Årsanalys 2020
Tekniska nämnden

Innehållsförteckning
Sammanfattning ........................................................................................................................4
Verksamhetens utveckling under året .....................................................................................5
Tekniska nämndens grunduppdrag ..............................................................................................................6
Uppföljning av grunduppdraget ................................................................................................................................6

Grunduppdraget ...................................................................................................................................................7
Redogörelse för väsentliga avvikelser ......................................................................................................................7

Avstämning kommunfullmäktigemål och indikatorer............................................................................9
Målområde - Stadsutveckling och klimat ...............................................................................................................9
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att staden stärker sin position som regional
tillväxtmotor ......................................................................................................................................................................................9
Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av
växthusgaser ...................................................................................................................................................................................11
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska genom planeringen av staden verka för minskad
segregation .....................................................................................................................................................................................13
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att minska hemlösheten ...................................................14

Målområde - Trygghet och delaktighet ................................................................................................................16
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka tryggheten bland Malmöborna och
för att brottsligheten ska minska ...........................................................................................................................................16

Målområde - En god organisation ..........................................................................................................................17
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa
en god arbetsmiljö och trygga anställningar ....................................................................................................................17
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning ....................................18
Kommunfullmäktigemål - Fler Malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva att Malmö
stad levererar en god och likvärdig service genom hög tillgänglighet, professionellt bemötande,
rätt kompetens samt genom att ligga i framkant i den digitala utvecklingen .....................................................19

Redovisning av budgetuppdrag...................................................................................................................20
Målområde - Utbildning och arbete ......................................................................................................................20
Målområde - Stadsutveckling och klimat .............................................................................................................21
Målområde - En god organisation ..........................................................................................................................22

Ekonomisk utveckling under året ..........................................................................................24
Budgetavvikelse ..................................................................................................................................................24
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget.............................................................25
Ekonomiska konsekvenser av coronapandemin ................................................................................................28

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram....................................................29
Mobilitet ............................................................................................................................................................................29
Stadsmiljöutveckling .....................................................................................................................................................30
Exploatering- inklusive åtgärder för bostadsbyggande inför Storstadspaketet ...................................30

Årsanalys 2020, Tekniska nämnden

2(39)

Storstadspaketet - infrastruktur ...............................................................................................................................31
Befintlig miljö ...................................................................................................................................................................31
Fastighet/byggnader ....................................................................................................................................................31

Nettokostnadsutveckling ................................................................................................................................32
Analys av nettokostnadsutveckling .............................................................................................................32
Avrop driftkonsekvenser.........................................................................................................33
Förväntad utveckling kommande år ......................................................................................34
Resultaträkning ........................................................................................................................35
Specifikation av Bidrag enligt resultaträkningen ...................................................................................36

Bilagor
Bilaga 1: Bilaga 1 Uppföljning av åtaganden och nämndsuppdrag 2020
Bilaga 2: Bilaga 2 Uppföljning av objektsgodkännanden
Bilaga 3: Bilaga 3 Planbeställningar från Fastighets- och gatukontoret 2020
Bilaga 4: Bilaga 4 Kunskapsunderlag gällande ekologiskt jordbruk_
Bilaga 5: Bilaga 5 Kunskapsunderlag trafiksignalreglerade övergångsgångställen
Bilaga 6: Bilaga 6 Uppföljning av Systematiskt arbetsmiljöarbetet 2020
Bilaga 7: Bilaga 7 Aktiva åtgärder enl Diskrimineringslag
Bilaga 8: Bilaga 8 Uppföljning av arbetsmiljö 2020

Årsanalys 2020, Tekniska nämnden

3(39)

Sammanfattning
Trots att året 2020 till stora delar präglats av en global pandemi har tekniska nämndens verksamhet i det
stora hela följt det som planerades i budget 2020. Att utveckla och ompröva arbetssätt har blivit ett extra
viktigt inslag i arbetet med nämndens verksamhet inför 2021 för att genomföra grunduppdraget.
Det finns avvikelser i tekniska nämndens verksamhet kopplat till bostadsbyggande och etablering av
verksamheter i Malmö. Anledningen till de negativa avvikelserna bedöms till stor del vara en osäkerhet på
marknaden som till stor del beror på pandemin. Osäkerheten har i sin tur lett att flera aktörer avvaktar och
skjuter fram arbetet. Tekniska nämnden arbetar med åtgärder för att nå målvärdena för 2022. Pandemin
har även påverkat tekniska nämndens uppdrag och Malmö genom att färre Malmöbor kunnat använda sig
av färdtjänst och buss för äldre. Även större arrangemang som Malmöfestivalen har inte kunnat
genomföras.
Tekniska nämndens arbete visar också flera positiva avvikelser. Bland annat har det beslutats om fler
arbetsplatser inom kontor än planerat. Även arbetet med att minska och motverka hemlösheten har gått
bättre än planerat då nämnden anskaffat fler hyresavtal än planerat och en stor andel av hyresgästerna
kunnat ta över sin och hyra den som första handskontrakt. Även arbetet för ökad trygghet och säkerhet
visar på en positiv avvikelse.
Under 2020 har även arbetet med en nya Trafik- och mobilitetsplan startats upp, en trygghets- och
säkerhetsstrategi har antagits och arbetet med Malmö hamn har inneburit ett nytt nyttjanderättsavtal och
en utvecklingsplan för åren framöver. Genomförandet av storstadspaketet fortsätter vid sidan av andra
utbyggnadsområden som exempelvis Nyhamnen.
Tekniska nämnden redovisar ett överskott på 765 mnkr varav 745 mnkr utgörs av exploaterings- och
reavinster och 9 mnkr avser marksanering, detaljplaner och rivning. Resterande överskott, 11 mnkr, avser
nämndens anslag mot kommunfullmäktige, förvaltning 037 fastighets- och gatukontoret. Detta överskott
består till stor del av effekter av covid-19, mildare vinter än förväntat och en lägre personalbemanning än
budgeterat.
Tekniska nämndens investeringsram uppgår till 767 mnkr vilket innebär en avvikelse på 112 mnkr mot
budgeterade 879 och en genomförandegrad på 87 procent (70 % år 2019).
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Verksamhetens utveckling under året
Att utveckla och ompröva arbetssätt, har blivit ett extra viktigt inslag i arbetet med nämndens verksamhet
inför 2021, för att genomföra grunduppdraget. Pandemin orsakad av coronaviruset covid-19 har under
2020 skapat både möjligheter och utmaningar för genomförande av det samhällsnyttiga uppdrag som
tekniska nämnden genomför. Exempelvis har färre Malmöbor använt sig av färdtjänst och buss för äldre
vilket tillsammans med inställda aktiviteter såsom Malmöfestivalen skapat ett ekonomiskt överskott i
budgeten.
Ett delvis osäkert läge och svårbedömd byggmarknad ställer större krav på tekniska nämnden att nå
uppsatta målvärden och ökar behovet av en samstämmighet och samverkan kring utbyggnaden av Malmö.
I en bilaga (1) till årsanalysen presenteras uppföljning av tekniska nämndens och fastighets- och
gatukontorets övriga planerade verksamhet i form av åtaganden och nämndsuppdrag.
Stadsutveckling och klimat
Arbete med att uppnå målen inom målområdet går i stort enligt planering. Avvikelser finns inom arbetet
med bostäder och verksamheter. De negativa avvikelserna har analyserats och åtgärder planeras under
återstoden av mandatperioden. Svårbedömd bygg- och bostadsmarknad, rådande konjunkturläge och
pågående coronapandemi skapar en stor osäkerhet kring hur byggprocessen kommer att påverkas. Arbetet
med storstadspaketet fortgår även under 2020 längs de olika Malmöexpresslinjerna.
Tekniska nämnden arbetar tillsammans med stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen i arbetet med
att etablera en Öresundsmetro. Andra utvecklingsområden är att öka etableringen av verksamheter i
Malmö hamn och att samordna utbyggnaden av Stadionområdet. Under året har tekniska nämnden och
stadsbyggnadsnämnden startat ett uppdrag med syfte att redovisa lägen, storlek och möjlig tidshorisont för
framtida verksamhetsområden och beskriva för vilken typ av näringar områdena är lämpliga ur ett
regionalt perspektiv. Förutom det har ett fördjupat samarbete mellan fastighets- och gatukontoret,
miljöförvaltningen och stadsbyggnadskontoret startats med fokus på förädlingsprocessen som innefattar
allt det som äger rum, från idé till färdigbyggd miljö oavsett om det sker på kommunal eller på privat
mark.
Trygghet och delaktighet
Arbete med att uppnå målet inom målområdet går enligt planering. En mängd åtgärder har gjorts under
2020 för att öka trygghet och säkerheten i Malmö. Tekniska nämnden har dessutom antagit en trygghetsoch säkerhetsstrategi.
Arbetet med att slutföra upphandlingen av nya drift- och underhållsentreprenader fortsatte under 2020.
Vid Tekniska nämndens sammanträde i juni avbröts upphandlingen av drift- och
underhällsentreprenaderna pga. av den rådande corona pandemin och dess återverkningar på Malmö stads
ekonomi, istället beslutades att hela uppdraget ska utföras i egen regi. En överenskommelse med
servicenämnden om utförande av uppdragen i sin helhet, på samma villkor som erbjudits externa utförare
och mot en ersättning som motsvarar den som skulle ha utgått till externa utförare, godkändes i
november.
En god organisation
Arbete med att uppnå målen inom målområdet går enligt planering. Arbetet med att säkerställa en god
kompetensförsörjning, god arbetsmiljö och trygga anställningar visar på goda resultat under 2020. Både
personalomsättning och sjukfrånvaro är lägre jämfört med motsvarande perioder tidigare år. Förvaltningen
har utvecklat nya arbetssätt inför och under pandemin som visat sig fungera bra. Arbetet med ytterligare
digitalisering av nämndens verksamhet har tagit fart, en digital agenda har färdigställts som pekar ut de
kommande årens satsningar inom området.
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Ekonomi
Tekniska nämnden redovisar ett överskott på 765 mnkr varav 745 mnkr utgörs av exploaterings- och
reavinster och 9 mnkr avser marksanering, detaljplaner och rivning. Resterande överskott, 11 mnkr, avser
nämndens anslag mot kommunfullmäktige, förvaltning 037 fastighets- och gatukontoret. Detta överskott
består till stor del av effekter av Covid-19, mildare vinter än förväntat och en lägre personalbemanning än
budgeterat.
Tekniska nämndens investeringsram uppgår till 767 mnkr vilket innebär en avvikelse på 112 mnkr mot
budgeterade 879 och en genomförandegrad på 87 procent (70 % år 2019).

Tekniska nämndens grunduppdrag
Tekniska nämndens gruppuppdrag regleras i dess reglemente. Det handlar kortfattat om att äga, förvalta
och utveckla Malmö stads mark och infrastruktur. Genom utförandet av sitt grunduppdrag skapar
tekniska nämnden värden i dagens och framtidens stadsmiljö och lägger grunden för ett hållbart Malmö.
Nämnden huvudsakliga verksamhetsområden är att:




förvalta, upplåta, reglera och aktivera stadens rum
utgöra stadens fastighetsägare och hamnägare
planera och bygga den hållbara staden

Nämnden ska vidare inom sitt verksamhetsområde svara för en helhetssyn i stadsbyggnadsprocessen vad
avser planering, utformning och gestaltning.
Uppföljning av grunduppdraget
I tekniska nämndens reglemente anges att nämnden ska leda förvaltningens verksamhet utifrån ett
helhetsperspektiv genom att utöva en samordnad styrning. Detta har varit en tydlig utgångspunkt i det
utvecklingsarbete som skett inom styrning och ledning sedan det samlade fastighets- och gatukontoret
bildades. Tekniska nämnden har en samordnad styrning av sitt grunduppdrag genom budgetprocessen
med dess mål- och resultatstyrning, projektstyrning på kort och lång sikt samt regelbunden och
strukturerad uppföljning av varje avdelnings arbete med hela grunduppdraget. Vid bildandet av fastighetsoch gatukontoret tilldelades varje avdelning, enhet och sektion ett tydligt uppdrag, som anger dess bidrag
till helheten.

