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Sammanfattning
Trots att året 2021 till stora delar präglats av en global pandemi har tekniska nämndens verksamhet i det
stora hela följt det som planerades i budgeten. Att utveckla och ompröva arbetssätt har blivit ett extra
viktigt inslag i arbetet med nämndens verksamhet inför 2021 för att genomföra grunduppdraget.
De avvikelser som dock finns är 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. I stället har
flera mindre arrangemang genomförts.
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 sitt hyreskontrakt och därmed hyra bostaden i första handskontrakt. Även arbetet för ökad
trygghet och säkerhet visar på en positiv avvikelse.
Under 2021 har arbetet med en nya Trafik- och mobilitetsplan fortsatt precis som trygghets- och
säkerhetsarbetet utifrån den strategi som nämnden antagit. Genomförandet av storstadspaketet fortsätter
vid sidan av andra ut- och ombyggnadsområden som exempelvis Nyhamnen och Amiralstaden.
Tekniska nämnden redovisar ett överskott på 712 mnkr varav 620 mnkr utgörs av exploaterings- och
reavinster och -30 mnkr avser marksanering, detaljplaner och rivning. Resterande överskott, 122 mnkr,
avser nämndens anslag mot kommunfullmäktige, förvaltning 037 fastighets- och gatukontoret. Detta
överskott består av effekter av covid-19, högre intäkter inom markupplåtelse och lägre kostnader för
fastighetsförvaltning.
Den totala investeringsramen år 2021 uppgick till 907 mnkr. Utfallet landar på 611 mnkr, vilket innebär en
avvikelse mot budget på 296 mnkr och en genomförandegrad på 72% (exklusive fastighetsförvärv).
Motsvarande siffra för år 2020 var 87%. Den främsta anledningen till avvikelsen mot budget beror på
förskjutningar framåt i tiden för olika projekt.
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Verksamhetens utveckling under året
Att utveckla och ompröva arbetssätt, har blivit ett extra viktigt inslag i arbetet med nämndens verksamhet
under 2021, för att genomföra grunduppdraget. Pandemin orsakad av coronaviruset covid-19 har under
mandatperioden skapat både möjligheter och utmaningar för genomförande av det samhällsnyttiga
uppdrag som tekniska nämnden genomför. 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. Trots pandemin och restriktioner till följd av den visar
årsanalysen 2021 att tekniska nämnden arbete att nå målen uppsatt av kommunfullmäktige i stor sett enligt
planering och i många fall med positiv avvikelse. Inför delårsrapport 2022 ska en mandatanalys göras.
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 fortsatt åtgärder planeras
2022. Svårbedömd bygg- och bostadsmarknad, rådande konjunkturläge och pågående coronapandemi
skapar en stor osäkerhet kring hur byggprocessen kommer att påverkas. Arbetet med storstadspaketet
fortgår fortsatt längs de olika Malmöexpresslinjerna.
Tekniska nämnden arbetar tillsammans med stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen i arbetet med
att etablera en Öresundsmetro. Ett annat arbete är att påbörja byggandet av ett supercykelstråk samt
framtagande av en ny Trafik- och mobilitetsplan, samt fortsatt arbete med trafiksäkerhet. Arbetet med
framtida godshantering i Malmö har skett inom det fullmäktigeuppdraget. Tekniska nämnden samarbetar
bland andra med stadsbyggnadsnämnden och miljönämnden i arbetet med att bygga ut Malmö genom
nybyggnad och omvandling av befintlig stad.
Trygghet och delaktighet
Arbete med att uppnå målet inom målområdet går enligt planering. En mängd åtgärder har gjorts under
2021 för att öka tryggheten och säkerheten i Malmö. Arbetet med att genomföra den av tekniska nämnden
antagna trygghets- och säkerhetsstrategin fortsätter och följs upp kopplat till detta åtagande i bilaga 1.
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 2021.
Sjukfrånvaron är fortsatt låg och personalomsättningen är i linje med målvärdet. Förvaltningens HMEvärde visar på bra resultat. 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.
Ekonomi
Tekniska nämnden redovisar ett överskott på 712 mnkr varav 620 mnkr utgörs av exploaterings- och
reavinster och -30 mnkr avser marksanering, detaljplaner och rivning. Resterande överskott, 122 mnkr,
avser nämndens anslag mot kommunfullmäktige, förvaltning 037 fastighets- och gatukontoret. Detta
överskott består av effekter av covid-19, högre intäkter inom markupplåtelse och lägre kostnader för
fastighetsförvaltning.
Den totala investeringsramen år 2021 uppgick till 907 mnkr. Utfallet landar på 611 mnkr, vilket innebär en
avvikelse mot budget på 296 mnkr och en genomförandegrad på 72% (exklusive fastighetsförvärv).
Motsvarande siffra för år 2020 var 87%. Den främsta anledningen till avvikelsen mot budget beror på
förskjutningar framåt i tiden för olika projekt
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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.
Nämndens 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,
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 framförallt 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.
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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 arbetstillfällen inom verksamheter som
möjliggörs genom överlåtelse- eller
upplåtelseavtal (på kommunal mark) beslutade av
tekniska nämnden

Orsak till att avvikelsen har uppstått

Under 2020 och 2021 drabbades samtliga av de sex
verksamhetsområden där överlåtelser/upplåtelser har
varit planerade av förseningar, till stor del på grund av
utbrottet av covid-19. Bland annat har flera större
planerade företagsetableringar, med stort antal
beräknade arbetstillfällen, avsagt sig sina tomter., och
projekten har försenats. Osäkerheten på marknaden
orsakad av pandemin innebär fortfarande stora
svårigheter med att uppnå målvärdet för
mandatperioden.

Konsekvenser för de verksamheten är till för

Avvikelsen innebär i de flesta fall förseningar av flera
företagsetableringar som planerades att genomföras
inom tidsperioden, och de möjligheter till nya
arbetstillfällen på kommunal mark än vad som var
tänkt. Detta kan i sin tur leda till en fördröjning av nya
arbetsplatser i regionen som skapas genom
företagsutveckling i Malmö stad, på kommunal mark.

Konsekvenser för organisation, medarbetare och
chefer

Löpande utveckling av arbetet
medverksamhetsområdena samt identifiering av nya
åtaganden

Konsekvenser för barnrätt, jämställdhet och
antidiskriminering

Inga direkta konsekvenser. I förlängningen riskerar
färre arbetstillfällen leda till att fler hushåll befinner
sig i långvarig arbetslöshet, i hushåll med barn har
detta en inverkan på barnens levnadsvillkor.

Konsekvenser för andra nämnder, andra bolag och
civilsamhället

Ingen direkt konsekvens. På lång sikt finns det risk för
en inverkan på arbetsmarknads- och socialnämnden i
form av utgifter för försörjningsstöd till Malmöbor
som inte kommer in på arbetsmarknaden.

Vidtagna åtgärder

En inventering har genomförts för att se om det finns
fler tomter som kan säljas, större tomter kan styckas
av till mindre för att få in fler intressenter och att antal
arbetstillfällen ska tas med i bedömningen av
intressenter till våra markförsäljningar på ett mer
aktivt sätt. Det pågår även ett utvecklingsarbete för att
möta näringslivets behov Förvaltningen arbetar
löpande med att uppdatera analys och åtgärder
kopplade till målområdet.
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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 storstadspaketets infrastrukturobjekt med
satsningar på kollektiv- och cykeltrafik. Genom sitt samlade ansvar för kommunens
exploateringsverksamhet bidrar nämnden 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 och
Tullstorp. Samtliga områden har dock drabbats av förseningar dels pga pandemin och andra orsaker.
I några av områdena har flera större planerade företagsetableringar avsagts sig sina tomter, och
markreservationerna har inte gått vidare till överlåtelse/upplåtelse. Vissa försäljningar har blivit försenade
delvis på grund av pandemin. Flera försäljningar bedöms dock kunna ske under 2022. 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 till
exempel varit att arrangemangen genomförts i mindre skala, digitalt eller med ett annat innehåll än
planerat. Tekniska nämnden kommer fortsätta att utveckla arrangemangsverksamheten.
Indikator
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Indikator
Antal arbetstillfällen inom
verksamheter som möjliggörs genom
överlåtelse- eller upplåtelseavtal (på
kommunal mark) beslutade av
tekniska nämnden.

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend

850

3 400

Negativ avvikelse

Avstämning
Under 2021 har totalt 570 arbetstillfällen tillkommit. Det innebär att det totalt under 2020 och 2021 skapats 850
arbetstillfällen inom verksamheter. Prognosen för 2022 är att det tillkommer cirka 800 till 1 000 ytterligare.
Målvärdet för mandatperioden kommer därför inte att nås.
Generellt gäller att antalet försäljningar/tomträtter inom verksamhetsområden 2020-2022 till allra största del är
beroende av att projektens detaljplaner, projekteringar och upphandlingar görs inom den tid som
prognosticerades 2019. Pandemin har försvårat arbetet och påverkar prognos och möjligheter att nå målvärdet.
Några områden har försenats så pass att försäljningar/tomträtter helt uteblir under mandatperioden. Pandemin
är den största orsaken till att exempelvis Tullstorp/Allyhills detaljplanearbete inte fortsätter. Ett annat exempel
är Ollebo där en rödlistad orkidé upptäckts i detaljplanearbetet och planens utbredning har arbetats om på
grund av orkidén. Det krävs även dispens från Länsstyrelsen där det råder långa handläggningstider.
Några områden har delvis försenats, men där försäljningar/tomträtt fortfarande blir aktuella under 2022.
Ett nygammalt projekt har startat upp under 2021 som heter Mosippan, där också byggator, VA, terrassering
mm ska projekteras och byggas under 2022.
En inventering avseende enstaka tomter för verksamhetsändamål, som gjorts under året har i princip inte gjort
någon skillnad.
Under 2021 har förbättringar avseende hemsida med mera gjorts under året vilket underlättat för "vägen in"
avseende verksamhetsförfrågningar och skapat en tydligare handläggning och respons.
Flertalet större förfrågningar om logistik/lager och kontor har behandlats under 2021, där en av dem
resulterade i en försäljning inom Lockarp 8. Även inom Elisedal gjordes markanvisningsavtal med en etablering
inför kommande försäljning 2022. I Norra Hamnen har en markreservation gjorts vilket innebär en utökning för
en redan etablerad verksamhet som under 2021 byggt upp sin terminal i Norra Hamnen. Många förfrågningar
gäller Norra Hamnen, där hamnnyttan är viktig att upprätthålla. Ytterligare en markreservation har gjorts under
året som under 2022 kommer innebära en etablering av kontor och logistik.
Målvärde och utfall per tertial
Period

Målvärde

Utfall

Årsanalys 2022

3 400

Delår 2022

2 500

Tertial 1 2022

2 200

Årsanalys 2021

1 900

850

Delårsrapport 2021

1 300

850

Tertial 1 2021

1 050

350

Årsanalys 2020

800

280

Delår 2020

400

160

Antal arbetstillfällen inom kontor
som möjliggörs genom överlåtelseeller upplåtelseavtal (på kommunal
mark) beslutade av tekniska
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Indikator

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend

nämnden.
Avstämning
Under året 2021 har 1 300 arbetstillfällen möjliggjorts inom kontor. Totalt har det under 2020 och 2021 skapats
3 140 arbetstillfällen vilket innebär att målvärdet för mandatperioden är redan uppnått.
Målvärde och utfall per tertial
Period

Målvärde

Utfall

Årsanalys 2022

2 700

Delår 2022

2 350

Tertial 1 2022

2 150

Årsanalys 2021

2 050

3 140

Delårsrapport 2021

1 400

3 140

Tertial 1 2021

1 100

3 140

Årsanalys 2020

750

1 840

Delår 2020

350

1 200

Antal ansökta detaljplaner för
verksamheter och kontor på
kommunal mark.

