamhet som fått ett kommunbidrag
på 40 000 tkr för 2019. Marksanering har tillkommit som en egen driftbudget efter Malmö stad gjort en
översyn av redovisningens regelverk. I denna driftbudget kommer kostnader som tidigare bokförts som
investering bokföras som driftkostnad.
Tekniska nämnden är befriad från ansvar för ekonomiskt resultat för exploateringsvinster, marksanering
samt realisationsvinster fastigheter. Avseende realisationsvinster fastigheter budgeteras inget kommunbidrag. Nämnden är inte ansvarig för det ekonomiska resultat som uppkommer under året men har ett ansvar för att verksamheten är väl fungerande, effektiv och att nödvändiga åtgärder vidtas.
Förvaltning 037 fastighets- och gatukontoret
Förvaltning 037 har fått effektiviseringskrav på 2%. Denna effektivisering räknas på kommunbidraget. De
ökade intäkterna hjälper förvaltningen att klara effektiviseringskravet på kort sikt. En stor del av driftsverksamheten är upphandlad i långa entreprenader, vilka indexuppräknas, och är därför svåra att rationalisera och effektivisera då entreprenaden genomförs av externa entreprenörer eller Serviceförvaltningen.
Förvaltningen driver ett ständigt utvecklingsarbete tillsammans med entreprenörerna, vanligtvis i samverkan. Utvecklingen innebär inte alltid en effektivisering utan den kan innebära att verksamheten genomförs
på ett miljövänligare sätt eller på ett säkrare sätt för medarbetaren. Förvaltningen kommer att arbeta systematiskt med att rapportera, följa upp och utvärdera de effektiviserings- och utvecklingsinsatser som genomförs inom respektive verksamhetsområde.
Kommunbidraget har höjts avseende Malmö stads ersättning till Skånetrafiken för persontrafiken på malmöpendeln och kollektivtrafik för äldre. Det finns en stor osäkerhet kring kostnadsutvecklingen för dessa
två poster och förvaltningen kommer att följa denna under året.
•

Intäkter: 1 008 mnkr

De stora intäktsposterna i den årliga budgeten består av tomträttsavgälder (288 mnkr), gatuparkering (205
mnkr), uthyrning av sociala lägenheter (122 mnkr), felparkering (96 mnkr), tidintäkter från investeringsprojekt (59 mnkr) samt arrenden och markupplåtelser (57 mnkr).
Intäktsökningen 2019, jämfört med utfallet 2018, beror till största delen på ökade parkeringsintäkter (36
mnkr) då man gjort en förändring från kontant betalning till telefon- och kortbetalning och utökat antal

parkeringsområden.
Fastighets- och gatukontoret ser även en volymökning på grund av att fler lägenheter tillkommit på kontaktsektionen (13 mnkr), samt omförhandlade avtal kring tomträtter och markupplåtelser (18 mnkr). Dessutom kan en tillfällig verksamhetsutökning härledas till uthyrning av exploateringsfastigheter i väntan på
exploatering (17 mnkr). Även tidintäkterna ökar med 12 mnkr beroende på ökad bemanning inom projektverksamheten.
•

Personal: 296 mnkr

Ett antal tjänster med helårseffekt 2020 har tillkommit, merparten av dessa kan härledas till storstadspaketet och de genererar också tidintäkter.
•

Övriga kostnader: 1 039 mnkr

De största kostnadsposterna utgörs av inhyrning av sociala lägenheter (122 mnkr), skötsel av parker (119
mnkr), markhyra och exploateringsfastigheter (79 mnkr), belysning (70 mnkr), skötsel av gator (66 mnkr),
renhållning (60 mnkr), arrangemang inkl malmöfestivalen (60 mnkr), felparkering (59 mnkr), vinterväghållning (36 mnkr) samt persontrafik på malmöpendeln (32 mnkr).
Kostnadsökningen 2019 jämfört med utfallet 2018 beror bland annat på indexuppräkning i funktionsentreprenaderna, fler sociala lägenheter (13 mnkr), kostnader för malmöpendeln (32 mnkr), samt verksamhetsutökning gällande billigare buss för äldre (17 mnkr).
•

Kapitalkostnader 507 mnkr (avskrivningar: 306 mnkr och internränta: 201 mnkr)

Ökningen mellan utfall 2018 och budget 2019 beror på att helårseffekt uppstår 2019 av färdigställda projekt 2018 samt att projekt som färdigställs 2019 kommer att generera kapitalkostnader.