Tekniska nämnden sätter i första hand ambitioner för utförandet av grunduppdraget genom de indikatorer
som kopplas till kommunfullmäktigemålen. Det är centrala och för staden viktiga värden som regleras där,
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som exempelvis bostadsbyggande, arbetstillfällen inom verksamheter och kontor, Malmöbornas nöjdhet
med renhållningen av staden, arrangemangsverksamheten och nöjdheten med markanvisningar och
markupplåtelser. På uppdrag av tekniska nämnden anger också fastighets- och gatukontoret
utvecklingsinriktade åtaganden för kommande år, som beslutas i tekniska nämndens budget och följs upp
tre gånger per år.
Tekniska nämnden är en investeringstung verksamhet som särskilt genom sin exploateringsverksamhet.
Därför finns en särskild styrning genom projektmodellen (den process som investeringsprojekt följer).
Objektsgodkännanden och övriga beslut kopplas därigenom till budgeten och delegationsordningen.
Samtliga avdelningar har också i uppdrag att komplettera ekonomi-, mål- och projektstyrningen med
nyckeltal för att följa övriga delar av sitt grunduppdrag. Syftet är att på avdelningsnivå strukturerat och
löpande kunna följa framdrift och eventuella avvikelser. Vissa verksamheters bidrag till grunduppdraget
täcks väl upp av övrig uppföljning. För andra, exempelvis styrande och stödjande verksamhet, krävs en
bredare kompletterande uppföljning. Från och med 2020 används kvalitetsdialoger som ett verktyg för
samlad uppföljning av avdelningarnas resultat, där även ekonomi och personalförsörjning utgör underlag
för kvalitetsdialogen.

Grunduppdraget
Redogörelse för väsentliga avvikelser
Namn på avvikelsen:

Antal bostäder som möjliggörs genom överlåtelse
eller upplåtelseavtal (på kommunal mark)
beslutade av tekniska nämnden

Orsak till att avvikelsen har uppstått

Förskjutningar i projekten på grund av avvaktande
aktörer på marknaden, som till viss del kan förklaras
av pandemin orsakad av Covid-19.

Konsekvenser för de verksamheten är till för

Avvikelsen ger färre möjligheter för nya bostäder på
kommunal mark än planerat vilket i sin tur kan leda till
en fördröjning av antalet bostäder för befintliga och
nya Malmöbor.

Konsekvenser för andra nämnder, styrelser och det
omgivande samhället i stort

Konsekvenserna som uppstår pga avvikelsen måste
vägas gentemot bostadsbyggandet i stort i Malmö.
Antalet bostäder som byggstartades totalt 2020 på
privat och kommunal mark var dryga 3 000. Vidare
finns ca 6 000bostäder i pågående detaljplaner på
kommunal mark. Dock finns en risk för något
minskade intäkter för Malmö stad på grund av mindre
markförsäljning och tomträttsupplåtelser.

Konsekvenser för organisation, medarbetare och
chefer

Nya arbetssätt avseende uppföljning och planering
införs löpande, exempelvis process kring ansökningar
av detaljplaner.

Vidtagna åtgärder

Nämnden utveckla arbetet med bostadsåtagandet.
Mer utförlig beskrivning finns nedan i rapporten
under målindikatorn med samma namn som
avvikelsen.

Namn på avvikelsen:

Antal arbetstillfällen som möjliggörs genom
överlåtelse eller upplåtelseavtal (på kommunal
mark) beslutade av tekniska nämnden
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Orsak till att avvikelsen har uppstått

Förskjutningar i projekten som till viss del kan
hänskjutas till pandemin orsakad av Covid-19 samt
uteblivnaaffärsöverenskommelser.

Konsekvenser för de verksamheten är till för

Avvikelsen ger färre möjligheter till nya arbetstillfällen
på kommunal mark än planerat, vilket i sin tur kan
leda till en fördröjning av nya arbetsplatser i regionen
som skapas genom företagsutveckling i Malmö stad.

Konsekvenser för andra nämnder, styrelser och det
omgivande samhället i stort

Det är svårt att beskriva konsekvenserna i stort. Fler
arbetstillfällen i kontor har skapats än planerats. Detta
vägs till viss del upp den avvikelse som finns kring
arbetstillfällen inom verksamheter. Även här finns risk
för minskade intäkter pga av att markförsäljningen
och färre tomträttsupplåtelser.

Konsekvenser för organisation, medarbetare och
chefer

Löpande utveckling av arbetet
medverksamhetsområdena samt identifiering av nya
åtaganden

Vidtagna åtgärder

Nämnden utvecklar arbetet med att
skapaverksamheter. Mer utförlig beskrivning finns
nedan i rapporten undermålindikatorn med samma
namn som avvikelsen.

Namn på avvikelsen:
Orsak till att avvikelsen har uppstått
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Konsekvenser för andra nämnder, styrelser och det
omgivande samhället i stort
Konsekvenser för organisation, medarbetare och
chefer
Vidtagna åtgärder

Färdtjänst
Pandemin orsakad av Covid-19 har inneburit att
färdtjänstresor inte har genomförts i den utsträckning
som budgeterats.
Betydande intäktstapp för aktörer på marknaden
Lägre belastning för beställarorganisationen
Inga kända konsekvenser i nu läget.
Prognossänkning

Namn på avvikelsen:

Antal genomförda arrangemang i egen regi

Orsak till att avvikelsen har uppstått

Pandemin orsakad av covid-19 har inneburit att
arrangemang planerade av tekniska nämnden har fått
genomföras på ett annat sätt.

Konsekvenser för de verksamheten är till för

Färre människor har kunnat deltaga vid
arrangemangen.

Konsekvenser för andra nämnder, styrelser och det
omgivande samhället i stort

Nya arbetssätt har behövts implementerats.

Konsekvenser för organisation, medarbetare och
chefer

Nya arbetssätt har behövts implementerats.

Vidtagna åtgärder

Nämnden ser över arbetssätt. Mer utförlig beskrivning
finns nedan i rapporten undermålindikatorn med
samma namn som avvikelsen.
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Avstämning kommunfullmäktigemål och indikatorer
Målområde - Stadsutveckling och klimat
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att staden stärker sin position som
regional tillväxtmotor
Trend
Både positiv och negativ avvikelse
Avstämning
Tekniska nämnden arbete med att uppnå fullmäktigemålet visar både positiva och negativa avvikelser.
Malmö är en expansiv stad som satsar på utveckling av staden. Detta för att både öka antalet bostäder
samt skapa möjligheter för näringslivet att utvecklas i form av ytor för kontor och företag att etablera
verksamhet.
Tekniska nämnden har huvudansvaret för genomförandet av storstadspakets infrastrukturobjekt med
satsningar på kollektiv- och cykeltrafik. Nämnden genom sitt samlade ansvar för kommunens
exploateringsverksamhet bidrar till att bygga bostäder och skapa nya arbetsplatser i Malmö.
Bostadsbyggandet i storstadspaketets influensområden går enligt plan och visar till och med en positiv
avvikelse gentemot målvärdet.
Malmös höga arbetslöshet, 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. Malmös hamn har en
positiv inverkan på stadens näringsliv och arbetsmarknad. Tekniska nämnden fortsätter utvecklingsarbetet
av Malmös kommersiella hamn.
Arbetet med att skapa arbetstillfällen inom verksamheter visar en negativ avvikelse gentemot målvärdet.
Under 2020 har förseningar drabbat flera projekt, dels på grund av pandemin, dels på grund av andra
orsaker. Under hösten 2019, när målvärdet för mandatperioden sattes planerades överlåtelser/upplåtelser
inom sex verksamhetsområden i Malmö stad; Norra Hamnen, Elisedal, Lockarp, Valdemarsro, Ollebo,
Tullstorp. Samtliga områden har dock drabbats av förseningar på olika sätt, dels pga pandemin, dels pga
andra orsaker.
I områdena Lockarp och Elisedal har flera större planerade företagsetableringar avsagts sig sina tomter,
och markreservationerna har inte gått vidare till överlåtelse/upplåtelse. Även i Valdemarsro har
försäljningar blivit försenade delvis på grund av pandemin. I och med dessa större avhopp har årets
bedömda antal arbetstillfällen minskat jämfört med målvärdet. Ovan nämnda försäljningar bedöms dock
kunna ske under 2021-2022 . I Ollebo har en fridlyst växt försenat projektet, och i Tullstorp har den större
företagsetableringen avsagt sig hela projektet. Detaljplanen för Ollebo och Tullstorp har försenats, vilket
också påverkar överlåtelser/upplåtelser för företag. Dessa två områden bedömdes generera nästan 1/3 av
målvärdet. Flera åtgärder kommer att vidtas för att uppnå målvärdet inom mandatperioden, bland annat
att försöka maximera antal arbetstillfällen vid varje ny företagsetablering, ge kortare markreservationer för
att kunna skriva överlåtelse/upplåtelse inom kortare tid, se över befintliga enstaka tomter på kommunal
mark där överlåtelse/upplåtelse kan ske samt se över marktilldelningsprocessen för större tomter där fler
arbetstillfällen kan genereras.
Malmö har en populär arrangemangsverksamhet som lockar såväl stadens invånare som besökare. På
grund av restriktioner från folkhälsomyndigheten med förbud på folksamlingar på över 50 personer har
några arrangemang skjutits fram medan andra har anpassats utifrån det rådande läget. Anpassningar har t
ex varit att arrangemangen genomförts i mindre skala, digitalt eller med ett annat innehåll än planerat.
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Tekniska nämnden kommer fortsätta att utveckla arrangemangsverksamheten, bland annat att förbereda
för deltagandet i World Pride och Euro Games 2021.
Indikator
Antal arbetstillfällen inom
verksamheter som möjliggörs genom
överlåtelse- eller upplåtelseavtal (på
kommunal mark) beslutade av
tekniska nämnden.

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend

280

3 400

Negativ avvikelse

Avstämning
Under 2020 har 6 överlåtelser/upplåtelser skett på stadens mark för verksamheter, om sammanlagt 280 st
arbetstillfällen. Överlåtelser/upplåtelser har skett i Valdemarsro, Toftanäs, Norra Hamnen och Lockarps bageri.
Målvärdet för 2020 var 800 st arbetstillfällen.
Antal arbetstillfällen inom kontor
som möjliggörs genom överlåtelseeller upplåtelseavtal (på kommunal
mark) beslutade av tekniska
nämnden.

1 840

2 700

Positiv avvikelse

Avstämning
Under 2020 har totalt 1840 arbetstillfällen inom kontor möjliggjorts genom försäljningar och upplåtelser på
stadens mark. Målvärdet för 2020 var 900 st arbetstillfällen, vilket innebär att det skapats ??? arbetstillfällen fler
än planerat.
Antal ansökta detaljplaner för
verksamheter och kontor på
kommunal mark.

3

6

Positiv avvikelse

Avstämning
Under 2020 har planarbetet med Fortuna Hemgården etapp 2 startats upp, samt detaljplan har sökts för
fastigheten Eneryda 1, inom projektet Vintrie park, samt för verksamhetsområde i Kristineberg (Oxie).
Detaljplanerna möjliggör ca 1400 arbetstillfällen för verksamheter samt ca 400 arbetstillfällen för kontor.
Målvärdet för 2020 var 2 detaljplaner och indikatorn visar därför en positiv avvikelse.
Antalet färdigställda bostäder inom
Storstadspaketets influensområde

3 370

4 000

Positiv avvikelse

Avstämning
Antalet färdigställda bostäder under 2020 är 3 370 stycken. Målvärdet för 2021 är redan nått och bedömningen
för är att målvärdet för mandatperioden kommer att nås.
Antal genomförda arrangemang i
egen regi

21

60

Negativ avvikelse

Avstämning
På grund av restriktioner från folkhälsomyndigheten, med förbud på folksamlingar på över 50 personer som
senare skärptes till 8 personer, har några arrangemang framskjutits till nästa år, medan andra har anpassats
utifrån gällande restriktioner. Anpassningar har t ex varit att arrangemangen genomförts i mindre skala,
genomförts digitalt eller genomförts med ett annat innehåll än planerat. Vissa arrangemang som varit
planerade som ett större arrangemang har genomförts som flera mindre arrangemang, med mindre antal
deltagare och dessa har då räknats som ett genomfört arrangemang i denna sammanställning.
Genomförda arrangemang


Nationaldagen Digital version: involverat Länsstyrelsen, stadskontoret, Hälsa, Vård och Omsorg m.fl
över 5000 deltagare vid sändningstillfället



Covidanpassat besök på vårdhem och äldreboende 40st
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Indikator

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend



Urban Summer som paraply för 4 st olika aktiveringar i staden aktiveringar bl.a Ribersborgsstranden
service och gestaltning samt aktiveringscontainrar med lek och aktiveringsmaterial placerade på 5
platser under sommaren



Digital danssommar: aktivering genom inspelade danslektioner med olika föreingar och dansstudios
tillgängliga i flera olika kanaler



Digital dans höst och vinter



Vinter i City 10 skyltfönster i City konstinstallationer under december. Utförda av konstnärer och
föreningar i staden samt ljusinstallation GAt



Förstärkning av gestaltning i City



Ambulerande pyssel - lådscykeldistrubution av pysselmaterial på Nyårsaftonen på 5 platser i staden



216 st. guidade turer på Katrinetorp, Torup och i Kalkbrottet



En utställning om Jenny Lind inklusive 115 guidade visningar



Trädens hemliga värld – en vandringsutställning



SVTs sommarlovsproduktion (dock publikfri)



Sommar i Folkets Park (utlåningsbodar, brädspel etc.)