6

6

Positiv avvikelse

Avstämning
Under året 2021 har hittills tre ansökningar om detaljplaner lämnats in till stadsbyggnadskontoret. Kv Forskaren
inom området Medeon för kontor och verksamheter, inom kv Degeln för kontor och verksamheter samt inom
Fredriksbergs verksamhetsområde. Det innebär att det totalt lämnats in sex ansökningar och målvärdet för
mandatperioden är uppnådd.
Inför 2022 planeras ytterligare ansökningar att lämnas in till stadsbyggnadskontoret.
Målvärde och utfall per tertial
Period

Målvärde

Utfall

Årsanalys 2022

6

Delår 2022

5

Tertial 1 2022

4

Årsanalys 2021

4

6

Delårsrapport 2021

3

4

Tertial 1 2021

3

3

Årsanalys 2020

2

2

Delår 2020

1

1

Antalet färdigställda bostäder inom
Storstadspaketets influensområde

Årsanalys 2021, Tekniska nämnden

6 127

4 000

Positiv avvikelse
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Indikator

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend

Avstämning
Totalt har det under perioden 2020 till och med 2021 färdigställts 6 127 bostäder inom storstadspaketets
influensområden. Målvärdet för mandatperioden är uppnått. Detta innebär att bostadsåtagandet gentemot
staten inom ramen för Storstadspaketet om färdigställda bostäder för närvarande ser ut att hållas med god
marginal.
Tillsammans med stadsbyggnadsnämnden följer tekniska nämnden upp bostadsbyggandet i staden både för
att säkerställa volymen att bostäderna byggs i hela Malmö. Fördelningen över staden är en av de parametrar
som förvaltningen har i beaktning i nya detaljplaner för bostäder på kommunal mark.
Målvärde och utfall per tertial
Period

Målvärde

Utfall

Årsanalys 2022

4 000

Delår 2022

3 556

Tertial 1 2022

3 111

Årsanalys 2021

2 667

6 127

Delårsrapport 2021

2 222

4 786

Tertial 1 2021

1 778

Årsanalys 2020

1 334

3 370

889

2 044

Delår 2020

Antal genomförda arrangemang i
egen regi

65

60

Både positiv och
negativ avvikelse

Avstämning
Under 2021 ökade covid-19 på ett sätt som föranledde omdisponering av resurser samt omtag gällande de
planerade arrangemangen. Sommarens två lite större arrangemang delades in i 10 st mindre och spreds ännu
mer över staden. Arrangemangen fick mer inslag av att Malmöbon själv fick möjlighet att påverka innehållet
och delta. Exempel på detta, där nämnden omfördelade medel, är omvandling av containrar med hjälp av lek
och experimentredskap.
Hittaut (cityorientering) är ett exempel på insatser som var designade för att hjälpa till med aktivering som man
sköter lite själv. Denna pågick under 4 månader.
Totalt har 44 arrangemang genomförts under 2021. Detta är betydligt fler än vad som planerats i
mandatperiodens början och det beror alltså på att arrangemangen genomfört på ett anpassat vis utifrån
gällande restriktioner. Därför betecknas trenden som både positiv och negativ. Positiv för att vi genomfört fler
antal arrangemang än planerat och negativ för att vi i många fall genomfört dem på ett annan vis än planerat.
Målvärdet för mandatperioden är uppnått.
Målvärde och utfall per tertial
Period

Målvärde

Utfall

Årsanalys 2022

60

Delår 2022

50

Tertial 1 2022

45

Årsanalys 2021

40

65

Delårsrapport 2021

30

48

Årsanalys 2021, Tekniska nämnden
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Indikator

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend

Tertial 1 2021

25

21

Årsanalys 2020

20

21

Delår 2020

10

10
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Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av
växthusgaser
Trend
Positiv avvikelse
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 och 2021. Detta har i
sin tur lett till att fastighets- och gatukontorets utsläpp av växthusgaser minskat avsevärt under perioden.
Det genomslag som digitala arbetssätt och möten fått innebär att förvaltningen kommer kunna hålla nere
utsläppen av växthusavgaser även 2022.
Under hela mandatperioden har tekniska nämnden aktivt arbetet för att minska mängden plast och
mikroplaster i den offentliga miljön. Bland annat har inköpsstopp vad gäller engångsplastartiklar införts
vid markupplåtelser, evenemang och arrangemang. Genom innovationsupphandlingar minskas
användandet av krukor av plast vid utplantering av växter. Vidare följs kommunens handlingsplan för
utfasning av konstgräsplaner. Som exempel kan även nämnas att det i nio stycken dagvattenbrunnar
installerats filter där syftet är att mäta och utvärdera vad som hamnar i stadens brunnar. Samtidigt pågår
kampanjer mot nedskräpning där budskapet är att alla har ett ansvar för att inte skräpa ner och att Malmö
ska hållas rent, snyggt och tryggt.
Tekniska nämnden arbetar genom stadsutveckling och mobilitet på en rad olika sätt med att minska
utsläppet av 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
hållbarhet av byggande, ett område som också bidrar till att minska byggandets påverkan på stadens miljö.
Under 2021 har nämnden påbörjar arbetet med klimatomställning Malmö utifrån av fullmäktige beslutat
Miljöprogram för Malmö stad. Vidare vidareutvecklas arbetet med klimatkrav i upphandlingar av
entreprenader som görs inom tekniska nämndens verksamhet.
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.
Bedömningen är att målet kommer att uppnås under mandatperioden.
Indikator
Årlig uppföljning av arbetet med
trafik- och mobilitet.

Utfall
Uppnådd

Önskat utfall
2022

Trend
Enligt planering

Avstämning
Varje år görs ett trafikbokslut som redogör för uppföljning av trafikutveckling och mobilitet i Malmö. Den
samlade bedömningen visar en positiv utveckling utifrån 8 olika delområden och målindikatorn är uppnådd för
året.
Tillgång - jämlikhet: neutral trend
Tillgänglighetsindex visar på låga och sjunkande nivåer och bedömningen är att trenden är neutral. Kvinnor
reser hållbarare, äger färre bilar och har sämre tillgång till både bil och cykel än män, men utvecklingen går mot
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Indikator

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend

ett mer jämställt förhållande. Barn reser mer och mer hållbart ju äldre de blir
Folkhälsa - aktivt resande: neutral trend
Det aktiva resandet till fots minskar under en längre. Resor med cykel har ökat under en längre period även om
pandemin de två senaste åren inneburit en minskning vilket medför bedömningen neutral trend.
Upplevelser & attityder: negativ trend
Fler och fler avstår från att resa kollektivt på grund av otrygghet i kollektivtrafiken. Cirka hälften av de
tillfrågade i trygghetsmätningen upplever att bilar kör för fort och en majoritet av samtliga trafikanter anser att
trafiksituationen i Malmö inte är bra. Därav bedömningen negativ trend.
Infrastruktur & fordonsflotta: positiv trend
Cykelinfrastrukturen byggs successivt ut. Antalet och andelen nyregistrerade elbilar, elhybrider och
laddhybrider ökar. Laddinfrastrukturen förväntas fortsätta att byggas ut i och med den strategiska inriktningen i
nya policyn. Antalet bilpooler och utbudet av bilar ökar, även antalet hyrcykelstationer har ökat vilket ger
bedömningen positiv trend.
Trafikutveckling: negativ trend
Resor med samtliga trafikslag har minskat som en följd av pandemin. Resor med kollektivtrafik och cykel har
minskat betydligt mer än bilresor. På grund av att kollektivtrafiken har tappat en stor del resande, nästan
uteslutande på grund av restriktioner till följd av covid-19. I och med att bilresandet minskat marginellt bedöms
trenden som negativ.
Resvanor: neutral trend
Den långsiktiga trenden för färdmedelsfördelningen går i linje med målbilden i Trafik- och mobilitetsplanen för
hela Malmö och för de flesta delområdena. Under pandemi har dock hållbara färdmedel minskat avsevärt
mycket mer än biltrafiken. Trots att antalet inpendlare har ökat så har det totala antalet bilpendlare minskat,
vilket bland annat beror på utvecklingen av tågtrafiken. Orsaken till bedömningen negativt trend är den samma
som i delindikatorn trafikutveckling ovan.
Trafiksäkerhet: positiv trend
Sett till de senaste tio åren minskar trafikolyckorna, men de senaste fem åren ligger det på en mer eller mindre
stabil nivå. Åtgärder i trafiksystemet som övergångsställen och cykelöverfarter bidrar till minskade hastigheter.
Därav bedömningen positiv trend.
Folkhälsa - miljö: positiv trend
Utvecklingen för luftkvalitetsvärdena är svagt positiv vilket betyder att de minskar. Alla luftföroreningar ligger
under miljökvalitetsnormernas riktvärden vilket leder till att bedömningen är en positiv trend.
Fastighets- och gatukontorets
organisations koldioxidutsläpp.

5 867

Positiv avvikelse

50 369

Avstämning
Fastighets- och gatukontorets koldioxidutsläpp har varit mycket låga under 2020 och särskilt under 2021 precis
om för Malmö stad som helhet. Både flygresor och tjänsteresor i egen bil visar låga värden jämfört med tidigare
år. Totalt släppte fastighets- och gatukontoret ut 5 876 ton Co2 2021 att jämföra med målvärdet för 2022 på
50 369 ton Co2. Pandemin och restriktioner till följd av den har gjort det omöjligt eller mycket svårt att resa i
tjänsten. Malmö stad har även i riktlinje för arbete under pandemin meddelat att tjänsteresor ska ersätts med
digitala möten. Det genomslag som digitala arbetssätt och mötesteknik fått under mandatperioden hittills.
Bedömningen att målvärdet för mandatperioden kommer att nås.

2017 Co2

2018 Co2

2019 Co2

2020 Co2

2021 Co2

Andel
2021 %

Egen bil i
tjänsten

12 193

10 800

10 300

7 360

5 612

95,6

Flyg

46 912

43 900

45 700

7 140

252

4,3

Taxi

.

29,6

63,8

3,8

0,59

0,01
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Indikator
Livsmedel

Utfall
1,0

1,1

1,3

Tåg
Summa

59 106

54 731

56 065

Önskat utfall
2022

Trend

1,5

1,2

0,02

0,2

1,1

0,02

14 505

5 867

100

Observera att 2017-2020 års uppgifter avser helåret medan 2021 års siffror avser perioden 1 oktober 2020 - 30
september 2021. Uppgift om koldioxid från tågresor finns endast från 2021.

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska genom planeringen av staden verka för minskad
segregation
Trend
Enligt planering
Avstämning
Tekniska nämndens arbete med att uppfylla fullmäktigemålet går enligt plan.
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 har åtgärder genomförts 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 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. Riktlinjer för hur förtätningsprojekt kan genomföras
på tomträtter har tagits fram. Vidare sker arbete med innovationer i stadsutveckling och stadsutbyggnad
med fokus på förtätning av staden. För att lyckas med bostadsåtagandet inom återstående år i
mandatperiod har stort fokus lagts på stadens gemensamma tidplaner inom Malmö stad.
Tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden arbetar gemensamt med att ta fram detaljplaner respektive
byggklar mark för nya bostäder. Löpande analyseras arbetet med detaljplaner och bostäder för att
säkerställa framdrift och leveranser.
Indikator

Utfall

Önskat utfall
2022

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

2 200

4 000

Årsanalys 2021, Tekniska nämnden
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Indikator

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend

Avstämning
Under 2021 har ca 1 600 lägenheter möjliggjorts genom beslutat av tekniska nämnden. Majoriteten av dessa är
i Hyllie och Sege Park men tre försäljningar/upplåtelser som har möjliggjort småhus i har även skett i Gyllins,
Elinelunds gård samt Sorgenfri. Det betyder att totalt ca 2 200 bostäder möjliggjorts under åren 2020 och 2021
jämfört med målvärdet 2 668 för helåret 2021.
Nämnden kan konstatera att marknaden förra året präglades av en viss osäkerhet. Bland annat detta ledde till
att ett lägre antal lägenheter möjliggjordes under 2020. Denna osäkerhet har inte märkts av i samma
utsträckning under 2021
Med anledning av förra årets låga leveranser av bostäder lät nämnden göra en analys för att se hur detta
påverkar möjligheterna att uppnå det totala målvärdet under mandatperioden. I analysen framgår det att en
stor del av leveranserna är kopplade till ett fåtal större utbyggnadsområden såsom Sege Park, Hyllie och
Holma. Detaljplanerna i Holma överklagades (har nu vunnit laga kraft), byggarbetena i Sege Park blev
försenade på grund av en konkurs och förankringen av Mallbo drog ut på tiden - vilket försvårat möjligheten
att uppfylla målsättningen. Vidare kan det slopade investeringsstödet för hyresrätter från och med 2022
ytterligare påverka leveranserna. Förvaltningen har under året påbörjat ett arbete att bättre följa upp och
planera arbetet med bostadsleverenser. Detta utvecklingsarbete fortsätter under 2022.
För nästkommande år bedöms ca drygt 1 000 bostäder möjliggöras i avtal beslutade av tekniska nämnden.
Tillsammans med hittills möjliggjorda bostäder blir prognosen hela mandatperioden 3 240. Målvärdet för
mandatperioden kommer därför inte att nås.
Totalt sätt är bostadsbyggandet i Malmö på historiskt höga nivåer just nu. På kommunal och privat mark har
totalt cirka 3 500 bostäder årligen färdigställts i Malmö under de senaste åren vilket kan jämföras med det
årliga åtagandet enligt Storstadsavtalet om ca 1 400 bostäder.
Målvärde och utfall per tertial
Period

Målvärde

Utfall

Årsanalys 2022

4 000

Delår 2022

3 555

Tertial 1 2022

3 111

Årsanalys 2021

2 668

2 200

Delårsrapport 2021

2 222

2 100

Tertial 1 2021

1 778

1 340

Årsanalys 2020

1 334

520

889

240

Delår 2020

Andel bostäder som är hyresrätter av
de som möjliggörs genom
överlåtelse- eller upplåtelseavtal (på
kommunal mark) beslutade av
tekniska nämnden.