I tabellen nedan gällande marksanering visas endast utfall för den marksanering som är resultatförd på den
ordinarie driften, dvs 7 763 tkr. Totalt sett har 14 078 tkr redovisats på Fastighets- och gatukontoret som
marksanering 2018, varav 6 315 tkr har redovisats mot exploateringsvinsterna.

Fastighets- och gatukontoret har för 2019 beviljats en investeringsram om totalt 921 mnkr, i enlighet med
nämndens äskande. Utfallet för år 2018 landade på 776 mnkr, vilket innebar en avvikelse mot budget på
365 mnkr. Den främsta anledningen till avvikelsen mot budget berodde 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 fastighetsoch 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.
En ny övergripande kategorisering av nämndens investeringsprojekt har tagits fram som bygger på en tydlig koppling till organisationsstrukturen. Portföljen består av de sex nya kategorierna Mobilitet, Stadsmiljöutveckling, Exploatering, Storstadspaketet, Befintlig miljö samt Fastighet/Byggnader. Kategorin Exploatering är uppdelad på underkategorierna kommunal respektive privat mark. Innehållet i respektive kategori
beskrivs nedan.

Kategori Mobilitet innefattas av de projekt som innebär investeringar i stadens infrastruktur, främst avseende kollektivtrafiklösningar och cykelbanor. I denna kategori finns de infrastrukturprojekt som inte är
kopplade till Storstadspaketet, då Storstadspaketet utgör en egen kategori. För år 2019 uppgår ramen för
kategori Mobilitet till totalt 53 mnkr där bland annat nedan planeras att genomföras.
Malmöexpressen linje 8 etapp 1 kommer färdigställas under första halvåret av 2019. Arbetet med hastighetssäkring av övergångsställe kommer fortsätta under året. Utmed busslinjerna som är kopplade till Storstadspaketet kommer ett antal farthinder ses över och de kan komma att ersättas av actibumps (farthinder
med fallucka). Satsningen på att bygga bort enkelt avhjälpta hinder kommer att fortsätta. Byggnationen av
cykelbana på Tessins väg kommer att påbörjas under året och beräknas vara klart 2020.

Kategori Stadsmiljöutveckling avser de nya investeringar i stadens befintliga parker, torg och gator som
genomförs för att skapa en attraktiv och hållbar stad. Den budgeterade ramen uppgår till 41 mnkr där
bland annat nedan planeras att genomföras.
Temalekplats Öresund och Mary Anderssons lekplats kommer att färdigställas under året. Även Bastion
Uppsala etapp två kommer att färdigställas under sommar/höst. Skyfallsåtgärderna i Söderkulla kommer
att fortsätta med etapp två av Fosietorpsparken. Sista delen av Varvsparken (etapp 4) kommer att påbörjas
under året. Dessutom planeras projektering och upphandling av entreprenör avseende Gjuteriparken i
Limhamn att genomföras under året. I Folkets park ska entréområdet vid Parkkontoret med dess koppling
till huvudgångstråket ses över. I Pildammsparken avslutas utvecklingsprogrammet med att Poppeludden
utvecklas och byggs om.

För kategorin exploatering uppgår den totala budgetramen till 566 mnkr och omfattas av exploatering
både på kommunal och privat mark.

Med utgifter för exploatering på kommunal mark avses förberedande exploateringsåtgärder med planering
och iordningställande av mark inom kvartersmark/tomtmark samt anläggande av allmän plats. Den budgeterade ramen för detta år 2019 uppgår till 300 mnkr. Projektområde Hyllie står för ca 80 mnkr, där arbetet med att ta fram planlagd och byggklar mark fortsatt ser framgångsrikt ut. I Sege Park fortsätter förberedelser för att få igång byggnation av bostäder om ca 55 mnkr och Sorgenfri på ca 20 mnkr. För att utveckla etableringar för verksamheter inklusive hamnområdet planeras investeringar på ca 70 mnkr. I takt

med att staden förtätas ökar behovet av kommunal mark för att framförallt tillgodose behoven av kommunal service. För år 2019 har därmed en investeringsram om 50 mnkr för större markförvärv beviljats.
Vilka förvärv som avses går inte att redogöra för i dagsläget.
Den exploaterade kommunala marken ger också upphov till inkomster genom försäljningar, tomträttsupplåtelser eller interna markupplåtelser allt eftersom områden färdigställs. Bedömning har gjorts att pågående
projekt kan möjliggöra avyttringar om ca 600 mnkr år 2019, som i sin tur genererar exploateringsvinster på
minst 240 mnkr. Därutöver beräknas värderingsunderlaget för tomträttsavtal och interna markupplåtelser
till 150 mnkr, för möjliga upplåtelser 2019.