Ca 10 st. akustiska spontankonserter i trädgården på Torup och Katrinetorp



3 st digitala blomsterfestivaler med tävlingar och inspirationsseminarium



1 st digital inspirationsdag med föreläsningar kopplat till Malmö Garden show



Vinteräventyr i Folkets Park och Vintergatan på Friisgatan



Luciafirande, två digitala inspelningar samt flera Corona-anpassade uppträdanden

Trots att utfallet blir 21 jämfört med målvärdet 20 för år 2020 så blir bedömningen av indikatorn negativ
avvikelse, dvs vi har delvis uppnått målvärdet. Förklaringen till detta är att arrangemangen inte har genomförts
som planerat, utan de har anpassats utifrån gällande restriktioner pga av pandemin. Eftersom arrangemangen
inte genomförts som planerat registreras indikatorn som en negativ avvikelse.
Det är svårt att förutse indikatorns måluppfyllelse för mandatperioden beroende på pandemins fortsatta
utveckling och utbredning, men arrangemangen kommer att fortsätta att anpassas, vilket nu är det nya
normalläget. Bedömningen är att målvärdet för mandatperioden kommer att nås.

Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av
växthusgaser
Trend
Enligt planering
Avstämning
Tekniska nämndens arbete för att uppnå kommunfullmäktigemålet visar en positiv avvikelse. Pandemin i
världen har inneburit att det inte gått att resa i tjänsten under en större del av 2020. Detta har i sin tur lett
till att fastighets- och gatukontorets utsläpp av växthusgaser minskat avsevärt under året. Det genomslag
som digitala arbetssätt och möten fått under 2020 innebär att förvaltningen kommer kunna hålla nere
utsläppen av växthusavgaser även kommande år. Under 2020 har fastighets- och gatukontoret också utrett
ett inköpsstopp avseende engångsartiklar i plast. Utredningen visar att det i princip inte köps några
engångsartiklar.
Tekniska nämnden arbetar genom stadsutveckling och mobilitet på en rad olika sätt med att minska
utsläppet växthusgaser. Det är ett stort fokus på kollektivtrafik, elektrifiering av busslinjer samt
expandering av cykelvägar. Storstadspaketet kommer att sätta extra fokus på dessa områden kommande
år. Utökad, förbättrad och mer attraktiv kollektivtrafik kommer att vara ett positivt bidrag till att nå målet.
Nämnden kommer även utveckla sin systematik för uppföljning och kontroll av kvalitet, effekt och

Årsanalys 2020, Tekniska nämnden

12(39)

hållbarhet av byggande, ett område som också bidrar till att minska byggandets påverkan på stadens miljö.
Den trafikala utvecklingen följs upp årligen i ett sorts trafikbokslut, som är en samlad bedömning av
trafikarbetets förändring över tid och förändringen av andra för väghållaren betydande aspekter av
ansvaret, såsom olyckor, buller, luftkvalitet, kapacitet i vägnätet, tillgänglighet, etc. Uppföljningen av 2020
visar att den samlade bedömningen uppvisar en övervägande positiv utveckling utifrån 8 olika
delområden.
Bedömningen är att målet kommer att uppnås under mandatperioden.

Indikator
Årlig uppföljning av arbetet med
trafik- och mobilitet.

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend
Enligt planering

Uppnådd

Avstämning
Trafikbokslut för 2020 har sammanställts.
Den samlade bedömningen visar en övervägande positiv utveckling utifrån 8 olika delområden:
Tillgång - jämlikhet: neutral trend
Tillgänglighetsindex indikerar på låga nivåer gällande tillgång till grundläggande service. Kvinnor reser i större
utsträckning, äger färre bilar och har sämre tillgång till både bil och cykel, men utvecklingen går dock mot ett mer
jämställt förhållande. Barn reser mer och mer hållbart ju äldre de blir.
Folkhälsa - aktivt resande: negativ trend
Det aktiva resandet till fots och med cykel minskar.
Upplevelser & attityder: negativ trend
Fler och fler avstår från att resa kollektivt p.g.a. otrygghet och upplever att bilar kör för fort. En majoritet av
samtliga trafikanter anser att trafiksituationen i Malmö inte är bra.
Infrastruktur & fordonsflotta: positiv trend
Cykelinfrastrukturen byggs successivt ut. Antalet och andelen nyregistrerade elbilar,
elhybrider och laddhybrider ökar. Laddinfrastrukturen förväntas fortsatt byggas ut i.o.m. den strategiska
inriktningen i nya policyn. Antalet bilpooler och utbudet av poolbilar ökar. Även om
antalet hyrcykelstationer och cyklar ökar så minskar antalet åkturer med Malmö By Bike.
Trafikutveckling: positiv trend
Hållbar trafik ökar och biltrafik minskar. Det saknas jämförbar statistik för fotgängare, men i
Resvaneundersökningen 2018 går att utläsa en minskning av andelen som reser till fots som huvudfärdsätt.
Resvanor: positiv trend
Färdmedelsfördelningens utveckling går i linje med målbilden i Tromp för hela Malmö och för de flesta
delområdena. Andelen utrymmeseffektiva färdslag ökar. Trots att antalet inpendlare har ökat så har det totala
antalet bilpendlare minskat, vilket bland annat beror på utvecklingen av tågtrafiken.
Trafiksäkerhet: positiv trend
Sett till de senaste tio åren så minskar trafikolyckorna, men de senaste fem åren ligger de på en mer eller mindre
stabil nivå. Hastighetsindikatorerna går nedåt.
Folkhälsa - miljö: positiv trend
Utvecklingen för luftkvalitetsvärdena varken ökar eller minskar. Alla luftföroreningar ligger under MKNs
riktvärden, förutom Ozon. Antalet boende som utsätts för ljudnivåer över riktvärdet minskar.
Fastighets- och gatukontorets
koldioxidutsläpp.

14 505

50 369

Positiv avvikelse

Avstämning
Fastighets- och gatukontorets koldioxidutsläpp har varit mycket låga under 2020 precis om för Malmö stad
som helhet. Både flygresor och tjänsteresor i egen bil visar låga värden jämfört med tidigare år. Totalt släppte
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Indikator

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend

fastighets- och gatukontoret ut 14 505 ton Co2 att jämföra med målvärdet för 2020 52 966 ton Co2. Pandemin
har gjort det omöjligt eller mycket svårt att resa i tjänsten en stor del av året. Malmö stad har även i riktlinje för
arbete under pandemin meddelat att tjänsteresor ska ersätts med digitala möten eller skjutits upp. Det är svårt
att uttala sig om utvecklingen för 2021 och 2022. Det genomslag som digitala arbetssätt och mötesteknik fått
under 2020 gör att bedömningen att målvärdet för mandatperioden kommer att nås och att koldioxidutsläppen
framöver kommer att vara låga.
2017 Co2

2018 Co2

2019 Co2

2020 Co2

Andel 2020 %

Egen bil i
tjänsten

12 193

10 800

10 300

7 360

50,7

Flyg

46 912

43 900

45 700

7 140

49,2

Taxi

.

29,6

63,8

3,8

0,0

1,0

1,1

1,3

1,5

0,0

59 106

54 731

56 065

14 505

100,0

Livsmedel
Summa

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska genom planeringen av staden verka för minskad
segregation
Trend
Negativ avvikelse
Avstämning
Tekniska nämnden arbete med att uppfylla fullmäktigemålet uppvisar en negativ avvikelse.
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. I detta fall visar målindikatorn att
arbetet går enligt plan. För att nå målvärdet avseende antal bostäder krävs dock åtgärder med start redan
under starten av 2021. Med anledning av att tekniska nämnden såg tendenser till förskjutningar av
tidplanerna i en del exploateringsprojekt tidigt under 2020 har en analys gjorts kring vilka åtgärder som
behövs för att nå målvärdet för mandatperioden. Till största del kan avvikelsen från målvärdet härledas till
den osäkerhet som uppstått på marknaden med anledning av rådande pandemi.
Det är en utmaning är att bygga boendeformer för nuvarande och kommande Malmöbor som befinner sig
i olika livsskeden, exempelvis unga, äldre och barnfamiljer. Därför arbetar tekniska nämnden med ett antal
områden för att bidra till minskad segregation. Under året har tekniska nämnden utvecklat arbetet med
processen kring ansökan av detaljplaner genom att tekniska nämnden involveras i ett tidigt skede om vilka
detaljplaner som avses ansökas under kommande år. Vidare tar nämnden fram riktlinjer för hur
förtätningsprojekt kan genomföras på tomträtter samt arbetar med innovationer i stadsutveckling och
stadsutbyggnad med fokus på förtätning av staden. För att lyckas med bostadsåtagandet inom återstående
mandatperiod kommer stort fokus behöva läggas på stadens gemensamma tidplaner inom Malmö stad.
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Tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden arbetar gemensamt med att ta fram detaljplaner respektive
byggklar mark för nya bostäder. Under året har detaljplaner som bedöms kunna möjliggöra ca 1 650
bostäder på kommunal mark initierats genom ansökningar om detaljplaner till stadsbyggnadskontoret. På
kommunal mark pågår detaljplaner som tillsammans bedöms möjliggöra ca knappt 6 000 bostäder.
Därutöver finns idag detaljplaner färdigställda som tillsammans möjliggör ca 3 000 bostäder på kommunal
mark.
Indikator

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend

520

4 000

Negativ avvikelse

Antal bostäder som möjliggörs
genom överlåtelse- eller
upplåtelseavtal (på kommunal mark)
beslutade av tekniska nämnden
Avstämning

Under året har tekniska nämnden hanterat upplåtelser och försäljningar som tillsammans möjliggör 520
bostäder i Hyllie, Västra Hamnen, Sorgenfri, Sege Park, Elinelund och Tygelsjö.
Förvaltningen har förskjutningar av tidplanerna i flera projekt under hela året. Årets målvärde om 1334
möjliggjorda bostäder uppnås därför inte. Nämndens bedömning till förskjutningarna är att det råder en
osäkerhet på marknaden som följd av Corona/ Covid 19.
Med anledning av att nämnden har förskjutningar av tidplanerna i en del projekt under året så har
förvaltningen låtit göra en analys för att se hur detta påverkar möjligheterna att uppnå det totala målvärdet
under mandatperioden. Till största del kan avvikelsen från målvärdet, som tidigare nämnts, härledas till den
osäkerhet som uppstått på marknaden med anledning av pandemin.
I den av nämnden gjorda analysen framgår det att en stor del av leveranserna är kopplade till ett fåtal större
utbyggnadsområden såsom Sege Park, Hyllie och Holma. Således är det viktigt att även i framtiden säkerställa
framdrift i dessa områden. Vidare är framdriften i projekten och därigenom leveransen av bostäder beroende
av ställningstaganden, t ex processerna avseende Mallbo. Effektiviteten i våra arbetssätt/ processer/
målstyrning är något som nämnden också utvecklar kontinuerligt vilket ska leda till att säkerställa snabbare och
mer förutsägbara leveranser på sikt.
Andel bostäder som är hyresrätter av
de som möjliggörs genom
överlåtelse- eller upplåtelseavtal (på
kommunal mark) beslutade av
tekniska nämnden.

80%

50%

Positiv avvikelse

Avstämning
Majoriteten av tekniska nämndens ärenden avseende upplåtelse och försäljning av mark för bostäder under
2020 har berört mark som ska bebyggas med hyresrätter. Tillsammans möjliggör upplåtelserna för hyresrätter
drygt 410 lägenheter vilket motsvarar 80 % av de totala antalet lägenheter. MKB står för samtliga av dessa.
Utfallet redovisas per år och bedömningen är att målvärdet för mandatperioden kommer att uppnås.
Antal initierade bostäder på
kommunal mark genom ansökta
detaljplaner.