65%

50%

Enligt planering

Avstämning
Till och med 2021 har cirka 1 450 av de totalt 2 200 lägenheterna som möjliggjorts genom
försäljningar/tomträtter syftat till att skapa hyresrätter. Det motsvarar drygt hälften (65 %) av genomförda
affärer.
Slopandet av det statliga stödet till till hyresrätter kan ge påverkan på det målvärdet. Bedömningen är trots allt
att fler än 50 % av de bostäder som möjliggörs genom beslut i tekniska nämnden under 2022 kommer vara
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Indikator

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend

3 000

5 000

Enligt planering

hyresrätter.
Antal initierade bostäder på
kommunal mark genom ansökta
detaljplaner.
Avstämning
Under 2020 och 2021 har förvaltningen ansökt om detaljplaner som bedöms möjliggöra 3 000 lägenheter på
kommunal mark. Dessa detaljplanen avser bland annat Hyllie, Holma, Nyhamnen, Medeon, Rosengård,
Gulmåran och Väster om Entré.
Under 2022 avser förvaltningen ansöka om detaljplaner som möjliggör ytterligare 2 500 lägenheter. Utöver att
säkerställa fortsatt utveckling i Hyllie avser dessa ansökningar att öppna upp ett nytt utvecklingsområde för
bostäder intill det nya verksamhetsområdet vid Fortuna Hemgården. Tillsammans med hittills sökta detaljplaner
så bedöms målvärdet för mandatperioden i och med detta uppnås.
För närvarande finns det byggrätter som möjliggör ca 2 500 bostäder på kommunal mark i antagna
detaljplaner och förvaltningen har ansökt om planer där detaljplaneläggning pågår som tillsammans möjliggör
ca 6 000 lägenheter på kommunal mark.
Målvärde och utfall per tertial
Period

Målvärde

Utfall

Årsanalys 2022

5 000

Delår 2022

4 444

Tertial 1 2022

3 889

Årsanalys 2021

3 333

3 000

Delårsrapport 2021

2 778

2 400

Tertial 1 2021

2 222

1 900

Årsanalys 2020

1 667

1 650

Delår 2020

1 111

450

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska verka för att minska hemlösheten
Trend
Positiv avvikelse
Avstämning
Målet för mandatperioden är att fastighets- och gatukontorets lägenhetsenhet ska erbjuda arbetsmarknadsoch socialförvaltningen att hyra in 600 avtal, avseende både övergångs- och genomgångsboenden. I början
av mandatperioden var hemlösheten hög och den större delen utgjordes av barnfamiljer, som var hemlösa
av så kallade strukturella skäl, det vill säga som var hemlösa utan att ha en social problematik.
I maj 2019 förändrade arbetsmarknads- och socialnämnden sina riktlinjer. Därmed förändrades den
målgrupp som fortsättningsvis ska erbjudas övergångslägenheter. Målgruppen är nu Malmöbor som är
hemlösa av sociala orsaker, bland annat på grund av missbruk och/eller psykisk ohälsa. Detta har
inneburit att de som ska beviljas boende i de lägenheter som fastighets- och gatukontoret hyr in främst är
ensamstående personer.
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För fastighets- och gatukontoret har detta inneburit förändringar. Antalet inhyrda villor har minskat
avsevärt. Under en period har avtal sagts upp i de fall lägenheterna inte matchar det behov som finns från
arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Totalt har antalet övergångslägenheter som förvaltas av
fastighets- och gatukontoret minskat från cirka 900 år 2019 till cirka 550 vid slutet av 2021, för
genomgångslägenheterna är minskningen cirka 100 stycken under samma period. Orsaken till
minskningen är dels att fastighets- och gatukontoret inte anskaffat i samma utsträckning som tidigare år
samt att avtal sagts upp. Möjligheten att återanvända lägenheter används i allt högre utsträckning, totalt
överläts 288 hyreskontrakt till en ny hyresgäst under 2021 jämfört med 232 stycken under 2020.
Då arbetsmarknads- och socialnämnden har skärpt tillämpningen av vad som godkänns som godtagbar
hyra har en del av beståndet ansetts vara för dyrt. En del av lägenheterna har varit större än vad
ensamstående behöver. Således minskas det totala beståndet lägenheter och nyanskaffning sker utifrån det
behov som finns utifrån de förändrade förutsättningarna och målgrupp. Tekniska nämnden avvaktar en
tydligare behovsbild av arbetsmarknads- och socialnämnden när den, av arbetsmarknads- och
socialförvaltningen, nystartade bokningscentralen centraliserat matchningen och prognoser av framtida
behov tagits fram.
Indikator
Antal hyresavtal som erbjuds
arbetsmarknads- och socialnämnden
avseende övergångs- och
genomgångslägenheter

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend

468

600

Positiv avvikelse

Avstämning
Under 2021 har totalt 96 nya hyresavtal anskaffats, varav 93 avser övergångslägenheter och tre avser
genomgångslägenheter. Utöver de 96 har fastighets- och gatukontoret erbjudit arbetsmarknads- och
socialförvaltningen erbjudit 30 hyresavtal som de tackat nej till. Orsaken är att en del av lägenheterna inte
matchar behov i form av hyra och storlek men också att färre bistånd beviljas. Det innebär att totalt 468
lägenheter har erbjudits arbetsmarknads- och socialförvaltningen under 2020 och 2021 jämfört med målvärdet
400.
Inhyrning av bostäder stoppades från MKB Fastighets AB i slutet av mars månad. Beslutet var förankrat hos
arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Kort därefter stoppades även inhyrning från övriga fastighetsägare.
Anledningen var att det under en period funnits ett överskott av inhyrda lägenheter, som inte matchats och
hyrts ut utan i stället stått tomma. Under 2021 har därför 212 redan befintliga hyreskontrakt sagts upp och
lägenheterna återlämnats till fastighetsägarna. I december återupptogs anskaffning av nya
övergångslägenheter. Detta då återanvändningen av redan anskaffade lägenheter inte redan var tillräcklig.
Återanvändningen innebär att tidigare anskaffade lägenheter blivit tillgängliga för nya hyresgäster som beviljas
bistånd. Dialog med arbetsmarknads- och socialförvaltningen fortgår, det är av stor vikt att anskaffningen i
framtiden sker utifrån ett prognosticerat behov. Anskaffning sker blandat i staden både hos MKB och privata
fastighetsägare för att motverka segregation.
Vidare har all inhyrning av hyreslägenheter som utifrån markanvisningspolicyn erbjuds lägenhetsenheten för
bosocialt ändamål upphört då det idag inte finns något intresse från arbetsmarknads- och socialförvaltningen
avseende dessa lägenheter. Anledningen till detta är hyresnivåerna.
Bedömningen i dagsläget är att målvärdet för mandatperioden kommer att uppnås.
Målvärde och utfall per tertial
Period

Målvärde

Utfall

Årsanalys 2022

600

Delår 2022

500

Tertial 1 2022

450

Årsanalys 2021

400

468

Delårsrapport 2021

300

342
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Indikator

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend

Tertial 1 2021

250

325

Årsanalys 2020

200

247

Delår 2020

100

157

Andelen övertagna hyresavtal
avseende övergångslägenheter

25,5%

15%

Positiv avvikelse

Avstämning
Målvärdet för övertag är att 15 % av antalet övergångslägenheter som fanns i det inhyrda beståndet 1 januari
ska övertas under året. Under 2021 har 213 (25,5 %) avtal överlåtits till andrahandshyresgästen, vilket innebär
att målvärdet för 2021 har nåtts.
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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. Indikatorn
"antal åtgärder med avsikt att skapa ökad säkerhet i det offentliga rummet" visar att utfallet för 2021 har
uppnåtts, Malmöbornas nöjdhet med renhållning på allmänplatsmark och minskning av antalet
målvaktsbilar visar också på bra utfall. En genomgång av åtaganden och aktiviteter inom området
trygghet- och säkerhet visar att arbetet genomförts enligt plan, vilket stärker resonemanget om att utfallet
för helåret är uppfyllt.
Tekniska nämnden har under en lång period aktivt arbetat med trygghets- och säkerhetsfrågor vilket
innebär att arbetet planeras brett i verksamheten. Nämndens trygghets- och säkerhetsstrategi har lett till att
detta arbete prioriterats och efterlevts ytterligare. Samverkan kring lokalt utvecklingsarbete (BID),
myndigheter och förvaltningar har utvecklats under de senaste åren.
I stort fungerar nämndens arbete med trygghet och säkerhet. Behovet framåt är att utveckla en mer
övergripande och strategisk tanke hur nämnden kan arbeta mer proaktivt och samlat, då det idag finns en
tendens att arbeta mer reaktivt. För att lyckas med det behöver nämnden fortsätta att utveckla arbetet med
lokal samverkan, bättre samverkan med myndigheter och andra nämnder, samt fortsätta arbetet med att
uppfylla ambitionerna och intentionerna i strategin. Det finns både forskning och tillgänglig data inom
Malmö stads förvaltningar, som vi genom ökad samverkan kan använda i större utsträckning.
Indikator
Antal åtgärder med avsikt att skapa
ökad säkerhet i det offentliga
rummet.

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend

48

59

Positiv avvikelse

Avstämning
Totalt under året har 24 åtgärder utförts.


Komplettering av belysning på 8 platser



Komplettering av belysning på två sträckor på gång och cykelväg



Ny belysning på två lekplatser och på en hundrastplats



Infrastruktur för 2 trygghetskameror

Hittills under mandatperioden har 48 åtgärder utförts, vilket ligger över det önskade utfallet på 42.
Därför bedöms indikatorn kunna uppnås under mandatperioden
Målvärde och utfall per tertial
Period

Målvärde

Utfall

Årsanalys 2022

59

Delår 2022

50

Tertial 1 2022

47

Årsanalys 2021

45

48

Delårsrapport 2021

29

33
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Indikator

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend

Tertial 1 2021

25

33

Årsanalys 2020

17

24

Delår 2020

10

14

Andel Malmöbor som tycker att
renhållningen av allmän plats som
tex gator, torg och lekplatser sköts
bra

60%

minst 62 %

Enligt planering

Avstämning
Andelen nöjda med renhållning av allmän plats har sjunkit i 2021 års medborgarundersökning, men är i linje
med målvärdet. I 2020 års närmiljöundersökning ökade nöjdheten generellt, förmodligen på grund av ett ökat
nyttjande av allmän plats. Indikatorn är nu tillbaka på det normalläge som gällde innan pandemin (2018: 62 %,
2019: 61 %) Nästa ordinarie närmiljöundersökning genomförs hösten 2022.
Minska målvaktsbilar på Malmö
stads gator och torg

-33%

-20%

Positiv avvikelse

Avstämning
År 2020 uppmättes ett basvärde. Detta basvärde innebar att 0,86% av skannade bilar var fordon med
fordonsrelaterade skulder över 5000 kr. År 2021 skannades totalt 74 024 fordon vid 3 mättillfällen varav 424
fordon hade fordonsrelaterade skulder över 5000kr, detta utgör 0,57%. Därmed har en minskning skett av bilar
med fordonsrelaterade skulder med 33%-enheter, vilket är mer än det totala målvärdet för mandatperioden
(20%).
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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
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 och tillämpar flexibel
arbetstid inom givna ramar med hänsyn till verksamheternas behov och krav.
Mot bakgrund av covid-19 och med delvis förändrade arbetssätt har förvaltningen fortsatt arbetet med
extra uppföljning av arbetsbelastning, stöd och samarbete. Pandemin har inneburit utmaningar kring
arbetsmiljön kopplat till att arbeta hemifrån men även utveckling kring digitalisering. Särskilda
utbildningsinsatser och avstämningar har genomförts under året för att säkerställa en god arbetsmiljö.
Sjukfrånvaron var under perioden låg jämfört med föregående år och staden som helhet. Samarbete med
företagshälsovården har också främjat en god rehabiliteringsprocess.
Indikator
HME totalindex (Hållbart
medarbetarengagemang)., kvinnor
och män

Utfall
77
(Kvinnor 3,2 %)
(Män1,7%)

Önskat utfall
2022

Trend

minst 76

Positiv avvikelse

Avstämning
I år svarade 88 % av alla anställda i förvaltningen på årets medarbetarenkät, jämfört med 94 % i fjol. Det totala
HME-indexet (hållbart medarbetarindex) steg från 76 (år 2020) till 77 för 2021. För kvinnor slutade totalindexet
på 78, för män på 76 och för kategorin annat 70.
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; ledarskap (från 81 till 82) och motivation (från 76 till
77). Det tredje indexet (styrning) ligger på samma nivå som i fjol (72). Bedömningen är att utfallet är bättre än
önskat utfall.
Förvaltningen har under året fortsatt arbetet med att utveckla verksamhetsstyrning och ledning genom att den
strategiska kompetensen flyttat närmare verksamheterna samt genom en tydligare struktur för att möta
utmaningarna i storstadspaketet. Förvaltningen har fortsatt sina insatser kring kommunikativt ledarskap,
kompetenshöjande insatser kring feedback samt ökad helhetssyn. Förvaltningen har sedan tidigare en
verksamhetsidé och nya lönekriterier. Genom arbetet har det skapats nya gemensamma förhållningssätt och
arbetssätt i förvaltningen. Det fortsatta arbetet tillsammans med ett antal punktinsatser på respektive avdelning
bedöms ha bidragit positivt till det totala HME-indexet.
Sjukfrånvaro, kvinnor och män

2,56%
(Kvinnor 3,2 %)
(Män1,7%)

max 4%

Positiv avvikelse

Avstämning
Sjukfrånvaron var under perioden januari-december 2021 2,56% kan jämföras med 3,23% under samma period
2020. För kvinnor var sjukfrånvaron 3,17% och för män 1,71%.
Korttidssjukfrånvaron, mellan 2-7 dagar, har sjunkit mest jämfört med samma period förra året. De något färre
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Indikator

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend

sjukanmälningar totalt sett beror på Folkhälsomyndighetens rekommendationerna om att hålla avstånd till
andra och att vara noga med handtvätt. Sjuka har stannat hemma och då inte smittat andra på arbetsplatsen.
Att vi till stor del arbetat hemifrån kan också ha påverkat att vi ser en lägre korttidssjukfrånvaro..
Långtidssjukfrånvaron mellan dag 15-90 är fortsatt mycket låg och var under perioden januari till och med
december 0,45%. För dag 91 och över är siffran 1,05%, 0,28%-enheter längre än föregående år.
Sjukskrivningarna ligger högre för kvinnor än män på förvaltningen, men har också minskat mer sedan 2020.
Den genomsnittliga sjukfrånvaron i Malmö stad under januari till och med december var 6,97%.