Med utgifter för exploatering på privat mark avses anläggande av allmän platsmark. Utbyggnaden styrs av
de detaljplaner som tas fram efter beställning från privata fastighetsägare. Till största delen finansieras
denna utbyggnad av intäkter från fastighetsägarna/exploatörerna, där kostnadsfördelningen regleras i ett
exploateringsavtal. Fastighets- och gatukontorets tidplan för utbyggnad av allmän platsmark är beroende
av exploatörens tidplan. Budget- och prognosarbetet är en utmaning då stora prognostiserade kostnader
med relativt kort varsel kan skjutas i tiden beroende på förändringar i exploatörens tidplan. Allmän platsmark ska byggas ut i den takt som exploateringen kräver, vilket innebär att möjligheten att prioritera mellan olika projekt är begränsad.
Exploatering av privat mark pågår i hela Malmö. Den budgeterade ramen under 2019 uppgår till 216
mnkr. Under året är investeringarna störst i Limhamn och Västra hamnen.
I Limhamns gamla hamnområde slutförs exempelvis kajentreprenaden mellan Limhamnsläge och Övägen
och färdigställande av allmänna ytor i området kommer att påbörjas. Övägen kommer att byggas om och
anpassas till de anslutande exploateringsområdena. I området Elinegård (öster om Kalkbrottet) fortsätter
utbyggnaden och färdigställandet av lokalgator, parker, torg och ny väg.
I Västra hamnen kommer den södra etappen av esplanaden att börja byggas för att bland annat serva en
ny skola som ska byggas. Varvsstaden är ett omfattande område som kommer att utvecklas successivt under många år framöver där exempelvis Varvshallarna får byggator och en ny park under året och arbete
med totalentreprenad av kaj påbörjas. Detaljplanearbetet för den nya kollektivtrafikbron och gång- och
cykelbron startar.

Åtgärder för utbyggnad av kollektivtrafik, cykel och bostäder kopplat till storstadspaket Malmö beslutades
av Kommunfullmäktige 2018-10-25 (plan för genomförande). Under 2019 kommer planeringen fortgå för
busslinje 2, 4, 6, 8 och 10. Detaljprojektering och eventuellt byggarbeten kommer att fortsätta utmed linje
8 i form av byggnation av bussterminal, cykelbana samt stadsmiljöåtgärder vid Lindängens centrum. Ombyggnad av befintliga hållplatser på Eriksfältsgatan och Lindängsvägen planeras under året. Dessutom planeras detaljprojektering av Davidshallsgatans ombyggnad inkluderande ny cykelbana och nya hållplatser.
Investeringsram för kategori Storstadspaketet ingår inte i den av Kommunfullmäktige beslutade budgetramen 2019 för Tekniska nämnden. Tekniska nämnden ska därför inkomma med separat ärende till Kommunfullmäktige om begäran av ram för 2019.

Kategori Befintlig miljö omfattar de investeringar som görs på allmän platsmark enligt framtagna underhållsplaner samt komplettering och vidareutveckling av mindre art i den offentliga miljön. Den budgeterade ramen för denna kategori uppgår 2019 till 145 mnkr.
För åtta år sedan togs en modell fram för att komma till rätta med det eftersatta underhållet inom områdena bro, kaj och gata. Särskilda medel öronmärktes till detta. Genom att åtgärda rätt anläggningar i rätt
tid och behålla budgeten som är kopplad till dessa verksamhetsområden, var planen att arbeta bort den