1 650

5 000

Enligt planering

Avstämning
Tekniska nämnden beslutade i april att ge förvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder för att söka detaljplaner i
Holma, Persborgs station, Nyhamnen, Södervärns vattentorn, Hyllie, och vid Entré. Tillsammans bedöms dessa
detaljplaner möjliggöra 1 650 bostäder vilket sammanfaller med målvärdet för 2020. Detaljplanerna är sökta.
Bedömningen är att målvärdet för mandatperioden nås.
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Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att minska hemlösheten
Trend
Både positiv och negativ avvikelse
Avstämning
År 2020 har varit ett ovanligt år. Under lång tid ökade hemlösheten och medfört ett starkt tryck på
tekniska nämndens uppdraget att anskaffa nya sociala boenden och behovet har varit större än utbudet.
Under 2020 har tekniska nämnden ägnat mycket resurser åt att ställa om det inhyrda beståndet av bostäder
utifrån arbetsmarknads- och socialnämndens nya målgrupp som är socialt hemlösa. Tidigare var fokus på
strukturellt hemlösa Malmöbor som sökte bistånd till ett boende genom arbetsmarknads- och
socialnämnden. Denna grupp beviljas sedan maj 2019 endast nödbistånd och blir därför inte aktuella för
övergångslägenheter. Förändringen har bland annat inneburit att det i ett flertal blockinhyrningar har tagits
bort hyresavtal med hyresgäster och att dessa boenden numera används som dygnsboenden.
För första gången på väldigt länge tackar arbetsmarknads- och socialnämnden nej till nya
övergångslägenheter, främst med anledning av att hyrorna är höga i nyproduktion men också till
lägenheter med lägre hyra, då med anledning av storleken på lägenheten. Av samma orsaker har tekniska
nämnden sagt upp drygt 60 tidigare inhyrda lägenheter. Med anledning av ovanstående och då 2020 varit
ett år som präglats av stor osäkerhet avseende hur arbetsmarknads- och socialnämndens behov sett ut har
i huvudsak anskaffningen av nya hyresavtal skett via MKB Fastighets AB. Omställningen av beståndet
(uppsägning och nekande till erbjudande) har i huvudsak skett hos de privata fastighetsägarna.
Anskaffningen av nya lägenheter i det privata beståndet har blivit svårare. Dels på grund av att nämnden
gjort uppsägningar, dels då inhyrda lägenheter har stått tomma en längre period och dels då staden tackar
nej till vissa lägenheter.
Fokus på målgruppen som har en social problematik har också medfört att privata fastighetsägare vill
minska sin uthyrning till staden. Detta måste uppmärksammas och förebyggas ytterligare under 2021.
Under årets sista månad bildades en samverkansgrupp bestående av representanter från arbetsmarknadsoch socialförvaltningen, fastighets- och gatukontoret och MKB Fastighets AB, uppdraget var att ta fram
en gemensam process för det förändrade arbetsättet. Under 2021 kommer även privata fastighetsägare att
bjudas in för att delta.
Utvecklingen under 2021 och den samverkan som sker inom staden samt med privata fastighetsägare är en
viktig kugge i möjligheterna att nå måluppfyllelse för kommunfullmäktigemålet under mandatperioden.
Fokus på målgruppen socialt hemlösa samt de konsekvenser detta fört med sig leder till att bedömningen
för utvecklingen är både positiv och negativ.
Indikator
Antal hyresavtal som erbjuds
arbetsmarknads- och socialnämnden
avseende övergångs- och
genomgångslägenheter

Utfall

Önskat utfall
2022

247

600

Trend
Både positiv och
negativ avvikelse

Avstämning
Under år 2020 har tekniska nämnden anskaffat totalt 247 nya hyresavtal, 223 övergångslägenheter och 24
genomgångslägenheter. Målvärdet för helåret 2020 är 200 och detta har således uppnåtts. Målvärdet för
mandatperioden bedöms kunna uppnås.
Ytterligare 25 nya hyresavtal har erbjudits arbetsmarknads- och socialnämnden, men då hyresnivån varit hög
eller storleken inte matchat behovet har dessa lägenheter inte hyrts in. Utöver dessa 25 avtal har även ett flertal
villor erbjudits.
Andelen övertagna hyresavtal
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Indikator

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend

avseende övergångslägenhet
Avstämning
Under år 2020 har 285 hyresavtal övertagits av andrahandshyresgästerna, vilket är 31,7 %. Målvärdet för 2020
på 15 % har därmed uppnåtts med råge. Att målvärdet överstigs beror på att det fortfarande bor en stor andel
andrahandshyresgäster som inte har en social problematik i övergångslägenheterna och de har därför haft
goda förutsättningar att överta sitt avtal. Fastighets- och gatukontoret har tillsammans med Arbetsmarknadsoch socialförvaltningen haft ett stort fokus på arbetet med övertag. Under 2020 har fastighets- och
gatukontoret arbetat med att förbättra övertagsprocessen. Under 2021 kommer detta arbete att utvecklas.
Några privata fastighetsägare har framfört att de ämnar förändra förutsättningarna för andrahandshyresgäster
att överta hyresavtalet, detta genom att inte tillåta försörjningsstöd. Om denna trend håller i sig minskar
möjligheterna till övertag, vilket skulle kunna göra det svårt att uppnå målvärdet för mandatperioden.
Bedömningen idagsläget är dock att det är möjligt.
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Målområde - Trygghet och delaktighet
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att öka tryggheten bland Malmöborna
och för att brottsligheten ska minska
Trend
Positiv avvikelse
Avstämning
Tekniska nämndens arbete för att uppnå kommunfullmäktigemålet pågår enligt planering.
Tekniska nämnden arbetar med en omfattande verksamhet inom målområdet trygghet och delaktighet.
Tekniska nämndens bidrag till målet är både mer långsiktigt och innebär konkreta insatser i staden.
Tekniska nämnden har beslutat om en trygghets- och säkerhetsstrategi.
Vidare utvecklar nämnden arbetet med renhållning som är en av de faktorer som bidrar till en upplevd
trygghet i staden. En viktig del i det arbetet är att verka för beteendeförändringar som minskar
nedskräpningen i staden. Exempel på andra insatser är att utveckla belysningen i stadens offentliga rum
där malmöborna rör sig. När det gäller trygghetskameror bidrar nämnden med förutsättningsskapande
infrastruktur.
Utöver de konkreta insatserna i byggandet och underhållet av staden, samverkar även tekniska nämnden
med andra aktörer för att bidra till tryggheten och delaktigheten i staden. Bland annat kommer nämnden
att fortsätta sitt engagemang i Malmö stads vidareutveckling av BID.
Målindikatorn antal åtgärder med avsikt att skapa ökad säkerhet i det offentliga rummet visar på en positiv
avvikelse. Något fler åtgärder har genomförts än planerat.
I den återkommande närmiljöundersökningen svarar 71 % av Malmöborna att de instämmer helt eller
delvis i att renhållningen av allmän plats som t ex gator, torg och lekplatser sköts bra i deras närområde.
Det är ett värde som överstiger målvärdet på 62 % för mandatperioden.
Tekniska nämnden har tagit fram en målindikator för att följa arbetet med att minska antalet målvaktsbilar
i Malmö. Indikatorn presenteras i tekniska nämndens budget 2021.
Helhetsbedömningen är att tekniska nämnden kommer uppnå målet under innevarande mandatperiod.
Indikator
Antal åtgärder med avsikt att skapa
ökad säkerhet i det offentliga
rummet.

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend

24

59

Positiv avvikelse

Avstämning
- Trygghetsbelysning klar på tre hundrastplatser
- Trygghetsbelysning klar på sex lekplatser
- Trygghetsbelysning klar i åtta tunnlar
- Trygghetskameror klara på fyra platser
- Två större projekt samt enstaka mindre insatser har gjorts där otrygga cykelstråk har försetts med bättre
belysning.
- Påkörningshinder 1 åtgärd under 4 dagar på vinterspelen i januari
För 2020 har något fler (24) åtgärder genomförts än planerat (17). Indikatorn redovisas därför med positiv
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Indikator

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend

71%

minst 62 %

Positiv avvikelse

avvikelse.
Andel Malmöbor som tycker att
renhållningen av allmän plats som
tex gator, torg och lekplatser sköts
bra
Avstämning
71 % av Malmöborna instämmer helt eller delvis i att renhållningen av allmän plats som t ex gator, torg och
lekplatser sköts bra i deras närområde. Högst är instämmandet i Limhamn och Slottsstaden med 83 % resp.
82 %. Lägst andel har Centrum med 62 % och Rosengård/Sorgenfri med 63 %. Samtliga områden placerar sig
över det angivna målvärdet för Malmö totalt. Jämförbarheten för 2020 gentemot tidigare år är i nuläget oklar
eftersom restriktionerna har påverkat nyttjandet av allmän plats, då både större och mindre evenemang blivit
inställda. Närmiljöundersökningen har i linje med tidigare undersökningar genomförts under perioden 26 okt 21 nov.
Minska målvaktsbilar på Malmö
stads gator och torg
Avstämning
Under 2020 genomfördes en basårsmätning. Målvärde med önskat utfall 2022 presenteras i tekniska nämndens
budget 2021.
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Målområde - En god organisation
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa
en god arbetsmiljö och trygga anställningar
Trend
Enligt planering
Avstämning
Tekniska nämndens arbete för att uppnå kommunfullmäktigemålet pågår enligt planering.
Arbetsmiljöarbetet sker systematiskt enligt Malmö stads arbetsmiljöprocess som också är en viktig del i
samverkansarbetet genom dialog i samverkansgrupperna, på arbetsplatsträffarna och i
medarbetarsamtalen.
Genom att förvaltningens arbetsmiljöarbete tydliggörs i ett årshjul med planerade aktiviteter som stöd för
chefer möjliggörs en god arbetsmiljö. God kommunikation mellan medarbetare och chefer samt tydlighet i
organisation, uppdrag och mål bidrar till att förvaltningen är en attraktiv arbetsgivare. Alla nyanställda
erbjuds en god introduktion. Förvaltningen erbjuder heltidsanställning som norm.
Mot bakgrund av covid-19 och de väldigt speciella förhållanden som pandemin inneburit har
förvaltningen infört extra månatlig uppföljning på arbetsplatsträffarna kopplat till arbetsbelastning, stöd
och samarbete. Det råder en komplex situation vad gäller chefers och medarbetares corona-relaterade
arbetsmiljö kopplat bland annat till möjligheten att arbeta hemifrån men också vid hembesök som görs i
samband med teknisk tillsyn. Förvaltningen har tagit fram en riktlinje för arbete hemifrån och/eller på
ordinarie arbetsplats med anledning av Covid-19 som omfattar medarbetare på fastighets- och
gatukontoret som har arbetsuppgifter som är möjliga att utföra hemifrån. Den i sammanhanget låga
sjukfrånvaron på förvaltningen måste ses som en konsekvens av detta. Förvaltningen har sett några
positiva effekter under den rådande pandemin såsom ökad digitalisering och effektivare möten. Mycket
förberedelser lades under våren på att förbereda förvaltningen på att kunna arbeta under pandemin.
Särskilt stöd till cheferna har funnits under året och extra uppföljningsinsatser har gjorts för att säkerställa
att arbete fortgår i enlighet med grunduppdraget.
Målindikatorn HME (Hållbart medarbetarengagemang) totalindex visar viss förbättring och är i nivå med
önskat utfall. Sjukfrånvaron var under perioden lägre jämfört med föregående år.
Indikator
HME totalindex (Hållbart
medarbetarengagemang)., kvinnor
och män

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend

76

minst 76

Positiv avvikelse

Avstämning
I år svarade hela 94 % av alla anställda i förvaltningen på årets medarbetarenkät, jämfört med 92 % i fjol. Totalt
HME-indexet (hållbart medarbetarindex) steg från 75 (år 2019) till 76 för 2020. För kvinnor slutade totalindexet
på 77, för män på 76 och för kategorin annat 73.
HME är indelat i tre områden: motivation, ledarskap och styrning. Det sammanlagda resultatet visar en viss
förbättring. Två av de tre delindexen visar en positiv trend; styrning (från 69 till 72) och ledarskap (från 78 till
81). Det tredje indexet (motivation) ligger på samma nivå som i fjol (76). Bedömningen är att utfallet är bättre
än planerat.
Förvaltningen har under året fortsatt arbetet med verksamhetsstyrning och ledning. Insatserna i arbetet har
syftat till ett mer samlat och kommunikativt ledarskap, ökad helhetssyn, gemensamma förhållningssätt och
arbetssätt i förvaltningen. Det fortsatta arbetet bedöms bland annat ha bidragit positivt till det totala HMEindexet.
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Indikator

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend

Sjukfrånvaro, kvinnor och män

3,18%

max 4%

Enligt planering

Avstämning
Uppgifterna är hämtade från systemet Koll. Sjukfrånvaron var under 2020 var 3,18 % som kan jämföras med
3,96 % under samma period 2019. För kvinnor var sjukfrånvaron 4,26% och för män 1,75%.
Korttidssjukfrånvaron, dag 2-7, har sjunkit mest jämfört med samma period förra året. Utfallet är under
målvärdet som är högst 4 % för helåret men också lägre än genomsnittet i Malmö stad (7,63 %) vilket är en
kraftig ökning jämfört med 2019 då samma värde var 6,41 %.
Orsaken till sjukfrånvaron kan vara mångfacetterad, med en mängd olika orsaker. Det något lägre antalet
sjukanmälningar totalt sett beror på Folkhälsomyndighetens rekommendationerna om att hålla avstånd till
andra och att vara noga med handtvätt. Sjuka har stannat hemma. Långtidsfrånvaron ligger på ungefär samma
nivå. Förvaltningen analyserar sjukfrånvaron regelbundet och resultatet redovisas bland annat vid
kvalitetsdialogerna.