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning
Avstämning
Tekniska nämndens arbete för att uppnå kommunfullmäktigemålet pågår enligt planering och är
långsiktigt arbete. Tekniska nämnden fortsätter arbetet med att rekrytera och utveckla 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 i enlighet med
tekniska nämndens kompetensförsörjningsplan. Arbetet med att säkerställa en inkluderande och
fördomsfri rekryteringsprocess för att nå ökad representation fortsätter. Förvaltningen tillämpar metoden
kompetensbaserad rekrytering vilket innebär att matcha verksamhetens behov och målsättning mot den
faktiska kompetens som behövs för att utföra uppdraget.
Efter genomförda avgångsintervjuer med medarbetare som på egen begäran väljer att lämna förvaltningen
framkommer det fortsatt att de erbjuds befattningar med högre månadslön, en konsekvens av konkurrens
om kompetens på marknaden.
Förvaltningen har under perioden januari-mars rekryterat 49 nya tillsvidareanställda medarbetare, varav 4
(8%) är tillsvidareanställda medarbetare som byter tjänst inom förvaltningen.
Aktiviteterna i kompetensförsörjningsplanen är fleråriga till sin karaktär men bedöms vara uppfyllda under
mandatperioden. Nämndens arbete med tydliga befattningar och roller, kompetensinventering och
kompetensväxling mellan mycket erfarna medarbetare till de mindre erfarna är en viktig del i att hantera
kommande generationsväxling.
Personalomsättningen ligger på samma nivå jämfört med samma period (jan-juli) som förra året. En av
anledningarna till den fortsatta stabila personalomsättningen tros vara effekterna av covid-19.
Indikator
Årlig personalomsättning, kvinnor
och män

Utfall
10,5%
(Kvinnor 9,8%)
(Män 11,5%)

Önskat utfall
2022

Trend

Högst 10%

Enligt planering

Avstämning
Uppgifterna är hämtade från systemet Koll och avser 2021. Personalomsättningen har ökat jämfört med förra
året, från 8,9% 2020 till 10,5%. Det motsvarar 48 medarbetare, varav 26 kvinnor och 22 män, som har slutat
under perioden. Siffran omfattar även 11 pensionsavgångar. För män var personalomsättningen 11,5 procent
och för kvinnor 9,8 procent. Jämförelsevis är Malmö stads totala personalomsättning 9,0 % under 2021.
Pensionsavgångarna under 2020 var 3 stycken och 11 stycken under 2021. Ökningen har gjort ett avtryck på
personalomsättningen och står för cirka 2.41%-enheter av den totala personalomsättningen under 2021.
Pandemins påverkan på arbetsmarknaden kan också vara en anledning till att personalomsättningen har varit
låg då omsättningen under det första halvåret ligger i linje med samma period under 2020. Under andra
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Indikator

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend

halvåret 2021 lättade restriktionerna från folkhälsomyndigheten och samtidigt såg förvaltningen en ökad
personalomsättning.
Förvaltningens pågående insatser som gjorts för att utveckla arbetsmiljö, medarbetar- och chefskapet samt
styrning på förvaltningen verkar också ha bidragit till att hålla personalomsättningen exklusive
pensionsavgångar på en stabil nivå.
Intern rörlighet inom förvaltningen är inte med i statistiken på förvaltningsnivå men det är 9 personer som bytt
tjänst i samband med rekrytering inom förvaltning under perioden. Totalt har 69 nyanställts under 2021, 43
kvinnor, 26 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.
Fastighets- och gatukontoret har 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.
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.
Digitaliseringsarbetet har tagit fart under 2020 och 2021 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. Arbetet med att fullfölja handlingsplanen
i Digital agenda fortlöper. 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. Digitaliseringsrådet är etablerat och haft sina första möten under året. Projektet
digitalisera dokument startade efter sommaren. Projektets huvudsyfte är att tillgängliggöra analoga
handlingar men kan också ses som ett lärandeprojekt då vi utvecklar oss i att arbeta i projektform.
En kartläggning av 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.
Målindikatorn nöjdhet med tekniska nämndens arbete med markupplåtelse på allmän platsmark visar ett
resultat för 2021 som är mycket nära målvärdet för mandatperioden. Resultatet från undersökningen med
"Nöjdhet med tekniska nämndens arbete med markanvisningar" kommer ligga till grund för fortsatt
utvecklingsarbete inom området samt i arbetet med att formulera målvärde inför kommande
mandatperiod.
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Bedömningen är att tekniska nämnden kommer att uppnå målet för mandatperioden.
Indikator
Nöjdhet med tekniska nämndens
arbete med markupplåtelse på
allmänplatsmark

Utfall

Önskat utfall
2022

Trend

80,6

minst 81

Enligt planering

Avstämning
Utfallet för perioden januari till och med augusti 2021 är 80,6. Målvärdet betraktas därmed som uppnått. För
2018 fick arbetet med markupplåtelse ett NKI-värde (betyg) på 80. Målvärdet under mandatperioden fram till
och med år 2022 är att öka NKI-värdet till 81.
Nöjdhet med tekniska nämndens
arbete med markanvisningar

Trenden kan inte
bedömas

Avstämning
En undersökning har genomförts under 2021. Tekniska nämnden har dock valt att inte använda resultatet för
att formulera ett målvärde inför 2022. Indikatorn tas således bort ur tekniska nämndens budget 2022. Istället
kommer resultatet att ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete inom området samt i arbetet med att
formulera målvärde inför kommande mandatperiod.

Redovisning av budgetuppdrag
Målområde - Stadsutveckling och klimat
Budgetuppdrag
Tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att under mandatperioden påbörja
processen med att bygga ett supercykelstråk.
Avstämning
Uppdraget fortsätter under 2022
Arbetet pågår och följer plan. Koncept och Infrastrukturstandard väntas vara klart i januari 2022.
Rapportförfattande inför slutrapportering i januari 2023 planeras att påbörjas under våren 2022. Arbetet har
presenterats tekniska nämndens trafikutskott i april och som skriftligt information i stadsbyggnadsnämnden
22/11 och tekniska nämnden 14/12.
Delaktiviteter:
Val av stråk: Genomfört i mars 2021. Segevång – Limhamn.
Koncept & Identitet: Avropad konsult har överlämnat rapport under hösten 2021. Intern förankring, bearbetning
och diskussion pågår inom förvaltningen för att landa denna delaktivitet. Diskussioner förs med Region Skåne,
som parallellt arbetar med regionala supercykelstråk, och Transportstyrelsen för att utforska möjligheter till ny
typ av vägvisning.
Infrastrukturstandard: Förvaltningens breda kompetens används för att utforska hur en ny infrastrukturstandard
kan se ut. Ett internt utkast på förslag till standard kommer runt årsskiftet 2021/2022 att bearbetas av en
etablerad intern referensgrupp. I denna delaktivitet ingår bl.a. att se över utformning, bredder, radier,
kravställning av beläggning m.m.
Diskussion om huvudcykelstråk: Fastighets- och gatukontoret och stadsbyggnadskontoret kommer i början av
2022 att föra inledande diskussioner om konsekvenser på övriga cykelvägnätet och hur supercykelstråk kan
påverka eller påverkas av den övergripande planeringen.
Genomförande:
Etapp 1 Lundavägen mellan Sjölundaviadukten och Värnhem. Ett projektdirektiv för denna etapp är framtagen
och ett investeringsprojekt är påbörjad av fastighets- och gatukontoret. En förprojektering är påbörjad och
denna ska ligga till grund för framtagande av ett objektgodkännande som planeras behandlas tekniska
nämnden i mars 2022.
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Budgetuppdrag
Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige tillsammans med årsanalys 2022.
Kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder, ges i uppdrag att utveckla och förbättra arbetet
med en serviceinriktad myndighetsutövning.
Avstämning
Uppdraget är slutfört.
Under våren 2021 genomfördes en inventering av den delen av fastighets- och gatukontorets verksamhet som
omfattar myndighetsutövning. Inventeringen visade att endast ett fåtal verksamheter på förvaltningen kan
sägas utöva regelrätt myndighetsutövning. Ytterligare några delar av förvaltningen kan sägas ha en nära
koppling till myndighetsutövande verksamhet.
Fastighets- och gatukontoret har valt ett bredare angreppssätt på kommunfullmäktigeuppdraget om
serviceinriktad myndighetsutövning, som också omfattar att undersöka andra områden där kontakter med
näringslivet pågår och där servicen gentemot näringslivet skulle kunna utvecklas ytterligare. Områden som
förvaltningen har fördjupat sig särskilt i är digitalisering och bemötande. Under hösten har också ett utökat
förvaltningsövergripande samarbete kring etableringsfrågor påbörjats.
Digitalisering
Vad gäller digitalisering pågick redan tidigare ett utvecklingsarbete inom dessa frågor på förvaltningen, (bl.a.
mot bakgrund av tidigare kommunfullmäktigemål om att ta fram handlingsplan för digitaliseringsarbetet), med
utgångspunkt i det kommunövergripande programmet Det digitala Malmö. Som ett resultat härav inrättade
förvaltningen i april 2021 ett digitaliseringsråd, i syfte att styra och samordna digitaliseringsarbetet på
fastighets- och gatukontoret. Digitaliseringsrådet är en plattform för att hantera hela förvaltningens utmaningar
inom digitalisering. Digitaliserings-rådet ser en stor potential i att kommuncentralt agera i vissa frågor där
förvaltningarna idag tar egna initiativ. Det finns stora fördelar att hantera olika typer av digitala tjänster riktade
till näringslivet på ett gemensamt sätt inom Malmö stad.
Fastighets- och gatukontoret håller just nu på att digitalisera olika bokningssystem. Tidigare har småbåtskön,
kön för odlingslotter samt kön för fribyggartomter digitaliserats. Nästa steg är att digitalisera kön för mobila
vagnar. Intresseanmälningar för lediga industritomter är på väg att gå över från pdf-hantering till e-tjänst.
En annan digital tjänst som är i färd med att utvecklas på förvaltningen är en Mina sidor-funktion för arrendeoch tomträttskunder. Det syftar till att ge kunden en bättre överblick över bl.a. intresseanmälningar,
erbjudanden och betalningsavier.
Bemötande
Vad gäller bemötande deltar fastighets- och gatukontoret i en årlig NKI-undersökning som genomförs av
Sveriges Kommuner och Regioner. Undersökningen omfattar sex myndighetsområden. Fastighets- och
gatukontoret deltar i den del som mäter hur nöjda företagare är med hur kommunen hanterar markupplåtelser.
Årets undersökning visar att Malmö stad hamnar på en sjätte plats av alla kommuner som deltar i
undersökningen.
Nytt för i år är att fastighets- och gatukontoret genomför en NKI-undersökning för att mäta hur nöjda
byggaktörer är med Malmö stads hantering av markanvisningar. Undersökningen genomförs under oktober
och november månad. Resultatet kommer att användas som utgångspunkt för vidare utvecklings- och
förbättringsarbete på förvaltningen.
Förvaltningen ser fram emot att kunna dra nytta av det digitala utbildningspaket om bemötande, som är under
framtagande på kommunövergripande nivå.
Etablering
Fastighets- och gatukontoret har tillsammans med stadskontoret identifierat ett antal områden att arbeta
vidare med inom ramen för etableringsfrågor. Det handlar bl.a. om fördjupade analyser av
etableringsstrategiska förutsättningar i staden, som komplement till den analys som stadskontoret tagit fram
under 2021, samt intervjuer med företag som en del i ett bredare intressentarbete inför kommande
etableringar.
Ett utvecklingsområde som har identifierats är att på ett sammanhållet sätt kommunicera
stadsutvecklingsfrågorna med externa aktörer. Inom ramen för det fördjupade samarbetet med
stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen lanserades i början av 2021 Malmö stads stadsutvecklingswebb,
som bidrar till att på ett sammanhållet sätt redogöra för samtliga de delar av staden som är under utveckling,
både för byggnation av bostäder och för verksamhetsområden. Syftet med webbsidan är att på ett person-
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obundet och transparent vis ge samtliga intressenter möjlighet att på lika villkor ta del av information om vilka
utvecklings- och samarbetsmöjligheter som föreligger, liksom ta del av vilken vision de stadsutvecklande
förvaltningarna i Malmö har för staden. Stadsutvecklingswebben ska kompletteras med mer utvecklad
information om verksamhetsområden, som ett steg i att utveckla kontaktytorna med näringslivet.
Kommunstyrelsen, tillsammans med tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden, ges i uppdrag
utreda förutsättningarna för en stärkt utveckling av hållbar godstrafik i Malmö med syfte att främja fler
arbetstillfällen i staden.
Avstämning
Kommunstyrelsen godkände uppdragsdirektivet i april 2021 och utredningarbetet pågår enligt plan.
Stadskontoret samordnar arbetet i ett nära och välfungerande samarbete med stadsbyggnadskontoret och
fastighets- och gatukontoret. Konsultstöd är upphandlat inom ordinarie budget. Utrednings- och analysfasen
har pågått under perioden april – november 2021. Utredningen är beslutsplanerad på kommunstyrelsens
arbetsutskott i februari och föreslås då skickas ut på remiss till relevanta instanser. Enligt plan ska uppdraget
återrapporteras till kommunfullmäktige våren 2022.