största delen av underhållsbehovet till 2020.
Vad gäller kajer och gator fortsätter arbetet. För broisolering är underhållsarbetet nu i fas med behovet
och eftersläpningen är bortarbetad. Idag finns vissa broar där bärigheten är begränsad. Då klarar inte broarna så kallade dispenstransporter för extra långa och övertunga fordon. Dispenstransporter är vanligt förekommande i den förtätade staden. Från söder finns begränsningar i flera av de större infartslederna. För
att underlätta för näringslivet inventeras behovet av förstärkningsåtgärder och en plan för genomförande
av förstärkningsåtgärder tas fram.
Under 2019 och 2020 kommer drygt 500 parkeringsautomater att bytas ut. De nya automaterna kommer
att vara papperslösa, drivas av solceller och uppfylla de lagkrav som finns. De uppskattas även få en lägre
drift och servicekostnad.
Inventering av beläggningar som gjordes 2017 har i en analys visat att underhållsbehovet är större än befarat och att den årliga budgeten för gatornas bärighet och asfaltering behöver ökas för att eftersläpningen
av underhåll inte ska öka.
Under 2017 och 2018 gjordes inventering och underhållsplanering inom områdena vattenanläggningar,
träd och glaciser/kanalslänter för att komma till rätta med det eftersatta underhållet. Arbetet leder till långsiktiga reinvesteringsplaner inom dessa områden. 2019 fortsätter inventering och underhållsplanering bl.a.
för områdena glaciser/kanalslänter och dagvattenstationer.
I de underhållsplaner som finns framgår även att det inom områdena trafiksignaler, havs- och kanalmuddring och temalekplatser finns ett ökat underhållsbehov som behöver hanteras från 2019 och framåt. Arbetet med att ta fram underhållsplaner kommer att fortgå under 2019 och förmodligen visar det sig att fler
områden och anläggningar har ett ökat underhållsbehov. När Malmö växer och förtätas bidrar det generellt till ökat slitage, vilket leder till behov av kortare tidsintervall för underhållsåtgärder.

Kategorin Fastighet/byggnader innefattas av de investeringar som görs i förvaltningens mark och byggnader som ingår i kommunens långsiktiga fastighetsinnehav och inte utgör allmän plats. För år 2019 uppgår
ramen för kategorin till totalt 116 mnkr där nedan planeras att genomföras.
Sedan 2012 har fastighetskontoret, tillsammans med fritidsförvaltningen, arbetat i enlighet med uppdraget
att finna en ny placering för Malmö Civila Ryttarförening, vars avtal på Jägersro kommer att upphöra.
Tekniska nämnden har i september 2017 godkänt avtal avseende förvärv av mark för ridanläggning i östra
Malmö med tillträde 2018. Vid markundersökningar har det visat sig att det inom området finns en del
föroreningar i mark vilka behöver åtgärdas. På grund av förskjutningen i tiden och ovanstående omständigheter ombudgeterades 38 mnkr för den del som inte hann färdigställas under 2018 till 2019. Ridskolan
beräknas färdigställas år 2020.
Kölnans Fritidsby kommer anslutas till kommunalt avlopp och Almåsa Fritidsby till både vatten och avlopp. Anslutning av koloniområdena till kommunalt vatten och avlopp föreslås ske genom så kallad avtalsanslutning. Det innebär att fastighetsägaren, dvs kommunen, bekostar ledningen fram till VA SYDs ledningsnät. För 2019 budgeteras 10 mnkr för anslutning av Kölnan och 20 mnkr för Almåsa, arbetena beräknas vara färdiga 2020.
För att fastighets- och gatukontoret så snabbt och effektivt som möjligt, ska kunna agera som fastighetsägare och förvaltare av markreserven, när det uppstår behov av mindre investeringar inom befintliga fastigheter budgeteras 29 mnkr, varav 5 mnkr utgör medel för standardförbättring av Stenladan i Torup, för att
öka möjligheterna till uthyrning. Inom de mindre investeringarna ligger anslutning av kommunalt VA för
Torups slott och by. Citytunneln har anläggningsdelar som börjar nå slutet på sin livslängd, något som har
visat sig genom ökade underhållskostnader. En orsak kan vara det ökade resandet med Citytunnelns tåg,
vilket i sig är positivt för staden men kan leda till behov av skyndsamma investeringar.
I takt med att Malmös befolkning växer ökar antalet önskemål om nya offentliga toaletter vid mötesplatser

och i parker. I ”Åtgärdsprogram för offentliga toaletter” finns en plan för byggande av nya offentliga toaletter och 2019 är 7 mnkr riktade till ändamålet.
För att utveckla Torup till att bli ännu mer attraktiv och locka fler Malmöbor till bokskogen, slottet och
byn, planeras en utveckling av befintliga lokaler. Detta ligger i linje med det nämndsinitiativ som föreligger
avseende utvecklingen av Torup och budgeten är 2 mnkr.
En årlig budget på 10 mnkr avser mindre markförvärv som är nödvändiga för att så snabbt och effektivt
som möjligt kunna agera som fastighetsägare när staden växer och förtätas.
Försäljning av fastigheter inom kommunens markreserv kan också ske genom friköp av tomträtter (andra
än i pågående exploateringsprojekt), försäljning av mindre markområden och bebyggda fastigheter. Denna
försäljning och realisationsvinst budgeteras inte, då försäljningarna inte går att förutsäga samt varierar kraftigt från år till år.