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning
Trend
Enligt planering
Avstämning
Tekniska nämndens arbete för att uppnå kommunfullmäktigemålet pågår enligt planering. Tekniska
nämnden fortsätter arbetet med att rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens för att möta
Malmöborna på ett professionellt sätt. Fokus under innevarande mandatperiod är insatser kopplade till
rekrytering och långsiktig kompetensutveckling med anledning av storstadspaketet och Malmös fortsatta
expansion.
Det finns en av tekniska nämnden beslutad kompetenförsörjningsplan med aktiviteter för förvaltningen.
Fokus har under 2020 främst legat på rekryteringsinsatser. Bedömningen är att kompetensbehovet
säkerställs på lång sikt. Efter genomförda exitintervjuer med medarbetare som på egen begäran, väljer att
lämna förvaltningen, framkommer det fortsatt att de erbjuds befattningar med bland annat högre
månadslön, en konsekvens av konkurrens om kompetens på marknaden. Aktiviteterna i
kompetensförsörjningsplanen är fleråriga till sin karaktär men bedöms vara uppfyllda under
mandatperioden. Nämndens arbete med bemanningsplanering och kompetensväxling mellan mycket
erfarna medarbetare till de mindre erfarna är en viktig del i förvaltningens kompetensförsörjning.
Personalomsättningen har minskat jämfört med förra året. En anledning tros vara effekterna av covid-19.
Om det är en positiv trend med sjunkande personalomsättning är dock för tidigt att säga.
Indikator
Årlig personalomsättning, kvinnor
och män

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend

9,1%

Högst 10%

Enligt planering

Avstämning
Uppgifterna är hämtade från systemet Koll och avser 2020. Personalomsättningen har minskat jämfört med
förra året, från 11,9 % till 9,1%. Det motsvarar 40 medarbetare, varav 23 kvinnor och 17 män, som har slutat
under perioden. Siffran omfattar även 3 pensionsavgångar. Jämförelsevis är Malmö stads totala
personalomsättning 8,2 % under 2020. Det är för tidigt att dra några slutsatser om trenden. Pandemins
påverkan på arbetsmarknaden kan vara en anledning till att personalomsättning minskat något en annan
förklaring är de insatser som gjorts för att utveckla arbetsmiljö och medarbetar- och chefskapet på
förvaltningen.
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Indikator

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend

Personalförflyttningar inom staden räknas med i statistiken. Exempelvis har sju medarbetare inom
lokalförsörjningsenheten och redovisningssektionen flyttats till servicenämnden. Däremot räknas inte intern
rörlighet inom förvaltningen med i statistiken på förvaltningsnivå men det är 9 personer som bytt tjänst i
samband med rekrytering inom förvaltning under perioden. Totalt har 55 nyanställts under 2020, 31 kvinnor, 24
män.

Kommunfullmäktigemål - Fler Malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva att
Malmö stad levererar en god och likvärdig service genom hög tillgänglighet, professionellt
bemötande, rätt kompetens samt genom att ligga i framkant i den digitala utvecklingen
Trend
Enligt planering
Avstämning
Tekniska nämndens arbete för att uppnå kommunfullmäktigemålet pågår enligt planering.
Digitaliseringsarbetet har tagit fart under 2020 särskilt på grund av pandemin som tvingat fram nya
arbetssätt. Stadens gemensamma styrmodell för systemförvaltningen är införd på fastighets- och
gatukontoret och gäller från 2021. En digital agenda har tagits fram under året som syftar till att ge ökad
effektivisering och ökad tillgänglighet för Malmö stads invånare. Ett lärandeprojekt tillsammans med
Malmö Civic lab har genomförts under hösten. Projektet, effektivare avtalshantering, har mynnat ut i ett
antal lärdomar om verksamhetsutveckling med stöd av it. FGK-kartan utvecklas löpande och under året
har ett verktyg för byggsamordning lanserats.
En kartläggning av förvaltningens medarbetares kunskap om hur personuppgiftsincidenter ska hanteras
har genomförts. Härefter har det under innevarande år arbetats fram riktlinjer/rutiner för en
incidentrapporteringsprocess via förvaltningens IT-portal. Med början under oktober månad innevarande
år erbjuds fastighets- och gatukontoret samtliga medarbetare en E-learningutbildning om GDPR och
informationssäkerhet.
Fastighets- och gatukontoret arbetar även med att stärka både medarbetare och chefer genom olika
utvecklingsprogram. Tydligare styrning och ledning kopplat till Malmö stads reviderade styrmodell är
ytterligare ett utvecklingsarbete. Här finns även bättre och delvis nya uppföljningsmetoder kopplade till
grunduppdraget med som presenteras ovan i rapporten.
2020 har fastighets- och gatukontoret analyserat och förädlat både övergripande processer och
avdelningsinriktade processer utifrån vår omvärlds och verksamheternas behov och krav. De förändrade
processerna har medfört en effektivare och mer omvärldsanpassad organisation. Förvaltningen driver ett
utvecklingsarbete för att anpassa intern styrning, planering och uppföljning genom resursplanering och
tidföring.
Målindikatorn nöjdhet med tekniska nämndens arbetet med markupplåtelse på allmänplatsmark visar ett
resultat för 2020 som överstiger målvärdet för mandatperioden.
Indikatorn "Nöjdhet med tekniska nämndens arbete med markanvisningar" är fortfarande under
framtagning och målet är att kunna presentera ett målvärde under 2021 för mandatperioden.
Bedömningen är att tekniska nämnden kommer att uppnå målet för mandatperioden.
Indikator
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Indikator
Nöjdhet med tekniska nämndens
arbete med markupplåtelse på
allmänplatsmark

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend

82

minst 81

Positiv avvikelse

Avstämning
För perioden januari till och med augusti är NKI-värdet 82. Det innebär en positiv avvikelse jämfört med
målvärdet 80 för året 2020. Målvärdet för mandatperioden på 81bedöms kunna uppnås.
Nöjdhet med tekniska nämndens
arbete med markanvisningar
Avstämning
En basårsmätning kommer göras under 2021.

Redovisning av budgetuppdrag
Målområde - Utbildning och arbete
Budgetuppdrag
Budgetuppdrag - Tekniska nämnden ges i uppdrag att, med utgångspunkt från den masterplan som tas
fram, återkomma med förslag på hur företagsetableringen i Malmö Industrial Park kan påskyndas.
Avstämning
Uppdraget är slutfört.
I kommunfullmäktiges budget för 2020 gavs tekniska nämnden i uppdrag att med utgångspunkt i den
masterplan som tagits fram, återkomma med förslag på hur företagsetableringen i Malmö Industrial Park kan
påskyndas. Under uppdragets genomförande har fem aktiviteter formulerats med hänsyn till klimat, sociala
villkor och bibehållande av hamnfunktionen.
I juni 2020 godkändes masterplanen för Malmö hamn av tekniska nämnden. Arbetet har inriktats på följande
områden;
1. Kommunikation och marknadsföring med samarbetspartners.
2. Företagsintervjuer och dialog med näringslivet.
3. Stärka näringslivet inom hamnområdet.
4. Öka sysselsättning genom sociala villkor.
5. Checklista med riktlinjer för etableringar och upplåtelser- långsiktig markanvändning med hamnnytta.
Resultatet från uppdrag kommer att implementeras i det fortsatta långsiktiga arbetet med planering och
uppföljning inom tekniska nämndens verksamhet.

Målområde - Stadsutveckling och klimat
Budgetuppdrag
Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, i samarbete med stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och
fritidsnämnden, ges i uppdrag att samordna utbyggnaden av Stadionområdet.
Avstämning
Uppdraget är slutfört. Återrapportering skedde till kommunfullmäktige i december då även beslut till fortsatt
arbete fattades.
Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, med stöd av tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden, ges i
uppdrag att ansvara för samordning, ledning och uppföljning av hur ett nytt metrosystem in i Malmö
kan förverkligas när Öresundsmetron etableras.

Årsanalys 2020, Tekniska nämnden

23(39)

Budgetuppdrag
Avstämning
Arbetet med alla delutredningar som tekniska nämnden ansvarar för är pågående. Delutredningarna är
"Kustlinjen" , "Västra hamnen" och "Malmö C". I den första delutredningen studeras möjligheten att bygga
metron i anslutning till kusten med de byggmässiga, juridiska och platsspecifika aspekterna. I den andra
delutredningen studeras linjeföringen av metrotunnlar under mark samt möjliga stationslägen. I den tredje
delutredningen studeras de tekniska förutsättningarna samt översiktliga förändringar i trafiksystemet vid och
kring Malmö C för både ett byggskede och ett färdigt läge med två huvudsakliga placeringar av en station.
Arbetet samordnas med kommunstyrelsen och stadsbyggnadsnämnden, som ansvarar för andra delar av
uppdraget, där tekniska nämnden även deltar aktivt. Samordning sker även med det pågående
Interregprojektet Öresundsmetro fas 4. Helheten för metrofrågan i Malmö drivs i ett tätt samarbete med
Köpenhamns kommun och siktar på ett öppnande av Öresundsmetro år 2035, då Köpenhamns linje 5 har
planerat öppnande.
Uppdraget planeras färdigställas under första halvåret 2021.
Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, tillsammans med tekniska nämnden och Parkering Malmö ges i
uppdrag, utreda möjligheterna att omvandla Parkering Malmö till Mobilitet Malmö i syfte att göra om
parkeringshusen till mobilitetshus, med bland annat plats och infrastruktur för delningstjänster för
hållbara trafikslag.
Avstämning
Arbetet med uppdraget är i slutskede. Under året har bland annat förvaltningsöverbryggande workshops hållits
och konsulter har tagit fram kunskapsunderlag samt analyser i egna utredningar. Utredningsarbetet behandlar
framförallt frågorna om hur mobilitetshus ska definieras och passa in i Malmö stads helhetsarbete med
mobilitet, hur affärsmodeller för P Malmö kan se ut och hur P Malmös befintliga p-hus kan omvandlas till
mobilitetshus. En huvudrapport har remitterats under december 2020 hos direkt berörda förvaltningar.
Rapportering till tekniska nämnden, P Malmös styrelse, kommunstyrelsen och slutligen kommunfullmäktige
planeras under första halvan av 2021. Information har förts till tekniska nämndens arbetsutskott, P Malmös
styrelse samt kommunstyrelsens arbetsutskott före remissen. Stadskontoret leder arbetet i tätt samarbete med
representanter för fastighets- och gatukontoret och P Malmö.
Budgetuppdrag - Stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, servicenämnden och förskolenämnden
ges i uppdrag att se över nuvarande norm kring hur stadens grönytor i större utsträckning kan
samnyttjas med syfte att möta behovet av lekytor för förskolan.
Avstämning
Uppdraget är slutfört. Tekniska nämnden beslutade i november 2020 att godkänna rapporten ”Samnyttjande av
park för förskola” samt att överlämna rapporten till kommunfullmäktige.
I samma beslut föreslås kommunfullmäktige rekommendera tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden,
förskolenämnden och servicenämnden att fördjupat utreda konsekvenserna och möjliga lösningar för ett utökat
samnyttjande för förskola. Inom arbetet ska övriga berörda förvaltningar medverka i syfte att belysa
genomförbarheten, till exempel miljöförvaltningen.