Målområde - Trygghet och delaktighet
Budgetuppdrag
Kommunstyrelsen, tillsammans med berörda nämnder och relevanta myndigheter, ges i uppdrag att
växla upp arbetet med att komma åt strukturer kring välfärdsfusk och den svarta ekonomin i Malmö.
Avstämning
Uppdraget är slutfört.
Tekniska nämnden följer, tillsammans med andra nämnder och under kommunstyrelsens ledning, det arbete
som bedrivs kommunövergripande.
Handlingsplanen utpekar fyra områden för arbetet:
1. Otillåten påverka och interna oegentligheter
2. Inköp och upphandling
3. Enskilda
4. Företag och föreningar som får bidrag och/eller levererar tjänster till staden
Inom ramen för handlingsplanen Att förebygga och hantera ekonomisk brottslighet och oegentligheter i
välfärden (STK 2019-1285) har ett antal utbildningsinsatser genomförts i syfte att höja riskmedvetenhet och
kunskap inom områdena otillåten påverkan och interna oegentligheter. Utifrån de kunskaper som utvecklats
under året kommer stadskontoret tillsammans med förvaltningar och bolag utveckla metodstöd för att höja
kunskapsnivån ytterligare och erbjuda verktyg för att förebygga, förhindra och upptäcka.
På området inköp och upphandling har flera aktiviteter planerats och genomförts där förvaltningen även varit
representerade. Bland annat har en av aktiviteterna haft som syfte att minska risken för handel med osäkra eller
tvivelaktiga leverantörer genom att gruppen tagit fram en rutin för kontroll av leverantör innan inköp. En annan
grupp har kartlagt behovet av en kommungemensam avtalsdatabas för inköp och en tredje grupp har kartlagt
behovet av certifierade beställare.
Inom området Enskilda och Företag och föreningar som får bidrag och/eller levererar tjänster till staden
genomför tekniska nämnden dagliga kontroller av de fakturor som ska gå till betalning innan de skickas till
banken enligt framtagen rutin. Om det under 2022 kommer fram till nya riktlinjer kommer rutinen för
granskning av utbetalningar att justeras.
Tekniska nämnden tillsammans med berörda nämnder, ges uppdrag att ta fram förslag på hur
trafikbeteendet i staden ska förbättras.
Avstämning
Uppdraget är slutfört.
I enlighet med uppdraget har det tagits fram ett förslag till åtgärder för hur trafikbeteendet i staden ska
förbättras. En slutrapport presenteras som ett eget ärende på tekniska nämndens sammanträde 17/2 2022.
Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige. Det fortsatta arbetet med att förbättra trafikbeteendet i
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staden kommer att ske inom ramen för den organisation som fastighets- och gatukontoret planerar för inom
trafiktrygghet.
Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda möjligheten till att göra Möllevången till ett "superkvarter".
Avstämning
Uppdraget är slutfört.
Uppdraget delrapporterades i tekniska nämnden i november och en slutrapport presenteras som ett eget
ärende på tekniska nämndens sammanträde 17/2 2022. Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige.

Målområde - En god organisation
Budgetuppdrag
Kommunstyrelsen, tillsammans med samtliga nämnder, ges i uppdrag att tillsammans med medarbetare
och chefer, initiera ett utvecklingsarbete i organisationen med målet att skapa ett öppet, inkluderande
och tryggt Malmö.
Avstämning
Uppdraget är slutfört.
Inom ramen för budgetuppdraget initierades arbetet med en ny kultur- och ledarskapsstrategi för Malmö stad.
Syftet med arbetet var att ta fram ett utvecklingskoncept avseende ledarskap och gemensam kultur. Då
förutsättningarna för ett stadsövergripande arbete förändrades under året påbörjades under hösten istället en
pilotstudie på funktionsstödsförvaltningen. I samråd med förvaltningarna bedömer stadskontoret att det i
dagsläget inte finns förutsättningar för ett stadsövergripande arbete med en kultur- och ledarskapsstrategi.
Arbetet med budgetuppdraget fortsätter, tillsammans med förvaltningarna, under 2022.
Fastighets- och gatukontoret arbete med chefs- och medarbetarskap samt utveckling av arbetsplatsen beskrivs
mer i detalj i bilaga 1 under åtagandet:
Fastighets- och gatukontoret åtar sig att utveckla den gemensamma organisationskulturen mot ett öppet och
inkluderade ledarskap och medarbetarskap som leder till ständiga förbättringar. Ett utvecklingsarbete kring
framtidens hållbara arbetsplats har påbörjas.
Arbetet med detta åtagande fortsätter under 2022.
Utifrån värdskapet för den svenska delen av World Pride 2021 är det viktigt att Malmö tar ytterligare ett
kliv i arbetet med att stärka HBTQIA+ -personers rättigheter. Inför och under 2021 ges därför samtliga
nämnder och bolagsstyrelser i uppdrag, att inom ramen för nämndernas arbete med att integrera
tvärsektoriella frågor i planering och uppföljning säkerställa utveckling av ett tydligt HBTQIA+ perspektiv i sin verksamhet.
Avstämning
Uppdraget är slutfört.
Likagruppen på förvaltningen har genomfört en introduktion i de stadsgemensamma HBTQ-utbildningarna för
chefer. Chefer och medarbetare har genomfört utbildningarna under 2021 på respektive arbetsplatsträffar.
Under 2021 stod Malmö Pride, tillsammans med Happy Copenhagen, värdar för WorldPride & EuroGames. Det
var första gången WorldPride och Eurogames kombineras, och det blev en regnbågsfärgad fest utan like.
Evenemanget, som hölls både i Malmö och Köpenhamn 12 – 22 augusti, bjöd på ett program med två
Prideparader, fester, musikframträdanden, Youth Pride, konst och kultur samt ett gigantiskt WorldPride House.

Internationella projekt
Under 2021 har nämnden bedrivit tre internationella eller externfinansierade projekt med EU-bidrag.
Tekniska nämnden har tagit emot intäkt om 14 mnkr för investeringsprojektet Sustainable transport, som
avslutades 2019. Förvaltningen är även följare i Eurocities-projektet FastTrack.
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Projekt

Total budget (sek)

Intäkter 2021 (sek)

Program

.

.

LIFE

More

5 000 000

3 442 082

Horizon 2020

Sunrise

4 372 000

.

Civitas

LIFE: SemiAquatic Coast

Naturvårdsprojektet SemiAquaticLIFE avslutades med en slutkonferens i december 2021. Det gjordes ett
antal åtgärder för att gynna den grönfläckiga paddan som är ett Åtgärdsprogram för hotade arter. Projektet
restaurerade och grävde ett stort lekvatten i Limhamns kalkbrott och grävde ett par lekvatten på Tygelsjö
ängar samt skapade ett övervintringshabitat. Åtgärderna syftade även till att gynna flera våtmarksarter.
Resultaten kan först observeras om ett par år.
SUNRISE avslutades under året. I korthet syftade projektet till att testa hur mobilitetssituationen i ett
område/grannskap kan utvecklas i hållbar riktning genom medskapande processer och metoder. Projektet
engagerade såväl boende och lokala aktörer som olika förvaltningar. Arbetet resulterade i ett antal
förändringar i fysisk gestaltning och infrastruktur samt trafikreglering.
MORE-projektet har testat och utvärderat nya och innovativa sätt att planera och optimera Malmös
trafikmiljöer, med särskilt fokus på oskyddade trafikanter. Omfattande analyser gjordes under 2021
baserade på data insamlade under hösten 2020. Resultaten har publicerats i flera rapporter och redovisats
vid konferenser. Tre projektrapporter har lämnats in under året. Tre abstracts baserade på dessa har
antagits och redovisats vid internationella konferenser. Trafikmätningar, intervjuer och observationer har
gjorts på flera platser i Malmö som gett ny kunskap om trafiken längs Malmös huvudgator. Flera interna
rapporter har producerats eller har påbörjats för att sprida kunskapen från projektet inom Malmö stad.
Workshops har hållits med Nyhamnsprojektet där man testat verktyg för användarinvolvering och
medskapande. MORE-projektet har väckt intern efterfrågan vad gäller de nya arbetssätt som projektet
tagit fram och utvärderat. Efterfrågan har väckts även utanför organisationen, till exempel via Nordiskt
vägtrafikforum. Under projektet har ny kunskap tagits fram om bl.a. vad malmöborna efterfrågar i sina
trafikmiljöer. Projektet avslutas med en konferens i februari 2022.
Övrigt
Under 2021 ledde Malmö arbetsgruppen "Safe and active mobility" inom Eurocities som är ett av staden
prioriterat nätverk där förvaltningen bevakar mobilitetsfrågor och representerar staden däri. Webbinarier
anordnades och synpunkter lämnades in på kommande direktiv från EU-kommissionen. Arbetet inom
EU-kommissionen ledde till att Malmö bjöds in att hålla föredrag om trafiksäkerhet inom ETSC
(European Transport Safety Council) och för BKK (Center for Budapest Transport). Genom
ordförandeskapet av Eurocities arbetsgrupp har Malmö getts möjlighet att påverka Europas kommande
trafikpolitiska direktiv. Förvaltningen har också haft tillgång till den nyaste kunskapen inom mobilitet i och
med följandet av projektet FastTrack. Investeringsprojektet Sustainable traffic in the urban node Malmö
avslutades. Projektet har bland annat finansierat station Rosengård och finansierades av European
Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).
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Ekonomisk utveckling under året
Budgetavvikelse
Driftbudget
TEKNISKA NÄMNDEN (Tkr, exkl
exploaterings-och realisationsvinster &
rivning, sanering och detaljplaner)

Utfall

Prognos DR

Förändring

-749 831

-810 322

60 491

Kommunbidrag

872 291

878 322

-6 031

Resultat (budgetavvikelse)

122 460

68 000

54 460

Nettokostnad

Viktiga orsaker till årets resultat
Markupplåtelse - ökade intäkter bla för servitut, mobila tjänster,
byggbelamring, felparkering och i viss mån minskade kostnader

34 831

Minskade kostnader för fastighetsförvaltning

21 403

Inställda och covidanpassade arrangemang ex Malmöfestivalen

17 158

Minskat nyttjande av Färdtjänst och Seniorkort

13 295

Personalkostnader - lägre än budgeterat

11 830

Markupplåtelse - efterskänkning av upplåtelseavgift för uteserveringar, torg,
kiosk etc
Diverse avvikelser i verksamheten

-15 563
39 506

Summa budgetavvikelser (utfall)

122 460

Viktiga förändringar jämfört med delårsrapport
Upplåtelse - för lågt prognosticerade intäkter för byggbelamring, mobila
tjänster, parkering. Stora intäkter i slutet av året.
Arrangemang - för högt prognosticerade kostnader främst för arrangemang
under vinterhalvåret

23 615
6 580

Arrenden/Tomträtter - för låg prognos

10 418

Fastighetsförvaltning - lägre kostnader än prognosticerat. Uppbokad kostnad
för tvist gav positivt utfall.

16 037

Diverse avvikelser i verksamheten

-2 190

Summa förändringar

EXPLOATERINGSVINSTER (Tkr)
Nettointäkt
Kommunbidrag
Resultat (budgetavvikelse)
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54 460

Utfall

Prognos DR

Förändring

312 680

290 000

22 680

-270 000

-270 000

0

42 680

20 000

22 680
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REALISATIONSVINSTER (Tkr)
Nettointäkt

RIVNING, SANERING och
DETALJPLANER (Tkr)
Nettokostnad
Kommunbidrag
Resultat (budgetavvikelse)

Utfall

Prognos DR

Förändring

577 208

480 000

97 208

Utfall

Prognos DR

Förändring

-70 351

-75 000

4 649

40 000

40 000

0

-30 351

-35 000

4 649

Investeringsram
Investeringsutgifter

Utfall

Budget

Avvikelse

15 285

58 000

42 715

328 107

350 000

21 893

48 828

166 000

117 172

163 070

204 000

40 930

56 097

129 000

72 903

611 387

907 000

295 613

Utfall

Budget

Avvikelse

Försäljning mark inom exploatering

463 158

600 000

-136 842

Gatukostnadsersättning privat mark

82 042

100 000

-17 958

2 307

73 000

-70 693

27 348

0

27 348

574 855

773 000

-198 145

Mobilitet
Exploatering
Storstadspaketet - infrastruktur
Offentlig miljö
Fastighet/byggnader
Summa investeringsutgifter

Investeringsinkomster

Storstadspaketet
Övrigt
Summa investeringsinkomster

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget
TEKNISK NÄMND 037 (exkl. exploaterings-/realisationsvinster och marksanering)
Tekniska nämndens ram för driftverksamhet visar ett positivt resultat för 2021 på 122 mnkr gentemot
budget och en positiv avvikelse på 54 mnkr gentemot delårsrapporten. Nedan behandlas avvikelse mot
budget, och i slutet ett separat avsnitt om avvikelse mot delårsrapporten.
Bidrag – budget 63 mnkr/delårsrapport 69 mnkr/ utfall 74 mnkr
Den positiva avvikelsen beror främst på:




Bidrag från staten via Fritidsförvaltningen för lovsatsningar (+5 mnkr)
Eu bidrag för More. Då det ofta är osäkerhet kring bidragen har detta inte budgeterats, i enlighet
med försiktighetsprincipen (+ 3,4 mnkr)
Diverse mindre bidragsökningar (+2,6 mnkr)
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Övriga intäkter - budget 1 128 mnkr/delårsrapport 1 054 mnkr/ utfall 1 089 mnkr
Utfallet visar en negativ avvikelse mot budget på 39 mnkr och en positiv avvikelse gentemot
delårsrapporten på 35 mnkr. Den negativa avvikelsen beror främst på;











Intäkterna för lägenhetsenheten minskar eftersom beståndet minskar då allt fler lägenheter
övergår till bistånd hos arbetsmarknads- och socialnämnden som en anpassning till deras
målgrupp av hyresgäster, socialt hemlösa. Nettoeffekten blir dock noll då hyreskostnader minskar
i samma utsträckning. Avvikelsen vid delårsrapporten prognosticerades till 19 mnkr. (-25 mnkr).
Antalet färdtjänstabonnemang har sjunkit under pandemin och har inte nått upp till sina tidigare
nivåer, vilket ger lägre intäkter. Budgeterade sjukresor har tagits över av Region Skåne under 2021
och sänker intäkterna. Nettoeffekten för sjukresor blir dock noll då kostnaderna sjunker i samma
utsträckning. (-24 mnkr)
Tekniska nämnden beslutade den 27 april 2021 i ärende TN-2020-2855 att efterskänka samtliga
avgifter för upplåtelse av offentlig plats, byggnader, försäljningsplats och uteserveringar för
perioden januari till oktober, och kommunfullmäktige bekräftade senare detta beslut STK-2021765 den 23 juni (-15,6 mnkr).
Teknik/Konstruktioner: Minskade externa intäkter bl.a pga försenat Storstadspaket (-5,3 mnkr)
Gatuparkering: Den budgeterade taxeförändring och dygnetrunttaxan för gatuparkering i centrum
dröjde jämfört med planerat, och prognosen sänktes med 11 mnkr i delårsrapporten. Påverkan av
senarelagd taxehöjning är slutligen lägre än prognosticerat (-5 mnkr)
Inställd Malmöfestival (- 4,4 mnkr)
Sänkta tidintäkter bland annat på grund av vakanta tjänster (- 4,1 mnkr)

Intäktssänkningarna kompenseras delvis av intäktsökningar:








Nyskrivet avtal med Eon gör att nämnden erhåller retroaktiva avgifter för servitut (+11,3 mnkr)
Ökade intäkter för tilläggsköpeskillingar, varav merparten, 8,1 mnkr, fakturerats i november och
december månad. (+10,5 mnkr)
Felparkering; Ökad betalningsvilja för skrivna anmärkningar ger ett högre utfall än budgeterat. I
delårsrapporten prognosticerades ett intäktsbortfall på 4 mnkr för överklagade parkeringsböter till
följd av ett korrekturfel i trafikförordningen men utfallet är endast 1 mnkr. Det är däremot
möjligt att det blir konsekvenser 2022 om det ringa utfallet beror på att polisens handläggningstid
är lång (+7 mnkr)
Införda nya icke budgeterade avgifter för mobila tjänster, framför allt elsparkcyklar, på en
marknad med fler och nya aktörer ger 6,3 mnkr i ökade intäkter (+6,3 mnkr).
Under året har det tillkommit fler större byggbelamringar än förväntat, parallellt har fler
belamringar fortsatt över tid vilket innebär att de genererar en större avgift (+ 6 mnkr)
Ökade intäkter för tomträtter och arrenden, delvis till följd av aktiverade investeringsprojekt (+3,1
mnkr)

Personalkostnader - budget 339 mnkr/delårsrapport 326 mnkr/ utfall 327 mnkr
En positiv avvikelse mot budget på 12,0 mnkr och en negativ avvikelse på 1 mnkr mot delårsrapporten
beroende på äskade tjänster och förskjutning i rekrytering jämfört med budgeterat. Tidintäkterna minskar
med 4,1 mnkr jämfört med budget.
Lokal- och markhyror och övriga kostnader - budget 1 274 mnkr/delårsrapport 1 165 mnkr/ utfall
1 134 mnkr
Denna budgetpost visar en positiv avvikelse mot budget på 140 mnkr och en positiv avvikelse mot
delårsrapporten på 31 mnkr främst beroende på:


Nyttjandet av färdtjänst var lågt i början av året till följd av covidpandemin, men återhämtade sig
under hösten. Däremot är utfallet lägre än budgeterat då sjukresor tagits över av Region Skåne.
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Delårsrapporten prognosticerade en avvikelse på 46 mnkr mot budget (+ 31 mnkr)
Inställd Malmöfestival (+25,6 mnkr)
Kostnader för lägenhetsenheten minskar eftersom beståndet minskar då allt fler lägenheter
övergår till bistånd hos arbetsmarknads- och socialnämnden som en anpassning till deras
målgrupp av hyresgäster, socialt hemlösa. Nettoeffekten blir dock noll kronor då intäkterna även
minskar i samma utsträckning. Avvikelsen vid delårsrapporten prognosticerades till 19 mnkr (+25
mnkr).
Lägre kostnader för fastighetsförvaltning, bland annat för stationer och toaletter. En uppbokning
på 5,8 mnkr för en tvist från 2019 fakturerades 2,5 mnkr i slutet av året och förstärkte den
positiva avvikelsen (+21,4 mnkr)
Diverse arbeten med trafiksignaler och bro/konstruktion har skjutits upp på grund av resursbrist
eller underbemanning hos entreprenör (+8,4 mnkr).
Antalet seniorer som åker kollektivt har minskat vilket reducerar våra kostnader för seniorkort
(+6,5 mnkr)
Minskade kostnader för fordonsflytt och framskjutet arbete med omskyltning för telefonparkering
pga överklagad upphandling. (+4,3 mnkr)
Minskade kostnader för IT bla pga lägre kostnader för kommungemensamma system (+3,5 mnkr)
Diverse mindre kostnadssänkningar i verksamheten (+41 mnkr)

Kostnadssänkningarna balanseras delvis i sin tur av kostnadsökningar på grund av:







Ökade gatuunderhållskostnader i främst Västra området bla. pollare Kyrkogatan, satsning på
blomsterplantering, underhåll Gymnasistgatan. Ökade kostnader för lekplatsunderhåll, flertal
apparatskåp utbytta i pumpstationer (-8,4 mnkr).
Satsningar på Vinterarrangemang och arrangemangsutrustning med tilldelade medel efter inställd
Malmöfestival (-6 mnkr)
Case Sofielund har ökade kostnader jämfört med budget då flertal aktiviteter koncentrerats under
2021 samt behov av extern konsult då projektledare har avgått. Projektets avslutas i juni 2022 och
dess totala budget beräknas ej överskridas (-4,3 mnkr)
Fler utkallningar är beräknat inom Vinterväghållning (-4 mnkr)
Till följd av beslut om ändrad taxa för dygnetruntparkering behövs ett stort antal nya vägmärken
(-2,2 mnkr)
Utredning av idéburet offentligt partnerskapsavtal med Växtverket, eller annan finansieringsform,
rörande bemanning och utveckling av verksamhet på Guldängens bygglek (-1,8 mnkr)

Avskrivningar, finansiella intäkter och kostnader - budget 450 mnkr/delårsrapport 443 mnkr/
utfall 452 mnkr
Denna budgetpost visar en negativ avvikelse med 2 mnkr mot budget och 9 mnkr mot delårsrapporten.



Flertal mindre justeringar av avskrivningar och finansiella kostnader bla pga. aktiveringar som har
skjutits framåt, justering av avskrivningstid. (+10,3 mnkr )
Indexuppräkning för avsättningar av reserverade medel för statlig infrastruktur (-11,6 mnkr)

Kommunbidrag - 872 mnkr
Utgångspunkten är 2021 års basram på 878 mnkr. Denna har justerats med följande poster under året;



WorldPride har på grund av pandemin digitaliserats i stor utsträckning, och kostnaderna har
därmed sänkts. Tekniska nämnden lämnade enligt ärende STK-2021-1565 tillbaka överblivna
medel för Pridefestivalen (-17,1 mnkr)
Driftskonsekvenser för aktiverade investeringar (+11,1)

Förändringar jämfört med den prognos som lämnats i delårsrapporten - 54 mnkr
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De främsta förklaringarna för avvikelsen på utfall gentemot delårsrapporten är:






Prognosen för markupplåtelseintäkterna var 23,6 mnkr för låg. Prognosen för gatuparkering
sänktes då den budgeterade taxeförändring och dygnetrunttaxan för gatuparkering i centrum
dröjde jämfört med planerat men slutligen påverkade inte denna uteblivna taxehöjning resultatet i
förväntad utsträckning. Vidare prognosticerades ett intäktsbortfall på 4 mnkr för överklagade
parkeringsböter till följd av ett korrekturfel i trafikförordningen men det slutliga utfallet var 1
mnkr. Byggbelamring och mobila tjänster fick stora icke förutsägbara intäkter under årets sista
månader. (23,6 mnkr)
Arrangemang prognosticerade 6,6 mnkr högre kostnader än utfall. Den största förklaringen ligger
i arrangemang som pågår över årsgränsen och där alla medel inte hunnit arbetas upp (6,6 mnkr)
Prognosen för arrenden och tomträtter var 10,4 mnkr för låg i delårsrapporten. Utvecklingen av
tomträtter kring pågående exploateringar och friköpsförhandlingar är svår att prognosticera (10,4
mnkr)
Prognosen för kostnaderna för fastighetsförvaltning sänktes 9 mnkr i delårsrapporten men det
slutliga utfallet låg ytterligare 16 mnkr lägre, en avvikelse på 13% mot budget, inom diverse
områden såsom stationer, toaletter, lokaler. En uppbokning på 5,8 mnkr för en tvist från 2019
fakturerades 2,5 mnkr i slutet av året och förstärkte den positiva avvikelsen (16 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).
Under året har försäljningar genomförts till en sammanlagd inkomst om 463 mnkr. Alla köpeskillingar har
resultatförts och exploateringsvinsten uppgår till 313 mnkr.
Årets köpeskillingar budgeterades till 600 mnkr, och prognosen sänktes sedan vid delårsrapporten till 470
mnkr. Den förändrade prognosen jämfört med budget berodde främst på tillträden som bedömdes
inträffa först efter årsskiftet och att det i något fall skulle bli tomträtt istället för försäljning. Budgeten för
exploateringsvinster år 2021 uppgår till 270 mnkr medan prognosen vid delårsrapporten beräknades till
290 mnkr, och baserades då till stor del på de köpeavtal som hade beslutats i Tekniska nämnden. Utfallet
för året landade på 313 mnkr. De största vinsterna har under året varit i Hyllie, där bland annat
försäljningen av Magne 1 kan nämnas, samt vinster av de många försäljningarna i Sege park. Ökade
exploateringsvinster kan bland annat förklaras med ett friköp i Norra Sorgenfri samt en försäljning med
förväntad exploateringsförlust som sköts fram i Gottorps allé. I Rosengård genererades exploateringsvinst
då en försäljning genomfördes istället upplåtelse med tomträtt.
Tkr