Målområde - En god organisation
Budgetuppdrag
Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, tillsammans med samtliga nämnder, ges i uppdrag att i sin
planering beakta hur öppenhet, inkludering och mångfald särskilt uppmärksammas.
Avstämning
Uppdraget är slutfört.Tekniska nämnden har tog under året fram grundläggande ramar för verksamhetens
fortsatta sociala hållbarhetsarbete. Dessa är; Tekniska nämndens reglemente, Mänskliga rättigheterna, Barnets
rättigheter och utvecklingsmålen för agenda 2030.
Sammantaget ger den här bakgrunden tre tematiska områden att fokusera på.
1.

Hemlöshet och rätten till bostad.

2.

Utformningen av offentliga rum.
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Budgetuppdrag
3.

Tillgänglighet och inkludering.

Arbetet ska också genomsyras av perspektiven Antidiskriminering, jämställdhet och barnets rättigheter, vilket
beslutats av kommunfullmäktige. Det innebär att de åtgärder som tas fram för att möta våra utmaningar ska
vara icke-diskriminerande, jämställda och ha ett barnperspektiv. Syftet med arbetet är en rad förändringar på
kort och lång sikt – med fokus på att utveckla de metoder och arbetsprocesser vi använder och arbetar utifrån
på förvaltningen.
Budgetuppdrag - Samtliga nämnder, under ledning av kommunstyrelsen ges, uppdrag att samarbeta för
att minska lokalkostnaderna och använda befintliga ytor mer effektivt.
Avstämning
Uppdraget är slutfört.
Under 2020 har ett kommunövergripande arbete genomförts, under ledning av stadskontoret, kring hur
samarbete i syfte att minska lokalkostnader och använda befintliga ytor mer effektivt kan utvecklas i staden.
Arbetet har primärt skett inom en projektgrupp där fastighets- och gatukontoret ej ingår. Förvaltningen är dock
representerad i stadens beredningsgrupp för strategisk lokalförsörjning som har varit referensgrupp i projektet.
Ett förslag till återrapportering är nu färdigställd och planeras hanteras av kommunfullmäktige i februari 2021.
Rapporten identifierar ett par områden där det finns potential att förstärka och utveckla samarbetet för att
uppnå effektivare lokalnyttjande och därmed minska lokalkostnader.
Budgetuppdrag - Samtliga nämnder under ledning av kommunstyrelsen ges uppdrag att samarbeta för
att minska onödig administration.
Avstämning
Uppdraget är slutfört. Uppföljningen nedan är Malmö stad-gemensam.
Uppdraget kommer från den av kommunfullmäktige fastställda budgeten för 2020 och har tolkats som ett
uppdrag för att skapa en effektivare administration till så låg kostnad som möjligt. En effektiv administration
ska bidra till att skapa utrymme för mer värdeskapande arbetsuppgifter och därigenom bättre verksamhet.
Inom Malmö stad arbetar förvaltningar på olika sätt med effektiviseringar av administrativa processer. Vissa
förvaltningar har gått steget längre och bildat kluster för att bland annat tillsammans arbeta med
effektiviseringar.
Fokus för budget uppdraget har legat på de förvaltningar och de delar av verksamheten där effekterna och
nyttan förväntas blir störst.
I uppdraget har huvudsakligen ingått:
Att inom Malmö stads stödfunktionsprogram identifiera onödig administration i HR- och ekonomiprocesser i
hela Malmö stads organisation. Inom ramen för stödfunktionsprogrammet har gemensamma processer
kartlagts, med syfte att identifiera onödig administration och ett första förslag till åtgärder har presenterats för
ansvariga. Exempel på förslag till åtgärder är effektiviseringar av dokumentfloran inom planering och
uppföljning av verksamhet, ekonomi och HR.
Att stadskontoret i dialog med förvaltningarna har prioriterat områden/frågor som förväntas ge störst effekt på
målet” minska onödig administration” och som förvaltningarna vill sätta fokus på och arbeta vidare med
tillsammans. Samtidigt har redan pågående effektiviseringsarbete i staden synkroniserats med arbetet i detta
uppdrag.
Identifierade och prioriterade områden:
Bättre systemstöd: Vissa gemensamma IT-stöd skulle kunna samordnas; exempelvis skulle
ledningsstödssystemet Stratsys kunna användas för fler ändamål. Systematiskt arbetsmiljöarbete är ett exempel
där olika underlag sparas/följs upp på olika ställen. System behöver utvecklas för att minska manuell
handpåläggning vid bearbetning av data. Kartläggning över vilka system som i nuläget används i de olika
stödfunktionernas processer (HR, ekonomi, kvalitet, kommunikation)har genomförts och ett bör-läge, där
systemfloran effektiviseras, har tagits fram.
Central samordning: Genom en nulägesanalys har behov av insatser för en effektivare central samordning
identifierats utifrån förvaltningarnas perspektiv och behov avseende kommunövergripande styrning och att
gemensamma processer samordnas utifrån ett helhetsperspektiv. Syftet är att möjliggöra ökat fokus på
förvaltningarnas grunduppdrag.
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Budgetuppdrag
Effektivare fakturahantering: Inom området effektivare fakturahantering, främst internfakturering, har
utgångspunkten främst varit att fokusera på den ekonomiska modellen som bygger på köp-sälj, vilket
genererar interna fakturor inom staden och mellan förvaltningar. Syftet är att ta fram ett samlat underlag över
förvaltningarnas erfarenheter och upplevelser av modellen, kopplat till den administrativa aspekten.
Planen framåt är att det resultat som respektive område tagit fram presenteras och överlämnas till
processägarna/ansvariga för vidare bedömning och hantering.
Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, i samarbete med samtliga nämnder, ges i uppdrag att återkomma
med en åtgärdsplan för hur digitalisering och automatisering bidrar till effektivisering, ökad kvalitet i
verksamheterna och skapar en bättre arbetsmiljö för medarbetarna.
Avstämning
Uppdraget är slutfört. Fastighets- och gatukontoret har arbetat fram en digital agenda som innehåller både en
strategi och en handlingsplan. Handlingsplanen konkretisera digitaliseringsarbetet och utgår från Malmö stads
övergripande program Det digitala Malmö. Handlingsplanen innehåller bland annat kompetensutvecklande
åtgärder för fastighets- och gatukontorets personal för att bättre kunna utnyttja och ta till sig digitaliseringens
möjligheter. Den innebär också att det etableras en ny styrmodell för att förvalta IT-system och en översyn av
förvaltningens IT-kostnader och ansvar.
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Ekonomisk utveckling under året
Budgetavvikelse
Driftbudget
TEKNISKA NÄMNDEN (Tkr, exkl
exploaterings-/realisationsvinster &
rivning/marksanering)

Utfall 2020

Nettokostnad

-911 838

Kommunbidrag

922 425

Resultat (budgetavvikelse)

10 587

Budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar
Färdtjänst och Kollektivtrafik (kontinentalbana + Seniorkort)

36 749

Personalkostnader

20 013

Arrangemang/Besöksanläggningar

17 335

Vinterväghållning

16 355

Lägre kostnader och/eller högre intäkter än budgeterat på ett
flertalverksamheter

2 015

Markupplåtelse

-15 270

Av- och nedskrivningar

-66 610

Summa budgetavvikelser

10 587

EXPLOATERINGSVINSTER (Tkr)

Utfall 2020

Nettointäkt

284 319

Kommunbidrag

-240 000

Resultat (budgetavvikelse)

44 319

REALISATIONSVINSTER (Tkr)

Utfall 2020

Nettointäkt

700 807

RIVNING OCH MARKSANERING (Tkr)

Utfall 2020

Nettokostnad

-51 091

Kommunbidrag

60 000

Resultat (budgetavvikelse)

8 909

Investeringsram
Investeringsutgifter
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Mobilitet

45 697

57 000

11 303

Stadsmiljöutveckling

33 509

40 000

6 491

391 685

425 000

33 315

26 663

37 000

10 337

Befintlig miljö

161 254

173 000

11 746

Fastighet/byggnader

107 975

147 000

39 025

Summa investeringsutgifter

766 783

879 000

112 217

Utfall

Budget

Avvikelse

Försäljning mark inom exploatering

413 939

600 000

-186 061

Gatukostnadsersättning privat mark

191 451

110 000

81 451

Storstadspaketet

31 700

14 000

17 700

Övrigt

32 496

Exploatering
Storstadspaketet - infrastruktur

Investeringsinkomster

Summa investeringsinkomster

669 586

32 496
724 000

-54 414

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget
TEKNISKA NÄMNDEN (exkl. exploaterings-/realisationsvinster och marksanering)
Tekniska nämndens driftbudget visar ett positivt resultat för 2020 på 11 mnkr. Kommunfullmäktige
beslutade efter Ekonomisk prognos i maj att göra en engångsjustering av budgetramarna vilket innebär att
tekniska nämndens kommunbidrag 2020 har sänkts med 57 mnkr jämfört med nämndsbudget. De
jämförelse som görs i denna text refererar till den justerade budgeten. Vi behandlar de tydligaste effekterna
av covid-19 i ett separat avsnitt men epidemins påverkan kommer nämnas kontinuerligt.
Bidrag - positiv avvikelse mot budget med 8 mnkr främst beroende på:




Statligt bidrag från Kammarkollegiet för flytt av målvaktsbilar (3 mnkr).
Bidrag från Trafikverket för upprustning av hållplatser (2 mnkr)
Mindre avvikelser på flertal övriga bidrag (3 mnkr)

Övriga intäkter
Denna budgetpost sänktes med 13 mnkr centralt till följd av sänkt kommunbidrag vid ekonomisk prognos
och vi har en negativ avvikelse mot justerad budget med 28 mnkr främst beroende på:







Lägre intäkter för färdtjänst på grund av färre antal resande under pågående covid-19 epidemi (23 mnkr)
Enligt beslut TN-2020-2855 efterskänker tekniska nämnden avgifterna för upplåtelse av offentlig
plats för mark - byggnader, försäljning, uteserveringar, övriga platser på grund av rådande covid19 pandemi (-17 mnkr).
Våra intäkter avseende besöksanläggningar och arrangemang, tex Malmöfestivalen, har sänkts då
de inte genomförts enligt plan på grund av covid-19 (-13 mnkr).
Inpendlingen till Malmö stad under perioden mars till juni minskade med 15% och även
november och december påvisar liknande tendens, vilket påverkar våra parkeringsintäkter
negativt. Under året har också samtliga parkeringsavgiftsmaskiner bytts ut och en viss ställtid har
förekommit som sannolikt haft en negativ påverkan på intäkterna (- 9 mnkr).
Lägenhetsenheten har lägre intäkter (och motsvarande lägre kostnader) än budgeterat vilket är
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knutet till en anpassning till arbetsmarknads- och socialnämndens nya målgrupp av hyresgäster,
socialt hemlösa. (-9 mnkr)
Övriga mindre intäktssänkningar (-3 mnkr)

Dessa intäktssänkningar kompenseras delvis av intäktsökningar i verksamheten:






Tilläggsköpeskilling för förseningar i diverse exploateringsavtal (+ 8 mnkr)
Fakturering av återställning efter grävning är en ny intäkt för som förvaltningen har tagit över från
den grävande entreprenören. Dessutom har vi integrerat faktureringen av grävningstillstånd i vårt
faktureringssystem under 2020. Det rådde viss osäkerhet kring dessa intäkter, budgeten sattes
med försiktighet och vi kan nu konstatera en positiv avvikelse (+ 7 mnkr).
Felparkering: Högre intäkter för skrotning av fordon samt högre betalningsgrad på skrivna panmärkningar (+8 mnkr)
Arrenden och hyror ökar genom tillkommande avtal samt engångseffekt från retroaktiv avisering
av upplagsområden från 2019 (+10 mnkr)

Personalkostnader
Denna budgetpost sänktes med 7 mnkr centralt till följd av sänkt kommunbidrag vid ekonomisk prognos
och vi har en positiv avvikelse mot justerad budget med 20 mnkr främst beroende på:
Personalomsättningen har minskat jämfört med tidigare år men det finns viss förskjutning i tillsättning av
budgeterade tjänster vilket delvis förklarar den positiva avvikelsen. Det är värt att notera att detta inte
påverkat tidintäkterna nämnvärt där vi har ett utfall på 95% av budgeten. Vidare har många arrangemang
och offentliga tillställningar ställts in eller omarbetats pga covid-19 och kostnaderna för
visstidsanställningar/sommarpersonal har minskat avsevärt.
Lokal- och markhyror och övriga kostnader
Denna budgetpost sänktes med 71 mnkr centralt till följd av sänkt kommunbidrag vid ekonomisk prognos
och visar en positiv avvikelse mot justerad budget med 59 mnkr främst beroende på:











Lägre kostnader för färdtjänst på grund av färre antal resande under pågående covid-19 pandemin
(+40 mnkr)
Antalet seniorer som åker kollektivt har halverats under året vilket reducerar våra kostnader för
seniorkort (+13 mnkr)
På samma sätt som våra intäkter för arrangemang och besöksanläggningar har sänkts när
evenemang och mässor har ställts in eller förändrats, så har kostnaderna påverkats. Den största
posten är Malmöfestivalen med budgeterad kostnad på 25 mnkr som ställdes in helt, men även
Nationaldagsfirande, Öresundsbrojubileum och Malmö Garden Show etc. Däremot godkände
tekniska nämndens arbetsutskott under hösten en extra satsning på 7 mnkr för Vinterlandet och
fasta aktiviteter i Folkets Park för att kompensera för inställda arrangemang. (+30 mnkr).
Den ur ett ekonomiskt perspektiv gynnsamma vårvintern 2020 har lett till minskade kostnader för
vinterväghållning (+16 mnkr)
Lägenhetsenheten har lägre kostnader än budgeterat vilket är knutet till en anpassning till
arbetsmarknads- och socialnämndens nya målgrupp av hyresgäster, social hemlöshet. (+8 mnkr)
Kostnaden för Kontinentalbanan beror på antalet användare, och dessa har under året varit lägre
än beräknat pga covid-19. Vissa perioder har även tågen kört mer sällan eller banan har varit helt
avstängd (+8 mnkr).
Trafiksignaler: Färre kabelfel samt att det fattats personal hos entreprenör ger minskade kostnader
på grund av ej utfört arbete. (+4 mnkr)
Minskade administrativa kostnader tex färre kurser, konferenser, resande, konsulter, möbelinköp
på grund av covid-19 och omorganisation (+10 mnkr)
Diverse kostnadssänkningar (+22 mnkr)
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Det har förekommit en större kostnadsökning:


Utrangeringar och nedskrivningar på diverse anläggningstillgångar (projekt Södra Förstadsgatan,
Klagshamnsudden, anläggningar i Hamnen etc) ( -21 mnkr)

Avskrivningar, finansiella intäkter och kostnader
Denna budgetpost höjdes med 9 mnkr centralt till följd av sänkt kommunbidrag vid Ekonomisk prognos
och visar en negativ avvikelse mot budget på 48 mnkr främst beroende på:




Tekniska nämnden beslutade att skriva ned restvärdet med 80% för två äldre byggnader i
kvarteret Brännaren som initialts förvärvats för att bygga en skola. Byggnaderna är i stort behov
av sanering och upprustning och efter tillträde och tomställning har grundskoleförvaltningen
återtagit sin beställning (-53 mnkr).
Indexuppräkning för avsättningar av reserverade medel för statlig infrastruktur (-6 mnkr)

EXPLOATERINGSVINSTER
En exploateringsvinst är det som återstår av köpeskillingen sedan avsättning har gjorts för gatukostnader
(motsvarande del av kostnaderna för iordningsställande av allmän plats) och anskaffningsvärdet för den
sålda marken har täckts (kostnader för iordningsställande av kvartersmark).
År 2020 har försäljningar genomförts till en sammanlagd inkomst om 414 mnkr, inklusive ett friköp av
tomträtt i pågående projekt. Alla köpeskillingar har resultatförts och exploateringsvinsten uppgår till 284
mnkr, en ökning med 44 mnkr jämfört med budget. Resultatet är 218 mnkr lägre jämfört med år 2019
vilket till stor del beror på förskjutna tillträden, osäkerheten på marknaden på grund av pandemin mm.
Tkr

Utfall

Budget

Avvikelse

Köpeskilling

413 939

600 000

-186 061

Gatukostnadsersättning

-92 355

-240 000

147 645

321 584

360 000

-38 416

-37 265

-120 000

82 735

284 319

240 000

44 319

Försäljningsintäkt kvartersmark
Anskaffningsvärde såld kvartersmark
Exploateringsvinst

Tomträtter och interna markupplåtelser
Under året har flera markavtal slutits, både tomträttsavtal och interna markupplåtelseavtal. Fem
tomträttsavtal har aktualiserats och ett friköp av tomträtt i pågående exploateringsområde, där det totala
avgäldsunderlaget för avtalen uppgår till 125 mnkr. Nämnas kan avtalen i Norra hamnen, Söder om
klipporna i Hyllie samt Stapelbädden i Västra hamnen. Därtill har tre nya interna markavtal slutits med
stadsfastigheter, bland annat för förskolor i Priorn, Pildammsvägen och Kroksbäcksparken samt ett LSSboende, Wowragårdens LSS. Den kapitaliserade avgälden för de interna markupplåtelseavtalen uppgår till
ca 13 mnkr. De totala kapitaliserade avgälderna för året uppgår således till 138 mnkr, jämfört med
prognosen på 100 mnkr.
REALISATIONSVINSTER
Försäljning av anläggningstillgångar uppgår till 710 mnkr, vilket genererat en reavinst på totalt 701 mnkr.
Försäljningarna består främst av friköp av tomträtter där den enskilt största posten uppgår till 109,6 mnkr
och avser friköp av Ramen 9-12. Andra fastigheter som är flerbostadshus och som friköpts under året är
Själland 1 (57,5 mnkr), Oxievång 1,4 och 5 (54 mnkr), Korsör 1 (43,4 mnkr), Rosenborg 1-2 (38,6 mnkr),
Bragden 7 (9,9 mnkr) samt Jylland 3 (9,7 mnkr). Övriga friköp består till allra största delen av
småbostadshus.
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Det relativt stora antalet friköp av tomträttsfastigheter beror på att många så kallade ”ändliga”
tomträttsavtal avseende flerbostadshus som ingicks på 1940-talet, löpt ut under år 2020. De ändliga
tomträttsupplåtelserna har haft samma årliga tomträttsavgäld sedan 1940-talet och många av
tomträttshavarna, ofta bostadsrättsföreningar, har valt att friköpa tomträtten i stället för att betala en ny
väsentligt högre tomträttsavgäld.
Reavinster budgeteras inte och det görs ingen prognos utöver det som vid prognostillfället är beslutat att
säljas.
RIVNING OCH MARKSANERING
Den totala budgetramen för rivning- och marksanering uppgår till 60 mnkr. Totalt under året har 51,1
mnkr av de 60 mnkr förbrukats, där 14,9 mnkr avser rivning och 22,3 mnkr avser marksanering.
Enligt uppdaterad rekommendation från Rådet för kommunal redovisning ska inte längre kostnader för
framtagande av detaljplaner redovisas som en investering, utan även dessa ska redovisas på driften som en
resultatpåverkande kostnad. Malmö stad tillämpar regelverket för kostnader som uppstår från 2020-01-01
och framåt. Då tekniska nämnden ännu inte har en budgetram för att hantera dessa nya kostnader på
resultatet har stadskontoret godtagit att kostnaderna under år 2020 belastar rivning- och
marksaneringsramen. Kostnaderna år 2020 uppgår till 13,9 mnkr.
Ekonomiska konsekvenser av coronapandemin
Intäktseffekter, inkl. eventuella statsbidrag (Tkr)

Utfall 2020

Färdtjänst - färre resande 2020

-23 007

Markupplåtelse - efterskänkning upplåtelseavgifter

-16 835

Arrangemang och Besöksanläggningar

-13 153

Lägre gatuparkeringsintäkter

-9 000

Summa intäktseffekter

-61 995

Kostnadseffekter (Tkr)

Utfall 2020

Färdtjänst och seniorkort - färre resande 2020

53 191

Arrangemang och Besöksanläggningar

33 375

Kontinentalbanan - färre resande

7 769

Kurs, konferens, hotell, resor

2 800

Ökade kostnader för renhållning, städning och vandalisering
pga av ökat tryck på allmän platsmark

-10 600

Summa kostnadseffekter

86 535

NETTOEFFEKT

24 540

Folkhälsomyndigheternas rekommendationer till följd av coronavirusets spridning begränsar
medborgarnas mobilitet och människor förflyttar sig i mindre utsträckning än tidigare. För tekniska
nämnden har den minskade mobiliteten en direkt synbar påverkan på följande aktiviteter;



Nyttjandet av färdtjänst har minskat med 50%
Personer som är berättigade seniorkort är i åldersgruppen 70+ och i riskzon vilket leder till att
antalet seniorer som åker kollektivt har halverats under året.
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Inpendlingen till Malmö stad under perioden mars till juni samt november och december
minskade med cirka 15%.
Antalet pendlare på Kontinentalbanan har halverats.
Kurser, konferenser, resande har skjutits på framtiden.

Malmöfestivalen har ställts in och flera andra arrangemang har ställts in eller omarbetats. Vidare har
politiska besluts tagit för att efterskänka vissa upplåtelseavgifter. Intäktssänkningarna täcks av större
kostnadssänkningar och vi har en slutlig positiv nettoeffekt på 25 mnkr.
Det är troligt att det i vår verksamhet finns andra mindre tydliga konsekvenser tex har
personalomsättningen och även sjukfrånvaron varit något lägre än tidigare år i vår sektor.