Utfall

Budget

Avvikelse

463 158

600 000

-136 842

Gatukostnadsersättning

-108 682

-240 000

131 318

Försäljningsintäkt kvartersmark

354 476

360 000

-5 524

-41 796

-90 000

48 204

312 680

270 000

42 680

Köpeskilling

Anskaffningsvärde såld kvartersmark
Exploateringsvinst

TOMTRÄTTER OCH INTERNA MARKUPPLÅTELSER
Under året har flera nya markavtal slutits, både tomträttsavtal och interna markupplåtelseavtal. Totalt
uppgår dessa till ett värde om 165 mnkr. I budgeten gjordes bedömningen att mark kan upplåtas genom
tomträttsavtal alternativt interna markavtal till ett värde som motsvarar 100 mnkr i försäljningsvärde och
vid delårsrapporten höjdes prognosen till 180 mnkr. Större upplåtelser med bostadsändamål som kan
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nämnas är Hyllie Solkvarteret, Sege park och Spårvägen i Norra Sorgenfri. I Hyllie har även mark för en
vindtunnelanläggning för sport- och fritidsanläggningsändamål upplåtits. Interna markupplåtelser har
under året slutits för tre förskolor och en skola och dessa utgör 36 mnkr. Avvikelsen mot prognosen vid
delårsrapporten beror på friköp av del av tomträtterna som upplåtits tidigare under året i Kv Spårvägen.
Under året har ett antal friköp av tomträtter i pågående exploateringsprojekt gjorts där avtalen har slutits
tidigare år. Dessa friköp motsvarar ett minskat kapitaliserat tomträttsunderlag om -23 mnkr. Dessa ingår
inte i de 165 mnkr som nämns ovan.
REALISATIONSVINSTER
Försäljning av anläggningstillgångar uppgår till 588 mnkr, vilket genererat en reavinst på totalt 577 mnkr.
Försäljningarna består främst av friköp av tomträtter där den enskilt största posten uppgår till 55 mnkr
och avser friköp av Kaplanen 2. Några exempel på andra flerbostadshus som friköpts under året är
Plansvarven 1 (34,9 mnkr), Hackan 1 och Tjugan 1 (34,1 mnkr), Automatsvarven 3 (32,6 mnkr), Kaplanen
1 (31,3 mnkr), Krukskärvan 3 (24,8 mnkr), Pyramiden 2 (23,6 mnkr) samt Tapperheten 4 (21,8 mnkr).
Övriga friköp består till allra största delen av småbostadshus.
Det relativt stora antalet friköp av tomträttsfastigheter beror på att många så kallade ”ändliga”
tomträttsavtal avseende flerbostadshus som ingicks innan år 1952 har löpt ut de senaste åren. De ändliga
tomträttsupplåtelserna har haft samma årliga tomträttsavgäld sedan tomträttsavtalet ingicks 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. Prognosen vid delårsrapporten låg på 480 mnkr, sedan dess har beslut om friköp av Kaplanen 1 och
Tapperheten 4 tagits. Detta tillsammans med beslut om en rad andra mindre friköp sedan augusti månad
gör att årets utfall jämfört med prognosen i delårsrapporten skiljer sig åt.
RIVNING OCH MARKSANERING
I budget 2021 erhöll tekniska nämnden 40 mnkr för kostnader avseende rivning, marksanering och
detaljplanekostnader jämfört med äskade 75 mnkr. Totalt under året har 70,4 mnkr förbrukats, där 56,9
mnkr avser marksanering, 4,6 mnkr avser rivning och 8,9 avser detaljplanekostnader. Prognosen som
lämnades i delårsrapporten låg på 75 mnkr.
Ekonomiska konsekvenser av coronapandemin
Tabell
EKONOMISKA
KONSEKVENSER,
Coronapandemin
, tkr

Orsak

Utfall

Minskat antal abonnemang för färdtjänst

-2 225

ÖKADE
INTÄKTER (ange
belopp utan
tecken)

MINSKADE
INTÄKTER
(ange - framför
beloppet)
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EKONOMISKA
KONSEKVENSER,
Coronapandemin
, tkr

Orsak

Efterskänkning upplåtelseavgifter offentlig mark

Utfall

-15 563

Inställd Malmöfestival

-4 425

Inställda eller anpassade evenemang inom Katrinetorp och Folkets
Parks scenverksamhet

-1 946

Inställd Malmöfestival

25 575

Minskat nyttjande av färdtjänst och Seniorbiljetter

15 520

ÖKADE
KOSTNADER
(ange - framför
beloppet)

MINSKADE
KOSTNADER
(ange belopp
utan tecken)

Minskade kostnader för kurs och resor
NETTO

Samtliga

7200
24 136

Nettoeffekten beräknas till +24,1 mnkr för helåret. De inställda arrangemangen och påverkan på
färdtjänst är de enskilt största orsakerna tillsammans med efterskänkning av upplåtelseavgifter. Effekten är
lägre än prognosticerat i delårsrapporten beroende på att färdtjänst sett en större återgång än förväntat i
antal resande.
Det finns flera troliga indirekta ekonomiska effekter av covid men där det inte går att fastställa med
säkerhet vilket belopp det handlar om. Detta gället exempelvis ökade kostnader för manuell renhållning
och underhåll, satsningar på Vinterverksamhet i Folkets Park, lägre gatuparkeringsintäkter.

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram
Tekniska nämndens totala investeringsram år 2021 uppgick till 907 mnkr. Utfallet landar på 611 mnkr,
vilket innebär en avvikelse mot budget på 296 mnkr och en genomförandegrad på 72% (exklusive
fastighetsförvärv, se nedan). Motsvarande siffra för år 2020 var 87%. Avvikelse mot delårsrapportens
prognos uppgår till 87 mnkr och förklaras mer i detalj under respektive kategori.
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 2022 års investeringsram, då
denna äskades och planerades redan i augusti 2021. Andra kategorier kommer sannolikt fortsatt få
framskjutna projekt och därmed förskjutna investeringsutgifter. En annan anledning till avvikelsen är
fastighetsförvärv som låg budgeterade med 60 mnkr, men där inget fastighetsförvärv realiserades under
året. Tidpunkten för när ett fastighetsförvärv gått igenom hela beslutsprocessen är svårbedömd, i
kombination med omfattande belopp kan det ge stora avvikelser mot budget. Bedömningen i nuläget är
att tekniska nämndens totala investeringsram för 2022 inte behöver utökas. I det fall ett större
fastighetsförvärv skulle bli aktuellt och som inte ryms inom budgeterad ram kommer ett särskilt beslut för
detta att fattas. Samtliga projekt kommer att följas upp löpande under året och en första
avvikelserapportering kommer att ske i ekonomisk prognos under maj månad.
Avvikelserna analyseras per kategori i nedan avsnitt.
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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 2021
uppgår ramen för kategori Mobilitet till totalt 58 mnkr, jämfört med utfall på 15 mnkr.
Kategorins avvikelse mot budget om 43 mnkr beror främst på Cykelbana Bellevuestråket, där projektet
flyttas fram till 2024-2026 för att kunna prioritera MEX Linje 4 (35 mnkr)
Kategorins avvikelse mot delårsrapporten uppgår till 9 mnkr vilket avser följande: Inom treårsprojekten
Enkel avhjälpta hinder 2020-2022 och Trafiksäkerhetsåtgärder 2020-2022 har förvaltningen arbetat fram
underlag för genomförande för 2021. Dock har flera av insatserna flyttats till 2022 pga. resursbrist och
andra faktorer hos entreprenad. Åtgärder inom förvaltningen har gjorts för att säkerställa att resterande del
av de planerade åtgärder för 2021 och planerade åtgärder för 2022 utförs under 2022. Treårsbudgeten för
de båda objektsgodkännandena Enkelt avhjälpta hinder och Trafiksäkerhetsåtgärder bedöms upparbetas
och genomföras.
Objektsgodkännandet Fram för buss har fått flytta insatser till 2022 som skulle utförts under 2021.
Cykelöverfarter är en ny regleringsform och kommunen har sedan 2016 byggt 157 cykelöverfarter. För att
lära sig om effekterna av cykelöverfarter har förvaltningen under 2021 påbörjat en utvärdering av
cykelöverfarter, utvärderingen blir klar 2022. Förvaltningen inväntar resultatet av utvärderingen innan nya
cykelöverfarter byggs
Antal km färdigställd cykelbana
År

km

2016

5,2

2017

5

2018

5,5

2019

5,8

2020

4,3

2021

6

Antal åtgärdade cykelöverfarter
År

Antal

2016

29

2017

35

2018

28

2019

38

2020

27

2021

0

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:
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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).
Exploatering- inklusive åtgärder för bostadsbyggande inför Storstadspaketet
Exploateringskategorin speglar beredskapen för att möta behovet av planlagd och byggklar mark med
tillhörande utbyggnad av allmän platsmark. Inom kategorin planerar och iordningsställer tekniska
nämnden kvartersmark i syfte att kunna bygga bostäder, som till stor del är kopplade till Storstadspaketets
bostadsleverans men även handel, kontor eller offentlig service. I kategorin ingår även byggandet av
gemensamma anordningar som gator, parker, torg och övrig allmän plats, i kommunala och privata
utbyggnadsområden.
Utgiften för kategori Exploatering var för år 2021 budgeterad till 350 mnkr. På grund av en del
fördröjningar av olika slag har vissa projekt skjutits fram i tiden och utfallet för året blev 328 mnkr, en
avvikelse om -22 mnkr jämfört mot budget.
Under året har stora entreprenader av olika omfattning varit igång i större delen av staden.
Projektområden med stora pågående entreprenader är Hyllieområdet, bland annat inom den nya
stadsdelsparken och Söder om Badhuset, där man har flera entreprenader igång samtidigt. Trots stor
framdrift under året har entreprenaden för byggatorna inom Söder om badhuset blivit försenad med några
månader och en del av arbetet har flyttats fram till år 2022. Även projektet Elisedal har haft stor framdrift
år 2021 där byggator, markarbeten och sanering genomförts. I Sege park har en uppgörelse med
konkursförvaltare pausat del av arbetet under året med entreprenaden. Inom projektet Smörkajen har
fördröjning uppstått på grund av att det inom Nyhamnen som helhet finns behov av att se över
utbyggnadsordningen i förhållande till strategiska förutsättningar såsom buller, kustskydd mm. Även inom
projekten Forskaren söder och Fortuna hemgården har fördröjningar i arbetet uppstått. Inom Forskaren
söder bedöms rivningsarbetet starta år 2022 och inom Fortuna hemgården har projektets start flyttats
fram ett år med anledning av att planarbetet dragit ut på tiden och att projektområdet vuxit, bland annat
vid Sallerupsvägen och trafikplats Sallerup.
Budgeten för gatukostnadsersättningar från exploatör för år 2021 var 100 mnkr och utfallet för året blev
82 mnkr. Detta är en avvikelse mot budget om -18 mnkr. Avvikelsen beror främst på detaljplaner som
blivit överklagade vilket lett till att byggloven flyttas fram till år 2022, bland annat inom Varvstaden och
Smedjan. Även inom Brännaren har byggloven skjutits fram. Inom övriga projekt på privat mark har det
varit god framdrift i de aktiva exploateringsområdena. Större delen av exploatering på privat mark
finansieras av externa exploatörer.
Årets köpeskillingar från försäljningar var budgeterade till 600 mnkr medan utfallet för året blev 463 mnkr,
vilket är en avvikelse mot budget om -137 mnkr. Avvikelsen beror främst på att ett par tillträden bedöms
bli först efter årsskiftet i bland annat projekten Norra hamnen, Strandhem samt inom Gyllins trädgård
etapp1. Avvikelsen beror även på att det i något fall blivit tomträtt istället för försäljning, som i projektet
Hyllie söder om spåren där prognosen både skjuts fram till år 2022 och förmodligen blir tomträtt.
Storstadspaketet - infrastruktur
I denna kategori redovisas de investeringsprojekt som avser Storstadspaketets infrastrukturåtgärder
avseende kollektivtrafik och cykel kopplade till Ramavtal 8 Storstad Malmö.
För år 2021 uppgick budgetramen för kategori Storstadspaketet - infrastruktur till 166 mnkr. Utfallet var
49 mnkr, en avvikelse om 117 mnkr. Avvikelsen beror främst på förskjutna tidplaner för projekt längs
med busslinje 6, 8 och 10. Avvikelsen på linje 6 kommer främst från projektet 6.3 Hyllie-Holma och på en
felbudgetering. Avvikelsen på linje 8 beror på förskjutna tidplaner för förstudier längs linjen samt projekt
8.2 Davidshallsgatan där stor del av Malmö stads del av entreprenaden skjutits fram då ledningsarbetena
dragit ut på tiden. Avvikelsen på linje 10 avser till största delen projekt 10.9 Hyllie Bvd Södra som fått
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något förskjuten tidplan. Hållplatsåtgärderna längs linje 3, 6 och 9 har också flyttats framåt i tiden.
Vid delårsrapporten var prognosen 65 mnkr jämfört med årets utfall på 49 mnkr. Avvikelsen mot
prognosen beror på att asfaltsarbeten i projekt 10.9 Hyllie Bvd Södra som skulle genomföras i december
var tvungna att senareläggas, samt att 8.2 Davidshallsgatan fått ny lägre prognos i samband med
uppdaterad betalplan från entreprenören.
Under året har 21 projekt inom kategorin påbörjat sin utredningsfas, varav ett antal större förstudier till
exempel Dalaplan-Södervärn, och 29 projekt har passerat beslutsgrind 2 för Objektsgodkännande, bland
annat ett antal projekt inom linje 4.
Offentlig miljö
Kategori Offentlig miljö omfattar de investeringar som görs på allmän platsmark enligt framtagna
underhållsplaner samt komplettering och vidareutveckling av mindre art i den offentliga miljön. Kategorin
omfattar även nya investeringar i stadens befintliga parker, torg och gator som genomförs för att skapa en
mer attraktiv och hållbar stad. Budget för kategori Offentlig miljö uppgår år 2021 till 204 mnkr och
planerat arbete har till stor del genomförts enligt plan. Utfallet är ca 163 mnkr, vilket ger en avvikelse på
totalt ca 41 mnkr och en genomförandegrad på ca 80%.
Inför delårsrapport rapporterade Kategorin avvikelser i följande projekt om totalt 31 mnkr positiv
avvikelse. Projektet Södra Varvsbassängen står för en stor del av kategorins avvikelse till följd av försenad
vattendom. (ca 20,5 mnkr flyttas till 2022). Reinvestering Kanalslänter försenades till följd av att
konstruktionen i nod i Västra hamnen var i sämre skick än förväntat vilket lett till en större
omprojektering än planerat. Ribersborgs entrénod skjuts fram då entreprenaden planeras till hösten 2022
och våren 2023, för att inte störa sommarsäsongen. Stadsmiljö - mötesplatser och stråk utgick 2021 och
ett nytt objektsgodkännande för perioden 2022–2024 kommer.
Under hösten har smärre avvikelser tillkommit. Tillgänglighet Pildammsteatern skjuts fram helt till 2022 då
andra projekt har behövt prioriteras. Bygglov för badplats i Klagshamns kalkbrott är överklagat och
projektet har fått skjutas fram på obestämd tid. Leveransförseningar av material har också lett till att andra
mindre projekt har försenats: Ljusdesign, Bommen vid Scaniabadet, Konst & Mindre åtgärder.
Malmökonferensen orsakade en försening i broreparation vid Lindeborg då den avstängda färdvägen för
delegater hölls hemlig in i det sista. Aktiv mötesplats i Hermodsdal och Skogslekplatsen har båda blivit
försenade pga. förekomst av markföroreningar och handläggningen hos miljöförvaltningen har dragit ut
på tiden. Temalekplats Nangijala blev försenad pga. överklagat bygglov och Lindängelund dp &
utredningar blev försenat pga. att detaljplanearbetet drog ut på tiden. Kanalstråket blev försenat pga.
felaktig leverans från leverantör, vilket försenade entreprenaden i sin helhet.
Följande projekt har tillkommit under 2021: 250 extra träd med anledning av den omfattande
skadegörelsen under vintern 2020–2021, Veteranminnesmärke, Badplats Klagshamns kalkbrott,
Segesvängen sänkning av väg under bro i samverkan med SSP samt Bom vid Scaniabadets parkering.
Planterade träd

Antal

2014

2 397

2015

1 659

2016

1 413

2017

1 132

2018

853

2019

1 700

2020

1 770

2021

1 649
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Antalet planterade träd:
innefattar alla




träd som satts på samma plats som ersättningsträd för sådana som fällts
nya träd på ny plats i befintlig miljö
samt nya träd i exploateringsområden

Under 2021 utsattes ett 20 tal av Malmö lekplatser för anlagda bränder. Sabotagen började på våren och
höll i sig fram till mitten av oktober. På flera av lekplatserna blev skadorna omfattande och kostnaderna
för återställning kommer att uppgå till flera miljoner. En del av kostnaderna kommer att täckas av Malmö
stads försäkring. Flera av lekplatserna kommer att bli återställda först under 2022 då projektering och
materialanskaffning tar lång tid.
Ramen för underhållsbeläggningar av gator, cykelvägar, busshållplatser etc. uppgår till ca 100 miljoner kr.
årligen för att återställa beläggningarna till nyskick. Under 2021 asfalterades 199 000 m² körbana och
32 600 m² cykelbana. Vart femte år genomförs en inventering av körbanornas beläggningsstatus, vid den
inventering som gjordes under 2021 så har det ackumulerade underhållsbehovet minskat till en mycket låg
nivå och vi kan konstatera att Malmö har bra asfaltbeläggningar. Det kommer dock att kvarstå ett stort
behov av underhåll framgent då vägnätet ökar och slitaget blir större när trafiken trängs ihop i smalare
körfält. Att tillverka ny asfalt är resurskrävande och har stor klimatpåverkan därav har det under året gjorts
prov med inblandning av upp till 60% återvunnen asfalt i underhållsbeläggningarna, de tidiga resultaten är
positiva men fullständig analys kvarstår att utföra. Normalt ligger återvinningsgraden på ca 15-20%.
Fastighet/byggnader
Kategorin avser investeringar i fastigheter och byggnader samt fastighetsförvärv av strategiskt viktiga
markområden för Malmö stad, men även till exploateringsprojekt vilket är nytt för 2021. Den budgeterade
investeringsramen för år 2021 uppgår till 129 mnkr. Prognosen vid delårsrapporten låg på 83 mnkr och
utfallet blev totalt 56 mnkr, vilket ger en avvikelse mot den totala budgetramen på 73 mnkr och mot
prognos i delårsrapporten är avvikelsen 27 mnkr. Hela avvikelsen mot prognosen i delårsrapporten kan
hänföras till uteblivna förvärv.
Tidpunkten för när ett fastighetsförvärv gått igenom hela beslutsprocessen är svår att bedöma, vilket i
kombination med omfattande belopp kan ge stora avvikelser mot budget. Budgeterade förvärv låg 2021 på
60 mnkr, exklusive exploateringsförvärv. Under året tillkom exploateringsförvärv till kategorin och de
prognostiserades i delårsrapporten till 20 mnkr. Samtliga planerade förvärv har skjutits framåt till 2022.
Budgetram för investeringar i kategorin, utöver förvärven, uppgick till 69 mnkr. Vid delårsrapporten var
prognosen 55 mnkr. Utfallet blev 56 mnkr. Vissa investeringar senarelades helt eller delvis till 2022 och
eftersom magasin M2 planeras flytta över till stadsfastigheter lyftes renoveringen på 11 mnkr bort i sin
helhet från årets investeringar, vilket förklarar en stor del av avvikelsen mot den budgeterade ramen.
Kategorin har ett pågående VA-projekt i Almåsa och ett VA-projekt i Torup som har slutförts under året.
VA-Almåsa etapp 1 av 3 blev mer omfattande än beräknat, men årets etapp 2 och del av etapp 3 har
fortsatt enligt plan.
Under andra halvan av 2021 påbörjades renovering och ombyggnation av Slottsträdgårdens kafé samt
bland annat uppförandet av en offentlig toalett vid Tallriken i Pildammsparken.

Nettokostnadsutveckling
TEKNISKA NÄMNDEN (exkl. exploaterings-/realisationsvinster samt rivning och sanering)
Tkr
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Utfall 2020

Förändring
i%
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Intäkter
Kostnader
Nettokostnad

1 163 019

1 078 886

7,8

-1 912 850

-1 990 724

-4,4

-749 831

-911 838

-18,8

Analys av nettokostnadsutveckling



På intäktssidan är de största förändringarna gentemot 2020 inom upplåtelse (parkering, servitut,
byggbelamring, elscootrar etc) som ökade med 57 mnkr, samt tidintäkterna som ökade med 15
mnkr under året.
Den största kostnadsminskningen är avskrivningar och finansiella kostnader som totalt minskade
med 133 mnkr från 2020. Detta beror främst på minskad internränta från 3% till 1,25, samt en
större nedskrivning av Brännaren på 53 mnkr. Denna minskning kompenseras delvis av den nya
drift och underhållsentreprenaden som påbörjades under året. Kostnaden är 47 mnkr högre än
2020. Personalkostnaden har också ökat med 25 mnkr då förvaltningens verksamhet utökas.

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 2021 till 41,5 mnkr
som i sin helhet är överförda från tidigare års ej utnyttjade anslag.
Tidigare i år har tekniska nämnden (ärende STK-2021-1007 och STK-2021-1590) begärt överföring från
kommunstyrelsens anslag till förfogande med totalt 12,7 mnkr för helårskonsekvenser. Återstående anslag
uppgår därmed till 28,8 mnkr, vilket kommer att överföras till år 2022.
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.
Utöver en påverkan på vår investeringsram och driftsbudget kommer dessa investeringar ta stora resurser i
anspråk för fastighets- och gatukontoret.
Utvecklingen av pandemin och eventuella fortsatta restriktioner gör framtiden svår att prognostisera.
Detsamma gäller indexuppräkningar inom ett flertal områden kopplat till ökad inflation och
prisutveckling.
Inför budgetskrivelse 2023 som ska behandlas på tekniska nämndens möte i mars kommer
investeringsbehov, driftsbudget och övriga förändringar och påverkan beskrivas mer i detalj.
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Resultaträkning
TEKNISKA NÄMNDEN (exkl. exploaterings-/realisationsvinster, rivning, sanering och
detaljplaner)
Tkr

Utfall

Budget

Avvikelse

73 795

63 191

10 604

Övriga intäkter

1 089 224

1 127 506

-38 282

Totala intäkter

1 163 019

1 190 697

-27 678

-233 170

-243 910

10 740

-91 998

-93 879

1 881

-1 836

-1 045

-791

-327 004

-338 834

11 830

-97 109

-121 759

24 650

-1 036 672

-1 151 955

115 283

-353 162

-359 721

6 559

-1 486 943

-1 633 435

146 492

-650 928

-781 572

130 644

872 291

872 291

0

Bidrag

Lönekostnader
PO-Pålägg
Övriga personalkostnader
Totala personalkostnader
Lokal- och markhyror
Övriga kostnader
Avskrivningar
Totala övriga kostnader
Nettokostnad exkl. finansnetto
Kommunbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

85

85

-98 988

-90 719

-8 269

122 460

0

122 460

-749 831

-872 291

122 460

Utfall

Budget

Avvikelse

463 158

600 000

-136 842

-108 682

-240 000

131 318

-41 796

-90 000

48 204

-270 000

-270 000

0

42 680

0

42 680

Utfall

Budget

Avvikelse

Försäljning mark

587 730

0

587 730

Anskaffningsvärde såld mark

-10 522

0

-10 522

577 208

0

577 208

Utfall

Budget

Avvikelse

Resultat
Nettokostnad

EXPLOATERINGSVINSTER (Tkr)
Köpeskilling
Gatukostnadsersättning
Anskaffningsvärde för såld
exploateringsmark
Kommunbidrag
Resultat

REALISATIONSVINSTER (Tkr)

Resultat

RIVNING, SANERING OCH

Årsanalys 2021, Tekniska nämnden

44(45)

DETALJPLANER (Tkr)
Rivningskostnader

-4 605

-8 000

3 395

Saneringskostnader

-56 882

-27 000

-29 882

Detaljplaner

-8 864

-5 000

-3 864

Kommunbidrag

40 000

40 000

0

-30 351

0

-30 351

Resultat

Specifikation av Bidrag enligt resultaträkningen
Benämning/Ändamål

Ansvarig myndighet

Utfall (Tkr)

Riktade statsbidrag
Case Sofielund

Tillväxtverket

3 235

Upprustning av hållplatser

Trafikverket

860

Saneringsutredning

Länsstyrelsen

696

Avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter

Staten via Fritidsförvaltningen

5 000

Övriga bidrag
Periodiserade investeringsbidrag
Projekt More
Övriga mindre bidrag, inkl EU bidrag
SUMMA BIDRAG
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58 022
EU

3 442
2 540
73 795
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