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram
Tekniska nämndens totala investeringsram år 2020 uppgick till 879 mnkr. Utfallet för året landar på 767
mnkr, vilket innebär en avvikelse mot budget på 112 mnkr och en genomförandegrad på 87 procent (69 %
år 2019). 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 2021 års
investeringsram, då denna äskades och planerades redan i augusti 2020. Andra kategorier kommer
sannolikt fortsatt få framskjutna projekt och därmed förskjutna investeringsutgifter. Bedömningen i
nuläget är att tekniska nämndens totala investeringsram för 2021 inte behöver utökas. Samtliga projekt
kommer att följas upp löpande under året och en första avvikelserapportering kommer att ske i
ekonomisk prognos under maj månad.
En annan orsak till avvikelsen är förändrade redovisningsprinciper avseende detaljplanekostnader, där
dessa kostnader under året bokförts mot sanerings- och rivningsramen (13,9 mnkr i utfall) istället för som
en investeringsutgift.
Avvikelserna analyseras per kategori i nedan avsnitt.
Mobilitet
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-infrastruktur utgör en egen kategori. För år 2020
uppgår ramen för kategori Mobilitet till totalt 57 mnkr jämfört med utfall på 46 mnkr.
Kategorin underskrider sin budget med 11 mnkr och avvikelsen beror främst på Stockholmsvägens
busskörfält, där färdigställandet kommer att slutföras under 2021. Projektet Enkel avhjälpta hinder och
trafiksäkerhetsåtgärder har prioriterat sina resurser till Storstadspaketet. Organisationen har stärkts under
senare delen av 2020 och fortsätter för att genomföra uppdrag i enlighet med treårsbudget.
Antal km färdigställd cykelbana
2016 5,2 km
2017 5 km
2018 5,5 km
2019 5,8 km
2020 4,3 km
Antal åtgärdade cykelöverfarter
2016 29
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2017 35
2018 28
2019 38
2020 27
Antal km färdigställd cykelbana:
Med km cykelbana avses samtliga cykelbanor som har färdigställts inom tekniska nämndens
verksamhetsområde (nybyggnad eller som mindre ombyggnad) under respektive år.
Antal åtgärdade cykelöverfarter:
Cykelöverfarter ska användas av cyklister eller förare av moped klass II för att korsa en väg eller en
cykelbana. Det finns 4 lagkrav på en cykelöverfart: De har vägmarkering (1) och vägmärken (2) för
cykelöverfart samt en utformning som säkrar att fordon inte förs med högre hastighet än 30 kilometer (3)
i timmen. Det krävs även en lokal trafikföreskrift (4) (LTF) om cykelöverfart. Malmö räknar varje
cykelöverfart som en, alltså kan en korsning ex. ha 4 cykelöverfarter (trots att det är 1 korsning).
Stadsmiljöutveckling
Kategori Stadsmiljöutveckling avser nya investeringar i stadens befintliga parker, torg och gator som
genomförs för att skapa en attraktiv och hållbar stad. Den budgeterade ramen uppgår till 40 mnkr, jämfört
med utfall på 33 mnkr.
Kategorins avvikelse på 7 mnkr beror främst på att temalekplats Nangijalas entreprenadstart har förskjutits
till 2021, då ett överklagande gällande bygglovet inkom under hösten. För Varvsparken etapp 4 blev
anbuden för entreprenaden lägre än budgeterat.
Exploatering- inklusive åtgärder för bostadsbyggande inför Storstadspaketet
I denna kategori ingår exploateringsområden som består av gator, parker och liknande. I kategorin ingår
även åtgärder för att bygga bostäder som till stor del är kopplade till Storstadspaketets bostadsleverans.
Utgifterna för kategori exploatering var för år 2020 budgeterade till 425 mnkr. På grund av en del
fördröjningar av olika slag har vissa projekt skjutits framåt i tiden och utfallet blev 392 mnkr.
Under året har ett stort antal entreprenader av olika omfattning varit igång i större delen av staden. Projekt
i och intill Varvsstaden i Västra hamnen, byggator inom Sege Park, färdigställande av Limhamnsvägen och
Övägen är exempel på några av de, som till sin ekonomi, var lite större.
En del entreprenader har förskjutits. En sådan är entreprenaden i projektet Söder om badhuset som startat
något senare än beräknat. I Nummertolvsvägen har entreprenaden flyttats fram då arkeologi och
markmiljö inte var gjort i den ordningen som är brukligt. Viss fördröjning har även skett i Fortuna
hemgården. Det beror främst på att planarbetet dragit ut på tiden samt att projektområdet vuxit, bland
annat vid Sallerupsvägen och trafikplats Sallerup. I Elisedal har entreprenaden för byggator och
iordningsställande av kvartersmark överklagats. I projekt Trollhättan har entreprenad inklusive sanering
skjutits fram till år 2021, på grund av att ytterligare utredningar av stagen till kajen behöver göras.
Utfallet för gatukostnadsersättningar från exploatör blev 191 mnkr för året vilket är betydligt högre än
budgeterade 110 mnkr. Detta är en följd av att det varit god framdrift i de aktiva exploateringsområdena
på privat mark. Större delen av exploatering på privat mark finansieras av externa exploatörer i form av
gatukostnader.
Årets köpeskillingar från försäljningar var budgeterade till 600 mnkr. Utfallet blev endast 414 mnkr vilket
till stor det beror på förskjutna tillträden, osäkerheten på marknaden på grund av pandemin mm.
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Storstadspaketet - infrastruktur
I denna kategori redovisas de investeringsprojekt som avser Storstadspaketets infrastrukturåtgärder
avseende kollektivtrafik och cykel.
För år 2020 uppgår budgetramen för kategori Storstadspaketet - infrastruktur till 37 mnkr, jämfört med
utfall på 27 mnkr, en avvikelse om 10 mnkr. Avvikelsen beror främst på förskjutna tidplaner för projekt
längs med busslinje 8 och 10, där förstudier i linje 8 blivit framskjutna och i linje 10 har Hyllie boulevards
byggata fått förskjuten tidplan.
Befintlig miljö
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 till 173 mnkr och planerat arbete har i stort sett genomförts
enligt plan. Utfallet är ca 161 mnkr, vilket ger en avvikelse på 12 mnkr.
Ett större utbyte av uttjänta parkeringsautomater startades 2019 och avslutades 2020. Inledningsvis
uppstod en försening pga. att upphandlingen överprövades. Under 2020 genomfördes resterande utbyte
och utfallet blev 12,7 mnkr mot budgeterade 19 mnkr. Anledningen var en lägre kostnad för
montagearbetet än kalkylerat, vilket utförts av Kommunteknik. Arbetet har kunnat bedrivas mer effektivt
än planerat i och med den stora volymen automater som skulle bytas ut.
Beläggningsprogrammet står för en stor del av kategorins reinvesteringar. På grund av tillkommande
arbeten i flera av områdena blev årets utfall 80,2 mnkr mot budgeterade 77,2 mnkr.
Under våren var ett bullerplank i Rörsjöparken planerat att byggas i samband med en ombyggnad av
lekplatsen. Tekniska nämnden beslutade att lekplatsen behöver en ny placering och projektet fick i
uppdrag att ta fram en ny utformning av lekplatsen. Detta ledde i sin tur till att planerade
upprustningsåtgärder inte kunde genomföras som planerat, med avvikelse i utfallet om 4 mnkr mot
budget. Övriga investeringar för upprustning av lekplatser hade ett utfall på totalt 7,3 mnkr mot
budgeterade 9 mnkr.
Ett projekt som tillkommit under året är upprustning av gräsmattor i Folkets Park om ca 1,4 mnkr.
Två projekt som har flyttats fram från 2020 till 2021 är ”Lokal samverkan, åtgärder” med budget om 2
mnkr och ”Skyddsvägräcken” med budget om 1,4 mnkr. Båda projekten ryms inom kategorins årsram för
2021.
Fastighet/byggnader
Kategorin avser investeringar i fastigheter, byggnader samt strategiska markförvärv och har i år en
investeringsram på 147 mnkr. Utfallet landar på 108 mnkr, vilket ger en avvikelse mot budget på 39 mnkr.
Markförvärv uppgår till 19 mnkr av budgeterade 60 mnkr med positiv avvikelse på 41 mnkr och beror på
brist på intressanta objekt. Två projekt överstiger årets budget, VA Almåsa med -5,8 mnkr och nya
ridanläggningen i Husie med -9,8 mnkr. I båda fallen behövde större mängder massor schaktas bort än
beräknat. På VA Almåsa har en del av massorna använts på plats, vilket hållit nere utgifterna för
bortforsling. Detta har dock inte varit möjligt för ridanläggningen. En del av avvikelsen för båda projekten
beror även på att en större del av projektens utgifter upparbetats under 2020 än planerat. Dels har
planerade åtgärder 2019 skjutits fram och slutligen slutförs ridanläggningen tidigare än ursprungligen
planerat.
Ett antal mindre investeringar i kategorin har av olika skäl skjutits fram till 2021, vilket också bidrar till
avvikelsen.
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Nettokostnadsutveckling
TEKNISKA NÄMNDEN (exkl. exploaterings-/realisationsvinster samt rivning och
marksanering)
Tkr
Intäkter
Kostnader
Nettokostnad

Utfall 2020

Utfall 2019

Förändring
i%

1 078 885

1 014 955

6,3

-1 990 724

-1 822 976

9,2

-911 839

-808 021

12,8

Analys av nettokostnadsutveckling


På intäktssidan är de största förändringarna felparkering och gatuparkeringsintäkterna som ökade
med 30 mnkr jämfört med 2019 trots den pågående pandemin på grund av utökade
parkeringsområden, samt arrangemang och besöksanläggningar vars intäkter minskade med 20
mnkr. Tidintäkterna har ökat med över 50% +22 mnkr. Tekniska nämnden tog också över under
året förvaltandet av färdtjänst från stadskontoret med ett intäktsutfall på 23 mnkr som inte finns
med i 2019 års utfall.



De största förändringarna på kostnadssidan är kostnaden för färdtjänst som uppgick till 100 mnkr
år 2020 och inte fanns med i 2019 års utfall. Nedskrivningarna ökade med 67 mnkr, framför allt
knutet till nedskrivning av Brännaren på 53 mnkr. Personalkostnaden har också ökat med 22
mnkr bland annat på grund av eftersläpning i rekrytering från 2019 och utökad verksamhet,
medan Arrangemang och besöksanläggningar minskade sina kostnader med 30 mnkr jämfört med
2019 på grund av covid-19.

I övrigt beror förändringarna på ökade kostnader/intäkter inom ett flertal mindre verksamheter.
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Avrop driftkonsekvenser
Kommunstyrelsen har avsatt anslag, till tekniska nämndens förfogande, att avropa gällande
driftkonsekvenser för aktiverade investeringar. Det ackumulerade anslaget uppgår år 2020 till 63 mnkr
som i sin helhet är överförda från föregående års ej utnyttjade anslag.
Tidigare i år har tekniska nämnden (ärende STK-2020-995 och STK-2020-1449) begärt överföring från
kommunstyrelsens anslag till förfogande med totalt 22,5 mnkr för helårskonsekvenser. Återstående anslag
uppgår därmed till 40,5 mnkr, vilket kommer att överföras till år 2021.
Inga driftkonsekvenser har avropats detta år som avser investeringar inom kategori Storstadspaketet infrastruktur.
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Förväntad utveckling kommande år
Tekniska nämnden arbetar kontinuerligt med planering och uppföljning av sin verksamhet och
grunduppdrag som det utrycks i reglementet. Som framgår av årsanalysen så går arbetet med
fullmäktigemål och övrig verksamhet i stort enligt planering och i flera fall bättre än förväntat.
Stora delar av tekniska nämndens verksamhet är långsiktigt och vi vet redan nu att vi inom de närmsta
åren kommer se en acceleration inom Storstadspaketet med investeringsprojekt i stadens infrastruktur.
Investeringsutgifterna kommer höjas med närmre 75%, från årets knappt 800 mnkr till nivåer runt 1 300 –
1 500 mnkr åren från 2023 och framåt. Utöver en påverkan på vår investeringsram och driftsbudget
kommer dessa investeringar ta stora resurser i anspråk för Fastighets- och gatukontoret. Inför
budgetskrivelse 2022 kommer investeringsbehov, driftsbudget och övriga förändringar och påverkan
beskrivas mer i detalj.
Utmaningar med att nå målvärden kring bostadsbyggande och arbetstillfällen avseende verksamheter blir
en annan utmaning för tekniska nämnden de kommande åren. Utvecklingen av Covid 19 under våren
2021 kommer också att ha betydelse för hur nämndens verksamhet utvecklas under 2021 och åren
framöver. Osäkerheten kring många faktorer är därför stor och det är svårt mer i detalj göra en analys av
utvecklingen de kommande åren.
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Resultaträkning
TEKNISKA NÄMNDEN (exkl. exploaterings-/realisationsvinster, rivning och marksanering)
Tkr

Utfall

Budget

Avvikelse

64 902

56 672

8 230

Övriga intäkter

1 012 970

1 040 768

-27 798

Totala intäkter

1 077 872

1 097 440

-19 568

-214 867

-228 711

13 844

-85 496

-91 665

6 169

-1 785

-1 084

-701

Totala personalkostnader

-302 148

-321 460

19 312

Lokal- och markhyror

-120 920

-124 747

3 827

Övriga kostnader

-982 359

-1 037 775

55 416

Avskrivningar

-376 649

-331 176

-45 473

-1 479 928

-1 493 698

13 770

-704 204

-717 718

13 514

922 425

922 425

0

1 014

0

1 014

-208 648

-204 707

-3 941

10 587

0

10 587

-911 838

-922 425

10 587

Utfall

Budget

Avvikelse

Köpeskilling

413 939

600 000

-186 061

Gatukostnadsersättning

-92 355

-240 000

147 645

Anskaffningsvärde för såld
exploateringsmark

-37 265

-120 000

82 735

-240 000

-240 000

0

44 319

0

44 319

Utfall

Budget

Avvikelse

710 502

0

710 502

-9 695

0

-9 695

700 807

0

700 807

Utfall

Budget

Avvikelse

-14 869

-30 000

15 131

Bidrag

Lönekostnader
PO-Pålägg
Övriga personalkostnader

Totala övriga kostnader
Nettokostnad exkl. finansnetto
Kommunbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat
Nettokostnad

EXPLOATERINGSVINSTER (Tkr)

Kommunbidrag
Resultat

REALISATIONSVINSTER (Tkr)
Försäljning mark
Anskaffningsvärde såld mark
Resultat

RIVNING OCH MARKSANERING (Tkr)
Rivningskostnader
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Marksaneringskostnader
Kommunbidrag
Resultat

-36 222

-30 000

-6 222

60 000

60 000

0

8 909

0

8 909

I utfallet för marksanering ingår även utfall för detaljplanekostnader.

Specifikation av Bidrag enligt resultaträkningen
Benämning/Ändamål

Ansvarig myndighet

Utfall (Tkr)

Riktade statsbidrag
Fordonsflytt, fordon med fordonsrelaterade
skulder

Kammarkollegiet

3 354

Trafik Kontinentalbanan

Trafikverket

1 451

Mobilitetsåtgärder cykelbana

Trafikverket

400

BID Sofielund

Tillväxtverket

3 560

Upprustning av hållplatser

Trafikverket

1 750

Övriga bidrag
Periodiserade investeringsbidrag

49 074

Diverse EU-Projekt

EU

900

Exploateringsprojekt (BO01)

Länsstyrelsen

757

Övriga mindre bidrag
SUMMA BIDRAG
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